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Népiskoláink.
Az 1898j94 tanévről szóié vallás- 

közokt. miniszteri jelentés szerint, újból 
az ág. h. ev. egyház áll az iskoláztatás 
terén az első hely cd, az összes hazai ke
resztyén telekezetek között. Háromnyelvű 
országos egyházunk s az erdélyi részek
ben lévő ág. h. ev. országos egyház áll 
tehát hazánkban a k u l t ú r a  l e g 
m a g a s a b b  f o k á n .

Ila egyházunk értene a reklám esi- 
náláshoz s az ezen statisztikából reánk 
áramló fény kiaknázásához, a mi három
nyelvű országos egyházunkat ágy állít
hatnánk oda, mint az igazán honmentő 
faktort, amint azt más egyházak oly na
gyon szeretik megcselekedni.

örvendetes tény az, hogy ev. népünk 
nagy részében szereti iskoláit és arczá- 
nak verítékével szerzett garasait szives
sen áldozza iskoláira. Népünk, kivévén 
azon néhány, most még hála Istennek, 
csak szigetet, hol az egyháziasság fogyó 
és oszló félben van, hallani sem akar fe
lekezeti iskoláinak feladásáról.

Evangélikus népünk jól tudja, érzi, 
hogy mit köszönhet a múltban iskolái

nak. H í szeretető azok iránt némileg 
npadófélben van, annak oka épen az 
hogy néhol már iskoláinkba is betört a 
világias szellem.

E tekintetben szerencsésebbek va
gyunk, mint a délvidéki róm. kath. egy
ház, hol a számitó svábok kis anyagi 
kedvezményért egész vidékeken, daczára 
a j )  módúak, lemondtak felekezeti isko
láikról.

Nálunk, sajnos, nem a nép részéről 
indul ki a mozgalom, melynek czélja a 
felekezeti népiskola feladísa, hanem azok 
részéről, kiknek első sorban feladatuk 
lenne a felekezeti oktatásért sikra szállni, 
azt védelmezni. A kiknek volna alkalmuk 
a külföldi eseményekből is e téren okulni. 
A francziaállami iskolákban örömmel alkal
mazzák az atheista néptanitót. Németor
szágban, hol a lakosság túlnyomó része 
evangélikus, a községi iskola káros ha
tása észlelhető.

A róm. kath. egyház hazánkban újab
ban nagy gondot fordít népiskoláira, ami
nek bizonyságát képezi az is, hogy e fe
lekezet az emlitett miniszteri jelentés 
szerint az iskoláztatás terén mindjárt 
utánunk következik.

A lap szellőm i f*s anyagi 
rés/ét illotő közlomónyek 
a szerkesztő óh kiadóhoz 

intézeti dők.

Felolős szerkesztő és kiadó: 

S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS.
h. ev lelkész B.-Csab4n.

Előfizetési Mr:

Egész évre . . .  2 fit 
Fél  évre . . 1 frt
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Már e fentebbi tény is elég ok volna 
arra, hogy ev. népiskoláinkra kiváló gon
dot fordítsunk, azokat fejleszszük, ne
hogy a nagy anyagi erővel rendelkező 
szomszéd túlszárnyaljon bennünket, amint 
azt a testvérrel, egyházzal megcselekedte.

A rom. katli. egyház könnyebben el
lehet felekezeti iskola nélkül mint a mi 
egyházunk ; mert ott a vallásos és egy- 
házias nevelés nem oly kiválóan nehéz 
feladat, mint mi nálunk.

Egyházunk létkérdése a jól szervezett 
és helyes irányban vezetett népiskola.

Azok, kik azt hiszik, hogy felekezeti 
iskola nélkül is a vallásoktatás által 
eléggé meg vannak védve egyházunk ér
dekei s csak a vallásoktatás helyes ellá
tásáról kell gondoskodnunk, nagyon téved“ 
nek. A hetenkint két órán át működő 
legügyesebb katecheta sem képes pótolni 
azt, a mit a felekezeti iskola egész hé
ten át tartó vallási nevelése épit. Mi jól 
tudjuk, hogy a helyes vezetéssel biró 
felekezeti népiskolában nem csak a val
lásoktatásra szánt órákon tart a vallásos 
nevelés, hanem az oktatás egész tartama 
alatt. Az a tanító, a ki szívvel lélekkel 
egyházának tagja, a ki érzi hivatása fon- • 
tosságát, minden tettével, szavával és 
énekével neveli, erősiti a gyermekek szi
vében a vallásos alapot és szellemet.

Még a legjobb alapokon nyugvó s 
egyházunkkal nem ellenséges községi is
kolában is megérezhető az, a mit Luther 
Zwinglinek mondott : „nektek más szel
lemetek van,“

Az országos törvényben előirt tárgy
halmaz nehéz helyzetbe hozza felekezeti 
iskoláinkat s azokban a vallásos nevelés 
hátrányára szolgál. A jelen zilált, kap
kodó és nyomasztó tanrendszerben is fe
lekezeti iskoláink megfelelhetnek, ha nem 
is úgy mint hajdanában, hivatásuknak.

Ev. népünk ez iskolákban tanulta 
meg egyházi énekeit, Luther kátéját. Temp
lomaink csak addig leszník látogatottak, 
mig azok, kik azokba örömest jönnek, 
nem csak hallgatni, hanem énekelni és 
imádkozni is tudnak. Egy egy felekezeti 
iskolának feladása egyértelmű egyhá
zunk vára egy-egy sánczának feladá
sával. Epen azért egyházuk iránt tar
tozó legszentebb kötelességüket szegik 
meg azok a lelkészek, felügyelők, tanítók, 
kik a felekezeti népiskola védelméért 
mindent el nem követnek, s kik annak 
védelmi harczában — a világnak óhajtva 
tetszelegni — meghátrálnak.

Az ev, népiskolára sokkal nagyobb 
szükségünk van mint felekezeti középis
koláinkra. Egyházunk ez utóbbiakra sokat 
áldoz. Ne feledkezzen meg az alapról 
sem; mert felekezeti népiskola nélkül 
nincs értelme felekezeti középiskoláinak.

A felekezeti népiskola ellen itt-ott 
halljuk azt az érvet is felhozni, hogy nagy 
a hiány újabban az egyházias érzelmű ta
nítókban, Felekezeti tanítóképző intéze
teink nem képeznek annyi tanítót sem,

| amennyire évente egyházunknak szüksége 
van — s akik onnan kikerülnek, azok 
sem sokkal különbek, egyházias érzület 
tekintetében mint az állami tanítóképző 
intézetekben, oklevelet nyert tanítók. Ev. 
népiskoláink érdeke, egyházunk legfonto
sabb követelménye a jelenben, hogy le
gyen legalább két teljesen felszerelt és 
egyházias, vallásos szellemben vezetett ta
nítóképző intézetünk.

De maga a tanítóképző intézet kitűnő 
volta sem elegendő arra, hogy ev. népis
koláink feladatuknak megfeleljenek. Gon
doskodnunk kell arról, hogy tanítóinknak 
legyen alkalmuk magukat tovább képezni- 
Mily áldásosak lehetnének e tekintet-
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ben nagyobb egyházainkban ás az espe- 
resságekbcn alapított ás alapítandó egy
házi közkönyvtárak, melyekben a jelesebb 
tbeologiai müvek mellett helyet foglal
nának a paedagágia körébe tartózd mii
vek ás szaklapok is. De az egvház intéző 
köreinek is nagy gondot kell arra fordi- 
taniok, hogy a kapocs az iskola ás egy
ház között minél szorosabbra csatoltassák.

Egyházunk nehéz időknek náz elá. 
Egy rohamos, nem várt zökkenés erőszako
san megszakította a történeti fejlődést. El
lehetünk reá készülve, hogy uj országos 
törvényünk hivá szózatára a szekták özöne 
lepi el hazánkat. Azok a százados falak, 
melyek úgy a hogy mégis védték egyhá
zunkat az am agilug hatalmasabb szom
széd ellen, már teljesen le vannak döntve. 
A lélekhalászat és lélekfogdosás korszaka 
megnyílt s már teljes erővel folyik a 
munka.

Ily nehéz időben évjuk, őrizzük, véd
jük azt, a mi még megmaradt: felekezeti 
ev. népiskoláinkat. Áldozzunk minden tel
hetőt azok fentartására, építésére, fejlesz
tésére. A vesz< lyeztefett végpontokon kö
zös erővel segítsük a szorongatott szegény 
testvért. Legyen kiváló gonduukés figyel
münk, hogy népiskoláink főhivatásúknak, 
a vallásos nevelésnek eleget tegyenek — 
s igy a jövő nemzedék a jövő nehéz küz
delmes időben megfelelhessen a nehéz fel
adatnak : egyháza hű tagja, harezosa le
hessen. Háromnyelvű országos egyházunk, 
daczára az újabban betört világias szel
lemnek, tartsa meg első helyét hazánkban 
a keresztyén szellem és műveltség terén.

ki egjháípolitifcai törvények és a ném ethoni 
evaog. egyház.

A nálunk még csak három hónapos úgyneve
zett egyházpolitikai törvények Németországban

már húsz év óta érvényben vannak. A mi törvé
nyeink, különösen a polgári házasságra vonatko
zók. nagyrészt az ottani törvények mintájára, a 
mint a gyorsaság miatt nem is történhetett más
ként, készültek. A házasságkötés módja szósze
rinti fordítása a német mintának. A kormány, 
amint az idő rövidsége engedte, tanulmány tár
gyává tette ez intézményt a külföldön, kiküldött 
oda jelcsobl» jogászokat, kik az ügyet gondosan 
tanulmányozták.

Németországban annak idején a positiv prot. 
körök ollenezték a polgári házasság s az azzal kap
csolatos törvények behozatalát, mm mintha taga
dásba vették volna az állam hozzászólási jogát a 
házassági joghoz, de mert feleslegeseknek, költsé
geseknek tartották azon törvényeket s alkalma
saknak arra, hogy az egyházi intézmények iránti 
tiszteletet és kegyeletet lerontsák, vagy legalább 
is megingassák. A prot. úgynevezett modern irány
zat üdvözölte azon törvények behozatalát, várva 
nzok által erős vágást Róma ellen A történelem 
itélőszéke már eddig is az előbbieknek adott iga
zat. Róma a reá mért vágás abut nem vérzett el, 
sőt az utolsó két évtized alatt egy oly erős politi
kai pártot alkotott, mely ma döntő befolvássnl bir 
a német parlamentben. Mindez intő például szol
gálhatott volna azoknak az egyházi vezéreinknek, 
kik lelkesedésükben annyira mentek, hogy Krisz
tus szellemét vélték látni megvalósítva az uj alko
tásokban.

A némethoni ev. egyház nem fogadta tétle
nül, holmi hamarjában összeférczelt „ideiglenes uta
sításokkal,“ az uj törvények behozatalát. Nálunk 
már lbU4-ben tudtuk, hogy lesz szerencsénk az uj 
törvények behozatalához. Egyetlen egy főpásztori 
levél sem lett ezen nagy fordulat alkalmával a 
gyülekezethez intézve- A 12 ik órában a kerületek 
adtak ideiglenes utasításokat- A törvény behozatala 
után két hónappal kiadott az egyetemes főjegyző 
ismét egy ideiglenes utasítást — akkor már az 
egyes gyülekezetekben védték a lelkészek az egy
házi érdeket, már ahogy tudták. Ahány gyüleke
zet, annyiféle szokás. A legtöbb lelkész nem tett 
agendális változtatást, amint arra nem is volt szük
ség A változtatás pedig erős vágás volt arra, hogy 
az egyházi intézményt mi magunk is indok nél
kül gyengítsük.

Nálunk a törvény szentesítésétől annak be
hozataláig tiz hónap telt el. Egyházunknak ez idő 
alatt lett volna érkezése a kérdést minden oldalról 
tanulmányozni. Nem ártott volna a külföldi ev. 
egyház erre vonatkozó intézkedéseit komoly tanul
mány tárgyává tenni. Mi a helyett a pár óráig 
tartó bizottsági üléseken megcsináltuk az ideigle
nes utasításokat. Az elhamarkodottság és könnyel
műség következményei már is ijesztő alakban 
mutatkoznak. Nálunk nem csak a városokban, ha
nem a falvakon is mutatkoznak az egyházi zilált
ság tünetei, mig Németországban a polgári házas
ság behozatalakor inkább csak a nagyvárosok ev. 
egyházaiban jelentkezett az egyházi intézmények 
elhanyagolása.

Nem lesz érdektelen, ha jelen czikkünkben 
ismertetjük a némethoni ev. egyház azon intézke
déseit, melyekkel ott az új törvények egyházi és 
valláserkölcsi káros hatását ellensúlyozták.
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A német jogtudósok*) megegyeznek arra nézve, 
hogy a polgári házasság nem gátolja az ev. egy
házat abban, miszerint az hiveit a házasság val
lási oldala kötelezettségeinek megtartására utasítsa. 
Bármiként vélekedjünk is az állami házasságkötés 
és az egyházi esketés egymáshoz való viszonyá
ról, ev. egyházi tanként tekinthető az, miszerint a 
házasság Isten akaratán alapul s ennélfogva az 
egyház minden házasságra lépő tagjának kö'éles
sége, az egyház szolgája előtt megfogadni, misze
rint Isten akaratának megfelelőleg fog a házásságban 
élni.**)

A család nem csak az államra nézve bir nagy 
jelentőtéggel, hanem az egyházra nézve is. Az 
egyház méltán megkívánhatja, miszerint azok, kik 
tagjai közűi családot alapítanak, házasságra lépnek, 
biztosítékot nyújtsanak arra nézve, hogy e köte
lékben Isten igéje szerint fognak élni.

Az egyház arra kötelezi tagjait, hogy a pol
gári házasság kötésen felül egyházilag is meges
küdjenek s az egyház áldását kérjék frigyükre. 
Az egyház megállapítja a feltételeket, melyeknek 
megtartása mellett híveinek házasságát megáldhatja, 
melyeknek megtartása mellett polgárilag összekö
tött hívei az egyházi esküvésben részesülhetnek. 
Az állami házassági törvény érintetlenül hagyta 
Németországban s nálunk is az egyházi házasság
jog egyházi és vallási hatályát. Nekünk hazánkban 
is a prot. házasságjogot egyházi és vallási hatás
körünkben fenn kellett volna tartani s esetleg fej
leszteni azt. De mi mindenről lemondtunk, lemond
tunk anélkül, hogy az állam azt követelte volna 
tőlünk. Nem igy cselekedett a némethoni ev. egy
ház.

Az esketési akadályokat a németországi ev. 
országos egyházakban (Landeskirche) következő
leg állapították meg :

1. Az egyházi esketés (Trauung) az összes 
német ev. országos egyházakban meg van tiltva 
állami szempontból:

a) ha a házasság polgárilag meg nem köt
tetett,

b) mind azon esetekben, melyekben az állami 
házasság törvény szerint házassági akadály forog 
fenn. Ha t. j. a lelkésznek tudomása van arról, 
hogy a házasság a polgári tisztviselő előtt tévesen 
köttetett össze, az esetben ő a házasságot nem áld
hatja meg. A lelkész azonban e részben nincs kö
telezve kutatásokat eszközölni.

2) Az egyházi esketés meg van tiltva egy
házi szempontból a következő esetekben :

a) Valamennyi német országos ev. egyház
ban tilos a keresztyénnek nem keresztyénnel kö
tött házasságát megáldani. Nem keresztyénnek te
kintetnek mindazok, kik a keresztség szentségében 
nem részesültek. E tekintetben tehát a hazai Pro
testantismus kivételt képez az egész világon Nem a ha
ladás jele ez nálunk, hanem az egyházias érzület

*) K öhler : „L ehrbuch  des deu tsch , ev. K irchen rech ts"  
Berlin 18;15. R ich te r: „L ehrbuch des kath . u n d  ev. K irchen
rech ts."  8 Aull. L eipzig  1886.

*•) Az állam i házasságkötésnél a házas felek egym ás
sal szerződési viszonyba lépnek, m ig  a keresztyén  házasság
nál Istennek tesznek fogadalm at, tisz tán  az áldás végett nem  
volna szükséges az egyházi esketés, azt a h ívők a lelkész 
nélkül is kérh e tik  Istentől. A lelkész a házasság i fogadalom 
létrejöttét s annak az egyház elveivel való m egegyezését je 
lenti k i a szenthárom ság nevében. Szerkesztő.

teljes feloszlásának sajnos tünete. Az egyetemes 
gyűlés ideiglenes utasítása „ e s k e t h e t i 14 szóval 
oldotta meg e kérdést, a döntést a lelkészek lelki
ismeretére bízta. A fő érv, melylyel egyesek a zsi
dó-keresztyén házasságok egyházi esketése mellett 
egyházi gyűléseinken szónokoltak az a elcsépelt frá
zis volt, mely szerint egyházunk „a szeretet vallá
sának egyháza.44 A zsidó rabbik országos értekezlete 
megadta a méltó választ. Ők e tekintetben nem 
voltak hajlandók régi vallási tradiczióikkal szakítani 
Mi pedig egyházunkat világraszóló megalázásban 
részesítettük, egy oly helylyó, a melyen szabad a 
vásár, a hová mindenki futhat. Ez az egy tény 
halomra dönti az egész prot. házasság jog múltját 
s egész eddigi íejlődésünkből „tabula rasat44 csinál.

Két német országos ev. egyházban, úgy mint 
Reuss és Oldenburgban, meg van tiltva oly egy- 
háziagok esketése is, kik konfirmálva nem lettek.

b) Az egyházi esketés tilos oly házasságoknál 
is, melyeknél egyik fél sem tartozik az ev. egy
házhoz. Köhler egyházjogi kézi könyve szerint ezen 
akadály teljesen indokolt, mert nem lehet képzelni 
oly törvénytisztelő ev. lelkészt, a ki más egyház 
ügyeibe, annak fegyelmi eljárását zavarva, avat
kozzék.

Nálunk e részben is az' egyházi nihilismus 
álláspontján állunk. Egyházi utasításaink teljesen 
szabad kezet engednek, sőt a miskolezi püspöki 
értekezlet egyenesen arra hívja fel a lelkészeket, 
hogy más egyház egyházfegyelmi ügyeibe avat
kozzanak.

c) Tilos oly vegyes házasságok egyházi eske
tése, melyeknél az ev. házasfél Ígéretet tett arra 
nézve, hogy gyermekeit nem ev. hitben fogja ne
veltetni. Szászországban e tilalom csak az esetben 
képez esketési akadályt, ha az ev. férfi tett ilyne
mű Ígéretet.

d) A poroszországi, anhalti, casseli ev. or
szágos egyházban tiltva van oly egyének egyházi 
esketése, kik a keresztyén hit iránt megvetéssel vi
seltetnek, kik erkölcsileg botrányos életmódot foly
tatnak, vagy korábbi házasságuk felbontásánál vét
keseknek találtattak.

e) A poroszországi, hannoveri, schleswig- 
holsteini, oldenburgi, braunschweigi, schwarzburg- 
rudolstadti, Jippei ev. egyházakban nem eskethe- 
tők oly egy Ízben már elvált személyek, kiknek uj 
házassága az Isten igéje alapján s az ev. egyhá
zak általános magyarázata szerint bűnös volna. 
Bajorországban csak azon elvált házasfelek esket- 
hetők, a melyek házassága paráznaság, vagy go
nosz elhagyás miatt lett felbontva. Nem eskethető 
az, a ki elvált felesége testvérével kíván házasság
ra lépni elvált nejének életében. Szászországban a 
bűnösnek talált házasfél nem eskethető mindaddig, 
mig bűnét be nem ismeri és azt meg nem bánja. 
Mecklenburg Schwerinben, továbbá Mecklenburg - 
Strelitzben és az id. á. Reussban tilos az elválasz
tott házasfél esketése mindaddig, mig a másik fél 
él, vagy uj házasságra nem lépett.

f) Esketési akadályt képez a 4-ik parancsolat 
megszegése a hannoveri, szászországi, mecklenbur- 
gi és reuss-i ev. országos egyházakban. Württem- 
bergben a házas fél halála után 3 hónapig csak 
az egyházi főtanács engedélye mellett szabad es
ketni.

g) Tilos az esketés a zárt időben a porosz, 
hannoveri, szászországi, württembergi, mecklenbur-



5

gi, szász-woimari, szászmeiningeni, szász-altenbur* 
gi, anhalti, schwarzburg-rudolstadti országos egy
házakban. Zárt időnek tokiulik a nagy hetot, a 
három íoünnep első napját, a bünbánat (Busstag) 
és halottak napját. Zárt idő nincs a bajorországi, 
oldenburgi, szász-coburg-gothfii és a waldecki ov. 
egyházakban.

f) A római katholikus egyház tiltja a kottös 
esketést, hogy t. i. a vegyes házasságra lépők két 
lelkész előtt tegyék le az esküt. (Communicatio in 
divinis.) Az ev. egyház sem tartja megengedhető
nek e kettős esketést.

Az egyházi esketést illetőleg a legeonsorvati- 
vabb a necklenburgi és reussi ov. egyház, a hol a 
régi egyházi házassági akadályokat mind megtar
tották. E két országos egyházban egyházi dispen- 
satiot követelnek oly esetekben is, melyek az ál
lami törvények szerint állami dispcnsatiót igényel
nek.

Az esketést az összes németországi ev. orszá
gos egyházakban megelőzi a hirdetés, moly azon
ban esak egy ízben eszközöltetik s melynek czélja 
nem jogi, hanem vallási: a házasságra lépni szán
dékozó jegyesekért imára hivni fel a gyülekezetét. 
Az esketésnek lényeges részei a következők: 1. 
Ige hirdetés szabadon, vagy az agenda nyomán ;
2. A házasfelek fogadalma ; 3. Az eskü minta ; 4. 
Ima és áldás.

A házasfelek fogadalmára vonatkozó kérdé
sekben nem tűnik ki mindenütt világosan, váljon 
a házasság megkötésére irányul-e az, vagy csak 
arra, hogy a házaspár a házasságban Isten paran
csa szerint fog élni. így nem elegé világos a kér
dés czélja a casscli ev. egyház által előirt követ
kező kérdésben : „Ihr bekennet allhier . . . .  ge
gen diese N., dass Ihr sie genommen habt und 
nehmet, auch haben und behalten wollt zu eurem 
christlichen Ehegemahl“. Másutt a formulának „zu 
deiner Ehegattin nehmen und haben“ részéből a 
„nehmen“ szót el hagyták annak bizonyságára, hogy 
az esketés nem ismétlése a házasság polgári 
megkötésének.

A házasfelek a fenti kérdésre igennel vála
szolván, következik az esketési formula, mely a 
fogadalomnak az egyház részéről való elfogadását 
juttatja kifejezésre, a házasságot keresztyénileg is 
megkötőt'nek nyilvánítja és arra Isten áldását kéri. 
A iormula három alakban fordul elő. a) Az első 
az ö s s z e a d á s  („Zusammensprechen“), moly 
Luther Traubüchlein“-jóböl származik, a hol úgy 
hangzik : „weil denn Hans und Gretel einander 
zur Ehe begehren, so spreche ich sie ehelich zu
sammen im Namen , . . .“ — Az anhalti ev. egy
házban keresztyén házasságra adják össze a há
zasfeleket ezen szavakkal : „so spreche ich ouch 
zu einer christlichen Ehe zusammen“. A porosz ev. 
egyházban pedig szokásos az összeadás ezen módja 
is : „spreche ich euch zusammen in den heil, christl. 
Ehestand im Namen . . . .“

b). A formula második alakja a házasság 
ünnepélyes k i h i r d e t é s e  („Ehebestätigung“), 
mely Dél-Németországból ered. Az első ilyen for
mula 1532 táján a nürnberg-branderburgi egyházi 
rendtartásban fordul elő, a hol ekképen szó l: „Dió 
eheliche Pílicht, die ihr zu einander gelobt habt, 
bestätige ich aus Befehl der christlichen Gemeinde.

Az újabb württenbergi formula pedig eképpen szól: 
„so bestätige ich eure eheliche Vorbindung alg 
eine nach Gottes Ordnung unauflösliche Ver
bindung.“

A derék Mecklenburgban nem tettek semmi
nemű agendális változtatást, ott ma is egyszerűen 
azt mondják : „so spreich ich euch e h e l i c h  z u 
s a m m e n  im Namen . . .

Hossenben a követkoző formula van érvény
ben : „so bestätige ich euren Bund als eine nach 
christlicher Ordnung geschlossene Verbindung“. . —
c ) A formula harmadik alakja az áldás, mely re
formátus oredetü, mely következőleg hangzik : 
„Der Vater der Barmherzigkeit, der euch durch 
seino Gnade zu dem heiligenStand der Ehe beru
fen hat, verbinde euch mit echter Liebe und Treue 
und gobo euch seinen Segen“. Újabban ehhez 
még hozzá adják a „weihen“ igét. így a szász- 
meiningeni ev. egyházban ekként szól a formula : 
„Auf euer feierliches Gelübde ehelicher Liebe und 
Treue weihe und segne ich euer geschlosseneg 
christliches Ehebündnis............“

A v a l l á s s z a b a d s á g r ó l  szóló törvény 
lehetővé teszi, hogy az egyház hanyag hívei gyer
mekeiket a keresztség szentségében nem részesítik, 
— nagyobb német városokban százakra ment a 
meg nem keresztelt gyermekek száma. Ott az egy
ház őrös belmissiói tevékenységet fejtett ki, hogy 
a hanyag szülőke» keresztyén kötelességük teljesí
tésére serkentse, másrészt meg alkalmazta az egy- 
házfegyelmet. Az egyes országos egyházak inga
doznak a fegyelmi eszközök alkalmazásában- A 
badeni és oldenburgi egyház az ily hanyag szü
lőt egyházi választó jogától fosztja meg. szász- 
országi, hesseni, szász-woimari és lippei ev. egy
ház megtagadja az ily szülőre nézve a választás, 
a választlmtás és a keresztszülők jogát. Mocklem- 
burgban megtagadják ily szülők temetésénél a lel
kész közreműködését, inig a reussi ev. egyház 
törvénye szerint az illető szülő nem járulhat az 
úrvacsorához.

Hasonló egyházfegyelmi büntotés alá esik 
nzon szülő is, a mely gyermekeit vallásoktatásban, 
confirmátioban nem részesíti.

A g y e r m e k e k  v a l l á s á r ó l  szóló tör
vény csak is vegyes házasságok eseteiben válharik 
végzetessé az egyházra nézve. A kik ezen törvény 
védelme alatt gyermekeiket más egyháznak onge- 
dik át, azoktól megtagadja az egyház az esketést 
és aztán az egy házfegyelem azon módozata szerint 
sújtja az illetőt, amolylyel az ogyházi eskotést 
elmulasztót bünteti.

Az esketést olnnilasztó egyháztaggal vagy az
zal szemben, ki oly házasságra lép, melytől az egy
ház az esketést megtagadni kénytelen, nagyon kü
lönféle egyhAzfogyelmi eszközzel járnak el a né
metországi ev, egyházakban. A legenyhébb egyház- 
fegyelmi eszköz a lelkipásztori intés, a legszigorúbb 
az úrvacsora megtagadása.

Befejezésül még szólni akarunk a némeihoni 
ev. egyház azon fegyelmi eszközéről, mely a vá
lasztó és választható jog megvonásában nyilvánul. 
1) A választó jog legtöbbnyire az egyházgyüleko- 
zeti tagsághoz, bizonyos életkorhoz (25 ev) és a

f>olgári önállósághoz van kötve. Ezen jog gyakor- 
ásálól a presbytoriuru megfoszthatja azt, aki bot-
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rányra adott, alkalmat. A porosz ev. egyház meg
tagadja azoktól e jogot, kik polgári becsületüket 
elvesztették, vagy megbecstelenítő tettért elítéltet
tek. 2) A választhatói jogra vonatkozólag a rajna- 
westfáleni egyház rendtartása azt mondja : Presby- 
terré a gyülekezetnek csak azon önálló tagja vá
lasztható, aki tisztességes életet él és a nyilvános 
istenitiszteleten szorgalmasan részt vesz s az ú r
vacsorához járulni szokott “ Ily értelműek a többi 
országos ev. egyházak határozatai is.

Jól tudjuk, hogy mindez intézkedések egye
dül nem képesek az uj törvények által Németor
szágban is előidézett szomorú helyzetet megjaví
tani. Amit azelőtt a lelkész híveivel együtt érezve, 
atyailag intézett el, azt most ott is egy csomó fe
szes, rideg beamter intézi el. Az egyházfegyelem 
egymagában nem elegendő védelmi eszköze az 
egyháznak. A fő a Jézus Krisztusban vetett élő 
hit újjá ébredése és uralomra jutása a gyüleke
zetekben. Erre egy eszköz az egyházfegyelem he
lyes alkalmazása is. — Mi e téren nem tettünk 
semmit sem. : Egyháznagyjaink azt hitték, hogy 
egyházuk iránt tartozó nagy kötelességüknek ele
get teltek, ha részt vettek a politikai liberalismus 
diadalrnámorában és segítették létrehozni a „nagy“ 
alkotásokat, melyeknek egy-egy kövére az ő ne
vük is reá van írva, hacsak gyenge karczolással is-

Spectator.

IRODALOM .

Dr. Fábry Sándor : „Az alföldi mun
kásmozgalom.“ Budapest. 1 895, 43. 1. Külön le
nyomat az 1895. évi III. orsz. gazda-kongresz- 
szus kiadványaiból.

Békésmegye alispánja értekezik e füzetben 
az alföldi munkáskérdésről. Az 1891-iki békés
megyei munkásmozgalmak lecsendesitésénél hi
vatalosan is ténykedett.

A munkáskérdés erősen érdekli az egyhá
zat is, amennyiben annak hivatása, hogy erő- 
sitse híveinek hitét a nehéz gazdasági viszo
nyok között s tegye lehetetlenné az álpróféíák 
művét, kik nem csak az állam, hanem az egy
ház létét is fenyegetik. A sociáldemokraták 
nagy része ellenséges irányzattal viseltetik a 
keresztyénség iránt.

A szerző nagy gonddal csoportosítja azon oko
kat^ melyek az alföldi munkásmozgalom kitö
rését előmozdították. Adja az érdekes történeti 
háttért. A múltról szólva többek között azt

m ondja: „Az alföld népe mindig magára volt 
hagyatva. Földesurai rendszerint távol laktak, a 
jobbágy nem érezte a gondos földesúr közellé- 
tének, példa adásának és vele való érintkezésé
nek nevelő, nemesitő hatását, csak parancsai 
értek el hozzá, a megbízottak nagy részének 
önző, kímélet nélküli modorában s midőn szük
ség nem volt rájuk, még a parancsoló sem tö
rődött velük. Magára maradottságában kifejlő
dött a nép önérzetessége, értelmessége, de ki
fejlődött a mellett önössége, daczossága.“ E 
kép részben a mai viszonyokra is illik. Az 
úgynevezett nadrágos elem különösen a képvi
selő választásoknál törődik és gondol a néppel. 
Sokaknál meg a „korteselem“ annyira vérükké 
vált, hogy örökké kortesbeszédekkel táplálják 
a népet. De van az alföldnek oly művelt eleme 
is, mely nem érdemli meg azt, hogy a nép 
őket is ama fentemlitett nadrágos elem közé 
sorolja Alföldi népünk corumpálásának fő oka 
az is, hogy hazánk ezen részében lévén csak a 
tulajdonképeni szabad képviselő választás, ama 
választások manőverei, korteseszközei teljes mű
ködésűkben meghamisították a nép eredeti jel
legét — s néha bőven omolva a pénzzsák tar
talma, a lélekvásár különösen a szegényebb 
elemet bizonyos erkölcsi nihilizmussal lepte el. 
Mindegyik párt sokat ígért s az Ígéretek meg
hiúsulása megerősítette a nép abbeli vélemé
nyét, hogy a mit az urak mondanak, azt nem 
kell nagyon komolyan venni

A szerző előadja azon módozatokat, me
lyeket megvalósítva- az állam, a társadalom, 
az alföld megszabadulna rém étől: a paraszt 
socialismustól. A társadalom feladatát a követ
kezőkben látja a szerző: „a néppel való foglal 
kozás, érdeklődés sorsa irá n t; felvilágosítása, 
vallási érzületének ápolása, helyes irányban való ' 
vezetése művelődésének előbbre vitele, népies 
felolvasások, népkönyvtár szervezése s általá
ban jó példaadás által az erkölcsi élet terén. 
Humánus bánásmód a cselédekkel és munká
sokkal.“

„A nép vallásos érzületének ápolása“ ez 
az, a mire nálunk újabban kellő gondot nem 
fordítanak, sőt az újabb „liberális“ alkotások
kal erősen megrendítik azon érzületet. A nél
kül tehet az állam, a társadalom bármily in-~
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tézkedéseket a munkások helyzetének javítá
sára a „cocilisnms* hódítani fog1 minden nép
könyvtár és felolvasások daczára is.

Sz.
H. Solini: „Kirchengeschichte ini Grand- 

risz.u Leipzig 18114. k. 8. 218. 1. Ára 2 M.
Ezen egyháztörténelmi vázlat, mely Német- j 

országban nyolez év alatt kilencz kiadást ért, ré
szünkről is kiváló figyelmet érdemel. Az egyház- 
történelem gazdag anyagiinak kiváló kincsei kitü
nően csoportosítva foglalnak helyet o rövid, amel
lett igazán magvas műben. Mindenki kiváló él
vezettel olvashatja ezen egyháztörténelmet, mely
nek egyes paragraphusai uj eszméket és gondola
tokat adnak. A mii Írója lipcsei jogtanár s a mol- 
lett, hogy szigorúan tartja magát a történeti igaz
sághoz, kifejezést ad nem egy helyen azon né
zetének, hogy az egyház nem emberi mű és 
nem emberi ügyesség és tudomány által tartatik 
fenn, hanem az evangélium, ama Isteni erő által. |

A mű öt fejezetre oszlik. Az első fejezet a 
kezdetről, a második a középkorról, a harmadik 
a reformáczió korszakáról, a negyedik a pietismus 
és felvilágosodásról, az ötödik a tizenkilenczedik 
századról szól.

A ki a rövid vázlatban évszámok és száraz 
események, nevek halmazát keresi, az nagyon csa
lódik ; mert a műben fő súly van helyezve a ke
resztyén életfejlődés hü ecsetelésére.

A pogányság és a keresztyénség első össze
ütközéséről a következőképen szól : „A romaiság 
pogányság és keresztyénség egymással szembe száll
tak. Az antik pogányságnak a legfőbb jó az á l- 
1 a m. Az erkölcsi erény egyértelmű azon tevékeny
séggel, melyet az ember az állam szolgálatában 
kifejt. A közügyért élni, a közügyért halni, ebbon 
össze van foglalva minden. Azért a pogányság a 
császár kultuszban, melyet a római világbirodalom 
átvett a kelet őrségi erkölcseiből, lelte fel lényegé
nek utolsó és legtökéletesebb kifejezését. A római 
birodalom császárja megtestesülése az állaineszmó- 
nek. Az az oltár, melyet a császárnak emeltek, 
a pogányság legfelsőbb erkölcsi hatalmának imá- 
dására van szentelve. A keresztyénséggol egy oly 
nézet nyomul előtérbe, mely megveti lekintctnél- 
küli határozottsággal nem csak a bálványok imá- 
dását, hanem a császár t. i az államhalalom imá
datát is.

Ez a hatalmas császár, ez a birodalom, a ró
mai nemzet nem volt a legfőbb a keresztyénre 
nézve. Az, a mi a legfőbb a keresztyénre nézve, 
nem volt o világból való. A keresztyénséggel egy 
uj világnézet lépett a történelembe, amoly minden 
földi dolognak viszonylagos értéktelenséget hang
súlyozta szemben a földöntúlival, a mely megadta 
a császárnak azt, a mi a császáré, de egyszersmind

megkívánta adni Istonnok azt, ami Istené.“ A ke
resztyének üldözésének indokául a következőket 
mondja : „Nőm bűntény, hanem az érzület, a ke- 
resztyénseg hite volt az, a melyet az államhatalom 
üldözött, az a hit, mely vonakodott minden földi 
dolgot és igy az államhatalmat is imádni. Plinius 
helytartó meg volt győződve arról, hogy a keresz- 
tyénsógnek nőm sokára vége lesz. Az első keresz
tyének között is volt sok gyáva jellem. A pogány
ság legyőzetett, daczára a keresztyénség körében 
található sok gyarlóságnak és kishitűségnek. Erre 
nézve mondja a szerző : „Az épen a csudálatos és 
a keresztyénség legnagyobb eredménye, hogy nem 
lehetett megsemmisíteni, sőt a keresztyénség győ
zedelmeskedett, daczára annak, hogy sok követője 
által o l y  n y o m o r u l t a n  volt kévpiseivo. Az 
egyház győzedelmeskedett nem a keresztyének ál
tal, hanem daczára a kerosztyóneknok, az evangé
lium erejo által.“ (17—18 1.).

Azon egyoldalú felfogással szemben, mellyel egyes 
liberális theologusok Pál apostol érdemeit túlbecsü
lik s őt tartják a keresztyénség egyetemes jellegé
nek megalapítójául, Sohm a következő eredményre 
ju t: „Bármily hatalmasan működött is Pál apostol 
mint Isten kezének eszköze, a mi keresztyénsó- 
günket, a mi szabadulásunkat a törvényszolgálat 
rabszolgaságából és a keresztség világvallási állá
sát, melynek hivatása épen az, hogy minden népe 
Istenhez való szolgai viszonyát a fiuság viszonyává 
alakítsa át, ezt nem neki, az apostolnak, köszönjük, 
hanem annak, a ki hatalmasabb, a mi Urunknak 
a Krisztusnak, az ember fiának, a ki egyszersmind 
Istennek fia“ (22 1.)

A gnostieismus a kerosztyónségro nézvo egy
kor nagy veszélyt foglalt magában. Igen találó erre 
nézvo azon mogjo<jyzés : „A gnostieismus békekö
tés volt, melylyel a második század műveltsége a 
koresztyénséget megkínálta. Ha a keresztyénség az 
ajánlatot elfogadta volna, bizonyára a második szá
zad műveltségével együtt eloszlott volna.“ (15 1.). 
A gnostieismus korunkban is, különösen a Protes
tantismus körén belül kísért. Németországban a li- 
boralis speculativ theologia ma már túlhaladott 
álláspont, mig hazai országos egyházunk thoologiai 
intézeteiben az,a külföldön már az ócskaságok ka
marájába helyezett irány, az uralkodó.

A katolicismus keletkezése igen érdekesen 
van előadva, mint a korosztyénség szükségszoríl 
fojlődése, amelynek indokai fellelhetők a természe
ti ember azon óhajában melynólfogya bírni óhatja 
a szemeivel látható sziklát, a látható egyházat, a 
látható Isten igéjét. Az ember ezen állásponton 
egyrészt sovárog az evangélium után, másrészt két
ségbe esik a felett. E kettős érzelemből származik 
a katholicismus. A természeti (der natürliche Mench) 
ember született katholikus.
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A renasiance műveltsége nem volt képes az 
egyház reformációját létre hozni. Nem volt képes,
mert e műveltség is szivében hordozta a pogány
ságot. Gazdag alkotó és teremtő erővel bút, nag}7- 
szerű műveket alkotott a művészeti terén, de böl
csőjében, Olaszországban, e művelt társadalom a 
tizenötödik század második felében erkölcstelen, 
mélyen romlott, állatiasan önző volt.

A reformációról szólva igen helyes az író 
azon megjegyzése, miszerint nem csak a protestáns 
egyház, hanem az egész keresztyén egyház lett az
által reformálva.

E jeles, kiváló művet ajánljuk nem csak a 
theologiai tudománynyal foglalkozók figyelmébe, 
hanem azon műveltjeinknek is, a kik az egyház-tör
ténet iránt érdeklődnek -- és e kitűnő mű által
sok esetben helyesebb világnézetet nyerhetnek.

*
*  *

Cithara Sanctorum. Pisne Duchovni od 
kneze Jirika Tranowského. V Ruzomberku 
Tisk em a nákladem hnihtiskárny Karla Salvy. 
189ö q 8° 1261f147f109.

Evangélikus tót népünk kedves karácsonyi 
ajándékot nyert régi énekes könyvének dísze
sen kiállitott uj kiadása által. Néhány év előtt 
a szeniczi könyvkiadó, Bezo, adta ki e szellemi 
kincsekben gazdag könyvet szintén diszes és 
gondos kiállításban.

A ki ismeri népünk ragaszkodását és sze
retedét e kedves könyvhöz, a ki érezte e hit
kincs gazdag könyv hatását a szívben, áldását 
a gyülekezetben, iskolában és családban, az csak 
örülhet annak terjesztésén s mentül diszesebb 
alakban való megjelenésén.

E kiadást különösen becsessé teszi Tra- 
novszky jeles életirójának, Mocko János, csácsói 
lelkésznek, a műhöz csatolt, 25 sűrűn nyoma
tott oldalt elfoglaló bevezetése, mely az énekes 
könyv történelmét tárgyalja. A művelt s egy
szerű földmivelő egyaránt lelkiépüléssel olvas
hatja e kitűnő monographiát, melyben röviden 
összefoglalva olvashatjuk háromnyelvű országos 
egyházunknak történetét.

Tranovsky énekes könyve 1636-ban lá
tott először napvilágot. Lőcsén nyomtatták. Volt 
idő, a midőn előkelő világi nemesek is meg
ajándékozták az ev. hivő közönséget szép bib
liai tót énekeikkel, ezek között az énekeskönyv 
történetírója szerint előkelő helyett foglalnak 
el : Radics András, aszódi Podmaniczky János, 
Bodo Mátyás, Jeszenszky Dániel. Az üldözés 
korszaka a legszebb és legihletettebb énekkel 
gazdagította az énekgyüjteményt. Volt idő, a 
midőn e könyv hazánkban a jezsuiták által 
befolyásolt censura miatt nem láthatott napvi

lágot. A külíöldön ért több kiadást. Becsessé 
teszi az énekgyüjteményt az is, hogy a refor
máció klassikus énekei kitűnő fordításait adja, 
E tekintetheti szerencsésebbek vagyunk mint 
külföldi német húsorsosaink, kiknek kitűnő 
énekeskönyveit a rationalismus kora erősen meg
rongálta

Salva nagy gondot forditott az énekes 
könyv correcturkjára is. Bátran mondha’juk, 
hogy századunk számtalan „Tranovsky“ kiadá
sai között ez a leghibátlanabb kiadás Mocko 
nagy gonddal kikutatta az egyes énekek szer
zőinek nevét, a mi különösen alkalmassá teszi 
a könyv használatát az iskolában, a konfirmá- 
landók oktatásánál és a katechizátióknál.

Az énekes könyv kétféle papiroson lett 
nyomatva. Az egyik közönséges, a másik kü
lön e czélra rongyból készült papiros. A könyv 
12 féle kötésben jelent meg ,A legolcsóbb kö
zönséges bőrkötés ára 2 írt, a legdrágább 15 
frt. A rongyból készült papiroson nyomott pél
dányok ára 20 krral drágábbak.

A „Tranoscius“ kedvelőknek a legmele
gebben aj.inljuk e kitűnő kiad ist, mely közvet
lenül a mü kiadójánál is megrendelhető (Salva 
Károly könyvkiadó Rózsahegyen.).

Sz.

„Correspondenzblatt für evangelische Män
ner und Jünglingsvereine Angsbur/gischen Be- 
kentnisses in U ngarn“ czime azon űj egyházi 
lapnak, mely Schmidt K J  , pozsonyi lelkész,, 
szerkesztése alatt, havonként egyszer jelen meg. 
Czélja e lapnak ág. h ev. ifjúsági egyleteket 
confessionális alapon fentartani, fejleszteni, építe
ni. A lap közleményei az ifjúságnak egészséges 
és üdvös táplálékot nyújtanak. A felnőttek is 
áldással olvashatják. A lap bevezető czikkében 
„Im Namen Jesu" czime alatt kifejti azon igaz
ságot, miszerint az alakítandó ifjúsági egyleteknek 
a hitvallás alapján és az egyház határain belül 
kell elhelyezkedniük. Korunk nagy hatást kereső 
irányzata szeretné minél szélesebb alapra fek
tetni ez egyleteket is. De Isten országa mun
kájában nagyon üdvös a korlátozás. Mentői 
szükebb a határ s mennél határozottabbak az 
elvek, annál alaposabban lehet működni. Az üd
vözítő szavai szerint is csak a ki a kevésben 
hű, arra bízzák a sokat. A lap czikkei a követ
kezők: Betrachtung (Jer. 5ő) ; Das W ort Got
tes bleibt ewiglich ; Die Lösung der socialen 
Frage; Vereinsnachrichten ; Aus Anderen Verei
nen. Minden czikk kitűnő érzéssel és szép, ért
hető nyelven van Írva. Melegen ajánljuk né
met gyülekezeteinknek és az azokban szerve
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zendő ifjúsági egyleteknek. A havonként meg
jelenő lapnak ára e.ész évre 25 kr.

Vajha teljesednék a szerkesztő nemes óhaja 
s ily  lapot háromnyelvű országos egyházunk 
minden népe bírhatna.

Miikritikus. Tavaly a külföldi német napilapok 
majdnem kivétel nélkül a szentirósban Pál leveleit 
a „Jakabbeliekhez“ (Brief Pauli an die Jakober) fe
dezték fel és idéztek abból. Ezen levél Jakab levele 
akart lenni. Most ismét hasonló bakot lőtt a „Pes
ter Lloyd“ 1895 évi dec*. 15-ik számában Dr. Adolf 
Silberstein úr. A nevezett „mükritikus“ Iloek Já
nos „Vigasztalások“ czimü könyvét ismerteti a 
szokott zsargonban. Persze a könyv vallásos tár
gya alkalmat ad neki a dogmatikai fanatizmus és 
a dogmák tömkelegé ellen tombolni és avval szem
be állítani a vallásos érzelmet, mintha a dogma 
nem volna ennek sziikségszerü következménye. 
Ezen uj érzelmi hit diesőitésébeirazt mondja : „Die
jenigen dagegen, die mit dem Gemüth glauben, 
glauben, weil es oin mit ihnen gebornes Bedürf- 
miss ist . . . diese wahren geborenen Gottespries
ter sind die Erlöser der Welt. Sie sind jene Paulus, 
welche mit den Worten auf den Lippen sterben : 
Kinderchen liebet euch.“

íme ily alapos ismeretük van ezeknek az 
uraknak a kercsziyéneég elemeiről, hogy Pál apos
tol szájába adják az ősz János apostol szavait s ez 
alapos thcologiai ismereteik daczára hivatottaknak 
érzik magukat az oly nehéz probléma felett dön
teni, a minő a hitnek viszonya a dogmához.

FELEKEZETI ISKOLA.
Az eperjesi ág. h. ev. kerül, collegium ér

tesítőjét az 1894-95. iskolai évről közli H ö r k 
J ó z s e f  collegiumi igazgató. Az értesítő elején a 
jeles tollú igazgató közli a fényesmultú iskola 
alapításának történetét. Nagy küzdelmek és Szelep- 
csényi vádaskodása által előidézett királyi tilalom 
daczára felépitik a buzgó ősök a collegium monu
mentális épületét. Mily sok főur nevével találko
zunk az alapítók között, kiknek utódai nevét ma 
már hiába keressük egyházunk tagjai között. Az 
alapítók confessionális hűségét élénken tükrözi visz- 
ßza a tanároknak adott utasítás következő pontja : 
„1. Minden tanférfiu, úgy a tanárok, mint a tanítók 
legyenek az igaz ágostai hitvallású evangélikus 
egyháznak szívből tagjai és a Theologia osztályá
tól le a Gramnatica osztályáig bezárólag, a prófé
tai és apostoli iratokon alapuló változatlan (inva- 
riata) ágostai hitvallásra és az 1580-iki Formula 
Concordiae-ra esküt tegyenek és azt Írják alá.“ Na

gyon szép és jellemző a tanároknak adott követ
kező utasítás is : „Minden egyes tanítványukat, 
mint at link gyermekeiket, egyaránt szeressék ; hi
vatalukban kellő szorgalmat és hűséget tanúsítsa
nak, mindenkor megemlékezvén róla, hogy az utol
só Ítélet napján számot kell adniok iskolai sáfár
kodásukról, működésükről.“ Mily egyszerű és mé- 
giR mély paedagogiai szabály, mely többet ér mind 
azon tudományos rendszernél, ismerethalrnaznál, 
melylyel tanárjelölteinket a paedagogiai szakvizs
gánál megkinozzák A háromnyelvű országos evan
gélikus egyház alapján épült fel az uj intézet, azt 
bizonyítja a tanulók számára adott következő uta
sítás is : „.Az isteni tiszteletet, a prédikácziót, az 
imádságokat senki se hanyagolja el, vasárnap 
mindenki köteles mind a délelőtti, mind a délutáni 
isteni tiszteleten nyelvismeretéhez képest vagy a 
német, vagy a mugyar, vágj* a tót templomban áj- 
tatosan részt venni, hétköznapokon reggel leczke 
előtt, este leczke után imádságra tanítóival közö
sen rendben megjelenni.“ A régi buzgó lelki gya
korlatokat nagyon megapasztottuk felekezeti közép
iskoláinkban. Tanulóinkmüc, mint egykor a zsidók
nak Egjűptomban, n túlságos elfoglaltság miatt 
nincs idejük a közös imára ; ezért aztán a leg
több felekezeti középiskolánk ma már csak névleg 
felekezeti tanintézet.

A eperjesi collegium aégj* intézotből áll A 
hittanintézetben feltűnő az, bőgj' az elmúlt iskolai 
évben dogmatika nem adatott elő, daczára, hogj' a 
sok tárgy között még testgyakorlatot is tanítot
tak. A német és tót nyelvet heti egy órában taní
tották s igy elég idejük és módjuk volt a német 
és tót gyülekezetek jövő munkásainak alapos nyelvi 
képzettségre szert tenni. A papi vizsgálatoknál 
egy Ízben a püspök ur helyettessel képviseltette 
magát. A négy thcologiai tanfolj'amban összesen 
10 hallgató vett részt, tehát minden két tanulóra 
esett egy tanár, lévén ezen tanintézetnek összesen 
7 rendes és rendkívüli tanára A thcologiai ifjúság
nak van thool. önképző és önsegélj*ző egyesülete, 
olvasóköre s a legújabban alakult belmissioi egye
sülete. Az önkéző körben Frenyo Lajos theologus 
„Márczius 15-iki Miatyánk“ cziinű imáját érdem
könyvbe való behatásra méltatták.

A jogakadémiának 11 rendes és rendkívüli ta
nára és 117 rendes hallgatója volt. Ez a mi egyo- 
düli felekezoti jogakadémiánk. Létjogosultságát 
annyiban elismorjük, hogy szegényebb hitsorsosaink 
fiai olcsóbban kiképezhetik magukat mint a költ
séges egyetemen.

A főgymnasium 8 osztályában összesen 284 
tanuló volt, ezek között 90 ág. h. ev.

A tanítóképző intézet növendékeinek száma 
42. A növendékek közül 2 róin. kath., 1 gör. kath. 
a többi ág. h. ev. A statisztikai kimutatás helyessé
gére érdekes világot vöt, hogy habár a tanulók
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leginkább a felvidéki német és tót gyülekezetek
ből valók — a nyelvi rovatban mind kizárólag ma
gyar anyanyelvűnek van jelezve. Az anyanyelv 
bevallásnál, a mely sem érdemet sem szégyent nem 
képezhet, fő az igazság.

A nyolczadik német iskolacongressus okt.
2—4-ig tartatott Potsdamban. A congressus 1882- 
ben alakult meg. Alapelvül az irás azon szavát fo
gadta el : „Nincs másban senkiben sem üdvösség, 
hanem egyedül a Jézus Krisztusban,“ s ez alapon 
állva küzd minden ponton az evangélikus felekezeti 
iskola fen állásáért.

Brecher tanár „A történeti oktatásról a kö
zépiskola felsőbb osztályaiban“ czimü értekezést 
olvasta fel, mely felolvasásában felhivta a figyel
met azon veszélyre, mely abban nyilvánul, hogy 
a nagyobb városokban a tanüló ifjúság közé is 
kezd behatolni a socialdemokratia. Csak is a ke
resztyén és hitéért lelkesedni tudó tanár vezetheti 
helyes szellemben növendékeit. Szerinte az álkri
tika által tévútra vezetett lelkeket csak az által 
lehet helyes útra terelni, ha bevezetjük őket a for
rások ismeretébe. Ez értekezés kapcsán élénk eszme
csere volt a felett, hogy mennyiben jogosult a kri
tika az iskolában. A hires paedagogus Wiese is 
felszólalt, fájdalommal emlékezve meg arról, hogy 
az iskolát ma sokkal inkább befolyásolja a kor 
szellem mint hajdanában.

Remppis iskolatanácsos előadás tartott azon té
telről : A z  i n t e l l e k t u á l i s  m ű v e l t 
s é g  f o k o z á s a  n e m  a l a p i t j a  m e g  
s e m  a z  e g y e s n e k ,  s e m  a z  e g é s z  
n e m z e t n e k  b o l d o g s á g á  t.“ A jelenkor 
túlságos todulása a műveltség és intelligentia 
felé nem ered a társadalmi és gazdasági vi
szonyokból, hanem korunk anyagias irányzatá
ból, s épen azért nem is alapitliat meg az igazi 
boldogságot- A történelem azt mutatja, hogy min
den egyoldalú intellektuális haladás a nép orga- 
nismusnak inkább ártett, mint használt. Ennek 
oka az, hogy az ember erkölcsi cselekvését első 
sorban nem intellektuális, hanem más psycliologiai 
faktorok határozzák meg. Az egyesre és egész nem
zetekre nézve az igazi boldogság alapja csakis az 
erkölcsi személyiség nevelése lehet, s ennek elé
résére legalkalmasabb művelődési eszköz az isteni 
igazság. Az iskola czélja nem egyedül az ismeret
anyag elsajátítása, hanem inditás a tanulási ösz
tönre, s felkeltése a minden jó és igaz iránt való 
érdeklődésnek és érzéknek. A mostani tanrendszer 
veszélye az, hogy az ismeret anyag túlbősége foly
tán nem lévén lehetséges azt a vallással áthatni, 
az erkölcsi művelődés hézagossá lesz. Még a leg
magasabban állónál is vallás nélkül nincs erkölcs. 
Túlművelődés élesiti az ellentétet a műveltség és 
külső helyzet között, s ez teszi az embert elége

detlenné. Az előadás kapcsán folytatott eszmecse
rében a felszólalók általában megegyeztek arra 
nézve, hogy minden ismeretanyagot, mely az is
kolában tanittatik, valláserkölcsileg jobban át kell 
hatni. Azon thésise az előadónak, miszerint a mű
velődési ezél lejebb teendő nem lett elfogadva ; mert 
a m ű v e l ő d é s b e n  v a ló  h a l a d á s  az  e m
b e r  i s t e n i  hi  v a t á s á t  k é p e z i .

A harmadik előadást „a keresztyén vallások
tatás jelentőségéről a jellemképzésre nézve“ Voigt 
tanitóképzőintézeti igazgató tartotta.

Utolsó értekezett Hindrich, barmeni rektor, a 
tanítói pálya rendezéséről. A népiskola helyes fej
lődébe érdekében szükséges a tanítói pálya rende
zése. A következő rangfokozatok felállítását tartja 
szükségesnek : a) segédtanító (feltétel ; az első ta
nítói vizsga) ; b) rendes tanító (feltétel: a máso
dik tanítói vizsga) ; c) egyosztályu iskola tanítója ;
d) első tanító, vagy aligazgató ; e) főtanitó vagy 
igazgató (feltétel: rektori vizsga). A ki magasabb 
rangba előléptetendő, annak legalább három évet 
kell eltöltenie az azt megelőző alacsonyabb rangfo
kozaton. Minden rangfokozat meghatározott alap
fizetéssel bir. Minden iskola technikus vezetője a 
főtanitó vagy igazgató.

A legközelebbi iskolacongressus 1897-ben 
Nürnbergben fog tartatni.

Látjuk, hogy a müveit külföldön nagy gon
dot fordítanak a felekezeti iskola ügyre, s a fele
kezeti érzelmű tanítóság és tanügybarátok keresik 
a közös czél elérésében a társadalmi egyiitműkö- 
dést. is. Mi nagyrészt átengedtük tanítóságunkat a 
felekezet nélküli tanító ' egyleteknek, a minek az
tán az a következménye, hogy sok helyen csak 
azért marad még egyes jelesebb tanító a felekezeti 
körben, mivel néhol a felekezet jobban javadal
mazza tanítóit mint az állam. Sokan persze elva- 
kitva a korszellem hiú ábrándjaitól, azt hiszik, hogy 
felekezeti népiskola nélkül is fenállhat felekezetűnk 
e hazában. Egy kerületi gyűlésen pedig egy fel
vidéki jeles lelkésztől hallottuk azon sóhajt, hogy 
imája valósulna meg, ha az állami iskola elfog
lalná mindenütt a felekezeti iskola helyét. Aztán 
az ilyen tünetén az egyházi érzület hanyatlásának 
a hallgatóság még meg sem botránkozik, sőt ta
lán az illető „nagy férfiú“ jövő életirója, az ily 
lelkészt „modern“ papnak fogja elnevezni.

KÜLMISSIO.
India. S i a m b a n újabb időben örvendetes 

hódítást tesz a keresztyén szellem.
Az amerikai presbyterianus egyház működik 

e nép között. A siami népfaj csendes, szorgalmas
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erkölcsös nép. A nép erkölcseire nz ipar és keres
kedelem fellendülése, különösen a nagyobb hely
ségekben. nem volt jó hatással. A nyugoti civili
záció meghamisította a nép jellemét. A civilizáció 
rósz hatásával szemben a keresztyénség üdvös el
lenhatást gyakorol. Keresztyén missionáriusok nagy 
szorgalommal elsajátítottuk a nép nyelvét s irodal
mi nyelvvé tették azt, lefordították a bibliát sianrii 
nyelvre, nyelvtanokat, szótárokat, tudománvos mű
veket Írtak a siami keresztyének számára. < )k szer
kesztették az első vallásos szellemű napi lapot. 
Gondosan ápolták az iskolaügyet.

Siamban a huddhismus államvallás s a mel
lett teljes vallásszabadság uralkodik. A buddhismus 
befolyása nagyon csekély ; mert az istentiszteletnél 
teljesen idegon és a nép által nem értett nyelvet 
használnak, s a vallás üres szertartásokból áll.

A keresztyén missió eddig k ü l s ő l e g  csak 
szerény eredményt mutathat, mivel mindössze hót 
gyülekezet van ez országban.

Sokkal nagyobb eredményt mutathat fel a kor. 
missió a Siamtól északnyugatra lakó lao népfaj kö
zött. A lao nép egyrésze Siamnak űzet adót, a nagy 
rész chinai fenhutóság alatt áll, de u valóságban 
teljesen független. A laók összes száma mintegy 
öt millióra tehető. £  nép közé hadifoglyok által 
jutott el az evangeliom. A presby téri anus missió 
1867-ben telepedett le először e helyen. Az akkori 
alkirály is külsőleg hajlamot mutatott az uj vallás 
iránt ; de tulajdon képen csak a missió orvosi mű
ködése s a könyvnyomda után áhítozott. Midőn az 
utóbbit elérte, kimutatta igazi érzületét, üldözni 
kezdte a keresztyéneket. Két legtekintélyesebb ke
resztyén alattvalóját kivégeztette. Az alkirály Ibid
ben meghalt s újból szabadabban mozoghatott a 
missió, bár zaklatásoktól ezután som volt ment. A 
kormány későbben minden módon igyekezett meg
gátolni a keresztyénség terjedését s azzal fenye
gette a keresztyéneket, hogy száműzi őket. K 
szorongattatásban a missió barátai a .lao“ népfen- 
hatóságához, a siami királyhoz fordultak, a ki 
1878 ban türelmi rendeletet bocsátott ki, a mely
ben teljes szabad vallósgyakorlatot biztosított a ke
resztyéneknek. E rendelet kibocsátása óta szép ered
ményeket mutathat fel a keresztyén liittérités. Az uj 
keresztyének kiváló fogékonyságot és buzgóságot 
tanúsítanak, alkalmasak arra is, hogy a benszülöt- 
tekből kópeztessonek missionáriusok és lelkészek.

B E L M 1SSIO .
Diakonissa házak és diakouia egyletek

1836-ban alapította Fliednor lelkész az első diako- 
nissa házat. A kezdet szerény volt. Azóta ez ál
dásos intézmény elterjedt az egész világon. A kai- 
serwerthi szövetkezetben jelenleg 68 diakouissa 
ház van, melyek összesen 11,000 nővérrel bírnak 
és 3600 holyen fejtik ki áldásos működésűket. A 
betegek, szegények ápolásában és a gyermekek ne
velése körül végzik c hithü lelkek nemes hivatá
sukat istenországában. Ők is a hit álláspontján áll

nak ép úgy, mint a róni. kath. apáczák, csakhogy 
az a hit, melynek alapján ök állnak az evangeliom 
s nem a római pápa e világból való országa. Dia- 
konissává lehel mindem rendből való feddhotlen 
előéletű ev. leány vagy özvegy nő. A diakonissák 
mielőtt nemes hivatásukra ünnepélyesen felavattat- 
nánHk, 3— 1 évig tartó gondos előképzésben része
sülnek. Nem csak az orvos és a főnöknő képzi 
őket, hanem az intézet lelkésze is. A próba nővé
rek gondos hitbeli oktatást nyernek. A betegápoló
nőkké való képzésnél fősulyt fektetnek a vallásos 
jellem fejlesztésre is. hogy az illető nővér teljesen 
beleélje magát az önfeláldozó és önmegtagadó sze
retet teendőibe. A diakonissák betegápolói mun
kájukért egyénileg fizetést nőm lmznak, s a gazda
gok Által fizetett betegápolói dijak nem az ő jöve
delmük, hanem a diakouissa ház jövedelme. A dia
konissa 5 évi szolgálat után kiléphet. A munká
ban elfáradt nővérek nyugdíjban és élethosszig tar
tó ellátásban részesülnek. Újabban akadnak egye
sek, kik ez áldásos és egyházunkban oly felette 
szükséges intézményt, vallásos szelleménél fogva, 
nem helyeslik. A sajtó egy része, különösen az, 
mely a „felvilágosodás*4 evangéliumának hódol, 
újabban támadást intéz ez intézmény ellen. így 
újabban a svájezi „liberális“ eleinek azért harczol- 
nuk, hogy a genfi kanton kórházból kirekesztesse
nek a diakonissák s bolyukét más „világi“ beteg
ápolók foglalják el. A nevezett kórház múlt évi 
jelentésében a kórház összes orvosai a diakonissa 
ápolónők mellett foglalnak állást. Dr. Kévilliod a 
többek között azt mondja: „a diatonissáknál fel
található az önfeláldozás és önzetlenség szelleme, 
a helyes magatartás, becsű lettesség és józanság, 
míg ritkán találjuk meg e tulajdonságokat azok
nál, kik első sorban a jó fizetésre néznek. A dia
konissák erkölcsi befolyása, a betegekhez intézett 
vigasztaló és bátorító szavaik nagyban előmozdít
ják a beteg lelki és testi felépülését.

Újabban Németországban létesültek az úgy
nevezett diakoniu egyletek (Diakonie-Verein). Ezek 
kiegészítő részét akarják képezni a diakonissa in
tézménynek, de másrészt egyes tünetek arra en
gednek következtetni, mintha ez intézmény a dia
konissa intézménynyel ellentétes irányban óhajtana 
működni. A diakouia egyletbe csak müveit nők vé
tetnek fel s egy évig tart a képzés. A vallásos 
szellem nem a fő szempont. Ez egylet tagjai ré
szére meg van engedvo a pénzszerzés is beteg
ápolói munkájukért. A diakonia egyletek szövetsé
gének elnöke Weber, tübingai tanár, neje.

Hazai ág. h. ev, egyházunkban, Pozsonyban 
mog van téve a kezdeményező lépés, hogy a dia
konissa házak áldásthozó intézménye összes gyü
lekezeteinkben elterjedjen. A finom lelkű nőnek ez 
áldásosabb munka tér, mint a posta és vasút lé-
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lekölö mechanikus munkája. Egyházunknak gon
doskodnia kell minél több munkaerőről szemben a 
katholicismus nagyon sok munkásával és munkás
nőjével.

KÜLFÖLD.
Németország. A k e r e s z t y é n  s z e l i  em 

legkissebb nyilvánítása is ideges rezgésbe hozza 
az elzsidósodott német napi sajtót. A „Berliner 
Tageblattban“ egy szülő közli a következő hozzá 
intézet felhivást: „Tiszt. Uram ! Engedje meg, hogy 
közöljem önnel, miszerint az igazgatóság engedé
lyével a kir. Frigyes-Vilmos gymnasium növendé
kei részére már néhány év óta bibliai estélyek 
vannak szervezve, melyeknek czélja, hogy támo
gassák a család és iskola valláserkölosi nevelését. 
Az orsz. egyház egy lelkésze vagy hitjelöltje veze
tése alatt álló estélyek hetenkint egyszer, másfél- j 
órai tartammal, tartatnak meg. Alólirott kéri alá
zattal uraságodat, szíveskedjék fia számára a ne
vezett estélyen való megjelenést engedélyezni, a 
midőn is kedves fiát a városi missio (Johannis
tisch 6.) házában tartandó bibliai estélyre ezennel 
meghívom.“ A „National Zeitung“ teljesen helyte
len intézménynek jelzi a biblia estélyeket; mert az 
iskolának valláserkölcsi feladatát saját szervezete 
körén belül kell megoldania. A nevezett lap sze
rint ily módon pressiót gyakorolnak a növendékekre 
és szülékre egyaránt, s az úgy is szellemileg meg
terhelt ifjúságra még nagyobb terhet raknak. Igen 
helyesen jegyzi meg a „Kirchliche Monatschrift,“ 
hogy a felvilágosultság ama őreinek nem lett volna 
ócsárló szavuk, ha arról lett volna szó, hogy va
lamely klassikus olvasására gyűlnek össze a gym- 
nazisták, vagy tánczestélyre — csak ne legyen a 
bibliáról, a vallásról szó.

A p o r o s z o r s z á g i  ev. l e n g y e l e k  
körében uj élet virradását jelzi a „Przyjaciel Ludu.“ 
Az uj évvel hetenként kétszer megjelen Barcke 
Emil szerkesztésében „Gazeta ludova“ czimü 
vallásos tartalmú lengyel néplap, melynek czélja az 
ev. lengyel népet oktatni és erősíteni a hitben. Az 
új lap nem óhajtja a lengyel nép elnémetesedését, 
mig az eddig megjelent lengyel egyházi lapok 
szerkesztői ezen az állásponton álltak s ezen szel
lemet lapjukban is terjesztették. Az uj szerkesztő
ről az idézett lap azt mondja, hogy mint ev. len
gyel lelkész nem szégyenli bevallani, miszerint for
rón szereti hitét, népét, nyelvét.

A k i k  a k o r l á t l a n  v a l l á s s z a b a d 
s á g  h i v e i  épüljenek az olyan szomorú jelensé
gen, a minő a berlini „Freireligiöse Gemeinde“ 
legújabb vallási tankönyve, melyben a többek kö
zött ily kérdések is találhatók : „11. Minő értéke

van a bibliának mint ajándéknak ? felelet: maid- 
nem semmi. 12. Valóban minden jól van-e teremtve ? 
felelet: 0  épen nem ! Földrengés, árvíz, mérges
kígyók, oroszlánok, tigrisek és a legtöbb ragadozó 
állat s mindenféle féreg bizony nem jók. Sőt az 
ember is, az „Isten képmása,“ nem igen sikerült ; 
mert a kísértésnek sokszor áldozatává lesz.“ És 
ezt az istenkáromlást nem valami félmüveit kóborló 
irta, hanem a tudori oklevéllel biró Dr. Voelkel. 
Aztán csodálkoznak, hogy a társadalom felforgatok 
pártja még mindég növekedőben van ?

Az ú j o n n a n  é p í t e t t  b a l b r o m i  (E l
z ász ) z s i n a g ó g a  felszentelésénél Kiefer ev. 
lelkész is jelen volt, sőt beszédet is tartott a sok 
rabbi szónoklata után a zsinagógában, mely beszédről 
a zsidó tudósítás azt mondja : „megható volt, midőn a 
szónok azon kéréssel fejezte be beszédjét: Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg 
te neved.“ A „Luth. Kirchenzt“ azzal fejezi be a 
közleményt?: ,,E sajnos eseménynyel együtt jelent
hetjük, hogy ma már az evangélikus lelkészségben 
az egyházuk becsülete iránti érzék élénkebb s az 
ily tapintatlan szereplések a ritkaságok közé tar
toznak.“ Hát nálunk mint vagyunk az egyház be
csülete iránti érzékkel e téren ?

Nagy port ver fel a német ev. egyházi kö
rökben a berlini főegyháztanács körrendeleté, mely
ben a lelkészeket a politizálástól, különösen a so- 
ciális kérdés politikai megoldásánál való közremű
ködéstől óvja. 1890-ben ugyanaz a főegyháztanács 
arra hívta fel a lelkészeket, hogy a nyilvános élet
ben élénkebb tevékenységet fejtsenek ki. A so- 
ciális kérdésben azután az agilis frankfurti lelkész 
Nauman körül egy nagyobb párt képződött, a mely 
elveiben a reformáciokorabeli rajongókra emlékeztet. 
Ezen veszedelmes irányzat terjedése és elfajulása 
indította a berlini főegyháztanácsot arra, hogy lel
készeit óvja, miszerint maradjanak meg tulajdon- 
képeni hivatásuknál és az osztályharczba ne ra
gadtassák el magukat.

A f ö l d m i v e l ő  l a k o s s á g n a k a  nagy 
városokba való vándorlása ijesztő mérveket ölt Né
metországban. így egyes vidékeken alig lehet cse
lédet és földműves munkásokat kapni. A mai gaz
dasági váltságban a munkáshiány nagy veszély- 
lyel fenyegeti a kisbirtokos osztályt. Az ifjúság 
elhagyja elöregedett szüleit; mert a fővárosban 
nagyobb keresetet remél, mig a szülék a véginség- 
nek néznek elé. Ki tudja hova fog vezetni ez az 
ujabbkori népvándorlás ? A nagy városok emelked
nek, a falvak elpusztulnak. Nem csak a lakosság 
sorai gyérülnek, hanem a keresztyén népszokások 
is pusztulnak. Növekszik az élv, kincs és gazdag
ság után sovárgó, elégedetlen tömeg !

Francziaország. Francziaországban a szabad- 
kőművesek ellen világ-ligát alkottak, melynek neve
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„Labanim“ (Konstantin kereszt jelvényével ellá
tott zászlajának neve) s melynek a „Germania“ sze
rint számos tagja van. A tagok kötelessége minden 
megengedhető és törvényes eszközzel küzdeni a 
ezabadkőművossóg ellen, s igy az azok ellen léte
sült összejöveteleket, iratokat támogatni : egyszer 
egy évben jelen lenni azon misén, melyet az egy
ház a páholy felett kilátásba helyezett győzelmé
ért, a Mindenhatónak bemutatnak, minden reggel 
életét Istennők áldozni a szabadkőművesek megté
rítésére , a notórius szabadkőművesekkel minden 
összeköttetést megszakítani, ellenben a liga tagjait 
támogatni s azokat, kik titokban a páholyok tag
jai, feljelenteni. A szabadkőművesség leküzdésére a 
liga tagjai a szabadkőművesekéhez hasonló szer
vezetet fogadtak el. Ott is különféle fokozatok 
vannak. — A liga tagjai a háromszög jelvénye he
lyett a kereszt jelvényét fogadták el. A szervezőt 
még bizonyos katonai jelleggel is bir s igy utánoz
za az „üdvhadsereget.- A fő eltérés azonban az, hogy 
tagjai nincsenek titoktartásra kötelozve.

Svájcz. — A zürichi kantonban nov. 3-án 
népszavazás utján 34,U00 szavazattal 14,0UU szava
zat ellenében elfogadták azon törvényt, melynek 
értelmében a nemzeti egyházat lelkészekből és vi
lágiakból alkotott zsinat fogja kormányozni. Kddig 
csak kizárólag lelkészekből szervezeti zsinat kor
mányozta az egyházat, s határozataik a kormány 
jóváhagyását igényelték, mig ezentúl o jóváhagyás 
szüksége az egyház bolügyeit illetőleg elesik.

Belgium. A brüsseli radikális soeialista egye
tem, amely versenytársa a mérsékelt liberálisok ál
tal vezetett régi egyetemnek, ez évben összes fa
kultásait megnyitotta. Ez által az egyelőmet illető 
minden jog élvezetébe lép. Tanárait nem csak az 
ifjabb tehetségek közül, hanem a külföld tudós 
martyrjai közül is toborzza. Meghívták az új egye
tem tanárjául az anarchistikus érzelmeiért gyanú
sított Rechtst, az olasz Ferri Henriket, aki Lomb- | 
roso iskolájához tartozik. Rómában tanárosko- 
dott az egyetemen, do ott Crispi által tanári állo
másától ellett mozdítva. Az uj egyetemnek jelen
leg tiO diákja és számos hallgatója van.

Oroszország. A dorpati óhitű egyetemi temp
lom felszentelése után következő közebéden gróf. 
Deljanow közoktatási miniszter következő pohár
köszöntőt mondta : „Maradjon meg az észt, lett 
német ezentúl is észtnek, lettnek, németnek, de le
gyen jó orosz is.“ A „St. Retersburgisches Evan- 
gelishes Sontagsblatt“ 50-ik száma o pohárköszöntő 
szavai nyomán azon reményének ad kifejezést, 
hogy a balti tartományok nyelvi politikájában for
dulat állott be. A naiv lelkek hisznek az ily nem
zetközi, nagyon is elcsépelt szólamoknak, melyek 
csak arra jók, hogy az áldomást ivóknál pillanat
nyi jó hangulatot idézzenek elő.

B ELFÖ LD .
Lapszem le. A „ Pr o t .  e g y h á z i  é s  

i s k. La p *  1-ső száma a „hajnali haraugszó* 
czimü czikkében egy milleniuini elmélkedést 
közöl, elmélkedve arról, hogy hazánk ezredé
ve« fennállását annak köszönheti, miszerint a 
koresztyénség a reformáczió itt áldott talajra 
akadtak. A nevezett két nagv mozzanathoz 
csatlakozik a múlt. évben megvalósult uj „esz
me.1* Végül azzal zárja he elmélkedését, hogy 
az uj ezredév küszöbén kérjük a Jézus megál
dó kegyelmét; kérjük, hogy az ő eszményi, 
utolérhetlen magasztos alakja töltse he a nem
zet szivét, lelkét; kérjük, hogy az ö szen'séges 
ereje, végetlen szerelme, örök világosságá éljen 
és világul jón minden magvar elméjében. Akkor 
az uj ezredév biztosítva lesz számunkra „E jel
ben győzünk * — Szerintünk profan Mása az 
azon isteni erőnek, mely a kereszt vénségb^n és 
reformácziuban megnyilatkozott, ha azt az uj 
alkotásokkal, melyek eredete nagyon is emberi 
és legfeljebb formai hatással bírnak, egyszerre 
emlegetjük. A keresztyénség, a reformáczió uj 
embereket szültek, mig az uj „eszmék11 csak uj 
nagyon is múló értékű „hivatalokat“ alkottak 
s az amugv is nagyon megterhelt lakosság vál- 
laira uj terhet róttak.

„Egyházi kilátások* czime alatt komor 
szinttel festi a hazai protestantismus jelenét, és 
jövőjét. A hollandi ref. egyház nehéz időket él. 
A 300000 lelket számláló egyházban 347 lel- 
készi állás van üresedésben. A bibliai kriticis- 
mus által elhintet mag kikelt Igaz beszéd az, 
hogy „a betű megöl, de a lélek megelevenít.* 
Csakhogy nem minden lélek, nem minden szel
lem éltet. Van olyan is, a melynek nyomában 
a pusztulás és enyészet jár. Egészen más ké
pet mutat a franczia ref. egyház, a hol a po
sitiv elem túlsúlyra jutott, a hol van élet, van 
erő." A czikkiró majd igy folytatja: Kétféle ut 
van előttünk : a halálé és az életé. A mi egy
házunk is vagy a felbomlás, a végelgyengülés 
utára tér, vagy pedig az életére S fájdalom, igen 
sok jel oda mutat, hogy mi már a választást 
megtettük Haladunk az enyészet felé. Avagy 
nem láttunk-e, nem hallottunk-e vehemens rugó- 
dózásokat, erős kifakadásokat ama néhány vak
merő ellen, kik vérszegénységben sínylődő egyhá
zunkat élesztgetni iparkodnak.* Végre pedigczik- 
két a következő kép fejezi be : „A mi népünk vallá
sos nép. A martyrok méltó utóda ; de nem lehet 
tőle rosznéven venni, ha frázisokkal nem elég
szik meg. A deklamálás ideje elmúlt. Most cse
lekedni kell. De ne azt várjuk, hogy más te
gyen helyettünk, hanem magunk tegyünk a 
Krisztus által. Két dologra vau kilátásunk : ha
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Krisztus által megújulunk szívben és lélekben 
és tevékenyek leszünk, egyházunkra egy szép 
és dicső jövendő var ; de ha tovább is tétlen
kedünk és hitetlenkedünk, a szomorú lasuí her- 
vadás, nyom nélkül való elenyészés lesz osz
tályrészünk.“ — Nézetünk szerint a hazai pro- 
testantismusnak megölője a politika, s hogy ez 
oly romboló hatású lehetett, annak ismét elő
idézője az, hogy az eredeti alapról letértünk. 
Luther annak idején hatalmas művet irt, m ely
nek czime „De captivitate Babylonica ecclesiae “ 
Az egyház babyloniai fogságának oka volt a 
tév tan. A hazai ág. hitv. ev. egyház és a ref. 
egyház is jelenleg ily babyloniai fogságban le
ledzik, melybe juttatták : nem a külellenség, ha
nem saját hűtlen, elvilágiasodott szolgái. E  fog
ságba juttatta és benne fogva tartja az a tév- 
nézet, hogy a politikai érdek az egyházi érdek 
felett áll. A ref egyházban, mely egy nyelvű 
épen úgy tombol a politika, mint a mi három 
nyelvű egyházunkban. Ott a fő kérdés mindigaz, 
hogy ki a jó 48-as, nálunk meg, hogy ki ajó- 
érzelmű. — Azok kik egyházunkban nem tud
nak megbarátkozni azzal a ténnyel, hogy egy
házunk háromnyelvű egyház — s azt hiszik, 
hogy 11a egynyelvű volna, minden baj elmúlna, 
okuljanak a ref. egyház helyzetén, a hol a nyelv 
egy. de a szellem sokféle. A nyelvkülöiiibség 
soha sem oka az egyház hanyatlásának, sőt bi
zonyos mértékben ellensúlyozója az egyoldalú
ságnak. Ki tudja, hogy váljon, ha hazánkban 
is csak egy nyelv lenne ma, nem jutottunk 
volna-e mi is Spanyolország sorsára ? A fő az 
egyházban a „Spiritus sanctus,“ amely „per 
diversitatem linquarum “ is képes fentartani az 
„uuitas fidei“-t.

A 2-ik számban Tóth Bertalan értekezik a 
belmissio akadályairól hazánkban. Ezen aka
dályt képezi első sorban az, hogy a papságnak 
sokkal consolidáltabb viszonyokra van szüksége, 
mint amilyenek között tényleg él Az is óhaj
tandó lenne, hogy minden 1000 léleknek lenne 
külön lelkésze.

A „Debteczeni Prot L ap “ első számában 
Joó István szól liberalismus és antisemitismusról, 
reflectálva múlt számunkban e tárgyra tett 
megjegyzésünkre. A czikkiró szerint a liberalis
mus és conservativismus megérthetik s becsülhetik 
egymást, de a liberalismus és antisemitismus 
csak mint ellenségek állhatnak egymással szem
ben. Majd ekként folytatja czikkét : „Tudom, 
hogy az „Evangélikus Egvházi S/.emlé“-nek e 
nyilatkozatom még kevésbé fog tetszeni, mint 
a  budapesti egyetemi körben lábrakapott anti
semitismus ellen intézett felszólalásom ; de bár
mennyire sajnálom^ hogy ellenkezésben vagyunk 
én az ő szép szeméért liberális és m agyar lel-

kületemet és gondolkozásomat meg nem változ
tatom.“ Mi azt nem is ki vaujuk. Az antisi mi- 
tismust mint fajgyűlöletet mi sem helyeselhet
jü k ; de kérdés, nem-e az antisenii.ismus ama 
általunk jogosult formája nyilatkozoti-e a buda
pesti egyetemi körben, melynek czélja a keresz
tyén szellem emancipátiója a zsidó szellem ural
ma alól.

Nagyon téved a czikkiró, ha azt hiszi, 
hogyha a zsidóság teljesen elmagyarosodik, az 
a magyar elem erősödésére fog szóig ilni. A zsi
dó Németországban német, Dániában dán, Fran- 
cziaországban franczia nyelvet beszél s mégis 
azon országokban is van antisemitismus ; mert 
a zsidóság nem nyelvével, de vallásával képez 
nemzetet. A zsidó vallás az egyedüli nemzeti vallás 
Európában. A czél, mely után különösen a sajtó 
terén küzd minden országban a keresztyén szel
lem gyöngitése.

A „Stuttgart Sontagsblatt* 62-ik száma a 
galicziai zsidó nemzeti párt programmjának kö
vetkező részletét közli : „Az egész világ zsidó 
lakossága egységes népet képez, mely a legré
gibb történet és műveltséggel és saját vallással 
dicsekedhetik. Vele szemben minden más állam, 
nemzet vagy vallás sokkal fiatalabb, gyengébb 
és múlandóbb. Minden ország és nemzet birto
kai a zsidók tulajdonát képezik, melyet Isten 
nekik adott, mikor Ábrahámnak szövetséget kö
tött. Hogy a zsidók szétszórtan élnek a világ 
összes országaiban, nem szerencsétlenségt hanem 
eszköz arra, hogy a zsidó nemzeti politika czél- 
jai megvalósúljanak.“ Az* antisemitismus legkis- 
sebb ébredése rezgésbe és karczra szólítja a li
berális sajtót, de az ily sémita programmíól 
mélységesen hallgatnak. Az antisemitismus okát 
nem mindég a reactióban kell keresni, hanem 
sok esetben magában a semitismusban

A „Cirkevné L isty“ 1 -so számában „új
évkor“ czimű czikkében ecseteli azon szomorú 
helyzetet, melyben van egyházunk. Az öt es- 
perességben valószínűleg meg fog kezdődni az 
üldözés. Az öt esperességben, daczára az esperes- 
ségi határozatnak folynak a dolgok úgy, amint 
eddig folytak. Ily  helyzetben nem lehet a ne
vezett esperesség tovább, mert elveszti teljesen 
a talajt lábai alatt. Védeni kell tehát azt, a mi 
megvédhető a gyülekezetben és esperességben. 
Lapunk nézete is az volt, hogy törvényes utón 
kell kívánni az arányositási törvény arányta
lanságainak revisioját s e tekintetben az öt es
peresség nem fog egyedül állni.

Maliak J . közli Institoris Mosoczi Mihály 
rövid életrajzát, hogy kimutassa, miszerint a 
Pozsonyban jótéteményeket élvezett tót ifjúság 
nem idegen kegyelemből élvezte azon jótétemé
nyeket. Bodicky a nazarenusokról czikkezik, s
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csikkében részben indokoltnak találja, hogy 
egyesek egyházunkat elhagyják. A nazarenusok 
fő vádja egyházunk ellen a/, hogy ott szabad 
vétkezni. E váddal szemben a czikkiró 8'/érint 
védtelenül «állunk. Nagyon helyesen jegyzi meg 
e merész állítással szemben a szerkesztő, hogy 
mi senkinek se adunk engedélyt a vétkezésre. 
Az egyházfegyelem hiánya nem ok a m \ hogy 
egyházunkat elhagyják egyesek. Váljon azok, 
kik elhagyták az egyházat, az egyházban nem 
élhettek volna Isten akarata szerint tisztán és 
8/eplőtlenül ? Váljon csak a nazar, baptisták és 
hasonló .szenteknek* lehetséges az ? Ha pedig 
csak a fegyelem és az attól való félelem és 
szégyen, hogy ki/.áratnak az egyházból, vagy 
pedig az a dicsekvés, .hogy ők nem olyanok, 
mint más emberek* őrizi meg őket a jóban —  
és nem a tiszta, valódi szeretet a Jézus Kiisz- 
tus iránt, akkor az ő dicsekvésük a törvény tu- 
dók és farizeusok igazsága és dicsekvése.

Igen becses egyháztürténelmi mii közlését 
kezdi meg a lap Mocko tollából, melynek tár
gya az stentisztelet alakulásának története az 
ág. h ev. tót egyházakban. Végül pedig a 
„Prot. egyh. és isk Lap "-hun megjelent K<>- 
máromy L. czikle nyomán közli miként vált 
ki a skót szabad egyház az állami egy
házból.

Uj espcrességek. A régi békési esperességből 
már két uj esperesség megalakult, a harmadik 
nemsokára, uj esperes választás lévén ott, miután 
egyik jelölt sem kupott absolut többséget, szintén 
megfog alakulni.

Az uj békési esperesség f. hó 8-án tartotta 
közgyűlését Orosházán, mely alkalommal régi es
peresünk hivatalába igtalta az uj esperest, Veres 
József orosházi lelkészt és az uj esperosségi felü
gyelőt, Haviár Dániel országgyűlési képviselőt 
Megválasztattak esperosségi jegyzőkül Gajdács Pál 
és Keviczky László lelkészek, Nagy Elemér, Mi- 
kolay Mihály világiak. Körlelkészekkó lettek a 
szarvas-kondorosi dekanátusban Harsányi Sándor 
orosházi, a komlós p.-földvári dekanatusban Re
viczky László kondorosi, az orosházi dokanatus- 
ban Placsko István szarvasi lelkészek.

Azuj felügyelő a szarvasi tanítóképezde fejlesz
tésére 300 irtot adományozott.

Az arad-bókési esperesség f. hó í)-én B.-Csa
bán tartotta közgyűlését, hol szintén a régi érdem
dús esperes Achim Adám igtatta hivatalába az uj 
esperest, Koren Pál b.-csabai lelkészt és az uj es- 
perességi felügyelőt, Zsilinszky Mihály közoktatás
ügyi államtitkárt.

A b.-csabai egyház presbytcriuma Szeberó- 
nyi Lajos Zs. lelkész és Bajcsy János felügyelő 
vezetése alatt tisztelgett a régi esperesség régi es

peresénél, megköszönve fáradozását és önfeláldozó 
munkásságát.

Az istenitisztelet és eskületótel után az uj el
nökség kifejtette a jövendőben követendő magatar
tását, hivataloskodásuk fő szempontjait. Mindkét 
igen tartalmas beszéd egész terjedelmében meg 
fog jelenni az uj esperesség első jegyzőkönyvében. 
Most csak egyes pontokat emelünk ki e beszédek
ből. Az uj esperes azon fontos kijelentést tette 
mindjárt beszédje elején: „Különben pedig Ígérem, 
hogy e helyen csak addig maradok, inig esperes- 
ségiink határozataiért lelkesülni és lelkesíteni tu
dok. Kllenben mihelyt tapasztalom, hogy akár es- 
peresi kötelességemet teljesíteni, akár az állás te
kintélyét fen’artani nem vagyok képes, akár pe
dig bármi oknál fogva az esperesség bizalmát nem 
bírom, azonnal távozom e helyről.- Majd a lelké
szek működési köréről, különösen az igehirdetés
ről kövotkozőleg szólott: „Minden kitelhetőt ineg 
kell tennünk, hogy a templomban az áhítatot le
hetővé, zavartalanná, s az istentiszteletet vonzóvá 
tegyük. Azzá teszi első sorban a jó, a valóban ke
resztyén egyházi beszéd. Azon lelkész társaim, a 
kikkel közeleboi érintkezésben állok, tudom, hogy 
egészen komolyan veszik ebbeli hivatásukat s ér
zetében annak, hogy a lelkész a szószéken a ke
resztyén hitel veket tárgyalva, illetve védve a kéte
lyekkel szemben hurezot viv egész egyháza nevé
ben és kü?(l az ellennel 1(X) és ezer lélek nyugal
máért, komoly tanulmánynyal készülnek beszédeik
hez, igyekeznek magukat felfegyverezni Istennek 
teljes fegyverzetével, nehogy ellenesetben ügye- 
fogyott kapkodásukkal gunytárgyává tegyék az 
egyház tanait és megöljék az egyháztagok lelké
ben a hitet. Tudom, hogy él bennök az érzet, 
hogy oda nem szabad lépni üresen, a hol köteles
ségük lelkikincscket osztogatni. A hol ez az em
lített készültség hiányzik, ott az ihlotség, a mely 
nélkül az egyházi beszéd szörnyűség, lehetetlen, 
ott az igehirdetés a lelkészre nézve utálatos teher, 
a közönségre nézve pedig émelyítőd

Az uj esperosségi felügyelő beszédje szintén 
nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra. Látszott, 
hogy oz a férfiu nőin szeroti a felügyelői székből 
hangoztatott frázisokat, látszott, hogy a theologia 
terén is otthon van. Mély egyházszerotot su
gárzott szavaiból. Beszédjét azzal végezte : ,,Kót vo- 
zércsillag vezetett közpályáinálfy^gylfazam és hazam. 
Azt tőlem senki rósz n^cjTíiiiein velieti, hogy a 
miért fiatal koromban m/gt/nultiyii lolkesCflni, ha 
azért, a miért fiatal kon/njbnn, dolgozni AaOultam, 
őszülő fürtökkel sem leslek: lAitléA •liézzÜjuk.-

Az uj esperességi olaökség elhangzott beszéd
jei után Aehiin Adám szrCéíy^sen buo£uzott el az 
uj espercssógtől. Zsilinszky T^finíly pedig a bucsu- 

> zónák meleg szavakkal az ujé'Spercsség nevében
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megköszönte az önzetlenséget, papi szellemét és 
az ev. egyháznak tett nagy szolgálatait. Mi is egy- 
időre búcsút mondunk a nemes férfiúnak, remé
nyelve, hogyha az egyházvezetésről egyidőre le is 
mondott, gazdag tapasztalatait és jeles theologiai 
képzetségét továbbra forrón szeretet egyházának 
érdekében érvényesiti. Ne teljesedjék nagyon so
káig az, a mit ő maga a közebéden tréfásan mon
dott felköszöntve az uj elnökséget : „Ave Caesar 
morituri te salutant.“

Az uj esperesség tisztviselői megválasztattak 
a legnagyobb egyértelműséggel. Egyházmegyei jegy
zők : ifj. Jeszenszky Károly, Szeberényi Lajos Zs. 
lelkészek, dr. Zsilinszky Endre és Hegedűs Mi
hály világiak. Pénztárnok : Dax György. Körlel
készek : az aradi dekanatusban Liffa János, a csa
baiban Zsilinszky Endre, a m.-berényiben Schultz 
Jenő. Esperességi törvényszék tagjaivá lettek : Ha
asz Sándor, Hegedűs Mihály, báró Solymossy La
jos, V. Szakmáry Arisztid világiak, Linder Károly j 
Frint Lajos, Dax György, Szeberényi Lajos Zs. 
lelkészek, Németh Lajos tanitó, Ábray Lajos ta
nár. Gyámintézeti elnökség: Dr. Fábry Sándor al
ispán, ifj. Jeszenszky Károly lelkész.

Mindkét esperességben példás rendben és egyet
értéssel folyt le a megalakuló gyűlés. Ha annak 
idején a szerencsétlen arányosítás ily békés czél- 
zattal lett volna meginditva és keresztül vive, ma 
nem volna egyházunk testén ama fájó seb. Hisz 
azt mindenki belátja, hogy a kerületek aránytala
nul voltak beosztva, csakhogy a mi arányosítá
sunk nem csak el nem oszlatta azon aránytalan
ságot, hanem azt, az utókornak egy furcsa térké
pet hagyva, még aránytalanabbá tette — megtoldva 
még azzal, hogy kinevezettekké tette egyes helye
ken egyházunk azon vezetőit, kiket a mióta egy
házunk e hazában fenáll, mindég a gyülekezetek 
választottak.

A mi békési nagyon is békés „arányosításunk
kal“ csak egy gyülekezet, a csanád-csongrádi es- 
perességbez csatolt Tisza-Földvár, nincs megelé
gedve, nem is szavazott az esperességi elnökségre. 
És azért nem is csinál nálunk senki zajt; mert be
látja, hogy a gyülekezetnek van joga hozzá, mi
szerint más esperességbez való csatolását kérel
mezze. Az ily egyházi életbe vágó dolgot nem is 
szabad erőszakkal végrehajtani és tisztelni kell a 
zsinati törvényben kifejezett azon alaptörvényt: 
„az ág. b. ev. ' egyházban minden jog a gyüleke
zettől ered.“

Statisztikai adatok, Á b.-csabai ág. b. ev.
egyházban az 1895-ik évben születtek : a városban 
fi n. 492, nő n. 428, a szőlőkben fi n. 119, nő n. 
117., Ottlaka-pusztán fi n, 32, nő n. 27, az összes 
szülöttek száma 1215, ebből törvénytelen 32. Es- 
kettetett a városban 232 pár, a szőlőkben 48 pár, 
Ottlaka-pusztán 1 pár, összesen 281 pár. Meghalt

a városban fi 330, nő 342, a szőlőkben fi 135, nő 
129, Ottlaka-pusztán fi 8, nő 9, összesen : 953. Kon- 
firmáltatott : a városban 508, a szőlőkben 91, ösz- 
szesen 599 gyermek. Úrvacsorához járult 13,346.

Összehasonlítás kedvéért adjuk a legnagyobb 
hazai ref. gyülekezetek statisztikai adatait : D e b- 
r e c z e n b e n  született 1800, miből törvény
telen 234; meghalt 1584, házasságra lépett 364 
pár. — Budapesten született 1579, miből törvény
telen 450; meghalt 1145; házasságra lépett 571 
pár. — Hód-mező-vásárhelyen született 1087, miből 
törvénytelen 41; meghalt 938 ; házasságra lépett 
312 pár.

A „Keresztyén Magvető“ szerint az unitáriu
sok létszáma 100 év alatt megkétszereződött ha
zánkban. 100 év előtt összesen 28,607 unitárius 
volt s ma az erdélyi részeken s azokon túl a ne
vezett lap szerint 61,617 unitárius van.

„Dunántúli ág. hitv. ev. egyhazkerületi 
énekei zenepartoló-egyesület.“ Azon szomorú 
tapasztalásból kiindulva, hogy „istentiszteletünknek 
egyik fontos része, a gyülekezeti ének és orgonálás 
sok helyen még nagyon kezdetleges és fogyatékos,“ 
a dunántúli egyházkerület Nagy-Kanizsán tartott 
utolsó rendes közgyűlésén, főképen K a p i Gyula 
soproni tanitó-képezdei igazgató buzgólkodása foly
tán „ének és zenepártoló egyesület“ alakult. Az in
dítvánnyal tulajdonképen a népiskolai bizottság 
lépett a kerület elé, mely azt örömmel fogadva a 
bemutatott alapszabályokat jóváhagyta, minek foly
tán, rögtön megtartatott az alakuló gyűlés, melyen 
elnökökké S t e t t n e r  Gyula felső vasi es
peres és dr. B e r z s e n y i  Jenő, titkárokká 
K a p i Gyula kép. igazgató s P a p p József 
kép. tanár, pénztárossá pedig Z á b r á k Dénes 
soproni lelkész választattak.

Az uj egyesület csak csekély áldozatot kér, 
mivel arra számit, „hogy egyházi életünk ez újabb 
oltárán sokan fognak áldozni.“ Az alapszabály 
szerint a r e n d e s  tagok 3 évi kötelezettséggel 
évi 1 irtot, az a l a p í t ó k  egyszersmindenkor- 
ra 25 frtot, a p á r t o l ó  tagok tetszés szerinti 
összeget fizetnek.“

Ezen uj egyesület czélját az alapszabályok 
következőkép állapítják meg : „Az egyesült a.) anya
gilag gyámolitja az uj orgona vagy harmonium be
szerzésén fáradozó ev. egyház községeket, azok szá
mára ott, ahol szükségét látja, egyházi zenealapot 
teremt s annak gyarapításáról gondoskodik ; b.) bi
zottsága utján tanácsosai szolgál az egyházi zene 
bármely ágában hozzá forduló egyházaknak; c.) 
figyelemmel kiséri s anyagilag is támogatja a ta
nítóképzőiben történő egyházi zene és ének okta
tást ; d.) jutalmakkal tünteti ki a kerület tanító
képzőinek az egyházi zenében s énekben legjárta
sabb növendékeit s az egyházkerület legjelesebb 
énekvezetőit; e.) egyházi zeneműtárral látja el a 
dunántúli ev. egyház kerület egyház megyei taní
tóegyesületeinek könyvtárát; f,) a rendelkezésére 
álló erkölcsi eszközökkel arra törekszik, hogy az 
egyházmegyei tanítóegyesületek az egyházi éneket 
és zenét is műveljék, s hogy az egyházközségek
ben egyházi énekkarok szerveztessenek ; g.) ha 
anyagilag megerősödik, egyházi zeneműfolyóiratot 
ád ki a kerület kántortanitói számára.“

Látjuk ezekből, hogy az egyesület czélja a
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gyülekezeti ének és orgonái ás fejlesztésére s az is
tentisztelet liturgikus részének előmozdításéra irá
nyul ; mint ilyen tehát valóban helyén való és hé
zagpótló intézmény, mely megérdemli, hogy egy
háztársadalmunk részéről a legmelegebb pártfogás
ban részesüljön.

Mint halljuk, a tagok egyre szaporodnak, sőt 
az uj egyesület nem rég már/szereplés terére is ki
lépett, amennyiben 1895. deczember 29 én a sop
roni evang. templomban több kitiinő művész, mű
vésznő és dalegyesület közreműködésével vallásos 
ének és zene előadást tartott, melylyel „a feleke
zeti külömbség nélkül megjelent közönség teljesen 
meg volt elégedve- s mely az egyesület ezéljaira 
254 frt *0 krt. eredményezett.

Midőn ezen egyházi életünkben nagy szerepro 
hivatott uj egyesület alakulásának szívből örven
dünk, két szerény ó h a j t  bátorkodunk megkocz- 
k áztatni.

Egy az, hogy vegye fel az egyesület alapsza
bályai c. és d. pontjába, hogy a kerület t h e o 1 o- 
g i a  i n t é z e t é n  is éber figyelemmel kiséri az 
egyházi zene és énekoktatást, s hogy az ének s 
zenében legjártasabb növendékeket o t t  i s  juta
lomban részesíti. Második óhajunk pedig az. hogy 
igyekezzék az egyesület e g y e t e m e s  j e l l e g ű -  
v éfejlődni, mivel müködéséro mindenfelé nagy szük
ség van s mivel csak igy izmosodhatik meg annyira, 
hogy kitűzött szép és nemes czélját csakugyan 
meg is valósíthatja. Vivat, creseat, lloreat!

(S. Ö ).

l Tj formula. A bányakerület püspöke, ez év 
első napjaiban, hosszabb levelet intézett kerülete 
összes papjaihoz. E levelében többek között uta
sítást ad, miként lennének módositandók az egy
házi esketéseknél eddig használatban volt formu
lák, kérdések, tekintettel nz egyházpolitikai törvé
nyek által megváltoztatott viszonyokra. Talán nem 
lesz érdektelen, és különösen n em  l e s z  f e 
l e s l e g e s ,  ha e dolgot itt a nyilvánosság előtt 
js szóvá tettük.

Az egyházi esketésnél eddig szokásban volt 
kérdések helyett és között, különösen a következő 
ajánltatik: „ a k a r ó  d-e a m e l l e t t e d  v a l ó  
n ő v e l  m á r  p o l g á r i l a g  m e g k ö t ö t t  
h á z a s s á g o t  e g y h á z i l a g  i s  m e g á i 
d a t  n i ?u Ezt a kérdést evang. lelkész nem vehe
ti ajkára, soha és semmi körülmények között nem 
intézheti azokhoz, a kik nála házasságkötés czél- 
jából megjelennek.

Állításomat indokolni fogom, talán képes le
szek magamat megértetni.

Mi czélból jönnek ev. hiveink a polgári kötés 
után az Isten házába ? Azért-e, hogy a lolkész az 
C polgári házasságukat megáldja ? Ä vagy azért,

hogy a polgári házasság után megkössék az egy
házi házasságot is? Ha az első eset áll, akkor he
lyes ti főpásztori levélben ajánlott formula ; ha ez 
utóbbi feltevés helyes, akkor azt a kérdést hasz
nálnunk nem szabad, ha csak híveinket a temp
lomból kikergetni nem akarjuk.

Hát létezik még egyházi házasság? Porsze 
hogy létezik, talán csak meg nem ette a macska, 
a mikor ti polgári házasságról szóló törvény vilá
gosan és félreérthetlenül kijelenti, hogy intézke
déseivel az egyházi házasságot nem érinti, el nem 
törli. Hát szabad polgári mellett, egyházi házas
ságot is kötni ? Persze hogy szabad, hiszen maga 
az állami tisztviselő utasítja a házasságra lépőket : 
menjetek a papotokhoz, bizonyára nem azért, hogy 
az a polgári házasságon még valamit igazítson, az 
utolsó öltéseket megtegye, hanem „hogy egyházuk 
iránti kötelességeiknek elegot tegyenek" — vagyis, 
hogy egyházi házasságra is lépjenek, csak úgy, 
mint annak előtte.

A polgári házasságot megköti végérvényesen, 
az állami anyakönyvvezető, úgy, hogy annak az 
aktus befejezése után semmi hija nincsen s akkor 
mi lelkészek semmit hozzá nem adhatunk, abból 
semmit el nem vehetünk. De még azon esetben is, 
ha mi a polgári házasság teljességéhez valamivel 
hozzá járulhatnánk, még akkor sem tehetjük azt, 
mivel ezzel a törvényhozás meg nem hízott ben
nünket, s ő t  e t t ő l  t ö r v é n y i l e g  e g y e 
n e s e n  el  v a g y u n k  t i l t v a .

Az állami anyakönyvvezetőkről szóló törvény 
ugyanis félreérthetlenül kijelenti, hogy pap állami 
könyvvezető nem lehet, annál kevésbbé bizható 
meg a polgári házasság megkötésével. S ha mi en
nek, daczára a polgári házasságot bár minő alak
ban ténykedésünk körébe akarjuk vonni, minden 
áron fungálni akarunk annak megkötésénél, ha 
mindjárt csak mint imádkozik ívagy megáldok, til
tott dolgot cselekszünk, és nagyon könnyen a 
törvény büntetését vonjuk magunkra.

Nem ! és százszor nem ! Evangélikus lelkész
nek a polgári házasság megkötése körül semmi 
dolga. Legyen bennünk annyi önérzet, hogy no 
tolakodjunk oda, a honnan minket kidobtak. Hi
veink sem azért keresnek fel minket, hogy mi ott az 
Isten házában a polgári házassággal rájok dup
lázzunk, untig elég az nekik a mit ott a községhá
zán kaptak. Híveink tőlünk egészen mást várnak 
és jajj nekünk ev. papoknak, ha ezt a mást tő
lünk meg nem kapják, ha mi az Ur oltáránál is 
csnk a polgári házasság dicséretével foglalatosko
dunk és mint annak m e g á l  dó i szerepelünk.

Egyházi házasságot vár tőlünk, vár és köve
tel a mi népünk, és nem polgári házasságának 
megáldását. Azért a főpásztori levélben ajánlott 
ama kérdést: „akarod-e, a melletted való nővel
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már polgárilag megkötött házasságot egyházilag 
is megáldatni ? én más feleletet nem tudok, 
mint ezt:

— „Nem akarom! én e nővel egyházi házas
ságra akarok lépni.“

Nekünk a polgári házasságra csak annyiban 
legyen gondunk, hogy előbb ne eskessünk, mint 
az állami tisztviselő.*)

—gy.

A t.-bánhegyesi evang. egyház
uj templomát a múlt év deczember 22-én szen
telte fel Mélt. és Főt. Sárkány Sámuel bánya
kerületi püspök ur megbízásából Achim Adám 
békési esperes Az alig 50 év óta fenálló uj ev. 
egyház község 26,000 írton díszes templomot 
emelt. A gyülekezet első lelkésze a boldog em
lékű Kutlik János volt, a ki a község még most 
is áldással működő jegyzőjével mindent elkö
vetett, hogy az uj telepet erőssé és életképessé 
tegye. Kutlik az önfeláldozó és népét szerető 
lelkésznek példányképe volt. Utódja a szintén 
buzgó Leszich László a gyülekezetbe lépve fő 
feladatának tekintette, bogy az egyház régi óha
ja megvalósulhasson, uj és méltó templom je
lezze e helyen is hiveink áldozatkészségét és 
buzgóságát. A nemes óhaj létesítésében megse
gítette őt az Ur. A bánhegyesi ev. egyház oly 
szép templomot emelt, a mely egyike az alföld 
legszebb templomainak.

Vasárnap már kora reggel az egész gyüle
kezet várva várta, hogy az uj templom ajtai 
megnyíljanak. A régi már nagyon is roskadozó 
imaház, melybe a gyülekezetnek alig tizedrésze 
fér el, zsúfolásig megtelt. E helyen Knyihár 
Károly b.-csabai s. lelkész búcsúztatta el szép 
és megható beszédben a gyülekezetei régi ima
házától. majd az esperes vezérlete alatt a lelké
szek átvitték az úrvacsora szt. edényeit, a bib
liát stb. az uj templomba, melynek ajtai az es
peres által énekelt antiphona és az arra adott 
gyülekezeti válasz elhangzása után megnyiltak. 
A gyülekezet szép éneke és az oltári liturgia 
elhangzása után elmondta klassikus bibliai tót 
nyelven gyönyörű felszenteiési beszédjét Achim 
Adám esperes. A m agyar prédikácziót a 27. 
zsoltár 4. és 5. verse alapján Szeberényi Lajos 
Zs. tartotta. Az úrvacsorát Zsilinszky Endre 
megyesegyházi lelkész szolgáltatta. Az első uj

•) A czikk iróval m i is teljesen  azon nézetben vagyunk, 
hogy egyházi esketésünket puszta  m egáldássá redukálnunk  
nem szabad, nem  lehet. A külföldön is a confessionális ala
pon álló m ecklenburgi ág. h. ev. egyház változtatást nem 
tett. Az agendális form a m egváltoztatása tulajdonképen a 
gyülekezet joga. E zt még a porosz „Beam terkirche^-ben is 
elösm erik, amennyiben az uj agenda behozatalánál m eg k ér
dez ik  az egyes gyülekezeteket.

Szerkesztő.

házaspár esketését Gajdács Pál tótkomlósi lel
kész, mig első egyházkelő asszony avatását Sa- 
guly János pitvarosi lelkész végezte. Az espe
res az ároni áldás eléneklésével bezárta a temp
lomszentelő istenitiszteletet g ezzel a szép ün
nepély véget ért. Adja a Mindenható, hogy az 
uj templomban mindég Istenigéje hangozzék s 
hogy a gyülekezet minden tagja élő köve le
gyen az Ur élő templomának.

Falusi megfigyelések az életbe lépett re
formok körül. Az ország régi közrendjét a legér
zékenyebb téren megváltoztató reformok immár 
életbe léptek és a megindult nagy vállalkozást két,felől 
kiséri a szorongó aggódás.

Azok, kik a reformokhoz nagy reményeket fűz
tek ép úgy aggódnak a siker érdekében, mint azok 
kik a régi állapotok érintetlenségét óhajtották, 
Mindkétfelől a vezető tényezőkké az aggódás. A 
nép, melynek sorsa, boldogulása mások kezében 
van, passiv megadással veszi a mi onnan felülről 
érkezik számára, igy máskor, s igy mostan is. Nem 
szereti az ősök nyomdokát elhagyni, nem kivánja 
a nagy változásokat,, s nem kivánja a háborgat- 
tatást kivált szerit dolgaiban. Csak akkor eszmél, 
mikor parancsolnak vele, hogy ezután már igy lesz, 
igy „muszáj.“ És akkor vagy a tetszését, vagy en
nek ellenkezőjét — leggy ikrabban ezt nyilvánítja, 
nem szárnyalva a „magasabb szempontokig.“ Bele
törődni beletörődik abba is,“ a mit nem óhajtott, 
csak az időjárás legyen kedvező...........

Az uj reformoknál lassanként kifejezésre jut 
az: a mi azokban tetszik, vagy a mi nem tetszik. 
Legtöbbször eredeti ösztöne sugalmazza mit tegyen, 
hogy a kecske is jóllakjék, s a káposzta is.........

Megtalálja a módját, hogy megmaradhasson 
megszokott utján.

Eddigi megfigyelésekből látható, hogy a nép
nek — a falusiakról szólok,— tetszik a házasság- 
kötés actusának rövidsége. Észre sem veszik, hogy 
már féri és feleség.

Úgy intézik a dolgot, hogy az esküvőt megelőző 
napon megjelennek a polgári kötés eszközlésóra 
két tanúval, a kötés után a férj elbúcsúzva felesé
gétől — mindkettő előbbi otthonába tér, hogy a 
holnapi lakadalomhoz készüljenek, mert ilyenkor 
van sok elintézni való. Másnap ünnepélyes esküvő, 
vig lakadalom következik.*).

Tetszik továbbá a népnek, hogy az uj szü
löttet nem kell megmutatni az anyakönyvezés he 
lyén, és hogy igy (mint Timár János mondja) ket
tőt is bejelenthet egy esztendőben, ha jó kedve 
kerekedik tréfálni.

Tetszik — de ez már nagyon — hogy nem 
kell fizetni, s igy annál könnyebben megmarad
hat kiki az ő régi kötelességei mellett továbbra is.

Több féle azonban az uj intézkedéseknél az, 
a mivel nehezen barátkozik a nép.

*) Az eddigi gyakorlat azt m utatja, hogy jobb, ha a 
po lgári házasságkötés és egyházi esketés nem  történ ik  egy na
pon. N álunk néha több nap m úlva történik az eaketés és add ig  
a felek nem  élnek együtt. Szerk.
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Itt sok a kifogás, minélfogva fokozottabb a 
régi rendnek emlegetése.

A bejelentésnél sokat koll várakozni, és hosz- 
szadalnms a bejegyzés.

A többszöri jövés-menés néha igon kelle
metlen.

Ha — teszem tel — egy majorbeli, uradalmi 
cselédnek meghalt valakije, akkor jön a gyász
esetet bejelenteni lelkészének, ez a halottkémhez 
küldi, ki azt mondja neki, hogy majd ki fog men
ni, ha bejön a kocsi érte s megvizsgálja a hullát, 
de nem mindjárt, hanem csak délután, hogy job
ban lássa a halált bizonyító jeleket Addig jelentso 
az anyaküny vvezetönél. Az anyakönyvvezotö kéri a 
„halottvizsgálati bizonyitvány“- t ; de ilyen még nin
csen, majd akkor jöjjön, ha ez meg lesz ; igy te
hát csak délután.

Ez a jövés-menés egész napját elveszi a sze
gény bejelentőnek, ki alig tudja mihez fogjon

De ez még hagyján ! Hanem a más község 
határában létező egyházilug ismét más határba tar
tozó filiális uradalmak szegény cseléd népe igazán 
sokat szenved. Remélhető, hogy e bajon valami 
uton-módon segítve lesz.

Különösen nehezen viseli népünk a törvény 
azon intézkedését, hogy a halottat annak hozzátar
tozói kénytelenek bejelenteni. A siránkozó atya no- 
héz szívvel megy jelenteni meghalt gyermekét és 
méltatlankodásának ad kifejezést, hogy őt ilyenkor 
sem hagyják nyugton s mennie kell a „hivatalba.“

Falusi A’/kész.

Szomorú statisztika A „Prot. Egyh. és Isk. 
Lapu 51-ik számában az általunk meg nem neve
zett ref. gyülekezet . lelkésze lapunk azon hírét, 
mely szerint az első hat házaspár közül öt nem 
akart részesülni az egyházi esketésben oda javítja 
ki, mely szerint tény, hogy az első hat pár közül 
egy sem akarta az egyházi esketést igénybe venni, 
de a lelkész fáradozása következtében ma már 14 
pár közül csak kettőnél maradt el az egyházi es- 
ketés. Mi tudjuk, hogy a buzgó lelkész mindent 
meg tett, hogy a tévelygőket helyes útra térítse, 
tudjuk azt is, hogy kijelentette, miszerint a házas
sághoz szükséges okmányok kiadásánál lemond 
lelkészi jövedelméről, ha a hívek az egyházi eske
tést igénybe veszik.

A „Prot. Egyh. és Isk. Lap“ bizonyos kétke
déssel vette első hírünket, mert állítása szerint ki
vétel nélkül épen azon örvendetes jelenségről ér
tesült, hogy a ref. egyház házasuló hívei örömmel 
keresik fel templomaikat, a ref. lelkészek pedig 
dicséretes buzgósággal esketik és áldják őket, még 
abban az esetben is, ha a felok nem tudnak, vagy 
nem akarnak stólát fizetni.

Most már közölhetünk az alföld több részé
ről megbízható adatokat, melyek a holyzetot na
gyon szomorú színben festik. A római katholiku- 
sok látva a rombolást, szinte maguk kívánhatnák 
az egyházpolitikai törvények behozatalát, ha azok

behozataláért annak idején egy pápai rend és ki- 
kitüntetésnek tagja oly szerényen nem buzgólko- 
dott volna.

A gyomai ref. egyházban a polgári házasság 
első két hónapjában 30 ref. pár non» vette igónybo 
az egyházi esketést.

A szentesi ref. egyházról pedig a „Szentesi 
Lapok“ a következőket Írják : „Mióta a polgári 
házasság életbe lépott Szentesen 37 reform, jegyes
pár kötött házasságot s ezek közül 17 pár nem 
tartotta szükségesnek az egyházi esketést. Ezen 
kívül a polgármesternél egyre másra jelentkeznek a 
vogyes házasságra lépő felek, a kik közül a refor
mátus vallásnak minden vonakodás nélkül állítják 
ki a kötelező nyilatkozatot, mely szerint bele
egyeznek abba, hogy születendő gyermekeik más 
vallásban neveltessenek . . . .“

A „Debreezeni Prot. Lap“ közleményünkkel 
szemben múlt évi 52- ik számában hozza azon meg
döbbentő hirt, miszerint egy bácsmegyei ág. h. ev.

| német egyházban október és november hónapok
ban huszonhat uj házasság köttetett és ezek közül 
egy házaspár eskettette meg magát egyházilag a 
templomban. Nem vonjuk kétségbe a hirt, mi fen
tebbi czikkünkbon csak is az alföldi környékün
kön lévő részét értettük, ott tévén megfigyelést az 
iránt, hogy minő befolyással van az uj rend a kü
lönféle népekre és egyházakra. A békési ev. espe- 
resség német és tót egyházaiban nem volt eset ar
ra, hogy ev. híveink esketésre ne mentek volna a 
templomba. Kivételt csak a mi legnagyobb, tisztán 
magyar ev. gyülekezetünk, Orosháza, képez, a hol 
a polgári házasság első két hónapjában 3fi pár 
nem lett egyházilag esketve. A lelkész arra kérto 
a községi elöljáróságot, hogy hivassa fel a hanyag 
egyháztagokat. A községi elöljáróság eleintén vo
nakodott eleget tenni a kérelemnek, majd későb
ben a szolgabiróság unszolására előhivatta az ille
tőket. Sorba álltak a hős fiák s a lolkész azon kér
désére, hogy miért nem jöttek házasságukat meg- 
áldatni a templomba, azzal feleltek : „kérem a tör
vény nem parancsolja azt.“ Majd meg az egyik lé
hán állva s a lelkész által figyelmeztetve, hogy 
nem illik az, oly poziturában állni lelkésze előtt, 
azzal felelt : „a katonai „reglemáhan“ nincs az a 
parancs, hogy a lelkész előtt „hapták“-ban áll
junk.“ A 3fi közül — stóla elengedés mellett — si
került egy párt megtéríteni.

Ezon esetek is igazolják gr. Apponyi azon 
szavait, melyekkel annak idején figyelmeztette az 
országgyűlést, miszerint félős, hogy épen a magyar
népnél lesz legrombolóbb hatású az uj rend. Mi jól 
tudjuk, hogy a rósz példa tovább fog terjedni és 
hogy a legjobb igyekezet mellett sem leszünk ké
pesek annak hatását korlátozni. Népünk még igen 
sok helyen nem érett arra, hogy a kísértésnek 
ellent álljon s épen azért nem helyeseltük,
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hogy e kisértésnek kitétetik. De hát, kiknél az egyhá
zi érzés zérus fokra hágott — bánják is azok, ha az egy
ház elpusztul, csak a politika maradjon meg. Egy 
ref. lelkésztől kinek a polgári házasság sok hívét 
más akolba terelte, az első gyümölcshullás után 
azt kérdeztem : „hát még mindég helyesli az uj 
rendet ?“ — A válasz az vo lt: Igen — bár nekünk 
sokat árt, mégis azt mondom, hogy szükséges volt.“

Nagyon helyes volt a miniszter azon rende
leté, mely megtiltja az anyakönyvvezető uraknak 
azt, hogy követeljék miszerint az uj házaspár vő- 
legényi és menyasszonyi díszben jelenjen meg a 
hivatalban. Népünk ezt, bár eleitől fogva tisztes 
ruhában jelent meg ott, igen helyes érzéssel, fi
gyelmeztetésünk nélkül is, nem tette. Egy alföldi 
ev. gyülekezetben egy ev. más esperességből való 
lelkész volt az első a ki a népszokást figyelembe 
nem véve — teljes menyasszonyi díszben lévő
arajával jelent meg a községházán.........................
A vidéki lapok aztán magasztalták ezt a jó pél
dát adó lelkészt s a jó példa követőkre is talált.

A régi farizeusok uj alakban. A baptisták
nál a vasárnap megszentelése sok tekintetben em
lékeztet a régi farizeusok szombat megszentelésére. 
Egy kis faluban a baptista, evangélikus szomszéd
jának nagyon beteg volt felesége. Az illető arra 
kérte a baptista szomszédot, fogjon be kocsijába s 
menjen a közeli városba orvosért. De a baptista 
visszautasította a kisértőt azzal, hogy vallása tiltja 
miszerint bármi munkát végezzen is e szent napon, 
A kérő vissza ment beteg nejéhez méltatlankodva, 
hogy a rajongó szomszéd hajthatatlan. Alkonyai
kor a baptista be megy istállójába, hogy kivezesse 
lovait és tinóit s megitassa azokat. Az egyik borjú 
elszabadult s az utczára érve futni kezd. Hiába 
liivja, csalogatja gazdája — már a mezőre ért. Mit 
volt mit tenni, a baptista hamarosan befogja lovait 
s keresi a tévelygő barmot. Ez eset aztán, bárcsak 
egyes tévelygő esete, felvilágosította a kis falu 
lakóit!

Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

A. M S. Köszönöm a buzdítást. Bocsássátok meg, 
hogy ügyetekre is több gondot nem vethetek. Ezentúl m ás
ként lesz az.

Spectator. Köszönöm önfeláldozó fáradságát. Czikkeit 
kérem  ezentúl is. Néha a közlésre a lap szűk voltánál fogva 
későn kerü l sor. A czikkekre nézve m eg jó, ha a szerkesztői 
asztalfiókban m egérnek.

id. J. K. Mb. Ha az oly tapasztalatokban gazdag férfiak 
áldást k ivánnak  m unkám ra, nagy  buzdításom ul szolgál, kö
szönöm a jóakaratot.

Kr. A. 0. T\ Czikkedet közlöm, csak az időre nézve 
nem tehetek  határozott Ígéretet. A hosszú idézetet, a bár je 
les műből, nem  közölhetem , m ert arról m ár sokszor szóltam 
és főbb pontja iban  ism ertettem  is. Az anonym  levelek el ne 
riaszszanak — különösen fajrokonaidtól, k ik  tetszelegnek ab
ban, hogy fajukat m egtagadják , bárcsak  annak nemes tulaj_ 
donait tagadták  m eg s rósz tu lajdonait a m ódnélküli önzést 
és a testszolgálato t m egtagadni nem  képesek, sőt az náluk  
fokozottabb m érvben ü t ki.

B ánsági, Nézetem is az, hogy ne kövessük  a ref. a tya
fiakat a túlságos liberalism usban, m ert oda ju tunk , a hova ők 
ju to ttak  és azok ju to ttak  közülünk, k ik  őket követték. H a 
ig y  fogunk haladni a v ilágnak való deferálásban, bizony oda 
ju tunk , hogy m indent feláldozunk és m egsértjük  hivő né
pünk  vallásos érzelm ét azok kedvéért, k ik  a tem plom ba soha, 
vagy nagy ritkán  járnak . E sperestek  m inden m egjegyzés 
nélkül köröztette-e am a körlevelet ?

M. J. Csü Rém es az, a m it a kath . fanatism usíró l ir  
vidékükön. A kath . öntudat em elésére senki sem tett többet, 
m ég a jezsu iták  sem, m int a m i egyházárulásunk.

B. Cr. U. Az előfizetés 1896 első felére szól.
— gy.  A czikk k issé  későn érkezve, hátrakerü lt.
Dr. M. E. P. Bocsánat, a közlem ény m ár késő érkezett. 

A jövő szám ban alaposabban szólhatok a dologról.

Sz. J. K. B. A lapot e szám ban nem ism ertettem . É n 
irányodat, bár buzgósagodat m indég méltányolni tudtam , 
sem  az ev. ref., sem  az ág. h. ev. egyházra nézve előnyösnek 
nem tartom . L u thernek  más nézete van az enthusiasm usról 
mint M acaulaynak és én az előbbivel tartok. Az „enthusias- 
tik u s"  iránynak  egyházunkban  nincs helye csak a katholicis" 
m usban és a szek tákban  ; m ert nálunk  a vallásosság nem 
szenvedély, hanem  meggyőződés, bit, lelkiism eret. Az enthu- 
siastikus állásponton nem  lehet szó keresztyén jellem ről, 
csak  vakbuzgó és sokraképes rajongásról.

F e lh iü ó s  elöfiizefésire.
Lapunk második évfolyama kezdetén kérjük lapunk barátait és olvasóit szí

veskedjenek előfizetni, hogy a lap szétküldése akadálytalanul történjék.
Lapunk a régi alakban eddigi irányához hű tartalommal minden hó húszadi

kán fog megjelenni,
A pártolás mérvéhez képest bővítjük lapunkat. Az előfizetéseket az alólirott 

czimre kérjük küldeni.
B.-Csaba, 1896. január 20,

Az „Ev. egyházi Szénié11 szerkesztésbe és kiadó hivatala.

NYOMATOTT POVÁZSAY TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN B.-CSABÁN.
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Háromszázötven esztendeje annak, hogy 
Luther szülőhelyén kilehelte drága lelkét s a 
nemesen megfutott pálya után elköltözött az 
atyákhoz.

Hálatelt szívvel áldjuk Isten kegyelmét, 
hogy az egész keresztyén séget s különösen azo
kat, kik a Luther által megindított reformáczió 
álláspontján állanak, e férfiúval megajándé
kozta.

Háromszázötven év után is áldjuk azon 
férfiú emlékét, ki életében nem saját dicsőségét 
kereste, nem önmagának élt, hanem minden ere
jé t  Krisztus egyházának megjavítására fordí
totta.

Országos egyházunk kegyelettel ünnepli 
meg a nagy reformátor halálának háromszázöt
venedik évfordulóját. Templomainkban, iskolá
inkban megemlékezünk azon férfiúról, a ki Is
ten kegyelmének kiváló eszköze volt. Vajha a 
külső megemlékezés megerősítené a szívekben 
a Luther által kiemelt kincs szeretetét és az ah
hoz való ragaszkodást.

Szivünk épen a jelenben erősítést nyer, ha 
ama férfiúra gondolunk, a ki fényes név és 
gazdagság nélkül, mint a nép egyszerű fia —  
kezében a világ leghatalmasabb fegyverével, az 
igazsággal lép védelmére az emberi lélek leg
drágább kincsének, a hitnek. Ma oly gyakran 
halljuk sokuk részéről egyházunkban is han
goztatni — hogy nincs elég a vagyonból, a

földi kincsekből ahhoz, hogy meggyőződésük
nek szabadon adjanak kifejezést Az apostolok 
nem támaszkodva az anyagra, szegényen léptek 
a világba — gazdag örökséget hagyva egyhá
zuknak Luther is igy tett Bátorsága nem a 
vakmerő elszántsága, nem a világi dicsőség utáni 
vágv eredménye, hanem az Isten igéjéhez föl
tétlenül ragaszkodó lelkiismeret megnyilatko
zása.

Életének minden egyes mozzanata oly fe
lette tanuságo8. Rokonszenvünket nem tagad
hatjuk meg attól a szerzetestől sem, a ki le
mondva, a világi hiúságról, feláldoz mindent 
hogy meglelje az egy szükséges dolgot, a lélek 
békéjét Istennel. — Ma, a midőn e lelki béke 
elnyerése sokaknál nem is képez gondot és vá
gyat, a midőn a fő czél kellemes, nyugodt és 
élvezetes napokat élni ez árnyékvilágban, ket
tős érdekkel bir tekinteni azon férfiú felé, aki 
az ily életczélt miír akkor megvetette, amidőn 
még nem jutott az evangeliora azon igazságá
hoz, mely szerint Isten kegyelméből, a Jézus 
Krisztusban vetett hit által igazulunk meg Is
ten előtt.

Mily nagy út volt az, melyet meg kellett 
tennie Wiltembergből Rómába,Kómából \\ ittem- 
bergbe és onnan Wormsba. A földrajzi távol
ságnál sokkal nagyobb a szellemi távolság. A 
római Pilátus lépcsőn alázatosan térdelő és a 
Worinshan bátor hitvalló Luther között mily 
óriási a különbség! Mily nehéz lelki küzdelmen 
kellett átmennie, mig a szentirásban foglalt 
egyszerű igazságokhoz eljuthatott. Nekünk azt
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a neliéz utat ma már nem kell megtennünk 
Ez lesz egyik oka annak, hogy a szentirás igaz
ságait sokan nem becsülik és a hit ama gaz
dag forrásait elhanyagolják. Nem alázzuk meg 
magunkat, a Pilátus-lépcsőn többé nem csú
szunk — mégis sokan a világnak való hízel
gésben nem csak térdeiket koptatják el, hanem 
lelkűket, lelkiismeretűket is Ok is a magasba, 
csúszás és ön megtagadás utján remélnek eljut
hatni, csak hogy az az ön megtagadás nem a 
természeti ember önmegtagadása, hanem a ben
nük lakozó belső embernek meggyilkolása, a 
szellem elfojtása.

„Másként nem tehetek“ Luther ezen sza
v a lta  világ ma, ha gépiesen utána mondja is, ha 
sok helyen dicsőink is őt, nem érti. Hiszen hány
szor látjuk azt épen napjainkban, hogy még azok 
is, a kik Krisztus szolgáinak vallják magukat s 
a kiknek megkellene tartaniok azt a szót „más
ként nem tehetek,“ jobb meggyőződésük ellené
re cselekesznek. Ok is azon világfiak után in
dulnak. kik előtt nevetséges az a szó, „másként 
nem tehetek mert hiszen ők mindent megte
hetnek, a mit a világ kiván, csak nyugalmuk 
legyen s a világ tömjénezzen nekik !

Rómától Vormsig mily fáradságos, kínos 
út volt az s Luther ezer baj és fáradságtól 
megmenekülhetett volna, ha képes lett volna 
azt a hat betűből álló szót „revoco“ kiejteni. 
Erre az állhatatosságra ma annál nagyobb ámu
lattal tekintünk, mennyivel inkább szemtanúi 
vagyunk annak, hogy a szavak sok embernél 
csak a gondolatok elrejtésére szolgálnnk, — aztán 
mint hoz létre egy gyenge uj szellő uj meg
győződéseket !

Ha ma hitünk ama hősére gondolunk s 
látjuk egyházunk megtépeit, megszakgatott tes
tét, mi is csatlakozunk Claus Hármához s mi is 
jogosultnak találjuk : „Das Verlangen der Kirche 
nach der W iederkunft Lutheri“ — ha valami
kor, úgy napjainkban jogos lenne az egyház 
részéről Luther visszajövetelének óhajtása.

Luther volt az, a ki megszabaditotta a vi- 
lágot az egyház uralmától — a ki nem akarta 
az egyházban tűrni a világias elemet, támasz
kodva az Ur azon szavaira: az én országom 
nem e világból való. Most más veszély fenye
geti az egyházat. Az egyház teljesen a világ

uralma alá kerül. Luther fő vágya volt ama 
két kört, az egyházat az államtól elválasztani. 
Ma pedig daczára annak, hogy a két kör sok 
helyen el van egymástól külsőleg választva, az 
a veszély fenyegeti az egyházat, hogy teljesen 
az állam eszközévé lesz. Avagy nincsen-e egy
házunk külföldön s nálunk ezen az utón ? Hi
szen még azok is, kiknél az evangeliomnak, az 
Isten országának mindenek fölé helyezettnek 
kellene lennie, nyíltan hirdetik, hogy náluk „az 
államérdek a fő.“ Luther szerette hazáját, de 
azért nem követett mindenL, vakon, a mit fel
sőbb helyen kezdeményeztek. A világ hatalma
saival szemben mindhalálig megőrizte függet
lenségét. Az evangeliom szent ügyét nem kívánta 
soha, semmi körülmény közt sem összekötni a po
litika múló mozgalmaival ; azértrurasitotta vissza 
Hutteni U lrik és Sickingen felajánlott fegyve
rét. Az egyház ne kívánjon uralkodni az állam 
felett, de ne legyen rabjává, es közévé az ál
lamnak sem. A protestantismus bénulásának oka 
épen az, hogy az egyház igazi függetlenségét 
kivívni nem tudja, nem bírja Ott, hol az ál
lamhatalom üldözi, sok esetben hősiesen küzdj 
de mihelyt a külső szabadságra szert tett, el
lanyhul, különösen ott, a hol az egyház szive, 
a hit, nincs rendben

Luther által indítóit reformáczió által 
nem csak az egyesek, liahcm a népek egyéni
sége is érvényre jutott. Az istentiszteletnél a 
holt latin nyelv helyébe lépett az anyanyelv. 
Minden nép és minden nyelv kedves Isten előtt^ 
ha mi azon a nyelven műveljük belső embe
rünket s imádjuk Istent lélekben és igazságban. 
De Luther a nemzeti elemet nem kívánta az 
evangeliom felé emelni, hanem az utóbbival rz  
előbbit megszentelni. És ma nem látjuk-e túl
hajtva és elferdítve a reformáczió ezen elvét? 
Hiszen még a theologiai kathedrákról is hirde
tik az uj pogányságot — hirdetnek nemzeti 
evangeliomot, a helyett, hogy hirdetnék, misze
rint upy az egyesnek, mint a nemzeteknek csak 
akkor van jövőjük, ha az evangeliom behatása 
alatt állanak. Luthernek nem ez volt álláspont
ja 0  akkor is, a midőn hazája telve volt a cse
hek gyűlöletével — nem szűnt meg azokkal 
szemben is hangoztatni az igazságot és méltá
nyosságot — nem szűnt meg rokonszenvezni 
azokkal, kik vele az idegen nép körében is egy



czélért küzdőitek Is'enországáhan. Es mit hi
tünk ma. Szivünk elborzad, látva épen a fajtu
dat és faji [nádas uralmát egyházunkban, mely 
ma nem tesz kissebb rombolásokat a hitéletben, 
mint tett egykor Róma pénzvágya és vakhite

A reformáczió áldásait is átokká teheti az 
emberi bűn és gyarlóság. Az egyház elvi- 
lágiasodása nem csak a középkor egyházának 
veszélyét képezte A régi rósz ellenség e fegy
vert mindég készen tartja s alkalmatos időben 
alkalmazza Ú gy látszik a jelenben e fegyver
rel még nagyobb erővel tőr a mi elárvult egy
házunkra — hogy elvegye annak egyel len kin
csét: a Jézus Krisztusban vetett élő hitet. Ez a 
hit képezte a múltban egyházunk erősségét és 
kincsét

Ma, a midőn a hamisítás korszakát éljük, 
ez igaz kincset hangzatos frázisokkal cserélik 
ki. Lton útfélén, még az egyház terén is, hall
juk hangoztatni a „szabad gondolkodás,“ .az  
igazi liberális felfogás“ — ,a  .haladás,“ a .sza
bad kutatás“ frázisait, —  pedig e hangzatos 
szavak merőben ellenkeznek azok tényei vei, a 
kik azokkal leginkább «zentuek ékeskedni. 
.Szabad gondolkodás“ elvét hangoztatják a>ok, 
a kik a mesterségesen előidé-ett és felizgatott 
közvélemény hypnosisa alatt állnak. Az .igazi 
liberális felfogás“ hirdetői azok, kik az eltérő 
nézettel szemben a legiutoleransabbak Ezen 
hangzatos frázisok rohamos terjedése nagyban 
előidézője egyházunk elvilágiasodásának. úgy 
hogy egy uj belső reformáczió után epedüuk 
mi is és pedig „in capite et membris.“ Értjük 
pedig e „capnt“ alatt egyházunk intéző köreit, 
kik a gyülekezetek megfázásából az egyház- 
kormányzás nehéz munkáját intézik, értjük 
alatta gyülekezeteink igehirdetőit, felügyelőit, 
tanitóit. Mindnyájunknak szükségünk van arra, 
hogy a világiasság porát lerázzuk, hogy u j oda
adással, áldozatkészséggel és mindenekfelett 
őszinte, mély hittel szolgáljuk a mi Urunk és 
Megváltónkat, a Jézus Krisztust.

A Jézus Krisztus evangelioma legyen a mi 
legfőbb kincsünk, azzal vértezve ledobjuk, szét
törjük az álprotestantismus bilincseit —  és egy
házunk élni fog, állni fog szemben mindazon 
viharral és vészszel, melynek előjeleit érezzük

Nem csüggedün'* a „tristissinm facies“ da- 
czara sem. Nem emberektől, nem földi hatalom

tól várunk segélyt, hanem attól, a ki küldé 
egykor Luthert, a ki .kegyelm e“ által fenntar
totta egyházunkat: Istentől!

Sz.

A hom t-szlaY onországi ág. h, ev. egyház.
I.

Thébusz János, zólyomi ág. h. evang. lelkész
nek „A magyarországi ág. h. evang. egyház 1891— 
94. országos zsinatának története“ czimű nagy 
szorgalommal és fáradsággal egybeállitott munká
ját*) olvasva az 575. oldalon, hol az 1894. nov. 8 és
9-én tartott egyetemet gyűlésről szól, a következő
ket találtam : „Úgy az értekezleten, nűnt az egye
temes gyűlés másodnapjain is a horvát-szlavón- 
ügy — e tengeri kígyó — lett hosszasabban tár
gyalva.- — Ily névvel, egy telies évszázadon át. a 
számtalan veszély közepette, bámulatos hithüség- 
gel küzdő egyháznak szent ügyét, jólehet bár pil
lanatnyi ielhevülésben is illetni, kegyeletlenség, és 
hozzá még ezen elnevezést oly ajkakról hallani, 
mely ajkak hivatvák a Krisztusi szeletet és tü- 
relmességet az oltár előtt és az életben egyaránt 
műidig es minden körülmények között hirdetni, fá- 
jólHg hat és elszomorító irányzatnak el nem ta
gadható jele,

A kit érdekel, sokat olvashatott már a hor- 
vát-szlavonországi evang. egyház viszonyairól, szá
mítva a keletkezéstől a mai napig, és különösen 
olvashatott sok tanulságosat Zsilinszky Mihály ál
lamtitkár ez év első felében megjeleni „A borvát- 
szlavonországi protestáns egyházak kérdéséhez*4 
czimü müvében. De sajnos a dologijait az, hogy 
nagyon kevesen vannak, kik meleg <rdeklődcssel 
és jó akarattal ezen egyház iránt komolyan és lel
kiismeretesen tanulmányozzák eme felette fontos 
ügyet, és sokan vannak, kik elfogultsággal és 
tapasztalható rósz indulattal lapozgatnak ez egy
ház viszonyait feltüntető jelentésekben, és az 
imitt-amott szórakozás, de semmi esetre sem me
leg és őszinte érdeklődéskép elolvasottat már eleve 
elfoglalt álláspontról elfogultan, ergo hamisan, Íté
lik nteg. — De ha azután elérkezik a különféle 
conventek ideje, a biráskodók túlnyomó része azon 
sokak közül kerül ki, kik mint fönnebb említem, 
ezen egyház viszonyait épenséggel nem tanulmá
nyozták, tájékozatlanok és járatlanok. — Ha mind 
ehhez járul még egy kis phanthusia, akkor meg
születnek a legkülönfélébb gyanúsítások, mikép 
ezek fennidézett zsinati történetben, a 481. lapon, 
hol a szerző a felvidéki tót nemzetiségüekkel fog
lalkozik, ekép hangzanak : „De hogy ezek a leg
nagyobb szivósággal és összetartással hasonszőrűi
vel az egész magyar hazában az összeköttetést 
fen tartotta, s mindenütt egy czélra törekvő együt
tes fellépésű rendszert követett, legkiáltóbb bizony

át Nézetünket e miiről lppunk múlt évi tl-ik  számában 
már elmondtuk, ahhoz ragaszkodunk most is - a nevezett 
iratot nem tartvu pamfletn l egyébnek. Szerk.
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sága ennek a Szlavonországban elszórt evang. egy
házak lelkészeinek magatartása és ténykedése. — 
Ugyanazon napon, midőn Budapesten az egyetemes 
gyűlés tartatott, tehát október 4-én, a horvát-szla- 
vonországi egyházak képviselői a zágrábi evang. 
templomban gyűlést tartottak, melyen kimondották 
azt, hogy a magyar egyetemes egyháztól elszakad
nak és külön országos horvát ev. egyházat alkotnak.“ 

Ezen, úgy a felvidéki tót nemzetiségű, vala
mint a horvát-szlavonországi evang. egyházakat, 
vagy ha jobban tetszik lelkészeit oly merészen „ha
sonszőrűivel az egész magyar hazában az össze
köttetést fenntartotta“ idevetett gyanúsítást — bár 
az ezt állitó és hasonszőrűi előtt a mentegetődzést 
lelkiismeretem nem parancsolja — egyszerűen visz- 
szautasitom, — De ha már a szerző egy ily törté
neti műben még is „legkiáltóbb bizonysággal“ mer 
szólani, úgy állitván ide az ügyet, mintha mi hor
vát-szlavonországi ev. lelkészek a felvidéki tót nem
zetiségű evangélikusokkal megbeszéltük volna a 
dolgot, avagy általok felbujtogatva lettünk volna, 
„az egész magyar hazában az összeköttetést fenn
tartani ;“ — azaz midőn ők dunáninnenről, mi 
drávántulról mintegy vezényszóra támadást, intéz
zünk és „egy czélra törekvő együttes fellépésű 
rendszert kövessünk,“ kérdem, birna-e hacsak egy 
tanút is előállítani, ki az ön által állított szövetség 
felől tudomással bírva, tanúvallomást tehetne, 
avagy szerző ur saját maga készen volna-e, törté
neti müvében sok-sok ezer evang. testvérét meré
szen és mindenesetre mélyen gyanúsító és súlyosan 
vádló ezen állítását tiszta lelkiismerettel Isten és 
egyházunk közönsége előtt, a mily nyíltan vádol, 
szintoly nyíltan esküvel is megerősíteni ?*) Lássa 
kérem ón anélkül, hogy lelkiismeretbeli legkisebb 
alkudozásokba is bocsátkozni kényszerülve érez- 
ném magamat, bármikor is késznek nyilatkozom 
az ön történeti müvében foglalt állításainak hamis 
volta felől Isten és ember előtt bizonyságot tenni, 
— Nem akarom a szerző ur müvétől a történeti 
hűséget elvitatni, s nincs is ahhoz jogom, mert 
erre a zsinaton részt vett képviselők hivatvák, de 
a horvát-szlavonországi evang. egyházat illető ezen 
műben foglalt állításaitól a történeti hűséget meg 
kell tagadnom. — Szerző ur régi és általánosan is 
mert hibájába esett, t. i. jogot formál magának ar
ra, lelkésztársait hazafisági szempontból a legkí
méletlenebb vádakkal támadni. Gyöngesége már 
neki a hazafiság olcsó vesszőparipájára ülni és on
nan a jól betanult hatvágást osztani. — A pano
ráma-tulajdonos is, ki egy tengeri kígyó megtekin
tésére csalogatja a közönséget sátrába, mindenféle 
állításokat koczkáztat vásártéri fennhangú hirde
téseiben.

De nézzük közelebbről eme tengeri kígyót 1 A 
horvát-szlavonországi ág. h. ev, egyház történetét 
itt bár csak röviden is ismertetni feleslegesnek tar
tom, lévén ez már többször és elég kimerítően — 
(lásdBelohorszky: „Eine neue evangelische A. C. 
Superintendenz für die Königreiche Kroatien und 
Slavonien. 1884,“ és Zsilinszky Mihály: „A hor
vát-szlavonországi protestáns egyházak kérdéséhez. 
1895, mely a „Protestáns üigyház és Iskola“ ez. 
lapban és külön lenyomatban is megjelent) — is
mertetve, és azok, kiket ez ügy érdekel, meg is

* Fölösleges, a le lk iism eret sta tisz tikusai ilyesm ire  nem  
szorulnak, sokkal egyszerűbb ahhoz a rég i közm ondáshoz ra 
gaszkodni : „calum niare audacter, sem per aliquid  haeret"

Szerk.

őrizték az erre vonatkozó mindennemű közlemé
nyeket. — E helyütt csak is a zsinat előtti évtől 
kezdve mai napig alakult viszonyokról kívánok 
egyet-mást közölni. — Midőn az éveken át vajúdó 
zsinattartás kérdése megoldva lett és ennek meg
nyitása 1891. deczember 5-ére kitüzetett, szorongó 
szívvel, remélve és nem is remélve vártuk ama 
reánk nézve fontos pillanatot, melyben a horvát- 
szlavonországi ev. egyház ügye is napirendre kerül
ni és rendeztotni fog.

Az 1891. óv nyarán a horvát-szlavonországi ev. 
lelkészek bizalmas jellegű értekezletén nyert meg
bízatás értelmében, ugyanazon év október hó 18-án 
egyházam helyi gyűlésében á következő értelmű 
határozatot hozta : „Az egyházközség inditvány- 
kóp határozza, hogy valamenynyi horvát-szlavon
országi ev. egyház egyértelmüleg, egy ez országi 
autonom superintendentia szervezése czéljából a 
ftü. zsinathoz egy kérvényt nyújtson be. Ezen 
újonnan szervezendő superintendentia a szent Ist
ván koronája alá tartozó ev. egyház kiegészítő ré
széül tekintendő, mely egység az egyetemes gyű
lésre küldendő követek által külsőleg is bizonyí
tandó, stb. A superintendentia szervezése az ez or
szágban érvényes törvények alapján foganatosítan
dó és fenntartásához a kormánytól állami segély 
kikérendő. Ezen határozat valamennyi horvát-szla
vonországi evang. egyháznak véleményezés czéljá
ból megküldendő és végre egy hozandó határozat 
alapján a ftü. zsinathoz és a horvát kormányhoz 
egy emlékirat benyújtandó “

Az uj-pázuai egyház indítványa az ez ország
beli ev. egyházaknak meg is küldetett.

De mi történt ? Még mielőtt valamennyi egy
ház ez indítvány fölött nyilatkozhatott volna ; a 
neudorfi lelkész, Stentzel Károly ur, anélkül, hogy 
ezt egyházának bemutatta, vagy jobb inditvány- 
nyal állt volna elő, egyszerűen a következő levelet 
intézte hozzám, mely magyar fordításban igy hang
zik : „Szám 151. Ntű. Ur*! Vonatkozással f. hó 
19-én 531. sz. iratára van szerencsém tisztelettel 
válaszolni, hogy én oly tanácskozásokban, melyek 
egyházamnak az autonom magyarhoni ev. egyház
tól való, elszakadását czélozzák, sohasem fogok részt 
venni. És a mit az ön egyházközsége nekünk ja
vasolni merészkedik, az csakugyan elszakadás vagy 
. . . .  non sens, egy patetentális, vagy talán csá
szári patentális superintendentia, mint kiegészítő 
része a magyarhoni evang. egyháznak! ! — az
egészséges szervezeten egy beteg tag ! 1 Munkál
kodjék csak továbbra is ily irányban és csakhamar 
látni fogja munkája gyümölcsét. Megtörténhetik, 
hogy ama beteg rész, az ön szeme láttára ampu- 
táltatni és az ultramontanismus asztalán a hozzá 
való éles és talán a római kath. egyház által már 
készletben tartott műszerekkel bonczoltatni fog- Az 
én egyházközségem marad a mi, egy autonom egy
házközség, egy csekély,- de egészséges tag a ma
gyarhoni ev. egyház egészséges szervezetén. Kü
lönben az ön határozati javaslatát, mivel nem hasz
nálhatom, a mai postával, tudomásvótel, esetleg fel- 
használás czéljából, a főtisztelendő püspök urnák 
megküldöttem. Tisztelettel Neudorf, 1891. október 
23 án. Stentzel Károly ev. lelkész.

Stentzel lelkész ur, a mint világosan látható, 
a horvát-szlavonországi ev. egyház rendezésének 
oly fontos kérdését személyére nézve igen ügyesen 
használta fel. Anélkül, hogy ez ügyhöz méltóan,
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komoly, ha mindjárt a pázuai inditványnyal hom
lokegyenest ellenkező inditványnyal lépett volna fel, 
tetszetős hazafisági kéidést kovácsolt belőle, és 
mondhatom, meg is tapsolták érte. Tapsoltak külö
nösen az egyetemes gyűlésen, midőn azt mondta, 
hogy az ő 4000 lelket számláló egyháza igaz ha- 
zafisággal ragaszkodik a magyarhoni ev. egyház
hoz. De ezen a hazafiságban oly nagyon buzgól- 
kodó egyház, mely az egyetemes gyűlésen, bizo
nyára hatás keltés czéljából 4000 lélekkel szere
pelt, a magyarhoni báes-szerémi esperességi pénz
tárba csak alig 2000 lélek után fizeti az évi adót. 
Megemlítem még, hogy a neudorfi egyháztagok hoz
zám intézett levélben kijelentették, hogy ők is hoz
zánk akarnak csatlakozni, adnék nekik utasítást, 
mit tevők legyenek De nehogy gyanúsításra alkal
mat szolgáltassak, leveleikre sohasom válaszoltam 
sem szóbelileg velők nem értekoztem. — Stcntzel 
lelkész úr a többi horvát-szlavonországi ev. lelké
szeket az egyházi lapokban megjolent czikkeibon 
merészen vádolta, hangoztatván törhetetlen magyar 
hazafiságát. Kérdem őt alázattal : Igaz-e az a mit 
itt állítanak, hogy itt Horvátországban szép hiva
talos állást betöltő fiait, nem magyar, hanem hor
vát gymnáziumban képeztette ki? Igaz-e, hogy 
kedves leányát, kinek vőlegénye róni. kath. volt, 
a plébános egyenes követelésére a róm. kath. tem
plomban eskettette ? Ezt nekem tanukép szerepelt 
református lelkész, panaszkodva beszélte el.

No de ezen kis kitérés után — melyre Sten- 
tzel lelkész ur kíméletlen ezikkei tereltek — tér
jünk a dologhoz, az 1891. október 18-iki uj-pázuai 
indítványokhoz. Zsilinszky Mihály müvében az 50. 
oldalon ez olvasható : „Az élet napi bajaival küz- 
ködö és egyházi főhatóságuktól teljesen elfelejtett 
horvát-szlavon ev. lelkészek, annyi eredménytelen 
kérés után, végre arra határozták el magukat, hogy 
a Budapesten ülésező ev. zsinathoz fordulnak se
gítségért. Azt hitték, hogy az a törvényhozó testü
let, mely százados mulasztások pótlására van hi
vatva, az ő állapotukon js segíteni fog. A kezde
ményezés Uj-Pázuáról indult ki. Az ottani ev. lel
kész, Kruttsehnitt Antal, 1891. okt. 18-án tartott 
gyűlésen stb.“ E gyűlési határozatról már előbb 
szóltam. Mi történt? Mikép Dianiska, akkori zág
rábi, jelenleg Lőcse jeles lelkészének 1880-ban ké
szült úgynevezett zágrábi memorandumált minden
féle gyanúsítással fogadták és a lelkészt hazaelle
nes üzelmekkel vádolták, ugyanolyan, sőt súlyo
sabb vádakkal támadtak én reám. A napi- és egy
házi lapokban meghurczoltak, sőt mi több, a pán- 
szlávok vezérének neveztek. Fegyelmi eljárással 
való fenyegetésekben nem vala hiány. A konventek 
szónokainak volt anyag a beszédre, jegyzőkönyvi 
rosszaló határozatok megszülettek, de a horvát- 
szlavonországi ev. egyházak ügyére nézve áldásos 
komoly tanácskozásokban szűkölködtek. Magyar- 
országi testvéreink magyar hazaárulással vádoltak, 
a horvát lapok horvát hazaárulással vádoltak.

Érdekes Dr. Sulek zágrábi egyháztagnak or
szágszerte itt terjesztett nyilatkozata. Dr. Sulek 
hangsúlyozza azt a közjogi viszonyt, melyben Ma
gyarország 1868. óta IIorvát-Szlavon-Dalmátorszá- 
gokkal áll, mely szerint az egyházi és iskolai ügy 
ezeknek autonom hatásköréhez tartozik. Szerinte 
lehetetlen, hogy a horvát ev. egyházak a magyar
honi egyházhoz tartozzanak, mert akkor el kelleno 
ismerniük a magyar kultusministeriumot is. Ez pe

dig a horvát vallás- és közoktatásügyi minister el
leni lázadás lenne. Nem akarja megérteni, hogy le
hessen egy horvátországi superintendentia jóváha
gyását a magyar zsinattól kérelmezni. Ez szerinte 
lábbal való tiprása a horvát törvényeknek. Ily ér
telemben nyilatkozott a zágrábbi egyház is, azt 
állitván, hogy én az evang. egyházakat, szép és 
finom, észre nem vehető módon átakarom csalo
gatni a magyarhoni evang. egyház ölébe stb. El
hallgattunk ! Vártunk, fog-e a zsinat valamit ten
ni. De sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy ép a 
zsinat, melytől mi q kényes kérdés áldásos meg
oldását vártuk, pedig joggal — még most sem 
mozdult meg. — Beláttuk és fájdalmasan átérez- 
tük, hogy a Ilorvát-Szlavon evang. egyházat a zsi
nat megbocsáthatatlan közönynyel veszni hagyja. 
Ilarmincz évi könyörgések nem bírták a magyar
honi különféle konventek szivét meglágyítani ; 
legjobb reményeinkben csalatkoztunk, legőszin
tébb szándékaink gyanúsítással félremagyaráz- 
tattak, magyarhoni testvéreink a testvéri köteléket 
meg nem tartották, a magyarhoni evang. egyház 
egyeteme előtt mostoha gyormekok valánk.

(Folyt. köv.)

Kruttsehnitt Antal uj-pazuai ev. lelkész.

IR O D A L O M .
Szöts Farkas: A dunamolléki ev. ref. egyház, 

kerület Budapesten 1895. szept. 24-én tartott egyházi 
értekezletének Emlékkönyve. Budapest 1895. 55. 1.

A hazai ev. ref. egyházban komolyan veszik az 
egyházi értekezletek ügyét. Egy-egy kerületük töb
bet tesz e téren mint a mi egész e g y e t e m ü n k ,  a mely
nek lelkószi értekezleteiről s az azokban uralkodó 
hangulatról és a tárgyalás komolyságáról jobb nem 
beszélni.

A fontnovezott emlékkönyv három magvas 
előadást, titkári jelentést, az értekezlet naplóját s az 
értekezlet kiadásainak fedezésére befolyt adományok
ról szóló kimutatást tartalmazza.

Komáromy Lajos felolvasásának czime : „Az ifjú
ság vallásos nevelése s különösen a vallástanitás.“ A 
vallástanitásra az egyháznak a beállott új viszonyok 
folytán nagyobb gondot kell fordítania. A vallásta- 
nitásának pontos és kimerítő tervet kell készíteni. 
A tanterv csak papiros, azt meg is kell valósítani. 
A felekozeti népiskolában maradjon a vallástanitás 
a tanító kezében ; de épen azért a felokezeti tanító 
képző intézőtöknek akként kell működniök, hogy 
a tanító azokból vallásos szellemet hozzon magá
val a gyakorlati életbe. Az ismétlő iskolásokat ok
tassa a lolkész. A theologián nagy súly fektetendő 
arra, hogy szakértő katecheták is képoztessenek. A 
lelkészi kar mollott maholnap meg kell alakulnia a 
a katechetai karnak is.*)

A felolvasás után többen hozzá szóltak a kér
déshez. Dr. Hegedűs István egyetemi tanár vélemé
nye szerint a theologián I-II évfolyamban fő súlyt 
kellene fektetni az elméleti képzésre, inig a III. és

•) Nómetorizágban a katechotAknak külön szakfolyó
iratuk van, melynek czime „Zeitschrift für den evangelischen 
Religionsunterricht.*
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IV. évfolyamban a gyakorlati kiképzésre. Az értekez
let konkrét határozatot nem kivánthozni, de ajánl
ja a felolvasás következő főbb gondolatait mindenki 
figyelmébe: a konfirmandusok gondos előkészítését, 
az ismétlő iskolásoknak a lelkészek által való okta
tását; az ifjúsági egyesületek szervezését ; valamint 
a kateeheták gondosabb képzésének és jobb ellátá
sának fontos kérdéseit/'

A második felolvasó Szabó Aladár a missioi 
utazó lelkészség felállításáról értekezett. Ez utazó 
lelkészek feladata volna a belmissio szervezésénél 
közreműködni, a vallásos összejövetelek, az ifjúsági 
egyletek, ref. nőegyletek alakításán országszene 
munkálkodni.

A felolvasás kapcsán felszólalt Dr. Hegedűs, a 
ki nem óhajtja a missionárius lelkészség szervezé
sét s inkább óhajtja, hogy a belmissioi munkásság 
megkezdése az egyes gyülekezeti lelkészek kezében 
hagyassák. Tóth Sándor szintén ellenzi a missio
nárius lelkészség felállítását, s óvja az evangelizá- 
czió hirdetőit a túlzásoktól, különösen pedig attól, 
hogy lapjaikban szüntelen a papságot ócsárolják ; 
mert ezzel nem hasznot, hanem inkább kárt okoz
nak, s a nazarenismusnak és baptismusnak a ke
fébe adnak fegyvert. — Ne bántsák a papságot, 
munkálkodik az, de egyszerre mindent kívánni 
nem lehet. Az értekezlet kimondja, hogy e kérdés
ben határozatot nem hoz, hanem a fontos eszmét 
érlelés és terjesztés czéljából figyelmébe ajánlja az 
egyházmegyei értekezleteknek.

Petri Elek szabad előadást tartott a lelkész 
árvák szeretetházáról, mely előadó indítványát az 
értekezlet magáévá tette.

Az egész emlékkönyv komoly munkáról tesz 
tanúságot — bár ha e téren egyházunkban is kö
vetőkre találna a jó példa.

Sz.

E. A. F. Jessen „Die Hauptströmungen des re
ligiösen Lebens der Jetztzeit in Dänemark.“ Güters
loh, 1895. Bertelsmanns Verlag. 176 lap.

A kis Dánia vallási élete van leírva a fentne- 
vezett műben. A rövid művet gondosan elolvasva, 
meggyőződünk arról, hogy a reformáció által el
hintett mag jó talajra esett Dániában. Gazdag szel
lemi életre akadunk, mely megérdemli azt, hogy 
reá nagyobb gondot fordítsunk.

A dán nép egészben confessionk álláspontján 
á l l ; de a keresztyénellenes mozgalmak, a rom. kath. 
propaganda, a szekták ott is erős támadást intéznek 
egyházunk ellen.

A szerző első sorban szól a positiv keresztyén 
áramlatról, mely három irányzatban érvényesül : 1. 
A népegyházi (volkskirchliche Richtung) ; 2. Az ó- 
grundtvigianismus ; 3. A belmissio egyházi egylete.

Az első irányzat vezére Martensen püspök, a 
második irányzaté Grundtvig volt, a harmadik irány
zat vezére Beck Vilmos, örslevi lelkész, ma is él és 
fejleszti, vezeti pártját.

A népegyházi irányzat sokat vesztett jeles 
vezérének, Martensennek halálával. Ez az irány
zóit áll a tulajdonképeni confessionalis alapon. A 
koppenhágai theologiai fakultás tanárai Madsen,

Nielsen, Scharling ezen irányzat hívei, nem külön
ben a lelkészek legkitűnőbbjei. Ez irány képvise
lői hangsúlyozzák az egyházi rend és szervezet 
szükségét szemben az úgynevezett belmissioi irány
nyal és a szektákkal. Az ágostai hitvallás alapján 
állanak, a midőn hangsúlyozzák, hogy a templom
ban csak az hirdetheti az igét, a ki „rite vocatus.“ 
A világiak igehirdetésének inkább a magán élet 
jellegét kell magán viselnie Scharling szerint. A 
házakban, a baráti körökben, összejövetelek alkal
mával hirdethetik az igét s ott elegendő tere van 
működésüknek.

A népegyházi irányzat nagy tevékenységet 
fejt ki a belmissio terén is, megtartva a helyes 
medret és al ipot.

A második irányzat alapitója Grundtvig (1786 
— 1872) a ki szerint az apostoli hitvallás erősebb 
alapot nyújt mint maga a szentirás. Egyházi te
kintetben kívánta a teljes szabadságot, mely sze
rint a gyülekezetek egészen függetlenül intézzék 
dolgaikat, az egyes hivő pedig azon gyülekezethez 
tartozhasson, melyhez épen csatlakozni óhajt. Nagy 
súlyt helyez ez irány a „nemzeti elemre“ s nagy 
tevékenységet fejt ki a népoktatás terén, ott is néha 
túlzóan érvényesítve a nemzeti elemet.

Ez utóbbi jellemvonását túlságosan előtérbe 
helyezi az uj grundtvigianismus, mely elhagyva a 
confossionális alapot, teljesen nemzeti rajongást al
kotott a vallásból.

A leghatalmasabb irányzat jelenleg a dán or
szágos egyházban az, melyet az úgynevezett bel
missio egylete képvisel.

1853-ban Ringstedt közelében egy világiakból 
alakult egylet czélul tűzte ki, hogy életre ébresz- 
szc azokat, kik a bűn álmát aluszszák. E czél elé
rése érdekében missionáriusokat küldtek ki és „ind- 
re Missions Tidende“ czime alatt egyházi lapot 
adtak ki. A lelkészek ellen ez egylet eleintén el
lenszenvvel viseltetett, mert néhol a lelkészek a ne
vezett egylet által vezetett összejöveteleket a ren
dőrség utján feloszlatták. Későbben lelkészek is 
tagjává lettek azon belmissioi egyletnek, de lévén 
abban túl sok a disharmonikus elem, végre is fel- 

' oszlott. 1861-ben ismét egy uj belmissioi egylet ke- 
I letkezett, mely „egyházi belmissioi egylet“ czimét 

vette fel s melynek első elnöke Röne lelkész volt, 
főmunkatársai pedig Beck és Clausen lelkészek. 
Az „indre Missions Tidende" szerkesztését Beck 
lelkész vette át A nevezett egyházi lap havi lap
ból heti lappá lett s ma 40,000 példányban jelenik 
meg hetenként. A belmissio 100 egyházban külön 
belmissioi házzal bir, mely házakban vallásos ösz- 
szejöveteleket és bibliai órákat tartanak. Beck ki
tűnő egyházi népszónok és szervező tehetség. Mű
ködése némileg hasonlít az üdvhadsereg alapítójá
nak, Bjothnak működéséhez, anélkül azonban, hogy 

I Booth nézeteit osztaná.
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A bolmissioi irány hívei ós főintézői ámbár 
hangsúlyozzák, hogy az ág. h. ev. egyháznak hű 
tagjai, mégis a tan tekintetében is inkább a me- 
thodismus felé hajlanak.

A belmissioi irány túlságosan előtérbe helyezi 
a biinbánatra intő egyházi beszédekot. Az „Indro 
Missionstidendeu-ben közölve van egy prédh'áczió, 
melyben az ördög, sátán és pokol szava (J4-szer 
fordul elő, holott az egész bibliában ez a szó „ör
dög*4 86 szór, ez a szó „sátán“ 43-szor és a „po
kol“ szava 38-szór fordul elő. A belmissioi irány 
hívei nagj'on szeretik hangoztatni azt. hogy üdvös
ségükre nézvo teljesen biztos tudatuk van, továbbá 
nagyon hamar készek Ítélni afelett, hogy ki a hi
vő és ki a hitetlen.

A belmissioi irány kiváló súlyt fektet az „udia- 
phoráku-ra s azoktól vaió tartózkodásban látja u 
megtérés és megszentelés biztos jelét.

Ez irányzatban vannak egyesek, kik óhajtják 
azt, hogy az egylet hígjai kilépjenek az országos 
egyházból. A szabad egyház templomai már sze
rintük készen állnuk, mivel a belmissio házai igen 
könnyen átalakíthatok templomokká.

A szerző hosszasan szól a positiv keresztyén 
áramlatok tárgyalásánál az o lapok múlt évi folya
mában ismertetett Kiekeguardról is. Az utóbbi mű
ködésének köszönhető, ha nem is közvetlenül, a 
specifikus dán szekta, a borholmink szektájának 
keletkezése, melyben a túlságos vallási Individua
lismus nyer kifejezést.

A keresztyénellenes irány képviselői Höffding 
philosophus és Brandes irodalomtörténész. Ez utób
bi zsidó származású.

•lessen idézi Heuehnak a reformzsidóságról Írott 
könyvéből a Brandesre vonatkozó következő rész
letet : „A keresztyén világnézet ellen intézett har- 
czában sohasem nevezi meg nevén a keresztyénsé- 
get. Hanem a mikor szolgaságról, reactióról, buta
ságról, természetellenességről, másrészt meg szabad
ságról, haladásról, lelkesedésről, szépészeti érzékről, 
önfeláldozó szeretetről szól, az Ítéletet mindig az 
olvasóra bízza, miszciint vonja le a következtetést 
arra nézve, hogy mind az, a mi rósz és gyalázatos, 
a keresztyénség álláspontján található, mig a jó, a 
nemes annak ellenségeinél lelhető fel.“

Műve végén émlitést tesz a szerző azon befo
lyásról, melyet a dán egyházi élőt a Németország
hoz tartozó északi Schleswig dán ev. lakosságára 
gyakorol. A dán lakosság o tartományban igon 
egyházias. Az egyháziasság rovására van a szorző 
szerint a német kormány nyclvrendclete, mely tel
jesen száműzi a lakosság anyanyelvét a népiskolá
ból. A papság nagyrésze (100 közül 77) nem félve 
az elitélő német közvéleménytől, arra kérte a kor
mányt, hogy legalább heti két órában hagyja mog 
a népiskolában a dán nyelvű oktatását. A szorző

szerint minden hivő keresztyénre nézve a vallási 
érdek a politikai érdek fölébe helyezendő, a keresz- 
tyénségnok pedig a németség felett kell állnia.

Ajánljuk a tanulságos és viszonyainkra is sok 
tekintetben világosságot árasztó mű olvasását.

Sz.

„Keresztyén Házi Aldas** ily czim alatt Ró
kái Lajos, budapesti könyvkereskedő, a Lutlier- 
társaság támogatása mellett igen szép színes mü- 
képet adott ki A mül ip közepén van a keresztre 
feszített Megváltó azon szentirási mondattal : „úgy 
szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött íiát 
adá.“ Jobbról a kér. családot ábrázoló kép, alatta 
hat kis képpel, a melyek a keresztyén család egyes 
tagjainak kötelességet tarják elénk. Balról az ál- 
lumot ábrázoló kép, mely alatt az a szép szentirá
si mondás áll: „A Krisztusnak beszéde lakozzék 
ti bennetek bőséggel minden bölcsességgel; tanít
ván és intvén egymást ti magatok között psalmu- 
sokkal, dicséretekkel és lelki énekekkel, nagy 
kedvvel énekelvén a ti szívesekben az Urnák.“ Ez 
a keresztyén álUmeszme a jövő zenéje ; de azért 
jól esik legalább lefestve látni.

A kép oly díszes ós szép kivitelű, hogy bár
mely keresztyén haznak, a mely a mai világias 
korban nem szégyenli a Krisztus evangeliomát, 
igazi ékességéül szolgálhat. Magyar nyelvű gyüle
kezeteinknek melegen ajánlhatjuk. A kép ára 2 
Irt, a Luttiertársaság tagjai kedvezménykép 1 írt
ért kapják. 500 előfizető biztosítása mellett tót szö
veggel is kész kiadni a nevezett könyvkereskedő 
az ertekes szép mülapot. (Megrendelések következő 
czimre intézendők : Kókai Lajos könyvkereskedése 
Budapest. IV. Károly-utcza 1 sz.)

Felhívás az ev. Nt. Lelkész, Tekint. Tnnitó 
urakhoz és az ág. h. ev. Egyház mindenrendű és 
rangú tisztelt híveihez !

Luther Márton halálának 3ÖO*ik évfordulóját 
fogja e hó végével templomai és iskoláiban meg
ünnepelni kegyeletesen a mi magyarhoni ágostai 
hitv. evang. egyházunk. A Luthertársaság ez alka
lomból 6(H) ingyen példányt oszt ki Luther élet
rajzából ós kiadja az „ágostai hitvallást“ magyar 
fordításban. A müvet tiszt. Paulik János bpesti ev. 
hitoktutó fordította a latin eredetiből s tájékoztató 
és tanulságos bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta. 
A Luthertársaság o művet főtiszt. Bal tik Frigyes 
püspök és Poszvék Sándor theolog. igazgató urak 
beható bírálata alapján adta ki.

A bevezetésből megtudja kegyes olvasó az 
ágostai hitvallást megelőző eseményeket, keletke
zésének történetét ; megismeri az ágostai hitvallás 
elvein nyugvó protertontismus hatásait, a mint az 
egyszerű és világos tanaival bensőbbé totto a val
lásosságot, mélyebbé az erkölcsiséget, meghonosí
totta a müveltségot ós a szabadságnak is jó szol
gálatot tett.

A inü ára i7 nyomtatott iv) csak 30 kr; oly 
csekély ár ez, a mely mellott a legszegényebb hi-



28

vünk is juthat ezen közkincsünk — az ágostai hit
vallás birtokába. Kórve-kérjük a Nt. Lelkész és 
Tekint. Tanitó urakat s egyházunk minden rendű 
és rangú hiveit — ezen műnek buzgó terjesz
tésére,

A mű megrendelhető Tekint Falvay Antal 
luthertársasági jegyző urnái (IV. kér. Deák Ferencz 
utcza 4. sz.). Minden megrendelt 10 példány után 
1 ingyen példány jár. Az Ur velünk ! írtam Bpes- 
ten, 1896. évi február hó 1-én,

Bac/iat Dániel,
lu th e rtá rsaság i alelnök.

KÜLMISSIO.
Japán. Ez ország körülbelől 40 év előtt még 

teljesen el volt zárva a keresztyénség előtt. Külö
nös, hogy ez országban a missio sokáig nem mű
ködhetett, holott a 16-ik században virágzó keresz
tyén gyülekezetek voltak ottan. A keresztyénség 
16-ik századbeli elpusztulásának oka két névhez 
fűződik s ezek: a jezsuiták és Jiejasu japán állam
férfim.

A 16. század közepén Xavier jezsuita volt az 
első keresztyén missionárius Japánban, a ki társa
ival együtt feladatul tűzte ki a napfelkeltének or
szágát alávetni a keresztyénségnek és a pápának- Az 
ő munkájok könnyű volt, mert a budhismus már 
akkor hanyatlófélben volt s a kath. istenitisztelet 
könnyen felvehetett buddhistikus elemeket. Egy 
egy budha szentből lett róm. kath. szent; Gvan- 
non az irgalmasság istennője Isten anyjává válto
zott. Harminczévi működés után a jezsuitáknak 200 
templomuk s az újonnan megtelepedett róm. kath. 
egyháznak a lakosság minden rétegében 150,000 
hive volt. 1588-ban már négy fiatal japán nemest 
küldtek Rómába. A küldöttséget nagy pompával 
fogadták Rómában s azok onnan 17 missionáriust 
vittek magukkal Japánba. Néhány év múlva 
600,000-re szaporodott a japán keresztyének száma. 
A 16-ik század végén minden megváltozott. 
A jezsuiták a politikába kezdtek avatkozni. A ha
tóság erre szintén eleintén csak egyeseket üldözött, 
kiutasított, majd meg sok ezer keresztyént iszonyú 
kinzással kivégzett. Csak kevesen akadtak a ke
resztyének között olyanok, kik hitüket megtagad
ták. A hatóság erre a következő rendeletet bocsá
totta k i : „A mig a nap a földre süt, ne merészel
jen egy keresztyén sem Japánba jönni. És legyen 
mindenki előtt ismeretes, hogy ha maga a spanyol 
király, vagy a keresztyének istene, vagy a minden 
emberek istene e tilalmat áthágja, fejét veszti.“

Jiejasu japán álJamférfiu forró hazaszeretettől 
vezérelve hozta meg e tilalmat. Ő hazáját minden

től, a mi nem nemzeti, meg akarta tisztítani — ily 
külföldről behozott veszedelmes dolgoknak tartotta 
a budhismnst és a keresztyénséget. Yér borította ja 
pán földét s a jezsuiták virágzó müve semmivé 
lett — talán ha győzelemre jut, nem vonulhat be 
oda ma a prot. missio, bár annak is a legnagyobb 
gátja és akadálya a japániak egyoldalú hazafiassága 
és önimádása.

KÜLFÖLD,
Németország. S c h l e s w i  g-H o 1 s t e i n. 

Ruperti, generalsuperintendens, adventi körlevelet 
intézett lelkésztársaihoz a múlt évben, melyben a 
többek közt azt mondja : „Nagy munka vár reánk 
Holsteinban : a körülöttünk fekvő nagy városokban, a 
hol a modern élet tombol vad zajával, melyben a rósz 
hatalmasságok felszabadultak s melyek csak Krisz
tus szeretetóvel gyűrhetők le ism ét; nagy terüle
teken, az óriási gyülekezetekben, hol az egyes lel
kész úgyszólván eltűnik s mintegy mindennap azt 
kérdezheti önmagától, mit tehetek én egy magam 
ily óriási munkamezőn ? És mégis mi majdnem 
200 vagyunk! Kétszáz férfiú határozottan az Urnák 
kíván szolgálni s kiknek életök sem drága, ha ar
ról van szó, hogy azt azon hivatásban áldozzák 
fel, melyet az Úrtól vettek. (Ap. csel. 20, 24) Mily 
hatalmas népfelkelő sereg lehetnek ők Isten orszá
gában !“ — Ily buzdító sorokra bizony a mi nehéz 
helyzetünkben is nagy szükség lenne. A superin- 
tendens továbbá figyelmökbe ajánlja a lelké
szeknek a vallásoktatást s továbbá, hogy a litur
giái éneket szorgalmasan gyakorolják a gyerme
kekkel.

Hogy mily, sokat tehet a hitben élő és egy
házát szerető férfiú, arra szép példa a kicsiny Kropp 
falu lelkésze, Paulsen, ki a napokban ünnepelte lel
készkedésének 25 éves jubileumát. A félreeső kis 
faluban van jelenleg: lelkészképző intézet az észak
amerikai luth. gyülekezetek számára, diakon és 
diakonissaház, Eben-Ezer könyvkereskedés, ideg
gyógyintézet, rokkantakháza, árvaház. Kroppban 
jelenleg három egyházi lap jelen meg. Az egyházi 
élet rendkívül virágzó. A jubiláló lelkész a kon- 
zisztorium által 12-szer lett megbüntetve. Legutol
jára azért, mivel Goszler közokt. minisztert megtá
madta, hogy Schleswig Holsteinban járva a h u- 
s u mi  m a r h a v á s á r t  s n e m a b r e k l u n i  
mi s s i o  i n t é z e t e t  t e k i n t e t t e  meg .  Per
sze a hatalom urainak nem tetszik, ha valaki oly 
bátran szemükbe .mondja az igazságot, mint azt 
Paulsen minden emberfélelem nélkül megcselekedte.
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Dánia. A Dániához tartozó nagy lutheránus 
sziget, Island, a pápista rnissio által arra van ki
szemelve, hogy ott n római propaganda megkezdje 
munkáját. Két róni. kath. áldozárt óhajtanak leg
közelebb e szigetre kiküldőnk Ezeknek az ú j s á 
goknak nem lesz könnyű munkájuk a nevezett szi
geten, mert annak lakossága igen szilárdan áll az 
evangeliomi hitben. A sziget lakói már 1540 bon 
elfogadták az ágostai hitvallást és a 72,000 lelket 
számláló lakosság ma is hűen ragaszkodik ahhoz. 
Island lakosai igen kegyes, hű, komoly és talpig 
becsületes, tiszta erkölcsű emberek. A bibliát igen 
szorgalmasan olvassák. Iskoláik nincsenek, a szülék 
maguk tanítják lelkészeik felügyelete és vezetése 
alatt gyermekeiket Írni és olvasni, Azt mondják, 
hogy e sziget lakói az általánosan elterjedt szellő 
mi és erkölcsi műveltség tekintetében Európa töb
bi népeit messze felülmúlják, daezára annak, hogy 
szegények s nagyon szorult viszonyok között élnek. 
287 templom közül csak 12 épült kőből. A 
templomok belsőleg is dísztelenek. Csak 51 tem
plomban van harmonium. A fővárosi dómban is 
orgona helyeit nagy harmonium van. I>o a szegé
nyes belső disz mellett is meg van a templom leg
szebb ekessége : telt padok és az Isten igéjének 
tiszta hirdetése. — A nép művelt lehet, jó is lehet 
kitünően szervezett tanfelügyelőségek és palolaszerü 
állami iskolák nélkül is. Az evangélikus nép sze
reti a lelki világosságot. A szegénység nem uka- 
dálya a lelki műveltségnek — de igazán ott lehelő 
az, a hol Krisztus evangeliomát nőm rejtik vé
ka alá !

Franeziaország. A római katholicismua ádáz 
dühhel ostromolja a maroknyi protestantismust. 
Szemet szúr neki, hogy egyes protestánsok arra- 
valóságuk, megbízhatóságuk és kitartó szorgalmuk 
által a legmagasabb hivatalokba jutottak. A protes
tánsokat szigorú erkölcsük miatt gyűlölik. Újabban 
szeretik őket a hazafiatlanság vádjával is illetni, 
úgy állítva oda a protestantismust, mint valami 
idegen importált növényt. A régi ének, az ismert 
ének uj alakban. A honmentő szerepről mily gyö
nyörű szemelvényeket állíthatnánk össze mi is a 
millenniumi róm, kath. főpásztori levelekből. Sze
rintük ez országot csak a katholicismus tartotta 
fenn — s ha a katholicismus teljes erőben és ér
vényben lenne, hazánk fennállása sok ezer évig 
biztosítva lenne.

Ugyan melyik tisztán katholikus alapokon 
nyugvó állam mutat ma élvezetes és örömteljes ké
pet : talán Belgium, avagy Spanyolország ?

Az igazi kei észtjén állameszme megvalósítá
sának legnagyobb akadálya épen a pápista egyház- 
fogalom. Avagy az általunk nem helyeselt „uj kor
szaknak“ is nem-e ők legelső sorban előidézői ?

Jellemző, miként szól a frnnezinországi álla
potokról az „Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung,“ a 
hol a 9. számban azt Írja: „Parisban botrányt bot
rány ér. A bydra fejéhez hasonlóan az egyik bot
rányból másik keletkezik, mert az irányadó politi

kusok és a befolyásos sajtó a kizsákmányolás nagy 
„patkány királyát“ képezik, melyet a körül Állók 
epesztő irigységgel szemlélnek. Mindönki ellenség, 
ha csak a vályúhoz non» eresztik. Hogy ez ország, 
daczára a vezetők e romlottságának hatalmasan áll 
és gazdasági téren nem marad hátra, az csak arra 
nézve képezhet talányt, a ki nem tudja, hogy Ró
ma és Bizanez is ily állapotok daczára még száza
dokon át fennállott. Es hol vannak a dolgok ma
napság jobb rendben V A franczia állapotokhoz ha
sonlókkal majdnem mindenütt találkozunk ; nekünk 
sincs okunk a francziákat farizeus módon elitélni. 
Minden nap erre tanít minket.“ Úgy látszik, a baj 
nemzetközi betegséget képez ?!

Oroay.ors/.ég. Drozsin nevű tanitó Tolstoj ta
nait követve nőm nkart eleget tenni hadkötelezett
ségének. Bebörtönözték s ő a börtönben meghalt, 
nem adva fel elveit. Tolstoj egy müvet irt az ál
lamhatalom, az általános védkötelezettség ellen. 
Tolstoj müve végén a czártól kezdve egészen a 
porkolábig kemény leczkét tart azoknak, kik a 
Drozsin félő emberek üldözésének és kínzásának 
esz közlői s eképon szól : .Ti mindnyájan, a kik 
\égrcln.jtóként szerepeltek c kínzásoknál, nagyon 
jól tudjátok, hogy ez az ember, a kit ti gyötörtök, 
nem gonosztevő, hanem kiválóan jó ombor, a ki 
azért szonved, mert lelke egészében jó óhajt lenni. 
Jól tudjátok, hogy fiatal ember, hogy van édes 
anyja, hogy ő szeret benneteket és megbocsát nek
tek. Ezt az embert ti bebörtönözitek, levetkőzteti
tek, ezt az embert hideggel kínozzátok, nem enge
ditek őt aludni, társaságtól, rokonaitól, barátaitól 
megfosztjátok. Ti uralkodók, a kik ily parancsot 
osztogattok, miniszterek, államügyészek, börtönfel
ügyelők, börtönőrök, miként vagytok képesek asz
talhoz ülni, étkezni, tudva azt, hogy az a férfin a 
hidegben kínlódik és siratja a ti kogyetlenségteket, 
miként vagytok képesek gyermekeitekkel cnycleg- 
ni, miként gondolhattok Istenro és a halálra, moly 
egykor annak itólőszóko elé visz benneteket ? Al
tassátok magatokat, mint emberek bármivel is, 
hogy bizonyos kényszerűség, megváltoztathatlan 
törvények szerint cselekesztek, még is csak em
berek maradtok és fájdalmat idéztek elő. Benne
tek is van részvét és csak ezen részvétbon és sze- 
retetbon van élőt. Azt mondjátok : „a kényszerűség 
parancsolja, hogy teljesítsük kötelességünket.“ Ma
gatok is tudjátok, hogy nem mondtak igazat. Tud
játok, hogy nem létezik ily kényszerűség, hogy ez 
a szó „kényszerűség“ ez esetben feltételes. Tudjá
tok, hogy találhatnátok más szolgálatot, melyben 
nem volnátok kénytelenek az emborekot — és mi
lyen embereket — kínozni. Mert miként kínozták 
a prófétákat, Krisztust és tanítványait, épen úgy 
kínozták és kínozzák azokat, a kik a népet szere
tik és azt üdvösséghez vezérlik. Mily nagyon kel
lene óhajtanotok, hogy az ily kínzásban cselekvő- 
lég részt ne vegyetek. Borzasztó az, kinozni az ár
tatlan madárt, az állatot. Sokkal borzasztóbb ha
lálra kinozni a jó és ártatlan fiatal embert, a ki 
szereti a népot s annak üdvét munkálja. Borzasztó 
az ily tettben részesnek lenni ! Miként is vagyunk 
képesek minden indok nélkül ily tettet elkövetni 
és saját testünket, lelkünket kárhozatra juttatni? 
Az ily tetted Isten országának eljövetelét meg nem 
akaszthatjuk, sőt akaratunk ellenére elősegítjük un
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12 éven alóli gyermekek is lemészároltattak, mivel 
Urunkat megtagadni nem akarták.

Persze Tolstoj szerint ezeket a vadállatokat 
megkellene szépen győzni arról, hogy mily helyte
lenül cselekednek, midőn kiólesitett hanizsárjaik- 
kal a védtelenekre rohannak. Igaz, hogy a keresz
tyén hatalmasságokra meg szégyen, hogy az ily 
állapotokat csak egy perczig is, tekintettel a ma
gasabb politikára, tűrik.

nak eljövetelét ! Isten országa eljön s már itt is 
van !“ — Mintha az Ur szólna felénk ez orosz vi
lági szerzetes szavaiban, pedig épen nem az Isten- 
országa az, a mely e sajnálatos rajongásban meg
nyilatkozik. Tolstoj csak az érem egyik oldalát mu
tatja, a félrevezetett rajongó szenvedését, de arról 
nem szól, hogy mi lenne akkor, ha a katona ne
héz hivatását senki nem teljesitené — hogy nézne 
ki az ő szép kastélya ott a Jaszná Polyanán — 
s hogy váljon akkor ő is gyakorolhatna-e irgal
masságot szenvedő embertársaival ? Kár az oly 
szerencsétlen rajongókat kinozni. Legjobb lenne 
módot adni nékik, kiköltözködni onnan, ahol állam 
rend van, a hol törvények és hatóság van — s va
lami szigeten engedélyezni nekik államalkotást, a 
hol nem lesz sem katona, sem biró, sem fegyver, 
sem börtön Talán a reformáczio korabeli „Müns
ter“ látványa tárulna fel nemsokára a szemlélő 
elé.

E kérdésről Tolstoj más helyen is szól, igy 
egyik művében azon kérdésre: hátha valami zulu- 
kaffer betörne s megölni, megsütni akarná gyerme
kedet — te az ellen sem lépnél fel fegyverrel ? 
Akként felel : határozottan nem, fegyvert az eset
ben sem fognék, hanem igyekeznék a dühöngőt 
meggyőzni szándéka helytelenségéről ; mert hiszen 
ha a gyermeket e perczben fegyverrel meg is vé
dem, kitudja, hogy a jövő perczben valami járvá
nyos betegség nem ragadja-e el.“ Sapienti sat.

Törökország. A keresztyének üldöztetéséről 
az „Ev Allianz“ hiteles adatokat tesz közzé, me
lyekből kiemeljük a következőket :

Okt. 14. A baiburti mészárlások alkalmával az 
örmény faluk lakosait felszóllitották, hogy ha éle
tük kedves, tagadják meg hitüket s legyenek az 
iszlám hívei. Négy falu engedett a felhívásnak. 
Baiburtban meggyilkolták az archimandritát és az 
összes tanítókat egynek kivételével, a ki meg
szökött.

Okt. 24. A torjami kerületben 1000 keresz
tyént lemészároltak, a többiek csak az által mene
kültek, hogy mohamedánokká lettek. Az áttértek, 
köztük a kerület püspöke, nyilvánosan körülmetél- 
tettek s a nőket, hogy megtérésüket bebizonyítsák, 
a török férfiakhoz kellett adni nőül.

Nov. 9. Adana tartományban, a török tarta
lékosok parancsnoka istentisztelet alkalmával a mis- 
sisi keresztyén templomba rontott, lerántotta a pap 
öltönyét, széttépte a bibliát és imakönyveket s meg
gyalázta a pap nejét. A pap panaszt emelt a pol
gári hatóságnál, mely aztán a papot „rágalmazás“- 
ért bezáratta. A khisani örmény kolostor főnökét 
meggyilkolták, bőrét lenyúzták s szalmával kitöm
ve nyilvános helyen közszemlére tették.

A sok borzasztó adatot a jelentés a követke
zővel zárja be : November 30. Cesareában több 
százramenő örmény és gregoriánus keresztyén le- 
gyilkoltatott. Minden egyes esetben a legyilkolan- 
dóra nézve felvetették a kérdés : mohamedánná 
lenni s élni, vagy pedig meghalni akar-e ? Nők és

BELFÖLD,
Lapszemle. A „ P ro t. S z e ra le “ első száma 

figyelemre méltó czikket közöl a szerkesztő, Szőts 
Farkas, tollából: „A közszellem vallás erkölcsi len- 
dülése“ czim alatt. Minden téren észlelhető, hogy 
a materialismus és naturalismustól kezd elfordulni 
az emberiség és újból az örök evangéliumhoz tér 
vissza. A szerzőnek teljesen igaza van, hisz gyer
mekkorunkra emlékezve tudjuk, hogy a 70-es évek
ben mily nagy kelendőségnek örvendtek Büchner 
művei. Ma azok már csak a sivár múlt szomorú 
emlékei — hiszen még első imádói s hazai fordítói 
is elfordultak tőle s ma már az egyházi életben 
mint egy tekintélyes gyülekezet felügyelői vesz
nek részt. A „Sárospataki Lapok“ a „szent tudo
mány“ nevében neki rontanak a „Prot. Szemle“ 
szerkesztőjének; mert hiába Ballagi szellemének 
még vannak utóhajtásai a ref. egyházban, no meg 
nálunk is.

Csengeri Gusztáv „Jézus képe az ótestamen- 
tomban“ czimű közleményébő l nagyon helyesen ar
ra figyelmezteti olvasóit, miszerint az ó testamen- 
tom nem vesztette el fontosságát a kér. emberre 
nézve, nem különösen az ev. gyökere, a profetis- 
mus. Az ó testamentom nélkül nem érthetjük meg 
az uj testamentomot. Az ó testamentom gondos ta
nulmányozása megóv bennünket az uj testamen
tom téves magy.arázásától.

Rácz Lajos figyelemre méltó czikkében az 
evangeliomi és pápás egyházról szólva visszauta
sítja az ultramontanismus álhíreit, melyek világ
szerte kürtölik az evang. egyház pusztulását és a 
róm. katholicismus előhaladását. Adatai igen érde
kesek. Angliában 1872—1891-ig a róm. kath. pap
ság létszáma 1620-ról 2573-ra emelkedett, mig a 
róm. kath. lakosság az utó1 só 40 év alatt 2 millió
val fogyott.

Francziaországban csak az elmúlt évben 40 
plébánus lett evangélikussá. Irhonban 2.500,000 pá
pistával szemben 1,150,000 protestáns van, mig 50 
év előtt 8 lakosra esett egy protestáns.

Az „Egyházi Szemle“ czimű rovatban szól ar
ról, miszerint az egyházi sajtót jóformán csak a 
lelkószkedő papság tartja fenn. Tény, hogy világi 
uraink közül sokan nem tartják szükségesnek a 
theologiai és egyházi kérdések theoretikus fejtege
tését, innen ered azután az a szűk egyházi látkör, 
melyet nem egy különben más téren széles látkö- 
rű férfiú az egyházi téren tanúsít.

A „P ro t. E g y h á z i  és  I s k o l a i  L a p “ 
5. számának vezérczikke helyeslőleg szól a vallás
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és közokt. miniszter azon beszédjéről, mely a nép
iskolák államosítását nem holyozi kilátásba. A 
czikkiró szerint ez uj kedvet ad az egyházaknak 
és községeknek iskolaügyük fejlesztésére. Jönne 
csak el az iskolák államosításának kérdése, jól tud
juk, hogy ezek az urak ismét az állami érdeket 
fogják helyezni az egyházi érdek felé. A czikkiró 
előtt sem lebeg más mint a jó magyar iskola. Mi 
kívánjuk, hogy mennél kitünőbb legyen a magyar 
felek, népiskola, do nem tehetünk róla. minden nép 
lelki műveltsége iránt őszinte érdekkel viseltetünk 
s óhajtjuk, hogy hazánkban élő minden nőn kitű
nő iskolákkal birjon. I >e hát manapság tulajdon
képen csak egy tantárgya van a nem magyar ajkú 
népiskolának és ez a „nyelvtan.- Ha az ember 
csak mint anyag iönno tekintetbe a iövő számára, 
még heteseim  tudnánk ez irányt—dohát minden 
embernek egyenlő joga van a műveltséghez — a 
nyelv eszköz, azt az iskola egyedüli czéljává tenni, 
valóságos modern barbarisinus. Hz a modern bar- 
barismus Európaszerte valóságos átka az emberi
ségnek ; mert lehetetlen, hogy ott, a hol a nyelv- 
tanulás e g y e d ü l i  ezélja az iskolának, az erköl
csök el no durvuljanak.

Adorján Ferencz újból a két protestáns egy
ház uniójáról szól s szerinte a milleniuini év lenne 
erre a legalkalmasabb. Tehát ez unió lenne a mil- 
leniumi kiállítás legérdekesebb tárgya. Adorján ur 
csak külső egyházszervezeti uniót akar. Naiv em
berek, kik épen manapság unióról álmodoznak!

A 6. szám vezérczikke „kultuszminiszterünk 
és az egyházak dotációjá“-ról szól. Szerin to a bök 
kenő épen az, hogy a kultuszminiszter nem tesz 
ígéretet arra nézve, hogy mi k o r  fogja a dotáci
óról szóló törvényjavaslatot benyújtani és hogy 
m e k k o r a  lesz az összeg. Ellenben nagyon is 
hangsúlyozza, hogy a lelkészi illetmények HH) frtra 
való kiegészítése csak a pénzügyi helyzet tekintet
be vételével és fokozatosan történhetik meg. — A 
czikkező o kijelentéssel szemben még várakozó ál
láspontot foglal el. holott teljesen tisztában lehetne 
annak értékével; mert hisz abban világosan szó 
van arról, miszerint a prot. egyházak állami dotá
ciójáról szó sem lehet, hanem csak is azon lelké
szi illetmények kiegészítéséről, molyok a 800 frtot 
el nem érik — s azok is csak fokozatosan — s az 
is kérdés, váljon nem lesz-o o fokozatban első a 
csak imént recipiált izraelita vallás, molynek egyik 
szószólója épen olyan megnyugtató választ nyert 
a miniszterelnöktől mint a mi küldöttségünk. Per
sze az urak nem ismerik a bécsi „Lampl- kérvé
nyező históriáját, mely pedig nagyon tanuságos.

A „ D e b r e c z e n i  P r o t e s t á n s  L a p - 
legújabb számaiban élénk eszmecserét folytatnak a 
nagy békés-bánáti ref, espurosség felosztásáról, úgy 
látszik, hogy e dolog ott is létesülni fog. Csak az 
arányositást ne utánozzák, mert még ott is akad
nak emberek, a kik az csperességekot és kerülete
ket azok kormánypárti vagy függetlenségi - irány
zata szerint szétdarabolják. A 4-ik szám közli Lu
kács Ödön felső-szabolcsi esperes millenniumi kör
levelét, melyből nem tartjuk feleslegesnek a kö
vetkező jellemző passus közlését : „Legyünk hát 
büszkék reá, hogy mi magyaroknak és kálvinis
táknak születtünk! Mert az elnyugodott ezeróv 
zárkövén megállva, büszkén mondhatjuk el, hogy 
annak, hogy e nemzet ezredéves ünnepét megülhe

ti, mi magyar kálvinisták vagyunk leghathatósabb 
előmozdítói, tényezői ! El lehetünk feledve, mosto
ha gyermekeinek tarthat a könnyen feledkező ál
lam, de ezt a tényt el nem vitathatja tőlünk sem
mi hatalom s ez az érdemünk fel van jegyezve a 
történelemben s be van Írva a népek Istenének 
könyvébe kitörölhetetlenül, s az Isten, a ki a né
pek sorsát vezérli és a népek felett iiéletett tart, 
meglógja adni olőbb-utóbb a mi jutalmunkat i s u 
Az esperes ur ugy látszik teljesen megfeledkezett 
az extasisban, hogy ő annak az Urnák a szolgája, 
a kinek országában a születés nem képezhet büsz
keségre okot, a kinek országában az a szó „büsz
keség“ nem létezik — esperesi hatalma óriási lehet, 
ha azt hiszi, hogy a népek Istenének könyvében 
lapozgatni is lehet és jutalmat rendelni, — elfelej
tette, hogy Isten még a ref. esperes uraknak sem 
Hdott jogot arra nézve, hogy az ő ítéletébe avat
kozzanak.

Az „E v a n g E g y h. és I s k o l a u 7-ik 
száma egymásmellé állítja az egyes kerületek püs
pöki intézkedéseit a házassági agendai formula 
megváltoztatása tekintetében. Mind az eddig ös- 
mert három püspöki körlevél másként intézkedik s 
ebből latszik, hogy a kívánt megállapodás nem si- 

i került, már pedig lehetett és kellett volna is ilyen 
fontos dologban a felfogásban, sőt a szavakban is 
egyöntetűséget állapítani meg. Szerintünk a leg
egyszerűbb meghagyni mindent ugy, a mint eddig 
volt s az uj törvényről csak annyi tudomást venni, 
a mennyit muszáj, t. i. tudósitvány nélkül nem es
ketni. Különben is hiábavaló lesz minden kezde
ményezés. Gyülekezeteink régi szokásaikat meg
változtatni nem engedik.

„ C i r k e v n é  L i s t y - 2. számában „A tót 
egyházak kerülete- czimü ezik kében egyházunk 
szomorú helyzetéről szól. Az 18t>7. egyetemes gyű
lés Ígérete nem lett megtartva. Ha a három ev. nép 
egy egyházszervezetben nem fér meg, jobb lesz 
szorvezetileg nyelvek szerint elválni, mintsem egy 
szervezetben harezban lonni azoknak, kik egy hi
ten vannak. Az egyház nevezetes férfiúi már a 
múltban is ezt ajánlották. Az uj arányositási tör
vény széthányta az esperességeket. Az uralkodó 
párt egy időre czólt ért — de a sziveket nem hó
dította meg. .lói tudja a ezik kiró, hogy a tót egy
házak különálló kerület« nem valósítható meg a 
jelenben s a közel jövöbon som, do azért a gondo
latot nem szabad feladni. Az egyházakban és espe- 
rességekben erősíteni kell a pozíciót.

„Tartsd meg azt, a mid van- czim alatt Bu- 
rian .1. ev. tanító a felekezeti népiskoláért emel szót. 
Liptóban az összes egyházak az egy király-lekotai 
egyházat kivéve, tov. az árvái és a szegény tren- 
cséni egyházak megtartják felekezeti iskoláikat s 
nem folyamodnak államsegélyért — míg az arány
lag jobb anyagi helyzetben levő gömöri, nógrádi 
és zólyomi esperességben több egyház feladta nép
iskoláit. Szól arról a műveltségről, melyet az álla
mi iskolák terjesztenek.

Mocko J. folytatja az ev. tót istenitisztelet 
történetét tárgyazó érdekes ezikket.

Igen érdekes a szerkesztő nyílt lovele, melyet 
a pozsonyi theol. akadémia igazgatójához intéz 
azon alkalomból, hogy a nevezett igazgató adomá
nyok gyűjtésére szólítja fel a szerkesztőt a Po
zsonyban a „millennium“ emlékére felállítandó 
Otthonra.
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A kérelemnek a mai viszonyok között sem
miképen sem tehet eleget. A theol. akadémia igaz
gatója békejobbot nyújt a „Cirk. Listy“ szerkesz
tőjének, ecsetelve egyházunk kétségbeejtő, felette 
szomorú helyzetét. Az egyház az akadémia igazgató
jának sorai szerint kétségbeejtő nyomorúságos hely
zetben van s épen azért szükséges a testvéri 
egyetértés. A szerkesztő szerint ez eljárás hajszál
nyira hasonlit ahhoz, amidőn valaki felebarátját 
földre dönti, fojtogatja, mindenétől megfosztja, az
tán úgy szól hozzá : tudod barátom, rosszul állunk, 
azért hát legyünk testvérek, szeressük egymást, él
jünk egyetértésben és barátságban !

Feiemliti az akadémia körében történt esemé
nyeket az utolsó évtized alatt. Azon tulajdonképeni 
okokat, melyek az akadémiát néptelenné tették. 
Felsorolja a tót tbeologusok üldözését, melynek a 
múltban épen a jelenlegi igazgató volt főrende
zője.

Egyes jelek arra engednek következtetni, hogy 
Pozsonyban ma mérsékeltebb a szellem, csak hogy 
sokkal több jelnek kell lennie, hogy a békejobbot 
elfogadhassák, mely békejobb nyújtásának jelentő
ségéből sokat levon azon körülmény, hogy azt ak
kor nyújtják, a midőn adományokat kérnek.

Biztosítja az igazgatót, hogy ha alaposan meg
győződnek arról, hogy megtértek, újjászülettek, 
igazságosokká lettek, készséggel elfogadják a bé
kejobbot. De most önszántukból egy fillért sem 
biznak reájúk, mivel az évek hosszú sorának szo
morú tapasztalatai, megtanították és feljogosították 
őket a bizalmatlankodásra.

„Rel igio"'  (róm. kath. egyházi lap) 7-ik szá
mában „Egy pillantás a keleti bonyodalmakra“ czi- 
mű vezérczikkóben a keleti népek szerencsétlen
ségének azt tartja, hogy schismatikus egyház hí
vei. A keleten fejlettek ki az apostoli buzgalom és 
vértanuság virágai ; de azáltal, hogy a keleti egy
ház elszakadt Rómától, felburjánzottak az eretnek 
tanok s az egyház nemzeti egyházzá lett. A czikk- 
iró elfelejtette, hogy a nyugoti népek műveltségé
nek leghatalmasabb faktora épen a reformáció s 
azon népek, melyek körében a ref. ellett nyomva, 
nincsenek jobb helyzetben mint a kelet népei, sőt 
a melyek a reformációt teljesen elnyomták, elvesz
tették államiságukat is. XLengyelország). A keleti 
egyháznak sokat vethet szemére a nygoti egyház ; 
de a keleti egyház még többet a nyugotinak. A ke
leti egyházban nem voltak soha boszorkányperek, 
inquisitio és nem is létesült körében a jezsuita rend. 
Külömben a „Religio“ 11. számában kissé más
ként vélekedik, midőn a bolgár trónörökös áttéré
séről elmélkedve ekként szól: „így szól a sugallás 
a keleti népek felett: Nézzétek csak ezt az oszt
rák-magyar „katholikus“ politikát. Ez az ő keresz
tyén vallásához annyira hűtelen, hogy ha én azt 
mondom neki, hogy trónt kap, lia megtagadja hi
tét, hát ez a „katholikus“ politika még zsidó hitre 
is kész lesz áttérni — egy trónért. És a keleti né
pok undorral fordulnak el a zsidó politikától, mely 
Mag yarország államiságát elvben hitetlenné, po- 
gánynyá tette s rohanva rohannak a muszka Schis
ma karjaiba s követelik Boris herczegnek a „kath. 
egyházból való kikeresztelését. Hát ilyen védő 
bástyája Magyarország az igazi keresztyénségnek 
Kelet felé ? 1 “

A 11. számban „A lelkipásztorkodás köré
ből“ czirnű czikkben, egy plébános felveti a kér

dést, hogy közeledve a gyónás ideje váljon, ha va
lamelyik magát „jó katholikus“-nak mondó ország
gyűlési képviselő, vagy főrend, a ki az egyház el
lenes törvényeket megszavazta, s a gyónásra jelent
kezik, megadható-e neki a feloldozás ? A nem rég 
elhalt Graniello bíboros szerint nem ; de szakla
pokban az ellenkezőt is lehet olvasni. A czikkiró a 
római sacra „Poenitentiaria“-hoz fordult véleményt 
kérve s levelére a következő választ nyerte :„Sacra 
Poenitentiaria, perlectis expositis, respondet: Rec- 
curendum ad S. Officium.“ A czikkiró még múlt 
évi február hóban a S. Officii congregatiohoz for
dult, de onnan egy év óta választ nem kapott s er
re nézve azon megjegyzéssel él : „Ezen eredmény
telenség a mily jellemző a római viszonyokra, épen 
olyan szomoritó ránk nézve. így marad a paszto- 
rácziónak egyik-másik részlete a papiroson, mert 
nem tudjuk az életbeléptetésnek módját.“ Tehát a 
csalhatatlan és hitbizonyos egyházban sem bizonyo
sak mindenben — s épen a „kényes“ dolgokban 
néha a csalhatatlan forrás is bedugul !

A 13-ik számban közli WJasics Gyula minis
ter febr. 5-én tartott képviselőházi beszédét, mely a 
vallás és közokt. ministerium kultusz-programját 
adja. A. beszéd felé ezen érdekes czimet teszi : 
„Államosított, papi fizetés az egyház lelke, a hie- 
rarkia ellen és állami protestáns hizlalás vagy is 
dotáczió, esetleg kath. vagyon elkobzásával.“ Kath. 
autonómia lehetetlenség, mert igaza van a czimnek 
abban, hogy a pápás egyház lelke és ereje a hie
rarchia. Ne aggódjék a mi hizlalásunk miatt, mi 
nem is törődünk azzal, ha a kath. kanonokok oly 
gazdag dotáczió mellett jól meghíznak. A semmit
tevés gazdag jutalma után nem sovárgunk. A szent- 
irás alapja hitünknek s mi tudjuk, hogy abban van 
a hetedik parancsolat is. Az 50 frtos állami ala
mizsna nem lelkesít, hízásra meg pláne nem elég, 
legfeljebb szégyenünkre! M ir pedig ez utóbbi lel
kiállapot hizásra sehogy sem alkalmas.

Nyilatkozat.
Az evang, egyházi Szemle f. évi 1-ső szá

mában egy közlemény jelent meg „U j f o r- 
m u 1 a “ czim alatt, melyben névtelen czikkiró 
erős birálat alá veszi a bányakerületi ev. püs
pök által ajánlatba hozott és az egyházi eske- 
tések alkalmával használandó agendai formulát.

Előre bocsátom, hogy nekem távolról sincs 
szándékomban czikkirót azon meggyőződésétől 
eltéríteni —  mely szerint ő a már polgárilag 
végérvényesen megkötött házasságot újból meg
akarja egyházilag kötni ; csak is abbeli néze
temnek kívánok kifejezést adni, hogy azt a mi 
már úgy is törvényesen meg van kötve, újból 
megkötni legalább is felesleges dolog.

Mert akármint gondolkozik is czikkiró az 
állami tisztviselő előtt megkötött házasságról, 
annyit el kell ösmernie, hogy az meg van kötve 
törvényesen és jogérvényesen, — el annyira, 
hogy a lelkész egybe adás czéljából még az
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oltár elé sem bocsáthatja a feleket, inig az a 
bizonyos tanúsítvány nincs a kezei között.

Jm  azért, hogy én a megkötés szócska he
lyett más — bár megengedem ki nem elégítő 
szót hoztam ajánlatba a felek egyházi egybeke
lésénél — ne gondolja, mintha én a házas felek 
egyházi szertartásos egybeadásának ellensége 
volnék, — sőt inkább úgy végzem azt, mint a 
hogy végeztem ennek előtte, imával, beszéddel, 
esküvel, áldással, s midőn mind ezt így cselek
szem akkor nyújtom a házastársuknak azt, a 
mit nekik az állami tisztviselő nem adhatott — 
t. i. a házas élet vallás-erkölcsi kenetét és nagy- 
jelentőségét, ezzel szeutesitem és áldom meg az 
ő frigyüket Ebből látható, —  hogy ebben a 
kérdésben nem a lényeg, hanem a szó, a forma 
felett folv a vita.

Hanem feltűnő és szembe szökő —  az 
„Uj formula“ közlőjének az a modora, mellyel 
a polgáriházasságnak a templombani felemlitésére 
nézve nyilatkozik. Az indiguaczio, a kicsinylés 
bizonyos kifejezésével állítja, hogy ezt a kér
dést : „Akarjátok-e polgárilag már megkötött 
házasságtokat egyházilag is meg áldatni V evang 
lelkész soha semmiféle körülmények között aj
kára nem veheti, ha csak a híveket nem akarja 
a templomból kikergetni.

Itt már a gyűlölet szólal meg, már akár 
a polgári házasságra — akár az egyházi áldás
ra vonatkozik az.

A polgári házasság szentesített állami tör
vény —  melyet akár tetszik valakinek akár 
nem — tiszteletben kell tartani. Protestáns lel
kész, ha visszagondol a közel múltra és fontolóra 
veszi azokat az okokat, melyek a házassági jog  
egységesitését elodázhatlan postulátummá tették 
— ezen törvény iránt ellenséges indulattal nem 
viseltethetik. Es sajátságos, még a házasok meg- 
áldását is annyira perhoreskálja czikkiró, hogy 
arra a kérdésre: „akarod-e házasságodat egyhá
zilag megáldatni ?“ kész igy felelni — s való- 
szinűleg híveit is ily válaszra kitanitani : „Nem 
akarom ! én e nővel egyházi házasságra aka
rok lépni.4*

Ebből már most az következnék —  hogy 
ha esetleg a felek nem úgy felelnének, hanem 
azt mondanák, mi már jogérvényesen egybe
keltünk s házastársak vagyunk — kérjük fri
gyünkre az egyház áldását —  akkor őket a pap 
elutasitja.

Hát kérem ne keressük kákán a csomót s 
egyes kitételekből ne akarjunk támasztani nagy 
veszedelmet, hanem igaz protestáns egyenes lel- 
küBég és hitbüséggel alkalmazkodjunk a hazai 
törvények által adott viszonyokhoz.

Pilis 1890. jan. 29.
Sárkány Sámuel,

Testimonium tristissimum. A magyarhoni 
ág. h. ev. egyház cgyotemnek állami dotátiora vo
natkozó kérvényét a múlt hónapban nyujtottu át 
az egyotomes gyűlés által kiküldött bizottság a 
miniszterelnöknek. Kiérik emlékezetünkben vannak 
azok a kínos jelenetek, melyek kapcsán az egye
temes gyűlésen o kérdés nagy nehezen megszüle
tett. A kezdet rósz „ómen“ volt, úgy látszik végo 
sem lesz sokkal jobb.

A kérvény szövege nem foglal el magasabb 
álláspontot, s nem különösen elvi álláspontot. Nó- 
zotünk szerint oz ügybon csak is úgy lehetett vol
na eredményt elérni, ha o tárgyban egyházunk a 
ref. egyházzal egyszerre lépett volna akcióba. A leg
alkalmasabb időpont az egyházpolitikai törvények 
tárgyalása előtt vagy azokkal kapcsolatban lett vol
na. Nem lett volna szabad a szabadságért rajongni 
addig, mig a gyengébb fél legalább az anyagi té
ren egyenlő alapra nem helyeztetett! A kutboli- 
cismus megkapta az lHt>8. Lili. t. ez. megváltozta
tását, a congrua rondozóst is előbb helyezik kilá
tásba, mint a mi egyházunk anyagi segélyezését.

A mi kérvényünk szövege nagyon gyarló, 
nem mozog magasabb nívón, mint azon ezer és 
ezer kérvény, aminőt évenként a különféle testüle
tek és vállalatok be szoktak nyújtani a minisztéri
umokba s melyekre egy forintos bélyeget kell ra
gasztani, s melyek néha hosszabb ideig szoktak 
ott feküdni. De még ezen általános „kórvényi ní
vón** is alantabb áll cgyházegyetemünk kérvénye, 
midőn a többek között igy szól : „Arra azonban, 
hogy a köbeiében, habár csak szórványosan jelent
kező nemzetiségi irányzatokat leküzdhesse, anyagi 
segédeszközökre is van szüksége, melyek segélyé
vel sok bajnak és clégületlenségnck elejét veheti 
és a nyomorúsággal küzködő felvidék némely lel
készei és tanítói anyagi helyzetének javítása által 
azokat az egyházegyetom és ezzel a magyar állam 
szolgálatának mindinkább megnyerheti.“

Nézetünk szerint o pont gondolkodó államfér
fin előtt épen arra adhat okot, hogy a kérdés tár
gyalását lehetőleg késleltesse, mert az ilyen pont 
a kérvényezőre szomorú világot vet. Nemzetiségi 
irányzatok leküzdése vagy ébresztgetése nem ké
peiket soka egyházi feladatot, s a mely egyház 
ilyen feladatra vállalkozik, politikai párttá sülved 
s eltér attól, nem is lehet azzá, a mivó Krisztus 
alapította, üdv intézette. A magyar állam területén 
királyi szentcsitóst nyert s ma is érvényben lévő 
törvény alapján bárki is ragaszkodhatik nemzeti
ségéhez, nyelvéhez, mennél inkább van azt joga 

J tenni háromnyelvű országos egyházunkban, m ely
nek alapját nőm a nyelv, hanem a Krisztusban ki
jelentett Isteni kegyolorn képezi.

A szöveg fentidézett szavai egyházunkat mé
lyen sértik. Lehet, hogy vannak egyesek, kik a 
fajszoretetbon túl mennek, de oz még nem oly baj, 
mintha volnának közöttünk olyanok, kik meggyő
ződésüket, bármilyen legyen is az, pénzért áruba 
bocsátanák. Mi azt hiszszük, hogy nőm lépünk a 
valótlanság mezejére, midőn azt állítjuk, hogy a 
felvidék szorult anyagi helyzetében sincs oly sze
gény pap és tanító, ki pénzért képes volna, ha 
csak politikai meggyőződését is, megváltoztatni. 
Mi tudjuk, hogy az a szegénységgel küzködő pap 
és tanító, bár népét meg nem tagadja, el nem 
hagyja, szeretni tudja épen úgy hazáját mint azok,
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t ik  a hazaszeretetet csak maguknak vindikálják s 
kiknek a hazaszeretet jövedelmet is hoz,

Mélyen sértjük egyházunkat akkor, midőn azt 
hirdetjük, hogy hazafiassága a vagyonossággal fog 
emelkedni I Az államsegélynek csak egy czélja le
het : eleget tenni egy régen szentesitett s meg nem 
semmisített törvénynek, s támogatni az egyház 
valláserkölcsi munkáját.

A kultusz miniszter legutóbbi válasza kiábrán
díthatta azokat, kik oly hévvel küzdöttek az uj al
kotásokért s milliókat emlegettek s biztosra vették 
az 5 lib. törvény megalkotása után a 6-ik törvény 
meghozatalát. A politikába naiv cmbei'ck ne avat
kozzanak, mert az e téren csalódottakat nem éri 
más, mint szánalmas mosoly és az a régi mondás: 
„a mór megtette kötelességét, a mór mehet.“

GyurM z Ferencz püspök ur január máso
dik felében Sopronban volt az ottani kerületi 
tanintézetek meglátogatása végett. Miután püs
pökké választatása óta ez alkalommal lépett elő
ször a soproni felsó egyházmegye területére, 
nevezett esperesség jan. 17-én küldöttségileg 
tisztelgett nála. A küldöttséget az egyházmegye 
elnökei, dr. Schreiner K ároly felügyelő és 
Kenner Hemik esperes, vezették s mindketten 
rövid beszédet intéztek 0  méltóságához. Dr. 
S c h r e i n e r Károly különösen azon nehéz
ségekre utalt beszédében, melyeket a zsinati 
törvények teljes fokú életbe léptetése okoz, mig 
K e n n e r  azon v á l s á g o s  helyzetre hiv- 
ta fel a püspök ur figyelmét, melybe a (szeren
csétlen) egyházpolitikai törvények sodoiták egy
házunkat s különösen a lelkészeket. Mindket
ten kijelentették, hogy teljes erejükből rajta 
lesznek, hogy az uj intézmények nagyobb fokú 
megrázkódtatás nélkül nyerjenek a gondjaikra 
hízott gyülekezetekben megvalósulást s erre 
nézve kérték a püspök ur hathatós támogatását. 
Öméltósága a hozzá intézett beszédekre vála
szolva maga is elismerte, hogy lutheri egyhá
zunk jelenleg csakugyan v á l s á g o s  hely
zetben van De bajaink okát leginkább a nagy
fokú s z e g é n y s é g b e n  s azon óriási h i t- 
k ö  z ö n y b e n  látja, mely az evangélikus 
nép zömét rabságban tartja.*) Épen azért a lel
készek szivére kötötte, hogy legfőbb kötelessé
güknek tartsák,, hiveink szivében a h i t melegét 
uj erőre éleszteni; a világiakat pedig arra kérte 
hogy kövessék Őseik á l d o z a t k é s z s é g é t ,  
a jó cselekedetekben meg ne restüljenek s mint 
az „egyetemes papság“ tagjai, törekedjenek a 
lelkészekkel vállvetve, egyházunk felvirágozta
tásán fáradhatatlanul munkálkodni. A beszéd 
mély benyomást gyakorolt az összes jelenlé
vőkre : vajha azon maghoz hasonlítana mely „jó

*) N ézetünk szerint a h iba nem  népünkben, hanem  a 
felsőbb körök világias nézetében keresendő.

Szerkesztő.

földbe esek, és mikor kikelt volna, száz annyi 
hasznot hoza !“

A Kőszegen felállítandó evang. felső le
ányiskola, aligha fog olyan gyorsan megvalósulni, 
mint a nagy-kanizsai kerületi gyűlés után hittük 
volna. Az említett kerületi gyűlés ugyanis elhatá
rozta, hogy Kőszegen az ottani lelkészlak mellett 
fekvő 1277 [P-ölnyi telken, körülbelől 120,000 frt- 
nyi költséggel, mely összegből legalább 100,000 frt 
k ö l c s ö n  utján volna fedezendő, felső leányisko
lát létesit s „vegyes“ bizottságot küldött ki, azon 
meghatalmazással, „hogy az a leánynevelő intézet 
létesítésére vonatkozó összes munkálatokat készítse 
el és a szükséges intézkedéseket tegye meg, hogy 
az intézet legkésőbb az 1897,98 tanévre használat
ba vétessék.“ A „vegyes“ bizottság „pénzügyi“ osz
tálya 1895. évi decz. 6-án Sopronban gyűlést tar
tott s ezen gyűlés jegyzőkönyve szerint : „szigorú 
kötelességének tartja a fennforgó ügyben súlyos 
aggodalmainak kifejezést adni s azt azon tisztelet- 
teljes kérelemmel terjeszteni az , . . . egyház ke
rület elé, hogy az a kőszegi ev. leánynevelő inté
zetnek felállítására és már az 1897/98-ik tanévben 
leendő megnyitására vonatkozó határozatát ‘egye
lőre függessze fel s halassza el és engedjen időt a 
kérdés pénzügyi oldalának tovább fejlesztésére, 
rendbehozására s újabb segélyforrások keresésére.“ 
— Ismerve a kerület sanyarú anyagi viszonyait, 
csak természetesnek találjuk a „pénzügyi“ bizott
ság fenti elhatározását, s örülünk, hogy férfias fel
lépésével megakadályozta, a meglehetősen elha
markodott kerületi határozat épen ilyen elhamar
kodott végrehajtását s ez által megmentette a ke
rületet, — miután a határozat indokolásából nap
nál fényesebben kitűnik — egy anyagi krízis ki
számíthatatlan hatású veszedelmétől. Egy a kor 
színvonalán álló, i g a z  e v a n g e l i o m i  s z e l 
l e m t ő l  á t h a t o t t  felső leányiskolára elvi- 
tázhatatlanul szükségünk van dunántul, — de ha 
eddig el voltunk nélküle, úgy várjunk inkább még 
néhány évig s gyűjtsük szorgalmasan a létesítésére 
szükséges összeget: semmi esetre se kössük le ma
gunkat egy irányban annyira, hogy általa minden 
másirányu fontos és talán épen olyan szükséges 
törekvésnek szárnya legyen szegve !

Előfizetési felhívás. Koren Pál békési espe
res és b.-csabai lelkész a legjelesebb exegeták mű
veinek alapján templomi magyarázatok alakjában 
feldolgozta „ P á l  a p o s t o l n a k  a z s i d ó k h o z  
i r t  l e v e l é  t.“ A 120 magyarázat 400 lapra ter
jed. A mű ára bérmentesen küldve 2 frt s megren
delhető a szerzőnél. A megrendelt példányok már- 
czius havában megküldetnek. Mondanunk sem kell, 
hogy a jeles művet melegen ajánljuk az érdeklő
dőknek. Múlt évi első számunk mutatványt is kö
zölt a minden tekintetben kiváló műből, melynek 
ismertetését legközelebbi számunk hozza.

Tót ev. gyülekezeteink figyelmébe ajánljuk a 
közelgő konfirmatiö alkalmával a Bodicky Cirill 
lelkész által szerkesztett (Csorba-Liptó m.) jeles 
művet „Památuá kniska pre konfirmovanych kre- 
st’anov.“ Emlékkönyv ez a már konfirmált gyerme-
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kok számára. Az első lap egyszersmind konfirmá
ciói emléklap. Az emlékkönyv számos szép imát 
tartalmaz s azonkivül az Ur sz. vacsorájáról igon 
tartalmas és kimerítő oktatást ad. A mű 3 függe
lékében szó van a keresztyén ember kötelességeiről 
házában, hivatásában és hivatalában, továbbá a 
keresztszülék kötelességeiről és végre a váltanok- 
ról. A művecske mely immár 2-ik kiadást ért, meg
rendelhető a szerzőnél s igen alkalmas konfirman
dusaink között való kiosztásra.

Ev. Tlieologusok Otthona.“ Az egyetemes 
theol akadémia ez év folyamán otthont szán
dékozik felállítani a theologusok számára. Az 
áldozatkész pozsonyi egyház csekély bérért át
engedte egyik épületét a felállítandó otthon szá
mára, melyben theologusaink olcsó árért lakást 
ki phatnának Az eszme jó amennyiben, ha az 
uj otthonban helyes szellem fog lakozni, áldás
sá lehet, de ha a szellem politizáló és szabud- 
elvüsködő lesz, bizony nem lesz az uj intéz
ményben köszönet. Ha ez utóbbi teljesen hát
térbe szorul, egyházunkra nagy áldással lehet 
az uj intézmény ; mert ez volna hivatva a the- 
ologia műveltség másik oldalát adni —  t. i. a 
vallásos érzelem fejlesztését, a pectus-1.

A felhivás panaszkodik theologiai intézete
ink elnéptelenedése felett. De hát ezen népte- 
lenség oka nem-e a közegyházban az utolsó év
tizedben lefolyt szomorú események ? Minden 
esetre sok üdvös és mulhatlanul szükséges in
tézmény létesülhetne egyházunkban, ha vissza
állítható lenne az oly felette szükséges egyházi 
belbéke.

Mi is elismerjük azt, a mivel a felhívás 
kezdődik, hogy anyaszentegyházunk helyzete 
válságos! Bár megértenék ezt azok, kiknek ke
zében központosul a hatalom s megkisérlenék 
minél sürgősebben az egyházi belbéke helyre
állítását. Még most a tizenkettedik órában le-

A felhívás az összes gyülekezeteknek meg 
lett küldve gyűjtés inditása czéljából. A gyűj
tés eredménye mart. 15-ig bejelentendő. Az 
adományok „Theol. Akadémia Pozsony“ czimre 
küldendők. Az adakozások szépen indultak. A 
jövő számban közöljük az adakozók névsorát.

Lj rend. Nagy-Majláth (Csanád m.) ov. rof. 
egyházközségben az uj törvény életbelóptotéso óta 
egyetlen egy eset sem volt, hogy a házasfelek a 
templomba mentek volna esketósre. A körülötte 
fekvő ev. tót falvakban meg ellenkezőleg egyetlen 
eset sein volt, hogy hívóink ne mentek volna az 
egyházi eskotésre.

A „Evangyólista“ szerint a belügyministor bi- 
harmegyei r . . i állami anyakönyvvezotővó Fe
kete (Schwartz) Mihályt nevezte ki, a ki egyúttal 
fogyasztási adóbérlő és pálinka fődopós is. Szolgál

jon ez vigaszul a törvény azon intézkedésére, mely- 
szerint pap anyakönyvvezotő nem lehet.

A pápa egy nemrég nála járt magyarországi 
küldöttségnek azon figyelőmre méltó szavakat 
mondta: „Legújabb időben bizonyos egyenotlensó- 
gok támadtak az önök hazájában az állam és az 
egyház kozott, a melyek más országokban sem ké
peztek veszélyt a vallásra nézve, más országok is 
azért mégis katholikusok maradtak, Mogyarország 
mégis csak „Rognum Marianum“ marad.“ — Sok 
jel arra mutat, hogy a pápa jól ismeri hazánk vi
szonyait. A kísérletek nem fognak megszűnni, sőt 
napról-napra ismétlődni fognak, hogy a „Rognum 
Marianum“ visszahódittassék. Az uj törvények már 
annyiban is jelontőségesek a róm. katholicismusra, 
hogy megteremtették a kath. néppártot. Ha ez a 
párt a mai választási rendszer mellett egy képvi
selőt sem visz be a kópviselőházba, azt a positiv 
hasznot teszi a „Rognum Marianum“ katholicismu- 
sának, hogy emeli a kath. öntudatot és öntudatossá 
teszi a tömeget. Lényegében nincs is megtörve a 
róm. katholicismus ez uj törvények által — hatal
ma és pedig világi hatalma daczára a polgári há
zasságnak sőt az általános vallásszabadságnak is 
nagy. — A gyermekek vallásáról szóló törvény pe
dig határozott nagy concossio a katholicismusnak. 
Százados harezok befejezése volt az 1868. LILI. 
törvényezikk.

iíogy minő rovorsálisokat iratnak alá Írni ol
vasni nem tudó egy egy elzülütt ev. hivijnk által, 
mutatványul álljon a követkoző : „ígéret. En Kraes- 
márik András ágost ev. vallásu 24 éves, nőtlen, 
közrendü ifjú becsületemre fogadom, hogy — ha a 
nagyváradi 1 sz. bihomok püspök úr Biszák Anna 
26 óvos közrendű hajadonnal kötendő házasságom
hoz a veg/os vallás akadálya alól felmentést ad, 
mindkét nemű gyermekeimet a róm kath. vallás
ban fogom neveltetni, sőt ha bizonyos nkadálvok 
elhárulnak, magam is róm. kath.-sá leszek. B.-Csa
ba, 1896.jan. 11. Kruesmárik András névaláiró, Krisz
tik dános, h. lelkész.“ Ezen irattal aztán a plébános a 
szolgabirói hivatalba küldte a folot, hivatalos átirat 
kíséretében, melyben kérto a főszolgabírót, hogy 
hitelesítse azon „ígéretet.“ A főszolgabíró megta
gadta a hitelesítést, sőt azt teljesen érvénytelennek 
nyilvánította. A főszolgabírói végzés meg lett fel- 
lobezvo az alispánhoz, de ott is helyben hagyatott. 
A házasság aközben megköttetett törvényes meg
egyezés nélkül. Imo, ha itt, ahol a protestantismus 
ily túlnyomó számban van, a „Rognum Marianum“ 
apostolai ily kísérleteket tesznek (perszo elég ügyet
lenül) — képzelhetjük mit tesznek ott, a hol hive- 
ink elszórtan vannak.

A rózsahegyi ág. h. ev. egyház valóságos 
szigetet képez a nagy róm. kath. tengerben. Buzgó 
lelkészo és felügyelője mindent elkövetnek, hogy a 
kicsiny sereget összetartsák, melyet a fanatizált tö
meg elnyeléssel fenyeget. A messze fekvő filiákbnn 
elszórt ev. családok nélkülözik az ov. iskolát s ha 
a családban nincs kellő gond a hittudat ébresztésére 
a gyermekek megszűnnek egyházunk tagjai lenne. 
A filiákban lakó szülők * buzgóbb része beadja 
gyormekeit logaláb a konfirmációi oktatás tartamá
ra Rózsahegyre. A rózsahegyi anyaegyház tagjai 
nagy áldozatok árán fölállították felekezeti népis
kolájukat, de minden megerőltetés daczára nem lesz
nek képesek azt fentartani, ha a hitsorsosok noliéz
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munkájukban segítő filléreikkel nem támogatják őket, 
miért is melegen ajánljuk ezen élethalál harczot 
küzdő egyházat a gyülekezetek és egyesek áldozat- 
készségébe.

Szomorú esemény. Áz orosházi ev. gyüleke
zetből az uj év folyamán 46 házaspár lépett át az 
unitárius felekezetbe. Szomorú ez esemény azért is, 
mert indokát nem vallásos meggyőződés, hanem 
annak teljes hiánya képezi. Az orosházi gyüleke
zet adó hátralékos egyháztagjait végrehajtatta s ez 
a pénzkérdés az áttérés indoka. Az illetők a felo- 
kezetnelküliségnél czélszerűbbnek tartják az unita- 
rismust, nem járván az még öt évi adókötelezett
séggel. A hódmezővásárhelyi unitárius hitszónok 
hir szerint nem igen örül az uj aquisitiónak ; de 
azért befogadja a jelentkezőket.

Szomorú hanyatlás jele ez alföldi népünknél, 
a midőn egyesek pár garasért képesek elhagyni 
azon egyházat, melyért őseik vérüket áldozták. Ko
moly „memento“ ez mindnyájunkra, hogy a vallá
sos nevelésre kiváló súlyt fektessünk. Az „eszmék“ 
a „rationalismus“ kora elmúlt hitet kell nevelnünk, 
ébresztenünk, melyen a pokol kapui sem győze
delmeskednek, még kevésbé az oly sekély „ratio- 
nalismus,“ a minő az unitarismus.

Nagy baja alföldi nagy gyülekezeteinknek a 
lelkészi erők hiánya. Ez úgyszólván általános baja 
a protestantismusnak. Németországban a lakosság 
harmadrésze róm. kath. s mégis 15,000 ev. lelkész
szel szemben áll 15,250 róm. kath. lelkész. Az arány 
nálunk még kedvezőtlenebb. Újabb időben több 
újabb lelkészi állás rendszeresittetett az alföldön, 
de az uj állások jövedelme sehol sem haladja túl 
a 800 frtot, holott az al földön majdnem kétszer oly 
drága az élet mint a felföldön. Éhhez a 800 frtos 
álláshoz is mily nehezen jutnak el a legtörekvőbb 
segéd-lelkészeink is — erre szembetűnő példa a ré
gi békési esperesség. a melynek területén van 1 
tiz év, 3 hat év, 1 három év s egy 1 év óta mű
ködő segéd lelkész. A zsinati törvényben előirt lel
készi körök alkotása is rendkívül nagy nehézségbe 
ütközik, bár annak sikeres megoldása nagyobb 
gyülekezeteink életkérdését képezi.

Egy dologra kellene még nagy gondot fordí
tanunk. Köröskörül gomba módra szaporodnak a 
különféle kath. nép és olvasókörök. Nem kellene-e 
nekünk is az ev. körök és egyletek megalakításá
val foglalkoznunk? — „Függetlenségi“ és más po
litikai körök és egyletek vannak alföldi gyülekeze
teinkben — nem k ellene-e nagyobb súlyt a kiválóan 
egyházi és vallásos körök létesítésére fordítanunk ?

A csanád-csongrádi esperesség, a feloszlott 
békési esperesség ezen legifijabb tagja, f. hó 4-én tar
totta Szentesen alakuló közgyűlését. A szentesi 
egyház buzgó papja nt. Petrovics Sámuel lett az uj 
esperesség esperese. Az alakuló gyűlésre eljött az 
egyhangúlag megválasztott esperességi felügyelő 
mélt. Zsilinszky Mihály, hogy megköszönve az oly 
szépen nyilvánuló bizalmat, személyesen jelentse be 
lemondását. Az esperesség őt tiszteletbeli felügye
lővé választotta.

A zsúfolásig megtelt imaházból az istenitisztelet 
végesztével a vármegye székházának nagy termé
ben gyűltek összo az esperesség küldöttei és igen 
nagyszámú hallgató közönség. Nt. Achim Adám, a

nagy békési esperesség utolsó esperese, búcsú be
szédével nyitotta meg a közgyűlést, üdvözölve az 
újonnan megválasztott esp. elnökséget. Utána Zsi
linszky Mihály megköszönte az esp. bizalmát. Pet
rovics Sámuel uj esperes szeretetteljes együttmű
ködésre hívja fel lelkész társait és a gyülekezetek 
felügyelőit.

Az egész szentesi gyülekezetnek örömünnepe 
volt. Jól esett látnunk mily előkelő helyet foglal el 
e kicsiny gyülekezet a Szentesen lévő más gyüle
kezetek között. A köz ebéden részt vett a város 
szine-java felekezeti külömbség nélkül. A közel és 
távolból érkező vendégek hálásan és kedvesen em
lékeznek azon vendégszeretetre és előzékenységre, 
melylyel őket a szentesi egyház tagjai fogadták- A 
szép, békés egyetértés legyen ezután is a szentesi 
gyülekezet és az uj esperesség legszebb ékessége 1

Z  E R  K É S Z T  Ö l  Ü Z E N E T E K .

T öbbeknek. Az ism ertetés végett beküldött könyvek 
sorrendben lesznek ism ertetve. Lapom  szűk terjedelm e nem 
engedi az irodalm i rovat kibövitését. Szives elnézést és tü re l
m et kérek . M inden könyvet alapos k ritik á ra  m éltatok, tek in 
tet nélkü l annak szerzőjére, nyelvére, szellem ére.

St. A. H. A külfölddel talán többet foglalkozunk, m int 
am ennyire szűk te rü n k  engedi. De hát m ásoknak  m eg az 
tetszik, m ert a belföldi esem ényekről m ás lapok u tján  is ér
tesülnek. V annak igaz olyanok is, k iket a külföldi dolgok 
egyátaláa nem érdekelnek s e tekintetben hasonlitanak  egyes 
csabai földművé* ekhez, k ik re  nézve a v ilágnak csak azon tája 
bir érdekkel, ahonnan m ég m eglátni a csabai nagy  tornyot.

Cz. ü. K. E ör. M ások részéről is hallottam  m ár azon 
óhajt, bárha m egjelenhetne lapom havonként legalább kétszer. 
Ez reám  nézve lehetetlenség  elfoglaltságom  m iatt — inkább 
bővitem  a párto lás mérvéhez k ép est a lap terjedelm ét. A szer
kesztés m unka s nálam  ez csak m ellékfoglalkozás, időmet 
és erőm et első sorban gyülekezetem nek szentelem . H e
ti lap ra  kellő gondot je len  körülm ényeim  között nem  fordít
hatnék, m ár ped ig  hetenként vagy két hetenként m egjelenő 
szegénységi bizonyitványt sem szerkeszteni, sem  k iadni nem 
ambitiom.

N. N. Ön neheztel, hogy lapom ban egyházunkat há
rom nyelvű  egyháznak nevezem . A „H ajnal" legújabb szám á
ban a tősgyökeres m agyar szerkesztő kevesli e számot, am it 
ezennel há lásan  tudom ásul veszek. A  nevezett lap szerkesz
tője felem líti, hogy ő m ár „tót" és „ném et" felebarátjával is 
jó t tett. N agyon szép dolog az, csakhogy jó tetteinkre a bib 
lia szerin t nem  szabad em lékeznünk. (Mát. 6, 3 ).

cfiej 1/j <zíw\ íyiXÍ,
Lapunk régi előfizetői közül még sokan sem 

újra elő nem fizetlek, sem lapunkat meg nem ren
delték f kérjük tehát az előfizetés vagy megrendelés 
(akár csak levelezőlapon) megújítását; mert ellenke
ző esetben kénytelenek leszünk a lap további kül
dését az illetők czimére beszüntetni. Újonnan belépő 
előfizetőknek a lap teljes példányaival szolgálunk 
A lap előfizetési ára : egész évre 2 f r t , fél évrv 1 Jrt.

B.-Csabán, 1896. február 20.
Szeberényi Lajos Zs.

e r . lelkész.

B.-Csaban, Nyomatott Povázsay Testvérek könyvnyomdájában. 1896.
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Előfizetési á r :

Egész érre
Fél évre. .

2 frt 
1 frt

-----

Felelős szorkesztö és kiadó: 
S Z E B E R E N Y I  L A J O S  Z S.

h. ev. lelkész B-Caab&n.

A lap üzellomi és anyagi 
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Nehéz idő.
Képié« beszéd az, mely szól a nehéz idő

ről ; mert hisz az idd nagyon könnyíí. Tova 
rebben s azt sem veszszük észre, hogy már 
végére értünk. Kitünk legnehezebb napjai, ha 
a múltra gondolunk, puszta álomként tűnnek 
fel előttünk. Az idő könnyen s feltartózhatatta
nul rohan ahhoz, a ki az időnek is ura : Is
tenhez.

A tova rohanó időben nekünk embereknek 
van nehéz időnk, van nehéz perezünk, a midőn 
teljes életünkre kiterjedő fontos elhatározások 
történnek, a midőn az l r különös módon pró
bára teszi hitünket, szeretetünket, hőségünket. 
Az ily nehéz idő osztályrésze nemcsak az egyes 
embernek, hanem egész nemzeteknek, nem 
csak az egyes hívőnek, hanem egész egyhá
zaknak.

Hazai ág. h. ev. egyházunk ily nehéz időt 
él ma.

A felületes szemlélő nem látja a nehézsé
geket s szavainkra azzal felel : átélt egyházunk 
már nehezebb napokat. Avagy nem volt-e iga
zán az a szomorú és nehéz kor, a midőn temp
lomainkat elszedték, a midőn lelkészeinket gályák
ra hurczolták, a midőn legjobbjainkat börtönbe 
vetették ?

Egyesek szenvedése azon szomorú időben 
nagy volt. Megalázást, gyalázatot szenvedtek,el
vesztették földi kincseiket. Ártatlanul szenvedtek, 
jogtalanságot tűrtek el. De az egyház maga nem 
szenvedett. Minden egyes vértanú vére, szenve

dése, fájdalma az egyház szellemi kincsét gaz
dagította, az egyház alapját szilárdította, a hívők 
ezreinek lelkét erősitette.

Az egyház üldözésének korszaka nem a 
legnehezebb korszak. Az üldözött egyház nem 
pusztulhat el. Tagjainak száma megfogyhat, 
ellenségeinek dühe nöiekedhet: de az egyház 
belső ereje gyarapszik « szive, a hit, erősödik.

Egyházunk jelenleg nehéz időt él. De az 
a nehézség, mely most útjában áll sokkal vészt- 
hozóbb lehet mint a múlt századok szomorú 
korszaka.

A múltban külellenség rohant reánk. Os- 
merték őt jól őseink. Tudták, hogy nála nincs 
irgalom. Tudták, hogy czélja a mi vesztünk és 
pusztulásunk. Epen ezért ez ellenséggel alkuba 
nem bocsátkoztak, vele békét nem kötöttek.

A múltban nem ösmerték azt az ellenséget, 
a ki legveszdelme8ebb ellenfelünk, daczára, 
hogy elhitetni akarja velünk jó indulatát, daczára 
hogy vele sokan közülünk barátkoznak, szolgá
latéit elfogadják, neki kedveskednek, sőt sokszor 
hajlandók tanácsait is elfogadni.

A mi nagy ellenségünk, különösen hazai 
ág. h. ev, egyházunkban : a világiasság. Ezt az 
ellenséget őseink még híréből sem ösuierték. A 
létért való folytonos harcz, a hit védelme, az 
egyház hajójának veszedelmes mélységeken való 
evezése —  nem is adott szabad időt, hogy a 
veszedelmes ellenség, ha csak rövid időre is, 
látogatást tehessen.

A külső béke és nyugalom napjaiban lá
togatott el hozzánk ez ellenség. Szabadon járva
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kelve erősségünkben, csoda-e, bogy hitünk vá
rának nem egy katonája megvesztegetve 
és megtévesztve lett általa?

A kereszt.yénség és világ két ki nem egyez
hető ellentét. A keresztyénség, a mely világias, 
megszűnt keresztyénségnek lenni. A vűlág, mely 
keresztyénné lett, többé nem-e világ.

Az uj ellenséget felismerni néhol nagyon 
könnyű, néhol nagyon nehéz. Jelentőségét, ha
talmát sokan félre ismerik, ismerni nem akar
ják. E világias szellem az, mely megingatni 
törekszik régi egyházi intézményeinket. E vi
lágiasság az, mely hivő népünk hitét megza
varja. E világiasság az, mely a kijelentés örök 
igazságait a képzelt tudomány rongyaivá! akar
ja felcserélni. E világiasság az, amely művelt
jeinket a korszellem frázisával az örök élet 
forrásától elragadja. E világiasság az, amely a 
szellem, a sziv evangéliuma heh ett a test és 
világ, a hir és dicsőség szeretetét oltja a lel
tekbe,

Nehéz a küzdelmünk ez uj nagy ellenség
gel, a mely valóban nehézzé teszi időnket, a 
melyben élünk.

Őseink nehéz időben éltek, a midőn sza
badon nem hirdethették az igét. De nem ke
vésbé nehéz időben élünk mi, a midőn az el
lenséges világ száz ponton, ezer féle módon tá 
mad ellenünk. Ma már oda, a hova Isten egy 
templomot emel, az ördög nem egy, hanem 
száz kápolnát épít. Az ellenség megszaporodott. 
A mi harczosaink fogynak. Az ellenség egyet
ért a harcz modorára, a rohamra nézve, Nekünk 
pedig még saját táborunkban kell előbb a vi
lágiasság apostolait, megtörni, foglyul ejteni, 
harczképtelenné tenni.

A nehéz időben, a nehéz küzdelemben 
egyesek mindent a lelkésztől várnak. Az tá- 
maszszon uj hitéletet, az vezesse vissza a té
velygőket, az kormányozza bölcsen a gyüleke
zetét. E téren nem szeretik emlegetni az egy
házunkban oly sokszor hangsúlyozott „egyete
mes papságot.“

A nehéz idő nehéz küzdelmét csak akként 
élheti át veszteség nélkül egyházunk, ha annak 
minden tagja, minden téren őszinte odaadással 
teljesiti kötelességét. És e kötelességet ma az 
ezer kisértés között teljesiteni nem csekély tel- 
adat.

Az a drága idő, Urunk szenvedésének em
léke, melyben élünk, figyelmeztes'-en bennünket 
az értünk szenvedő Megváltó szeretetére figyel
meztessen bennünket az ő imádására és köve
tésére, növelje hitünket a Megváltóban (Jsak ez 
a hit és semmi más vezethet bennünket győze
lemre szemben az uj kor, szemben egyházunk 
legnagyobb ellenségével: a világiassággal.

Alföldi.

A horvátországi ág. h, ev. egyház,
ii,

Zsilinszky művében (58 lap IX. sz.) ez ol
vasható: „E sorok Írója végig nézte az illető lelké
szeknek e tárgyra vonatkozó leveleit. Az egyiknek 
végén e szavak olvashatók : „Ha egyházi magyar 
főhatóságunk és a mérvadó körök e fontos ügyet 
a politikai pártok sötét szemüvegén nézik és egy
házunk ügyének javítására nem kezdeményeznek, 
úgy mi fogunk kezdeményezni ; de akkor nem min
ket, a kik eddig eleget könyörögtünk, hanem ön
magukat, a kik nem hallgattak meg, tegyék fele
lőssé a következményekért “ — Ez már keserűség 
hangja, mely jelzi a közhangulatot és egyúttal a 
közelgő határozó lépést.“ — Fennidézett nyilatko
zatot, nem akarom eltagadni ; én Írtam. — A dön
tő lépés megtörtént. — Az 1893. évi augusztus 31-én 
tartott bizalmas értekezleten kimondatott, miszerint 
ugyanaz évi október hó 4-én és 5-én Zágrábban, a 
már említett gyűlés meg fog tartatni, mely gyűlés 
határozata különben mindenkinek eléggé ismeretes. 
— De ha a „Zsinat Történetének“ írója azt állítja, 
miszerint ugyanazon a napon, melyen az egyetemes 
gyűlés tartatott, a horvátok Zágrábban tüntetőleg 
üléseztek, akkor nagyon nem mond igazat, mert 
mi a zágrábi gyűlést ezen napokra egybehívtuk, 
anélkül, hogy az egyetemes gyűlés idejéről tu
domással bírtunk volna. A véletlennek eme 
összetalálkozása, roszakaróink által természetesen 
kedvezően felkapott tőkecsinálási alkalom. — A 
zágrábi gyűlés után esperességi, kerületi és egye
temes gyűlések most már kényes helyzetben vol
tak, és nem hihetem, hogy a többség lelkiismere
tében nem ébredett volna fel az önvádló hang : a 
mi tétlenségünk és rideg közönyünk szülte a ne
künk nem kellemes horvát-szlavonországi viszonyo
kat. — Thébusz lelkész úrhoz szólva, azt merem 
állítani : ha ön horvát-szlavonországi ev. egyházunk 
ügyét tengeri kigyónak tartja, úgy kérem tudomá
sul venni, hogy e tengeri kígyó az önök tétlensé
gének és megbocsáthatatlan közönyének tengeré
ben önök által neveltetett 1

Időközben megjelentek a zsinati törvények, és 
meghirdetés végett nekünk horvát-szlavonországi 
lelkészeknek is megküldettek. — E zsinati törvény
nyel kezünkben 1894. november 2S-án a horvát bán 
által egy órai kihallgatáson fogadtatván, e törvényt, 
melyben a horvát-szlavonországi ev. egyházak egy



betűvel sem neveztetnek, melynek szentesitési zá
radékát a horvát bán ellen nem jegyzetté, bemu
tatván, sem akkor szóbelileg, som eddig rendeleti
leg horvát-szlavon-dalmátorsrágok bánja nem uta
sította a lelkészeket e törvény meghirdetésére. — 
Sőt mi több, f. éy november 11-én a liorvat ország- 
gyűlés vallás- és közoktatásugyi bizottságában a 
bán világosan kijelentette, hogy horvatorszagbau a 
pátens bir érvénnyel, és hogy a magyurorszagi tör 
vények itt semmi jogerővel nem bírnak. Hozzanak 
ott bárminemű törvényeket is, ezeknek hatálya 
csak a magyarországi illetőségűek re terjed ki és 
minket nem érinthetnek.

Igaz, hogy a kihallgatás alkalmával oda nyi
latkozott a bán, hogy ő a status quo anté-t, nem 
állitva, sem kutatva, váljon törvényes és üdvös-e, 
mindaddig főn fogja tartani, niig más állapot nem 
teremtetik. De azt ne várjuk, hogy ő, vagy a hor 
vát kormány fogja az uj állapot létesítését kezde
ményezni, ennek, úgymond alulról, az egyházakból 
kell kiindulnia, a kormány pedig a megteremtett 
uj állapotot meg fogja erősíteni és megvédeni.

1894. május hó Z en 14,380. sz. a. megjelent a 
bán rendelete, melvben kijelenti, hogy az 1803. 
okt. 4. és 5-ki zágrábi gyűlés hatarozHtat tudomá
sul nem veszi, u status quo ante fenntartunk mind 
addig, miglen törve nyes utón más status nem te- 
remletik.

Ezzel szemben három égető kérdésre kell fe
leletet adni :

1. Melyik az a bizonyos status quo ante?
2. Mikép képzelendő urna bizonyos kívánatos 

uj status V
3. Melyik ama törvényes út, mely az uj status 

megteremtéséhez vezessen ?
A régi status oly zavart és szánalmas egy ál

lapot, hogy ezt csak hallgatagon el kellett, de örök 
időre el nem lehet tűrni. — És nem képzelhető, 
hogy ezen állapotot a ban fentidézett rendeletével 
megerősíteni akarta volna. A status quo anie-ra 
hivatkozva természetesen nem érthető alatta az idő
közben teremtett uj zsinati állapot sem, mert a zsi
nati törvények felettünk nem rendelkeznek és itt 
jogéi övei sem birnak. — Ily viszonyok között a 
horvát-szlavonországi ev. egyházak joggal követel
hetik, hogy eme chaotikus szánalmas helyzetnek 
vége ejtessék, törvényesen és egyetemlegesen szer- 
veztessenek.

A második kérdés: mikép képzelendő ama bi
zonyos kívánatos uj status ? — Hogy uj statusra 
szükségünk vagyon, ez oly világos mint a nap, és 
ezt a magyarhoni egyházi hatóságok is elismerik, 
és elismeri a horvát kormány is. E kérdésre Hor- 
vát-Szlavonország vallás és közoktutásügyi autonó
miájára való tekintettel, csak egy felelet adható : 
egy autonom országos evang. egyház szervezése, 
mely az ország által elismertetik, belső ügyeiben 
és alkotmányában független

Ez lenne a kérdés természetes és elvitázha- 
tatlan megoldása, miről már az 1866. évi horvát 
országgyűlésen is, szó volt. (Lásd 1866. mártius 
14-ki tárgyalást.) És e kérdés megoldásánál hatá
rozottsággal és tárgyilagossággal kell eljárni, mi
vel félintézkedésnek semmi czélja, sem értelme 
nincsen.

A harmadik kérdés , melyik ama törvényes 
út. mely az uj status megteremtésére vezessen ?

Kiváncsiak vagyunk, hogy kormányunk me

lyik utat tartja törvényesnek, miután az 1803. okt. 
hó 4. ós 5-ki zágrábi kqnventen megkezdett utat 
el nem akarja ismerni. Es nekünk mégis úgy tet
szik, hogy a megkezdett út az igazi, és czélhoz 
fog vezetni.

Ez ép oly könnyen, mint egyszerűen bizonyít
ható. lit egyöntetűen kellett eljárnunk. Utat és 
módot kellett találni, melyen a különféle alapon 
álló horvát szlavonországi ov. egyházak, egy közös 
akiiót fejthessenek ki, — A közös út, melyre pe- 
d'g valamennyi egyház léphetett, nem más, mint a 
törvény útja -  Három, ez országban érvényes tör
vényre támaszkodva, hozták meg egyházaink u 
horvát-szlavonországi ev. egyház alakítását kimon
dó határozatot, melyet a kormánynak benyújtva, 
támogatást és elismerést remény lettek. Hogy nőm 
úgy történt, nem u mi hibánk ! Egy út és mód lett 
volna még, melyen számtalan kiserlel tétetett már, 
de eredményre soha sem vezetett, és ez lett volna 
a magyarhoni evang. egyházi hatóságtól az eddigi, 
bar ideiglenes kötelekből való elbocsáttatást kérel
mezni es ennek, egyetértésével a horvát szlavonor
szági ev. egyház szervezését keresztül vinni.

Ámde ezen út téves volta már az eiső pilla
natban szembeöIlik, mivel nemcsak hogy a magyar
honi ev. egyháznak ezen egyházak felett gyakorolt, 
bár abnormális, hézagos és horvát-szlavonország 
autonómiája szempontjából hallgatagon eltűrt pro
vizóriuma, semmikép sem adja meg a jogot, hogy 
a magyar egyházi hatóság ez országi evang. egy
ház alakulásain bárminemű, legkevésbbé döntő és 
luuarozó befolyást gyakorolhasson — (mint pld. a 
berlini Oberkirchenrath, mely jelenleg a belgrádi 
ev. egyhúzbun administrativ néhány ügyben a fel
ügyeletet gyakorolja, mit sem tehetne, ha Szerbiá
nak eszébe jutna, egy szerbországi evang. egyhá
zat szervezni) — hanem lehetetlen is, hogy ezen 
útra oly egyházak (Zágráb, Eszék) lépjenek, me
lyek eddigelé sein tartoztak a magyarhoni evang. 
egyházhoz, és igy onnan nincsen mit kérelmezniük 
Itt pedig egyöntetű eljárásra volt szükség.

Bármely oldalról is tekintsük ez ügyet, kell 
hogy mindenki belássa, hogy az 1893. okt. 4. és 
5-iki zágrábi gyűlés a törvényes és helyes utat 
tartotta es a magyarhoni ev. egyháznak komoly 
megfontolás után arra az elhatározásra kellett vol
na jönnie, hogy az ez országi evang. egyházat no- 
mes törekvéseiben nem gátolni, vádolni és csú
nyán gyanúsítani, hanem támogatni és a megen
gedett módon gyámolitáni, szent kötelesség.

Tiszta, szent meggyőződésem az, hogy a hor- 
vát-szlavonországi evang. egyházak rendezésének 
törvényes útja, vallás és közoktatási ügyekbon 
autonom ezen országok törvényhozó testületének 
tanácstermén, — tehát az országgyűlésen vezet ke
resztül.

Es ha a bán nyilatkozata szerint, alulról, te
hát az egyházakból kell a kezdeményező lépésnek 
kiindulnia, úgy ez egyházak első teendője, hogy az 
ország törvényhozó testületéhez forduljanak.

É czélból f. é. augusztus hó 14-én a horvát- 
szlavonországi ág. h. evang. egyházak képviselői 
Uj-Pázuán közös értekezletre jöttek össze, mely 
gyűlésen a horvát-szlavonországi ev. egyházak ren
dezésének égető szüksége egyhangúlag elismerte
tett, és tekintve azt, hogy a magyarhoni ev. egy
ház évek hosszú során át kérelmünket rideg kö- 

I zönnyel, soha behatóbb figyelemro nem méltatta, a
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zsinat érdekünkben épenséggel semmit, de semmit 
sem tett, sőt mostoha helyzetünkben önmagunkra 
hagyott, önzetlen és legjobb szándékkal végzett 
munkásságunkat mindennemű gyanúsítással illet
te, — szem előtt tartva az országos törvényeket, 
egy autonom horvát-szlavonországi evang. egyház 
szervezését, és alkalmazkodva a törvényes út be
tartását hangsúlyozó báni rendelethez ; — a hor- 
vátországgyüléshez ez ügyben petitio benyújtását 
egyhangúlag és lelkesedéssel határozatilag kimon
dották.

Az uj-pázuai eme gyűlés jegyzőkönyve a bá
nyakerületi elnökségnek és a bácsi egyházmegyé
nek megküldetett.

A petitio elkészült és a ház elnökének bekül
detett, ki is f. november 20-án ezt a horvát ország
gyűlésnek bemutatta. — Ezen petitio a horvát or
szággyűlési képviselők, állami hatóságok stb. ré
szére horvát nyelven, az itteni egyházközségek és 
a magyarhoni evang. egyház főhatósága, lelkészei 
és világi egyénei részére több száz példányban né
met nyelven kinyomatott és e napokban részben 
már meg is küldetett.

Idáig jutottunk ! Istenbe vetett bizalommal és 
evang. egyházunk iránti törhetetlen hűséggel né
zünk a jövőnek eléje — mit hoz ? ! I !

Kruttschnitt Antal uj-pazuai ev. lelkész.
(Folyt, köv.)

IRODALOM.
Könyves Tóth Kálm án: „A z Ú r  h á zá- 

b a n “. Imádságok vasárnapokra, ünnepekre s kü
lönféle alkalmakra. Kókai tulajdona 1896. Ára 
2 forint.

Egy derék munkára, érett irodalmi termékre 
hivjuk fel lapunk olvasóinak figyelmét. Könyves 
T. Kálmán, a hazai ev, ref. egyházi irodalomnak 
oly kiválóan hivatott munkása, a kinek munkáját 
magyar egyházaink evang. lelkészei is haszonnal 
forgathatják. A munka eredetileg a K. Tóth Kál
mán és Papp Károly által szerkesztett, majd 1894- 
ben pártolás hiánya miatt beszüntetett „K a 1 á- 
s z o k  az é l e t  k e n y e r é h e z “ czimű vál
lalat függelékéül volt szánva s abban mint ilyen 
13 iv meg is jelent. Megszűnvén a vállalat, maga 
az imaköny is töredék maradt. E töredék a hátra
levő résszel kiegészítve mint önálló kötet jelenik 
meg ez alkalommal.

Az ünnepi rész mintegy felét foglalja el. A 
berendezésnél az egyházi év az irányadó. A d- 
v e n t i ,  k a r á c s o n y i ,  ú j é v i ,  b ö j t i ,  
n a g y p é n t e k i ,  h ú s v é t i ,  á l d o z ó  c s ü 
t ö r t ö k i  é s  p ü n k ö s d i  imádságok. Az 
imádságok mindenkor alkalmiak. Nem a felirat, a 
a tartalom mutatja, érezteti az időszakot, melyre 
szólnak. A rövid mondatokban mozgó imák nyel

vezete soha nem terjengős, nem lapos, inkább 
mindig emelkedett bibliai zamatu. 0- és ujtesta- 
mentomból vett hasonlatai, képei találók. Állan
dóan magas szárnyalásu költői lélek, de egyszers
mind a Krisztusban erősen bizó hivő s z í v  teszik 
vonzókká nemcsak, de egyszersmind épületesekké 
— építésre alkalmatosakká — az imádságokat.

Az u j  k é n y  é r , u j b o r  osztásakor mon
dott, nem különben az i d ő s z a k i  i m á d s á 
g o k  mint a melyek evang. istenitiszteletünk rend
jében szokatlanok — gyakorlati használat tekinte
tében — jóval kevesebb értékkel bírnak ránk, mint 
reform, lelkésztársainkra. Pedig a fentebb kimuta
tott előnyöket ezektől sem lehet eltagadni. Azon 
felül a külső természet s a belső hitélet — a testi 
fáradság és lelki szorgalom, — a testi és lelki ke
nyér épületes összhangba olvadnak s arra indíta
nak : választani a j o b b  r é s z t ,  m e l y  el  
n e m  v é t e t h e t i k  m i t ő l ü n k .

Végül v á s á r i  v a s á r n a p o k r a ,  i s 
k o l a i  é v  e l e j é n ,  k ö z v i z s g a  a l k a l 
m á v a l ,  o r g o n a  b e á l l í t á s k o r  mondott 
imák egészítik ki a kötetet, melynek külső csínja, 
kiállítása a Kókai czéget dicséri.

—cs—a

Dr. J. Kvacsala „Fünfzig Jahre im preussis-
chen Hofpredigerdienste. D. E. Jablonsky. Jurjew 
(Dorpat) 1896. 23 1. Kapható J. Riekernél Giessen- 
ben. Ára 60 pf.

A fáradhatlan Komenius kutató, tudós ha
zánkfia e füzetkében a nagy Komenius unokájá
nak, Jablonskynak tevékeny életét ecseteli. A cseh- 
morva atyafiak üldözött egyházának sarja e férfiú. 
Széles látkör, mély hit, a mellett az elnyomottak 
és üldözöttek szeretete jellemzik őt. Magas állását 
arra használja fel, hogy a hol csak teheti, közben
járó legyen az elnyomott evangélikusok helyzeté
nek könnyítésében. II. Rákóczy Ferencz szabadság 
harczában melegen érdeklődik hazánk ügyei iránt 
is. Mint igehirdető hűen teljesiti hivatását. Mint 
tudomány kedvelő e téren is kitűnik s őt lehet te
kinteni a berlini tudományos akadémia alapítójá
nak. ügy látszik, hogy Jablonszky örökölte nagy
atyjának sokoldalúságát s annak kiváló isteni ado
mányát : mélyen és melegen érző szivét.

Tan tekintetében Jablonsky inkább az angli
kán egyház tanai felé szított. De ez nem gátol ab
ban, hogy emlékét áldással ne említsük, mint olyan 
férfiúnak emlékét, a kinek hite őszinte, jelleme 
tiszta volt s ki az elnyomottak védelmében korlá
tokat nem ismert.

Hálásak vagyunk a tudós szerzőnek gondosan 
kidolgozott értekezéséért.

H. Zalánsky: 0  cistoté duse i tela, cnosti se 
vsech nejkrásnéjsí. Verny odtisk vydání z r. 1724. 
Rózsahegy Salva K. 1895. Ára díszesen kötve 
35 kr,

Ev. tót népünk régi aszketikus könyvekben 
nagy kincsekkel bir. Ez aszketikus könyvei közül 
újabban több mű újra lett nyomatva. A hol a nép 
ragaszkodik őseinek hitéhez, nagy becsben állnak
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az aszketikus régi müvek s eladásra ritkán kerül
nek. A kegyelotes utódok hűen őrzik a nagy kin
cset. Az eiíenreformáoEió vandalismusa elől a lo- 
tiport hussitizuius megmentett kincsei hazánkban 
lelhetők fel s alföldi ev. népünk is hűen őrzi és hasz
nálja ez ereklvókot. Csabán is az utolsó két évti
zedben számos régi aszketikus mű újra lett nyo
matva.

ftalansky fontjolzott műve, mely a lélek és 
test tisztaságáról szól a szent irás alapján, ily hó
esés hagyománya a cseh reformáczió virágkorának. 
Képekben és hasonlatokban gazdag o mű s külö
nösen az ev. ifjúság nagy lelki haszonnal forgat
hatja azt.

A testi szépség kísértő hatalmát tárgyalva 
ekképen szól: „Ha valami szépot látunk, gondol
junk arra : ha a teremtett dolog oly szépséggel 
bir, mily szép lehet maga a teromtő, a ki minden 
szépségnek alkotója. O bár csak láthatnánk őt és 
minden választottakkal egyetemben nézhetnénk az 
ő szent arczát.“

A 21)3. lapra terjedő picziny alakú, díszes ki
állítású művet ajánljuk tót gyülekezeteinknek.

J. Schrodt „Christlicher Kunstverlag.“ 
Frankfurt a/M. A fentnevezett kiadóhivatal gyö
nyörű emléklapokat ad ki a keresztolés, konfirmá 
czió, esketés emlékére. Különösen az egyházpol. 
törvények behozatala óta ezen külsőségeknek lát
szó emléklapokra a külföldön nagyobb súlyt fek
tetnek.

Német gyülekezeteink szerencsések, hogy a 
szebbnél szebb emléklapokban válogathatnak, ma
gyar ós tót feliratú emléklapok nem igen vannak. A 
fentnevezett ezég hajlandó magyar és tót feliratú 
emléklapokat is kiadni, ha kellő számú példány 
elkelése biztosíttatnék.

Az eddig hazánkban megjelent emléklapok 
össze nem hasonlíthatók a fent nevezett ezég kiad
ványaival.

Az egyetemes gyámintézet kezébe vehetné ez 
ügyet, mely esetleg uj jövedelem forrássá válhat
nék számára. Mindenesetre üdvösebb dolog volna, 
mint a gyámintézet negyedévenként megjelenő köz
lönye, mely nem egyéb émelygős hizelgési példa
tárnál s legfeljebb arra alkalmas, hogy egyesek hiú
ságának tömjénezzen.

A fentnevezett ezég 60 pf. beküldése mellett 
az összes emléklapok mintáit portomontesen el
küldi.

L. Dalile : Das Leben nach dem Tode und 
die Zukunft des Reiches Gottes. Autorisirto 
deutscho Ausgabo von 0. Gleiss. Leipzig, 1895, 
Verlag von Fr. Richter. 2 Auflage. (423 1.). Ara 
fűzve : 3 50 pf.

Némely liberális theologus ugy tünteti fel ko
runk positiv confessionális theologiáját, mintha az 
a 16. és 17. század orthodox theologiája repristina- 
tiojánál nem volna egyéb. E vád alaptalanságát 
kimutatja dogmatikai téren a positiv thoologia 
eschatoligiája, mely bizonyítékát képezi annak, mi
szerint a positiv theologusok nem állapodtak meg 
a 16 és 17. század e téren elért eredményeinél, ha
nem az írásban szorgalmasan és lelkiismeretesen

kutatva az egyház hitismeretét tovább fejlesztették 
es fejlesztik. Tagadhatlan, hogy az ó-lutheránus 
dogmatikusokat bizonyos Spiritualismus akadályozta 
az irás prophotikus részeinek kellő méltatásában, 
a mi azután dogmatikai felfogásukra is káros 
befolyást gyakorolt. A későbbi pietismus (Bengel 
Crusius) vívmányai a rationalismus idejében fele
désbe mentok. Korunk liberális theologiája a ratio- 
nalismus örökségét vette át, némelyek aztán ez 
örökséget is jól megnyirbálták. A rationalismus el- 
ösmerto legalább a lélek halhatatlanságát, de már 
egyesek, mint példáid Biedermann, tagadják a sze
mélyes halhatatlanságot. Ritschlről a szellemes 
Lange azt mondja, hogy ő az eschatologikus iro
dát teljesen feloszlatta. A positiv thoologia meg
őrzi az atyák hagyományait, sőt gyarapítja is azt 
az állal, hogy a prophotismus realistikus képzeteit 
érvényesítette. A ki a positiv thoologia ebbeli mun
kájáról meggyőződést akar szerezni s a keresztyén 
remény gazdag tartalmát megösmerni óhajtja, an
nak melegen ajánljuk Dahle müvét, rnely az egész 
eschatologiát felöleli.

A mü világos nyolvozottel és előadással bir. 
A szerző hazájában, Norvégiában, fényos sikert ért 
el müve. Németországban mint fordítás második ki
adásban jelent meg eddig.

E miiből itt közlünk egy részletet, melynok 
czime: I m a  a h o l t a k é r t .

„Nagyon természetes az, hogy kedveseinket 
haláluk után is Isten kegyelmébe óhajtjuk ajánlani. 
Hiszen oly örömmel cselekedtük azt, mig ők éltek, 
miként is hagyhatnánk fel azzal haláluk után ? 
Nem csoda tehát, hogy az ó-egyházban (a 2-ik szá
zad vége óta) már imádkoztak a holtakért. Külö
nösen az úrvacsoránál s a holtak kimúlása (vérta
nuk) évfordulójakor emlékeztek imáikban a halot
takról. Lehetséges, hog3r ez Őskerosztyón szokás 
terjesztette a tisztitó tűzről szóló tant, valamint 
más részt e tan által a szokás is uj tápot nyert. 
A holtakért való ima természetesen arra a gondo
latra vozetto a hívőket, hogy a holtak egyik vagy 
másik dologban hiányt s fájdalmat szenvedtek, e 
gondolat pedig ismét imára serkentette őket. Sok 
régi liturgia ily imákat tartalmaz.

Mig a reformátorok a tisztitó tűzről szóló tant 
határozottan elvetették, addig a holtakért való imát 
el nem törölték. Ennek oka az volt, hogy a holta
kért való ima régibb oredetü, azt ártalmatlannak 
tartották s abban a halottak iránt táplált vallásos 
pietás legközvetlenebb megnyilatkozását látták. 
Megelégedtek azzal, hogy a holtakért való misét 
megszüntették. A későbbi (protestáns liittudósok, 
különösen a luth. egyházban határozottan elleno 
szólnak a holtakért való imának. Az anglikán egy
házban a kath. szokás megmaradt egy ideig, mig 
a ma is érvényben lévő agenda megszünteti azt,
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de azért a holtakért való imára ma is nagy ott a 
hajiam. Dr. Johnson halottaiért ekként imádko
zott : „Uram, amennyire megvan engedve nékem, 
atyai irgalmadba ajánlom atyámat, testvéremet.“ 
De hát ez bizony nagyon feltételesés kétkedő ima. 
A ritualisták e téren is a római felfogás felé haj
lanak.

Újabb időben egyházunk is szabadabb állás
pontot foglal el e kérdésben. Sokan legnagyobb 
theologusaink közül, mint Thomasius, Hofmann, 
Frank határozottan az ó-protestáns felfogás mellett 
foglalnak állást és meg nem engedett dolognak 
tartják a holtakért való imát, mások ismét közöm
bös dolognak tartják a holtakért való imát, igy 
Kahnis és Wexel.

Nézetünk szerint, az eddig kifejtettek alap
ján csak azon imának a holtakért van értelme, me
lyet a halottak tovafejlődéséért (nem tisztulásáért) 
rebegünk a Mindenhatóhoz, de ezt is inkább abba 
hagyhatjuk, mert az Urban elhunytak tovafejlődé- 
.séről bizonyosat nem tudunk. Megtérést, bünbo- 
csánatot halottainkra vonatkozólag nem kérhetünk 
imánkban, mert a boldogan elhunytaknak erre nincs 
szükségük, a boldogtalanul elhunytak ezt már el 
nem érhetik. Az egyedüli ima, melyet halottam
éért Istenhez rebeghetünk, ha mi általánosságban 
Isten kegyelmébe ajánljuk őket, de erre nézve sem 
találunk sem észbeli okot, sem világos irásbizonyi- 
tékot. Teljesen jogosult azon ima halottainkért, 
melyben hálát adunk mindazon jókért, melylyel 
Isten a megboldogultat elhalmozta sjamivé lett az Isten 
kegyelme folytán. De itt is megeshetik, hogy olyanért 
hálálkodunk, a ki épen nem tartozik a boldogak közé. 
Az ily imát nem vehetjük fel a halotti liturgiába, 
nem az oly imák közé, melyeket minden sírnál el 
kell mondanunk. Intő példa erre nézve az anglikán 
halotti liturgia, melynek értelmében a lelkész min
den sirnál a következőkép köteles imádkozni : 
„Mindenható Isten, miután tetszett neked a mi 
kedves elhunyt testvérünknek lelkét magadhoz ven
ni, hálát adunk neked teljes szivünkből . . Egy 
igaz keresztyén koporsója felett szépen hangzik ez 
ima, de hát minden sirnál elmondhatjuk-e ? Né
hány év előtt egy anglikán lelkészt hivatalától fel
függesztettek, mert nem akarta elmondani ez imát 
oly ember sírja felett, a ki részegségében halt meg. A 
leghelyesebb az, a mit legújabb egyházi halotti 
imánk tartalmaz, midőn egész általánosságban azt 
mondja : „Hálát adunk néked mindazon szolgái
dért, kik a te hitedben, a te félelmedben távoztak 
az életből.“

Ezen megjegyzések természetesen csak azokra 
vonatkoznak, a kik a keresztyénség körében hal
tak el. A pogányokkal és azokkal, kik a kegye
lem hívó szózatát nem hallották, másként áll a 
dolog. Ha azon reményt tápláljuk, hogy ők a ha
lál után még Krisztus evangéliumát hallani fogják,

az esetben imádhozhatunk azért, hogy Isten ke
gyelméből az evangéliumot hittel elfogadják és üd
vözöljenek általa. Másként áll a dolog azokkal, ki 
a kegyelem idejét eltékozoHák. Azok üdvösségéért 
nem imádkozhatunk, mert ezen imánkra Isten csak 
azzal válaszolhat : „És te ne imádkozzál e népért 
és ne kiálts ő érettek, se ne könyörögj, és közben 
se já r j: mert én téged meg nem hallgatlak.“ 
Jer. 7, 16.

1 . . . .

FELE K E Z E T I ISKOLA.
Az ismétlő iskola egyházunkban megle

hetősen elhanyagolt, állapotban van. Különösen 
egyházi szempotból nagy figyelmet kellene 
foidi ani arra, bogy azon vallási ismeretek, me
lyek a conbrmatioi oktatásig a gyermek tulaj
donává lettek, birtokában megmaradjanak és 
lehetőleg fejlesztessenek. Az ismétlő iskolánál 
fő súlyt kell fektetni a vallásos ismeretek fej
lesztésére s azon rövid idő alatt., mely az is
métlő iskola rendelkezésére áll, lehetőleg javi- 
tani kell a sok tantárgy és tanfelügyelő által 
agyonkinozott és agyonellenőrizett népiskola 
hibáin.

Württemberg!)en a legújabb törvény ren
delkezése értelmében az ismétlő iskola idejének 
nyolczad része van a vallásoktatásra szánva. A 
ismétlő iskola vallási tántárgyainak ez ország
ban következő a tananyaga: „Elbeszélések az 
egyház életéből és történetéből, továbbá a mis- 
sio és az egyházi ének történetéből.“ Az egy
háztörténet az., a melyből eddig a legkeveseb
bet vittek 'híveink az életbe. A szekták hódí
tásának ez egyik legerősebb gátja. Megfigyelé
sem az, bogy a szektáriusok semmit sem gyű
lölnek annyira, mint az egyháztörténelmet. A 
keresztyén egyháztörténelem egy-egy nemes 
alakjával való megismerkedés megérthetővé te
szi, gazdagítja a hit kincseit is.

Az ismétlő iskolák igen sok helyen nem 
állnak úgy szólván semmi egyházi felügyelet 
alatt s ez oka a tervszerűtlenség mellett ered
ménytelenségüknek is.

A régi népiskolák egyházi és általános 
műveltségi tekintetben is — daczára annak, 
hogy túlzsúfoltak és 6 osztályúak voltak kü- 
lömb nemzedéket neveltek. Experimentálo sze
rencsétlen tanügyünk puszta oktató intézetekké 
alakította át a régi nevelő és nemesitő népisko
lát. A paedagogiai technikusai nagyra vannak 
azzal, bogy a gyermek hamarabb tanul meg
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olvasni s aztán annál gyorsabban nyomják ke
zébe a sok tankönyvet

Az ismétli iskola némileg pótolhatná a leg
több helyen már nem igen keresztül vihető ré
gi áldásos vasárnapi catechizátiot — s ezért 
leghelyesebb, ha annak vallási része vezetését 
a lelkész veszi át.

K Ü L M IS S tO .
Nemzetközi diák missio congreasua. Az első 

nemzetközi diák missiocongressus január 1-6 ig 
Liverpoolban tartatott. Az angol egyetemi ifjúság 
között már körülbelül 10 év óta létezik egy missioi 
egyesület, melynek tagjai azon kötelező nyilatkoza
tot Írják alá, melyszerint, ha Isten is úgy akarja, 
missionáriusokká lesznek. Az egyesület alapítói kö
zött a legerélyesebb munkásságot két olyan tanuló 
fejtette ki, ki azelőtt a leghíresebb játékos és 
sport kedvelő volt. Ezen egyesület munkásságának 
eredménye az, hogy Amerikában egy évtized alatt 
1UUU egyetemi hallgató lett missionáriussá. Ez egye
sület indított mozgalmat a nemzetközi diák missio 
congressus megtartása érdekében.

A liverpooli diák missio congressusru január 
elsején külön vonat szállította a kövoteket. Megje
lent ott az angol és amerikai egyetemi hallgatókon 
kívül körülbelől 100 külföldi egyetemi hallgató, 
azonfelül számos lelkész, mission ári us és a missio 
iránt érdeklődő egyéniség — sőt itt ott látható volt 
egy-cgy néger és ehinai arcz is. A congressust dr. 
Ryle püspök nyitotta meg. A külföldi egyetemi 
missio egyesületek küldöttei közül egy-egy anya
nyelvén idézte dán. ev. 3, 16. — A negyedik nap 
estéjén gyűjtést rendeztek a missio czéljaira, a moly
10,000 Irtot eredményezett.

Minden nap reggolón közös imára gyűltek 
egybe a congressus tagjai. Azután az angol mis- 
sionáriusok felolvasást tartottak a missio munka- 
mezejéről és tevékenységéről. I )ólutánonként Liver
pool legnagyobb termeiben általános meotinget tar
tottak, a melyen a hallgatóság ezrei vettek részt.

A keresztyénség erejéről tesz tanúságot c je
lenség is. A külföld tudósai és tudomány kedvelői 
raa már nagyon jól tudják, hogy a hit és tudás 
nem zárják ki egymást. Ott a természettudomány 
mivelése nem teszi az egyet, hallgatókat közönyös
sekké a hit kincsei iránt

Nálunk a keresztyénséc iigyo nem talál az 
egyetemi ifjúság között oly meleg rokonszenvre mint 
a külföldön. Ennek fő oka a zsidó elem túlsúlya, 
mely már a gymnasiumokban is érezteti hatását.

K Ü L F Ö L D .
Berlini levél.

Egy ev. egyházi lap múlt évi folyamában 
Stöcker nevéről lett említés tévő és pedig kétlele-

kópon. Egy lelkész dicsérte s szinte mintaképé
nek vallotta, egy theol. professor pedig az elítélés
nek napilapokból ismert hangján majdnem rémnek 
állította oda ! Az Ítéletre nem volt befolyással úgy 
levél, Stöekor privát levelezéséből, mely a múlt óv 
nyarán a socinlista „Vorwärts'-ben jelent meg, leg
alább a mogokolásban hivatkozást reá nem láttam : 
tehát a férfiú működésének iránya egészében ké
pezhette C9ak az ítélet alapját. S o szempontból, 
nőm pedig a személyiből tokiutvo a dolgot, én, —- 
avval kezdem, — a sokfolől szorongatott lelkész 
ur pártján állok. — E kérdésnél a problémák egész 
comploxuma, az u. n. egyházpolitika alapelvei jő- 
nek elbírálás alá, s bár a politikának elvi ellensé
ge, miután minden létezni akaróra oetrojálják, 
egyházain iránti hő szeretettől indíttatva, ráadtam 
nehány szabad órámat s napomat, hogy tehetsé
gemhez képost e tárgyban eligazodjam, s a kiknek 

j tán kevésbbé áll módjokban önállókig szerezni tá- 
; jékozást, meggondolás s legjobban szeretném, ho- 

lyeslés végett, rövid tudósítást nyújtsak. Kapóra 
jött, hogy berlini tartózkodásom idején Stöcker egy 
nópgyülést hirdetett, melyben legújabb politikai lé
pését, a eonsorvativ pártból kiválását volt magya
rázandó ; meghallgattam, s igy fejtegetésem rész
ben „aulopsián* alapul.

A politikai pártalakulásról, általában a con- 
servativ s a liberális irány czélzatairól nem szán
dékom szót vesztegetni. Országonként ezeknek kü
lönböző jelentősége van. A hol a római papság 
szerepet játszik a politikában, ott a conservativis- 
mus rendesen szövotségeso a hierarchiának. Né
metországon a katholikus népesség képviselői kü
lön pártot képeznek ; a eonsorvativ pírt podig 
azokból áll, kik a politikában többi közt az ovang. 
egyház érdekeit is kívánják ápolni 

4 Reájuk nézve a keresztyénség több üres jel
szónál, s hangoztatják keresztyén világnézetüket. 
A régi porosz és szász nemesség sarjai zászlóvivők 
e pártban, s nem lehet tagadni, hogy a képviselők 
osztályórdekei a programúiba zavaró módon bele- 
fészkelődtek E párt egyenes ellentétben van a ra
dikális „freisiu“-nal, s miután ennek loghivatottabb 
szószólói a világ logügyosobb zsurnalistái, a zsidók, 
azért a keresztyén párt elvi szempontból antisemi- 
tikus színezetű. Nem szükség itt túlozni, ezifra jel
szavukkal dobálódzni: nem a zsidó vallás, nem a 
zsidó faj az, mi ellen Stöcker fellépett, do a mai 
müveit zsidóság destruáló, negativ szellőmé ; a hi
tetlenség szelleme, mely a maga vallását feladva, 
minden mást vele támad, — az internationális Pa
triotismus szelleme, mely a maga fajtársait kiméi
vé, bámulatos ügyességével s szorgalmával szívte
lenül dominálja az u. n. anyagi cultura terrénumát. 
— S ez utóbbi ponton Stöcker, mint lelkész, nem 
lévén kénytelen jogosulatlan osztályórdekek mellett 
küzdeni, a másik okot is megtalálta a zsidósággal



szemben állást foglalni : felkarolva keresztyén ke
retben a sociális kérdést, s hadat üzenve a zsidó
kapitalismusnak.

Ez elvekért evang, lelkésznek nem kell szé
gyenkeznie. Tény, hogy Stöcker, mint a legtöbb 
reformer, szenvedélyes természet, s fellépése sok
szor kíméletlen : ez nem keresztyén vonás. Miután 
azonban nem ön, de közérdek vezeti, áldásos tevé
kenységéért e tagadhatatlan hibája annál inkább 
számithat elnézésre, mivel az „politikai divat.“ Bár 
annak, ki a keresztyénség nevében lép fel — fel
adata volna mindenben annak lennie : itt is csak 
azt látjuk, hogy a politika rontja a morált ; de hát 
hátráljon-e a keresztyénség a közügyektől ? Enged
je át az evang. papság hazája fejlődését az önző, 
hitetlen kapitalistáknak, az engesztelhetetlen ult- 
ramontánoknak, s a világ felforgató socialistáknak. 
Ezért is Stöcker tekintélyes Parlamentarier volt, 
még hajdan, mint udvari lelkész, — nem ártott ne
ki hivatalából való felmentése sem, valahányszor 
keresztyén érdekek jöttek szóba, a birodalmi gyű
lésen, ékesen szólott, élesen támadt, melegen vé
dett. — De nem csak szóval, tettel is tündökölt. A 
berlini „Stadtmissio“ nagyjában az ő müve ; — a 
népgyüléseken fáradhatatlan, a szószéken s azon 
kívül mint Istentől különösen megáldott lelkipász
tor ismeretes, kinek kezéből még most is, midőn 
az udvarnál kegyvesztett, legszivesebben veszik 
még az uralkodó család egyes tagjai is az úrvacso
ra szentségét. Természetes, hogy a conservativ párt 
egyik oszlopa volt, daczára, hogy ez a párt zömét 
képező gazdag földbirtokosok nem találták épen 
nagyon szükségesnek a szegény munkások felka
rolásáért különösen buzgólkodni.

Ily viszonyok közt történt, hogy a conserv. 
párt egyik vezére, b. Hammerstein, Stöcker jó ba
rátja mindennemű szennyes manipulácziók után 
megszökött. Levelezésének egy része szocialisták 
kezébe került, kik tudvalevőleg akeresztyénségnek 
oly ellenségei, mint a hitetlen zsidók (a müveit hi
vő zsidókról én nem hihetem). E levelezésben volt 
egy levél Stöckerről a régi jó időkből, mikor még 
ő a császárnál kegyben állott, — Bismarck pedig 
kezdett e kegyből vesziteni. Azt irta Stöcker 
Hammersteinnak, hogy czélja a császár előtt B. 
kárára dolgozni, a császár bizalmát megingatni, de 
úgy, hogy a császár a czélzatot észre ne vegye. A 
mint e levél közölve lett, Stöcker legjobb barátai 
közül is sokan elfordultak, no az ellenségei pedig 
ujjongtak. Nem elég, hogy az evang. egyház egyik 
kiváló harczosa (Hamm.) mint szédelgő, kereket ol
dott, a másik ime perfid intrikus — igy esetleg ol
vasható a zsidó s a socialistikus lapokban. Időköz
ben pedig egy fiatal pap, Naumann, nem találva 
elegendőnek Stöckérnék a szegénységért való buz
galmát, a sociális momentumot erőteljesen emelte 

akeresztyén párt programm élére , . . és Stöcker

állását még nehezebbé tette. Ha sympathizált is az 
ifjú lelkészszel, ki a szegényeknek pártját fogva 
kénytelen volt a gazdagokat is támadni, nem áll
hatott mellé, anélkül, hogy conservativ párttársai
val teljesen ne szakitson. A helyzet mind reá, mind 
a conservativ pártra tarthatatlan lett, a párt, mely 
állítólag az udvartól is kapott intést, állásfoglalást 
kívánt tőle socialistikus elvek dolgában, Stöcker 
megtagadta, s a pártból kilépett.

Ott voltam a Tonhalléban, mikor e lépését in
dokolta. A nagy terem telisded-teli volt Beléptekor 
zajos taps fogadta, mely többször megújult. Egyszer 
úgy vettem észre, hogy engem is belesodort érdek
körébe, pedig objektív nézőnek, hallgatónak men
tem oda : mikor programmja pontjai közt zugó 
helyeslés közt hirdette. „Küzdeni egy önálló, a by- 
zantinismustól szabad egyházért.“ E szavak általá
nos becsét emelte a megemlékezés Faber udvari 
lelkész szónoklatának végére a január 18-iki ünne* 
pélyen: morituri Te Caesar salutant . . .  de az 
csak symptóma. — Sok reflexió talál toliamra, — 
de félek hogy e levél úgy is hosszura nyúlt. Befe
jezésül csak annyit: Stöcker azóta Frankfurtban 
újabb pártot alakított, mely nézetem szerint az 
egyházát szerető evangélikusnak legrokonszenve
sebb. A keresztyén érzelmű professorok nagy ré
sze e párton van, no az evang. lelkészek, persze 
nem a Consistorialrathok, — ezek még keveslik, s 
mint „Freunde der Hilfe“ (ez Naumann lapjának 
czime) a tevékeny szeretet keresztyénségét hirde
tik. Azt hiszem, ha koronként a szívtelen zsidó
ságnak is szembenéznek, nem kell mindent elhin
ni, mit a zsidó lapok rólok Írnak. Igen örülök, 
hogy a dunántúli ev. lelkész urnák szerény, de hő'/ 
helyeslésemet fejezhetem ki a miatt, hogy a hivő ke
resztyénség érdekében oly melegen emelt szót. 
Ideje már egyszer.

K.

Dánia. Az „Almindelig Kirketidende“ 4-ik 
száma közli egy methodista dán lap szemléjét a 
dán ev. egyház állapotáról. A legáldásosabb mun
kásságot fejt ki a nevezett lap szerint (Christelig 
Talsmand ) az országos egyházban az úgy neve
zett belmissioi irány. Igen helyesen jegyzi meg a 
methodista lap, hogy ez irány tulajdonképen az or
szágos egyházon kívül áll, és, hogy csak idő kérdése, 
hogy mikor szakad el végkép attól. A methodista irány 
erős hatással van az észak ev. egyházaira, Nagy 
barátjai ott sokan az „Ev. Alliance“-nak. Nézetünk 
szerint az ev. szövetség nem jelent mást, mint a 
szektárius irány bevitelét az egyházba. Aliként is 
lehet az egyházát szerető evangélikus tagja azon 
szövetségnek, melynek egyes tagjai (baptisták, me- 
thodisták) egyházunkat ép oly missio területnek 
tekintik, mint akár az afrikai zulukaffereket. A 
baptisták a katholicismusnál alantabb álló irány
zatai a keresztyénségnek s ép oly kinövése a refor- 
mátionak mint akár az unitarismus.
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B ELFÖ LD .
Lapszemle. A „Prot. S z e m 1 eu 2- ik számá

ban Szőts Farkas szól azon tlieologiáról, mely evan- 
gyólium nélkül van, mely nem hisz a kijelentés
ben és Krisztus Istenfiuságában. Czikkét azon kér
déssel fejezi be , „De llát hol vannak ezek a hit
sorvasztó theologiai irányok ? Hol művelik, hol dé
delgetik ezt a korcs és fattyú theologiát ? Néz kó
rül, szives olvasó, tekints szét hazánkban, sajtónk
ban, tanszékeinken : bevallott képviselőjét most 
mar keveset találsz ugyan, do egy-egy elkésett 
epigonjára a szaktheologusok között is akadhatsz 
még.“ Azt hisszük, hogy Szőts ur e tekintetben 
nagy optimista. A mi szaktheologusainknak épen 
az a nugy hibája, hogy kovésnek van határozott 
iránya — még a szabadclvüsködés és tagadás te
rén sem következotesck.

Ugyancsak a nevezett lap egyházi szemléjé
nek vezetője szemünkro veti, hogy mi azt ajánlot
tuk, hogy a polgári házasság és egyházi házasság 
ne történjék egy napon. E tanácsot törvény kiját
szásnak, másrészt pedig az crkölcsiségre veszedel
mesnek tartja. Népünk minden izgatás és kioktatás 
nélkül igy járt el. Okot szolgáltattak erre a helyi 
körülmények. Az anyakönyvvezető sokszor a töme
gesen jelentkező összekötéseket legjobb akarata 
mellett sem volt képes a kitűzött időro elvégezni. 
De meg hivő népünk noiu ment kezdettől fogva a 
vőlegény és menyasszony jelvényeivel az anya
könyvvezető hivatalba. Népünk a polgári kötést 
„beírásának nevezi és minden törvényes kötelező 
erő és disz daczára a tulajdonképeui házasságnak 
azt tartja, melyet az Ur szino előtt a templomban 
köt meg. Hisz, a hol a küztudat ilyen, ott mi csak 
örülhetünk, s oktalanságot, egyenesen egyházáru
lást követnénk el, lm e köztudutol még mi is csupa 
liberális tetszelgésből lerontani igyekeznénk. A kö
telező polgári házasság és az egyházi házasság kö
zött meg lesz az ellentét mindég, az ember lelké
ben vagy az egyiket, vagy a másikat becsülheti 
többre. Az állam nem kívánhat egyebet, mint azt, 
hogy törvényeinek mindenki alávesse magát — a 
szív és lélek nem képezi az ő rendelkezésének te
rét. Dr. Fáik porosz miniszter a polgári házasság 
behozatalánál Németországban ezen nézetének ad 
kifejezést, midőn egyik beszédében azt mondja 
(1873. decz. 17.): „Senki sem akadályozza az egyost 
abban, hopy ő ezentúl is az egyházi esketést tart
sa lényegesnek. Senki sem fogja Őt akadályozni 
abban, hogy azon aktusról, mely az állami anya
könyvvezető előtt végbe megy, akként vélekedjék, 
mint a házassági szerződésről, melyet eddig is kö
töttek, hogy magút csak az cskelés után tekintse 
igazán házasnak.u A hol a hívők szivében ez

| utóbbi nézet az uralkodó, ott nincs mit félni az er
kölcsi bajoktól és félrelépéstől.

A „ Pr o  t. e g y  h. és i s k.  L a p “ 8- ik 
számának vezérczikkóben Dr. Bernáth István a ke
resztyén socialisrnusrói ír vozérczikket, lefestve a 
keresztyén socialismus hatását a külföldön. Czikkét 
o szavakkal fejezi be : „Gondoljuk ol, hogy ha a 
mai parochiák és plébániák, melyek sociális tekin- 
totbon ma még jóformán semmit se tesznek, a tár
sadalmi élet ilyen eloven tényezőivé alakulnának 
át. Milyen változás, az emelkedésnek milyen csak
nem végtelen perspectivaja nyílnék meg előttünk ! 
Mennyi érdemet szerezhetne magának a pap, meny
nyi tekintélyt nyerne a lelkészi állás, mennyire meg- 
nüvekednék az egyház erkölcsi súlya, minő uj élet
re emelkednék a keresztyénsóg ezábal az evange- 
liomi keresztyén socialismus által.u E czikkre vá
laszol azután a következő számban „Qui bene di- 
stinguit . . . “ czim alatt Szabó Aladár. Megmutatja 
a keresztyén socialismus tévedéseit a külföldön. A 
sociális munka nagy külömbsége a parochia és plé
bánia elütő szellőmében van. Az első és fődolog 
szerinte a behnis<.io.

György László az esketés fontosságát és a he
lyes egyházi álláspontot tárgyalja. Érvelése az es
ketés szüksége mellett teljesen az, a moly lapunk
nak is álláspontja. Sorait azzal zárja be : „Megen
gedem, hogyha majd az Istenországa eljön és az 
emberek mint Istennek fiai éreznek s úgy beszél
nek majd, mint az idvezitő : igen, igen ; nem, nem ; 
megengedem, hogy ebben a korban a házasságnak 
sem uz eskü lesz az erkölcsi magasabb sanctiója s 
köthetnek az emberek házasságot akárki előtt, 
mert mindenütt Isten előtt kötik azt : de mig ez a 
kor el nem jön ; a inig az állam is alkalmazza az 
esküt, mert szükségesnek Ítéli : szerepe van mind
addig az eskünek a házasságban is és szükséges 
az ; és a ki ezt tagadja, kevesebbre becsüli a há
zassági intézményt, mint az utolsó falusi bíró hi
vatalát !“

Ugyanazon számban Dr Szlávik Mátyás tol
lából egy igen érdekes czikkét olvasunk, melynek 
czime : a dcnunciansok. Dr. Szlávik Mátyás a Lip
csében megjelenő „Theolog. Literaturblatt“-ban a 

1 múlt évben, kidicsértu Masznyik „Pál apostol élete“ 
czimű művét. A szerkesztő jóhiszemüleg közölte 
azt. Ez évben azonban a fuiunevezett lapban a kö
vetkező nyilatkozat jelent meg : „A Theolog. Lite
raturblatt“ mult évfolyama 15-ik számában ajánló 
ismertetést közöltünk Masznyik E. magyar nyelven 
írott „Pál apostol élete“ czimű müvéről. .Jóliisze- 
müleg fogadtuk el o közleményt, Egy kezeink kö
zött lévő hosszabb fordítás alapján azonban kény
telenek vagyunk kijelenteni, hogy o mű lapunk 
ajánlását sem a positiv theo/ogia, sem pedig a tudo
mány álláspontján meg nem érdemli A szerkesz
tőség.“ Dr. Szlávik a szerkesztőséghez fordult fel
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világositásért, mely eljárását azzal igazolta „Masz- 
nyik több hosszabb fejezetéről Magyarországból hoz
zá beküldött szószerinti német forditásból arról győ
ződött meg a szerkesztőség, hogy Dr. Szlávik azon 
müvei egy racionalisztikus tákolmányt (rationalis
tisches Machwerck) ajánlott, a miért is őt lapjából 
kitiltja.

Kár volt Dr, Szláviknak az egész dologról szólni. 
Ha neki volt igaza, elkérhette volna a szerkesztő
ségtől a beküldött fordítást s kifogásolhatta volna 
annak helyességét. Vagy a mi még helyesebb lett 
volna, beösmerhette volna, hogy azt a tákolmányt 
csupa pajtáskodásból ajánlotta. De Dr. Szlávik 
ügyes ember, kivágja magát. Nem érvekkel és igaz
sággal óhajt küzdeni, hanem azon hálás móddal, 
hogy alkalmat vesz magának vádolni a hurbanista 
tótokat, kikkel szemben a jóhiszemű magyar olva
só közönség neki ad igazat. Nézetünk szerint az, a 
ki a „Theol, Literaturblattba“ a racionalisztikus 
tákolmány hű fordítását beküldte nem denunciált, 
feltéve, hogy a fordítás csakugyan hű. Denuncians 
az, a ki minden b i z o n y í t é k  nélkül e for
dítás beküldését a tótokra fogja, csakhogy ezen rá- 
fogással előre biztosítsa a saját helytelen eljárásá
nak védelmét és helyeslését. Tessék igaz kritikát 
írni — akkor aztán semmi fordítás sem áithat a 
recensornak. Ez lesz a legszebb és legüdvösebb ha
zafiasság. Vádolni másokat nem puszta feltevésre, 
de bizonyítékok alapján szabad csak ; mert az előb
bi eljárás az igazi denunciáiás. Épen azért kérjük 
Dr. Szlávik urat, ne kövesse a denunciáiás terén 
azon „markáns“ egyéniséget, melynek magasztalá- 
sával a külföldön megjárta s ha valakit a világ 
előtt vádol, győződjék meg előbb állításainak ala
posságáról és tarthatóságáról.

A z J v a n g ,  E g y h á z  és I s k o l a “ 
9-ik száma egy igen meleg hangú czikket közöl 
Benka Gyula tollából evang, ének ügyünk rende
zése mellett. Ecsetelve a történelmi háttért s a je
len kísérleteit, szeretné, ha melodiaturánk legalább 
kissebb körbon rendeztetnék.

Lapunk 1-ső számában az uj rend czimén az 
Orosházáról mondottakat ily megjegyzéssel kiséri 
a szerkesztő : „Itt röviden csak annyit jegyzek meg, 
hogy a mit Orosházáról mond : egyetlen egy állí
tása sem felel meg a valóságnak, bár oly részlete
ket mesél el, mintha legpontosabb értesülete vol
na. Lelkésznek, egyházi lapban, egyházi ügyről 
máskép kellene Írni.“ Én örülnék legjobban, ha té
ves információ alapján csakugyan mese lenne az, 
hogy Orosházán a polgári házasság életbe lépteté
sekor, az első két hónapban 36 pár nem vette 
igénybe az esketést. Az egész eseményt úgy, amint 
az lapomban meg van Írva — többek előtt nyilvá
nosan a deczemberi megyegyülésen Orosháza érde
mes főjegyzője beszélte el. De meg híveimtől is, 
a kik Orosházán lakodalomban voltak, azt hallot

tam, hogy Orosházán több olyan lakodalomban
voltak, melyeknél a vőlegény és menyasszony nem 
mentek a templomba. Ez igenis engemet, mint lel
készt is érdekel, mert fólős, hogy a rósz példa át
ragad hozzánk. A nagyon „országgyűlés izü“ de- 
mentálás helyett szívesebben vettem volna, ha a 
válasz igy hangzik : „Az „Ev. Szemle“ nem helyes 
forrásból meríti értesítését; mert Orosházán a pol
gári házasság életbe léptetésekor minden pár egy- 
házilag is házasságra lépett.“

A tények előadásával én távolról sem kíván
tam Orosháza lelkészi karát vádolni, bár az „Ev. 
egy. és isk.“ szerkesztője egyik lelkes apostola volt 
a polgári házasságnak, melynek szomorú gyümöl
cseit — a volt békési esperesség összes egyházai 
között Orosháza érzi meg legjobban. Azt hiszem 
megnevezve a forrást, mint szerkesztő igazoltam 
eljárásomat s csak örülni fogok, ha a világos té
nyek azt igazolják, hogy Orosháza érdemes főjegy
zője tévesen értesült és az ő tévedése alapján té
vedtem én is. De mig ezen tévedés nincs beiga
zolva, addig lapom értesülését minden „mese“ em
legetés daczára fenntartom.

Ugyancsak az „Ev. egyh. és isk.“ érthetetlen
nek nevezi azon módot, a mint a békési esperesség 
utolsó esperesét lapunk múlt évi utolsó számában 
elbucsuztatjuk. Mi a volt esperes egyházias és val
lásos érzületét becsüljük sokra. Mások meg a pa- 
ragraphusokban és erélyes határozatokban keresik 
az egyház üdvét. Az esperes maga keveset tehet, 
ha a gyülekezetek és azok lelkészei nem áldozzák 
minden erejűket az Isten országának felvirágozta
tására. Némely fiatal lelkész, midőn parochiába jut, 
azt hiszi, hogy csudákat művelhet s kicsinyli előd
jeinek munkáját. így jár el némely esperes is, nem 
gondolva meg, hogy nagyon könnyen csalódás éri. 
Mily nehéz az újjáalakított békési esperesség hely
zete is, a midőn épen, az esperes ur egyháza isko
láit az államnak adja át. Az esperes ur egyháza 
mutat oly példát, melyet, ha az újjá alakított es
peresség egyházai követnek, az egyháziasság nul- 
fokra fog sülyedni és a határozatok pontos keresz
tül vitele mellett is elvész az egyház.

A „C i r k e v n é L i s t y“ 3-ik számának 
vezérczikke szól a „Cura pastoralis“-ról. A szerző 
szerint különös, hogy mióta az egyházpolitikai tör
vények érdekében az agitáció megindult, azóta egyre 
újabb és újabb tanácsokat adnak arra nézve, miként 
kell a lelkésznek ezentúl kettőzött szorgalommal a lel
kek gondozása körül eljárnia. Különös a dologban 
az, hogy a kik a régi egyházi kötelékek meglazi- 
tásán tevékeny részt vettek a törvények megsza
vazása által, azok osztják e tanácsokat. A helyzet 
a czikkező szerint ma sakkal nehezebb. Az uj egy- 
házpolit. törvények megnehezítették és sok esetben 
lehetetlenné tették a „cura pastorálist.“ A nagy 
egyházakban az anyakőnyvek is alkalmat szolgál-
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tattnk, hogy n lolkész érintkezzék hivő és hitetlen | 
egyháztagjaival. Végül sorait azzal zárta be : „El
fogadjuk a tanácsot, do engedtessék meg nekünk 
is egy szerény tanácsot adni : nzok a mindenféle 
tanácsadók vessék először ön lelkűket pastorális 
curn alá, hogy ezentúl ne adják fel az egyház érde
két és javát ígéretekért és kegyért, ha mindjárt 
miniszterektől erednek is azok. Salus ecclesiae su- 
prema lex esto !

A szerkesztő azon czim alatt. „Mit válaszolt 
Masznyik“ adja fordítását azon otromba támadás
nak, melyet a nevezett ur lapunk és a „Cirkovné 
Lis»yu szerkesztője ellen intézett. A támadás és 
deuunciálás fordítása után ekként szól az olvasók
hoz: „a fent elősoroltakból láthatja az olvasó, a 
mit o helyen még különösen kiemelünk, hogy 
Masznyik ezen válaszában nyilt levelünk egyetlen 
állítását meg nem czáfolta.

Mi pedig mind azon állításokat, mindazon vá
dakat fenntartjuk továbbra is. Vegyék ezt tudomá
sul azon olvasók is, akik kérdést intézlek hozzánk, 
hogy váljon valóban oly állapotok uralkodnuk-o a 
theol. akadémián, a minőkot leírtunk nyílt leve
lünkben.“ A lap végén olvasva akkor már Dr. 
Masznyik „invariata“ förmedvényét a „I’rot. cgyh. 
és isk. Lap'-ban, azon szavaira, melyek szerint 
Jánoska „piszkok gyanúsít, gyaláz“ felhívja az 
egyet, theol. ukadémia igazgatóját, hogy czáfolja 
meg azon adatokat és állításokat, melyeket nyilt le
velében közölt. A inig azt nem teszi, inig ki nem 
mutatja, hogy állításai és közölt adatai valótlanok, 
addig minden állítását az igazgatónak aljas rága
lomnak jelenti ki.

„A modern egyházi intézetek“ czimü érteke
zésében Burian J tanító szól arról, miszerint az 
egyháziasság hanyatlásának oka felsőbb intézete
inkben keresendő. Első sorban szól a tanítókép
zők szelleméről.

Az agendális változtatásokról szólva közölve 
van a liptói főe6peres levele, melylyel a püspöki 
körlevelet köröztette esperességo egyházaiban. A 
nevezőit levélben ekképen szól : „Amennyiben az 
1894.. XXXI. t.-cz. 149. §-a a házasságkötésro vo
natkozó vallási kötelességeket érintetlenül hagyja, 
minden változtatás az eddigi esketósi formulán fö
lösleges, szükségtelen és felette veszedelmes. A mint 
az állami anyakönyvvezető nem törődik azzal, vál
jon a polgári házasságot kötött felok egyházilug 
esketve lesznek-e, úgy nekünk sem szükséges, sőt 
nem szabad az esketésnél rellektálnunk a polgári 
házasságkötésre, hanem kezeink között lóvén a ta
núsítvány, esketni fogunk a régi agendális formula 
szerint semmit el nem hagyva : ha pedig az osku- 
tési beszédben reflektálunk a törvényes rondre, 
hangsúlyozni fogjuk azt, hogy a házasság mint is
teni intézmény egyházilag csak akkor érvényes, ha 
az Isten szolgája előtt a templomban köttetik.“

A „ R e l i g i o “ 15-ik száma közli Dr. Otocs- 
ka Károly beszédét, melylyel a pozsonyi katli. kör 
felavató ülését megnyitotta. Jellemző a beszéd kö
vetkező részleto ; „Katholiczizmus és felekezetekre 
szakadásazok összeférhetetlen fogalmak, mert katho- 
1 ikus az annyit jelent, mint közönséges és mint 
ilyen, felöleli a társadalomnak minden tagját, annak 
minden rétegét. Tehát bennünket katolikusokat a 
hitfelekezetiségek szétbontásával vádolni — ez va
lósággal méltatlanság, ez a fogalmakban való ellent
mondás. Mi katolikusok épen ellenkezőjét akarjuk 
annak, a mivel bennünkot vádolnak, mert a mi 
határozott czélunk az egység és öszhangzat létre
hozása.“ Látni való, hogy ez elemekkel a megértés 
lehetetlen. Velük közös akciót a keresztyénség ér
dekében nem kezdhetünk, mert ők hatalomhoz jutva 
az „egység“ érdekében első sorban ellenünk for
dítanák a hatalmat. A szónok nem egyházi ember
— mit várjunk hát a „klerikusoktól?“

A IS-ik számban Hummer Nándor polemizál 
Nagy Sándor ágyai rcf. lelkésznek a „Erőt. egy
házi és isk. Lap“ ß-ik számában közlőit ,,A római 
katholieismus öléből született e a magyar állam?“ 
czin.u czikkóvel. Erőt. Írók müveiből igyekszik kimu
tatni a katholieismus nagy érdemét, majd sorait ek
ként zárjabo ; „Az ágyai ref. pap össze-vissza kuszáit 
boronálással azt hozza ki, hogy a magyar állam tu
lajdonkép alig ryíj száz ars, hogyan ülhetjük meg 
1896-ban a magyar állam ezeréves fennállásának 
ünnepét ?“ No már édes tiszteletes uram, tisz
telet és becsület annak a „magyar vallásnak.“ 
melynek emlőin ily csodabogarak nevelkedhetnek
— de ha e vallás és iskolái erre tanítják a ma
gyar embert, hát furcsán állunk !“

Érdekes fényt vett a „Rcligiora“ mint a ka- 
tholicismus első egyházi közlönyére hz a költemény, 
melyet „Magyarok Istene“ ezime alatt Répássy Já
nostól közöl. íme álljon itt néhány vers :

2. Egy ezredév, im rá fényes tanít.
Hogy egy Isten vezérli a magyart. 
Ma g y a r  1s t  e n ! — s ez nőni sovin gyanú, 
De tény, való, mely ezred óta tart.
Hiszen ha ő velünk nem érez.
Mit érne most a sok gezérez ?

3. S mi bírta rá a jó „öreg I rat,“
Hogy nemzotünk nagy Istene legyen ? 
Köztünk, velünk busongva mért mulat ; 
Mért hurczolt át Volgán, síkon, hegyen ?
Ki megvizsgál szivet, veséket,
Mi jót talál bennünk s mi szépet 9

Majd a blasphemia halmaz után ekként végzi : 
No féltsétek, ti balgák a magyart ;
Rósz pénz könnyen nem veszhet el soha ! 
() élni fog, mig bűne, kórja tart,
S mig Istene nem lészen mostoha.
S dehogy leszen ! — sőt nyújtja írját :
Új ezredév se lássa sírját !

Eskotés vagy meg6Idus Nem annyira az 
ajánlott formula, tem  is kizárólag e lapok 2-ik
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számában megjelent nyilatkozat ellen foglalok | 
én állást, és emeltem fel szavaimat a múltkor 
is, hanem főként azon világias és egyházellenes 
irányzat ellen, a mely mauapság ev egyházunk 
mezején itt ott fellép. Mivel pedig úgy az aján
lott formula, de főként a fent jelzett nyilatko
zat egyes kitételei, nagyon alkalmasak ezen 
irányzat malmára hajtani a vizet, megragadom 
az alkalmat — azt a vizet kissé felzavarni, 
hadd lássuk mi van benne.

A nyilatkozat kiemeli, mintegy velem szem
ben : „hogy az állami tisztviselő előtt megkö
tött házasság . . . meg van kötve törvényesen 
és jogérvényesen.“ Ugyan ezt állitottam én is, 
múltkori közleményemben, majdnem ugyanazon 
szavakkal, csakhogy sokkal határozottabban és 
következetesebben. Mert még a nyilatkozat és 
az ajánlott formula, a már végérvényesen meg
kötött polgári házasságot, minden eg)"házi vagy 
világi törvény felhatalmazása nélkül, úgyszól
ván a hajánál fogva az oltár elé hurczolja és 
ott megáldja, megadja neki azt, „a mit az ál
lami tisztviselő meg nem a d h a t o t t a d d i g  én 
azt mondottam és hangsúlyozom újra, hogy a 
polgári házasságot az állami tisztviselő jog — ■ 
és végérvényesen megköti, s a mellett többé 
sem e^ lelkésznek, sem róm. kath. plébánosnak, 
sem zsidó rabbinusnak semmi tenni-venni va
lója, vagy bárminő funktiója nincs és nem le
het Tiszteljük szentesitett állami törvényeinket, 
a melyek minket eltiltanak a polgári házasság 
megkötésénél való minden fungálástól; ne ke
ressünk csomót a kákán, a már bevégzett dol
gon, még végezni valót. Hanem tegyük köte
lességünket, a melytől a világi törvény el nem 
tiltott, és egyházunk — legalább eddig — fel 
nem oldott : e s k e s s ü n k  c s a k  ú g y m i n t  
a n n  a k  e l ő t t e .

Erre azonban a nyilatkozat, abbeli véle
ményének ad kifejezést, hogy „a polgárilag 
végérvényesen megkötött házasságot . . . újból 
egyháziig  megkötni legalább is felesleges do
log.^ Mind a mellett ő méltósága, ezen szük
ségtelen és felesleges dolgot csak úgy végzi, a 
mint annak fentartását én is követelem : „vég
zem — úgymond — mint ennek előtte, imá
val, beszéddel, esküvel, áldással." S hozzá teszi, 
hogy nincs is a két álláspont között valami lé
nyeges különbség : „nem a lényeg, hanem a 
szó, a forma felett foly a vita“.

Nem kérem szeretettel, nem a szó, nem a 
forma, hanem a lényeg felett foly itt a vita, 
és folyjon is mind addig, a mig a dolog tisz
tázva nem lesz. Kézzel foghatóvá fogom tenni, 
azt a nagy külömbséget a két álláspont között.

Az egyházpolitikai törvények meghozása 
előtt a m agyar állam, hogy egy közönséges

hasonlattal éljek, az egyház konyháján élt. J ó  
volt neki az egyházi házasság, jók a mi anya
könyveink, jó a mi szolgálatunk. Múlt évi ok
tóber elsejével azonban felmondta a kosztot. 
Tartsa meg az egyház magának papjait, anya
könyveit, házasságát, nékem mától fogv^a nincs 
rájok szükségem. Ennyit mondott a magyar 
törvényhozás, semmivel sem többet, de annál 
többet és annál hangosabban beszélt ama régi 
rósz ellen, a mely háborog szüntelen. Ez nem 
azt mondta, hogy ama dolgokra az államnak 
nincs szüksége, hanem hogy nincs rájok szük
ség egyáltalában :

nincs többé szükség egyházi házasságra, 
vagy legalább is felesleges az egyházi esketés, 
mikor itt a polgári házasság;

nincs többé szükség az egyházi anyaköny v- 
vekre, vagy legalább is telesleges azokat to
vább vezetni, itt az állami anyakönyvek;

de itt vannak az állami anyaköny vvezetők 
is, nem kell pap, nincs rájok szükség, legfeljebb 
az ev. püspökre lehet még szükség a főrendi
házi szavazásoknál. íg y  következik az kérem, 
veszedelmes következetességgel egymásután, 
mert ennek a felfogásnak mind nem létező,

' mind felesleges és szükségtelen dolog, a mire 
a salus reipublicaenak szüksége nincs.

És a midőn mi nekünk, mint egy ember
nek sorakoznunk kellett volna, ezen tulliberá- 
lis áramlat ellen, akkor megjelenik az uj for
mula, egészen a csufolódók s/.ájaize szerint szer
kesztve. Majd utáná e lapok 2-ik számiban a 
nyilatkozat, igazat adva azoknak, a kik az egy
ház ellen törnek, ha nem is mindenben, de az 
első pontban bizonyára : nincs szükség egyházi 
házasságra.^ annak megkötése legalább is felesle
ges dolog. És ha következetlenek nem akarunk len
ni, akkor a második pontban is kell engednünk, fel
adni az egyházi anyakönyveket is. A harmadik 
pontra aztán be sem várja a világ feleletünket, ha
nem kérlelhetetlen logikával keresztül gázol raj
tunk. A világ sokkal következetesebb mint mi 
vagyunk.

Megbocsáthatatlan készületlenséggel vártuk 
be az uj törvények életbeléptetését, és hihetet
len tájékozatlanságban vagyuuk azok felől még 
ma is. G yőry Elek ideiglenes utasítása ugyan 
megkisérlette tájékoztatni a protestáns lelkésze
ket a tenni valók felől, de btzony ezen utasítások
ból egy betű sem ragadt senkire. A négy püspök, 
látva ezen nagy és általános eredménytelensé
get, egybegyült valami közös eljárás megál
lapítására. Es a mint az „Ev. egyház és isko
lá d b an  olvassuk, abban állapodtak meg, hogy 
a négy püspök a világ négy tája felélő: valame
lyik csak eltalálja a helyes irányt. Ennek meg 
is lett aztán a várható sikere. Oly általános
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zűrzavar, hogy alig találkozik két pap, a ki a 
teendők felől egy nézeten lenne. De nem is 
csoda, ha négy püspök adhatott négyféle uta
sítsa^ akkor a hatszáz lelkésznek lehet hatszáz 
saját külön véleménye. l)e ha aztán ez a ha
bozás, tájékozatlanság, nem bánomság átragad 
és szétszórja a hívők millióit, nem tudom me
lyik pásztor és mikor fogja azokat ismét egv  
akolba terelni, egy véleményre hozni.

Ne beszéljünk ezen dolgokról olyan ki
csin vlőleg, ne vegyük azokat olyan fél válról. 
Nem a lényegre, de a formában, a szavakban 
sem szabad itt eltérésnek lenni. Vagy szüksé
ges a házasulók egyházi összeadása vagy nem. 
Ha szükséges, legyen bátorságunk azt bevallani 
és kimondani a világ előtt i s ; ha pedig teles
leges, akkor ne eskessünk többé, mert ha mé
gis tennők, akkor annak a gyanúnak tesszük 
ki magunkat, hogy csak a stóla kedvéért es
ketünk. Ha már a stóláról van sző, itt sem 
hallgathatom el nézetemet: a ki esket, annak 
feltétlenül jár a stóla; a ki azonban csak a 
polgári házasságot áldja, az nem szedhet stólát 
mivel hiványainkban a polgári házasság meg- 
áldásáért semmiféle tizetés nincsen biztosítva.

Helyes és szigorú egyházi álláspont az én 
meggyőződésem szerint: a hásasságra lépőket 
egyházilag megesketni mint eddig, ineg'artva 
nemcsak az összes eddigi szokásokat és szertar
tásokat, hanem az elnevezéseket is. Az a bizo
nyos tanúsítvány ne hozzon minket zavarba, 
csak úgy nem, mint a halottként czédulája A 
nélkül nem esketünk, e nélkül nem temetünk.

A mi csekélységemet illeti, tisztelem álla
mi szentesített törvényeinket, de tisztelem egy 
házunk fel nem adott, el nem törlött törvényeit, 
szokásait is. Mint állampolgár, hive vagyok a 
polgári házasságnak is, ez azonban nem köte
lez engem arra, hogy az egyházi házasság kö
tésnek, a melyben magam is élek, sírásója le
gyek. Megadom a császárnak a mi a császáré, 
megakarom adni az Istennek is a mi az Istené.

\  égül még kijelentem, hogy a mint nem 
volt szándékomban senkinek hízelegni, tömjé- 
nezni ; azonképen nem akartam személyében és 
állásában senkit megbántani. Csak is az anya- 
szent egy házunk igaza lebegett szemeim előtt, a 
midőn tollat fogtam: ha használtam a szent. 
ügyneh, ne legyen az enyém a dicsőség, ha 
miben hibáztam, alávetem magam az Ítéletnek.

—ey
Uj rend. Az „egység“ az igazi „szabadelvű

i g “ barátainak igazán nagy örömére szolgálhat 
a „modern“ világnézet gyors hódítása hazánkban 

ha a dolog oly felette szomorú nem lenne.
11.-M.-Vásárhelyen a ref. egyházban a „Deb- 

reczeni I'rot. Lap“ közleménye szerint, nem csak,

hogy sokan mellőzik házasságkötésüknél az egy
házi áldást, h a n e m  k e r e s z t e l n i  s e m v i 
s z i k  g y e r m e k e i k e t ,  daczára annak, hogy 
a lelkészek a stóláról is lemondtak. A nópélot és 
hitélet feloszlásának szomorú tünetei ezek. Oros
házán a „Bók. Közi.“ szorint a napokban a szoczi- 
alista vezér tartotta házában leányának lakodalmát 
A vendégek piros pántlikával feldíszítve zeneszóval 
mentok a kir. anyakönyvvezotő hivatalba, — mel
lőzve a templomot. Az állam megkönnyítette az 
állami rend leglelkesebb barátai számára, hogy el
veik szerint élhessenek.

Az erdólyi rószekbon lévő ág. h. ov. országos 
egyházban eddig, még nem volt eset arra, hogy a 
házasságra lépők tomplomban ne esküdjenek egy
másnak hűséget. A diasporában élő hívek olmon - 
nek a gör. kel. pópához — ha más nincs, do a 
házasságot szivük szerint a templomban kötik meg. 
Egyesek a novemberben Nagy-Szebenben ülésező 
lelkószi értekezleten meg akarták a házassági es
küt szüntotni, az egyházi aktust egyszerű „megál- 
dássá“ akarva degredálni. A nép eonservativismu- 
sán megtört az újítási kísérlet. A nép kívánja az 
esküt — akként érvelve, hogy akarják, miszerint 
egymásnak nocsak házas együttélést, hanem hűsé
get is fogadjanak.

A „l'rot egyh. és isk. Lap** 9 ik számában 
egy ref. lelkész az uj rendről szólva felveti azon 
két kérdést: 1) Mi haszna van az uj anyakönyv- 
vozósnek ? Kinek hisznál az legtöbbet. A nevezett 
czikkező szerint legtöbb haszna van abból a koros- 
márosnak. Egy dunántúli faluban, a hol az anya
könyvi kerülőt központja van, a hivatal megnyitása 
után felemelték a korcsma bérletet; mert a 2 órá
nyiról oda jövök jelentkeznek nőm csak az anya
könyvvezetőnél, hanem a községi korcsmában is.

A „Debreczoni Brot. Lap“ 11-ik. számában 
Illyés Endre, m.-borónyi ref. lelkész, adja elő ta
pasztalatait az „uj rend“ hatásáról. Szerinte az uj 
rend hatása, épen abban nyilvánul, hogy zavarba 
estek a gyülokezoti tagok a házasságkötés egyházi 
valláserkölcsi oldala és értéke felől, s ha nem si
kerül őket ez irányban szilárd és helyes meggyő
ződésre vezetni: akkor nagy lészen a romlás.

Az uj rend hatása abban is mutatkozik, hogy 
a mi különben is fogyatékos tekintélyünk még job
ban megcsappant: mert a nép jó részének nem 
totszik ám az, hogy mi protestáns papok olyanok 
vagyunk, mint a szegény ember gyermeke — akár 
melyik sarokba teszik, mindenütt hallgat, sehol sem 
sir. Majd ekként folytatja: „Maga a nép nem érti, 
hogy mire jó ez a nagy áldozatkészség, legalábbis 
semmi közvetlen előnyét az egyházra, egyházi élet
re nem látja; azt azonban érzi, hogy eddigi ké
nyelmén az állami anyakönyv és polgári házasság 
jócskán eret vágott.“ Népünk sehol sem epedett 
az uj rend után s mégis e z  volt a „nemzet akarata.“
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A nagy leleplező. Múltkori számunk rövidke 
czikke a Pozsonyban felállítandó „Otthoniról, al
kalmat adott az egyetemes theologia igazgatójának, 
Dr. Masznyik Endrének, hogy személyem és lapom 
ellen a legkíméletlenebb támadást intézze a külön
féle egyházi és politikai lapokban. Czikkeit a kö
vetkező lapok felvették: „Budapesti Hírlap,“ „Nyu
gatmagyarországi Híradó,“ „Grenzbote,“ „Protes
táns Egyh. és Isk. Lap.“ Látjuk tehát, hogy az 
evangeliomi Ige tudománya főoltárának főpapja, 
(e szó az ő találmánya, lásd a múlt évi értesítőt) 
— igen széles harcztért szemelt ki magának, hogy 
két czélt minél sikeresebben elérhessen : lapom jó 
hírnevének tönkretételét és a nagy reklámot a fel
állítandó új otthonnal szemben.

Dr. Masznyikot, harczmodorát, tudományát, 
jellemét sokkal jobban ösmeri ev. közönségünk, 
mintsem hogy vele szemben egyáltalán szükséges 
volna a védelem. Polémiájának és támadásának 
hangja, és fogai már senkiben sem tehetnek kárt, 
mivel a sok üres lármában és harapásban megle
hetősen elkoptak.

Az olvasó közönséggel szemben érzem azon 
kötelességemet, hogy tartózkodó álláspontomat, 
szemben a felállítandó új otthonnal indokoljam.

Az „Otthon“ alapítását magam is nagyon üd
vös és czélszerü intézménynek tartom, a mint azt 
lapom múltkori számában ki is fejeztem. Attól oly 
messzemenő hatást nem várok, mint ama bizonyos 
nagyhangú felhívás ; mert egyházunk több ténye
zőjének kell arra nézve közre hatni, hogy theolo- 
gusaink száma és minősége növekedjék. Szerintem 
nem tisztán az a kérdés, hogy theologusaink olcsó 
kiképeztetést nyerjenek, hanem, hogy a theologia 
maga is helyes szellemben és irányban vezettessék. 
Már most, ha a theologiai akadémia élén oly férfiú 
áll, ki teljes biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a 
gondjaira bízott ifjúságot helyes szellemben vezeti, 
egyháza, hazája, népe szeretetére vezérli, teljes lel- 
kemből csatlakoztam volna a mozgalomhoz. Ag
gályaim voltak, hogy Dr. Masznyik nem ez a fér
fiú, V árakozó álláspontot foglaltam el és ezen vá
rakozó álláspontot értelmes ember nem Ítélheti el. 
Sok érv szólott e mellett. Aggályomnak nyílt ki
fejezést nem adtam, mert oly optimista voltam, 
hogy elhitettem magammal, miszerint talán Dr. 
Masznyik jó utón van. A mióta az akadémia igaz
gatója mérsékeltebb. Gondoltam arra a régi köz
mondásra „hcnores mutant mores“ s jóhiszeműsé
gemben a közmondás azon záradékát is elhagy
tam : „séd raro in meliores.“ Az életben azt látjuk, 
hogy gyakran az emberben lakozó vadállatot azuj 
hivatal mintegy ketreczben fogva tartja, s néha a 
bestia a ketreczben el is pusztul.

Dr. Masznyiknál is ez utóbbi esetet véltük 
constatálni. Csalódtunk. Az éhes állat keresztül 
törte ketreczét.

Hogy ez utóbbi tény s nem puszta képzelő
dés, annak bebizonyítására álljon itt a következő : 
Én a múltkori számban az otthonról szólva, egy 
betűvel sem említettem Dr. M. személyét és jelle
mét. O pedig először politikai, azután egyházi la
pokban úgy állít engemet oda, mint a haza és egy
ház megátalkodott ellenségét, csak azért, mert neki 
dicshymnusokat nem zengtem. Denunciál a nagy 
közönség előtt, mint a ki ocsárlom hazánk és egy
házunk szabadelvű intézményeit és ezt mind azért 
állítja, mert én elég merész voltam bizonyos ké- 
telylyel fogadni azt, a mit Dr. Masznyik kezdemé
nyez.

Lapom több mint egy éve megjelenik — ha 
igazán méltatlanul ócsároltam bárkit és bármit is, 
lapom tere nyitva áll a védelemre. Ha pedig iga
zat irtani és az igazság nagyon fáj egyeseknek —• 
czélomat elértem. Érvekkel s nem gyanúsítással 
dolgozom. Persze a gondolkozni nem szerető lé
háknak az a legkellemesebb, ha nincs ellenvéle
mény, ha velők szemben félve a meghurczoltatás- 
tól, mindenki hallgat. Én kitettem magamat az 
utóbbi veszélynek, tudva, hogyha ártalmas és go
nosz növényeket kell kiszakítani — valakinek el 
kell magát szánni, hogy azok csípését elviselje. Dr. 
Masznyik érvek helyett a neki régóta kedves 
denunciálás terére lépett. Volt idő, a mikor e the- 
ma nagyon hálás volt. De ma már a hazafias le- 
leplezők hitele nagyon alászállott, különösen Ta
kács és Szeles urak szomorú tragoediája után ! 
Tudjuk, hogy a hazafias leleplezés terén Dr Masz
nyik a múltban eredményeket mutathat fel. Hiszen 
Ő volt az, a ki egykor a pozsonyi gyülekezet ma 
már sírban nyugvó lelkipásztora ellen a hazafias 
köröket alarmirozta és pedig először névtelen csik
kekkel. Ő volt az, a ki a ma általa egekig magasz
talt pozsonyi gyülekezetről a hazafiatlanság vád
ját terjesztette. No és az ily férfiú akarja hazafias
ságra vezérelni ifjúságunkat, a kinél a hazafiasság 
is csak eszköz arra nézve, hogy a neki kellemetlen 
egyénektől megszabaduljon ? 0, a ki theologiai if
júságunkat a múltban azzal mételyezte meg, hogy 
a kémkedés és gyanúsítás szellemét beléoltotta — 
ő a honmentő ? 0, a ki ma is, csakhogy hatást ér
jen el, képes saját egyházára emelni a hazafiatlan
ság vádját a világ előtt. Ezen hazafiassággal min
den hazáját szerető ember már régen tisztában van, 
s nagyon jól tudja mérlegelni ezen hazaszeretet 
értékét. Kár nationalistákról beszélni annak, a ki
nél fanatikusabb, de egyszersmind szánalmasabb 
nationalistát nem ösmerünk széles e hazában. El
hiheti-e komoly ember, hogy az ilyen individuum 
hazafias szellemben fogja nevelni theol. ifjúságun
kat — a k i n é l  a s z í v  l e g n e m e s e b b  
é r z é s e  i s  c s a k  e s z k ö z  a r e k l á m  
c s i n á l á s r a ?  A ki, csak hogy sikert érjen el, 
kész bárkire is reá sütni a hazafiatlanság bélyegét?
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Pe hát nem csak a felszeg politizáló szollem 
az, a mely joggal óvatosságra intett, hanem a li
berális tudomány is, melyet Dr. Masznyik képvi
sel, moly azt hiszi, hogy mindent elvégzett, ha el
lenfelét elnevezte orthodoxnak. Nézzük meg köze
lebbről azt a nagyhangon árult liberális tudományt, 
melynek az volna föladata, hogy velünk a „sza
badelvű“ intézményeket megszerettesse.

Dr. Masznyik nagy zajjal hirdette annak ide
jén, hogy megírta magyar nyelven az első eredeti 
Luther életrajzot. 1888-ban tudós kritikusa Hutter, 
csöngői lelkész, kimutatta, miszerint az egész mű
ben csak az az eredeti, a mi rósz és félszeg. A mű 
nagy része pedig részint rósz fordítása, részint nem 
elég gondos kivonatolása Kóstlin nagy müvének. 
A tudós professor még annyi időt sem vett magá
nak, bog}* Luther főbb müveit elolvasta volna, még 
azokat is csak Köstlin kivonatai alapján ismerte. A 
külföldön az ily tudományos szereplés, a tudomá
nyos előléptetés útját végleg elzárta volna. Az ily 
tudós a külföldön még pedelusa som lehetett volna 
egy tudományos intézetnek. Nálunk mások a tudo
mányos pálya meredélyei. Hutter szerényen meg
vonulva ott van a csöngei papiakon. Dr. Masznyik 
pedig ma már az ovangoliomi Ige tudományának 
főpapja. Az első sikerek után tovább dolgozik s uj 
müvekkel ajándékozta meg a „nemzeti theologiát.“ 
Legújabb theologiai müvéről a német tudós kritika 
akként nyilatkozott : hogy az nem egyéb „rationa- 
listiches Machwerk“-nél. íme száraz, üres, buszán- 
tó, frázisokban gazdag rationalismus ül ma ott az 
evangeliomi Ige tudományának főoltáránál, nyújtva 
az élet kenyere helyet követ, az élet vize helyett 
moslékot ifjúságunknak.

Régen s többször is hangsúlyoztuk, hogy 
egyetemes theol. akadémiánk ügye rendezendő s 
különösen a theol. tanárok fizetése emelendő, ne
hogy tudományos sarlatánok menedékhelyévé le
gyen az. Az oly fontos állásra, a minő az igazga
tói állás, válogatni lehetett volna a thool. szaktu
dósok köréből s nem oly férfiúra bízni o feladatot, 
a ki eddig másban, mint mások nagyhangú doron
golásában, donunciálásban és üres szószátyárságban 
ki nem tűnt. Megvagyunk győződve arról, hogy 
mig a theol. akadémia igazgatói székében Dr. Masz
nyik ül, addig bármily fényes otthon daczára is — 
theologiánk néptelon lesz ; mert az ő tudománya 
és modora, jelleme senkit sem fog vonzani oda, 
bármennyire emlegesse is szeretetót a tót thcolo- 
gusok iránt, bármennyire is emlegesse a sziklaala
pot, melyen magának állani láttatik 1

A maszk nem rólam esett le, a mint Dr. M. 
állítja. En mindég nyíltan és egyenesen léptem fel. 
De leesett a 10 hónapos maszk az uj igazgatóról, 
a kinél a mérséklet csak tettetés volt. Meggyőződ
tünk, hogy ő kérlelhetlen és engesztelhctlen ellen
sége lesz mindazoknak, kik nézeteit nem osztják.

Fanatikus, k i v e l  k o m o l y a n  s z ó b a  á l 
l a n i  n e m  l e h e t  é s  n e m i s  o r d e 
rn o s.

Szegény theologusainkat még azokat is, a kik 
Dr. Masznyik „hazafias és tudományos“ vezetését 
elszenvedni kénytelenek, támogatni fogjuk nyelv- 
külütnbség nélkül s o tekintetben nincs szükségünk 
az igazgató ur köz veti téséro. Óhajtjuk, hogy azon 
maecenások, a kikre Dr. Masznyik nagy hangon 
hivatkozik, hogy több szeretniük és gazdagabb er
szényük van, mint nekünk — megvalósítsák remé
nyeit s arányosan gazdagságukhoz nyissák meg 
erszényeiket.

Egy szép tanujele az áldozatkészségben 
nyilatkozó ogyházszoretetnek.

Ha elgondoljuk, hogy az egyházpolitikai tör
vények következtében híveinkre nézve mily sokban 
nyílik mai napság szabad tér egyfelől a hitbeli té
velygésre, más felől a hitközönyre, kellemes jelen
ségül vehetjük azt a példáját a hitbuzgóságnak, 
melynek nagyboeskereki. ág. hitv. ev. ogyház egyik 
tagja, Holmbold Károly aranyműves adta szép ta- 
nujelét azzal, hogy elhunyt szülői emlékezetére a 
nagyboeskereki ág. hitv. ev. teinetőbon 8000 frt 
költségen, teljes tomplo ni felszerelés s berendezés
sel, díszes, tornyos kápolnát épittetott. A kápolná
nak, moly temetési szertartási beszédek végzésére 
igen czélszerüen lesz használh ító s azzal említett 
hívünk s róni. kath. vallása neje e részbon rég 
táplált hő vágyukat találják megvalósítva, a hely
beli s tótaradáczi ev. lelkészek s a két egyház ta
nítói közreműködésével, nagyszámú közönség rész
vétele mellott, végbement felavatási ünnepélyén buz
gó hívőnk és neje, a kápolna fen tartási költségei 
fedozésére, egyúttal 1000 frtos alapítványt is letet
tek az egyháznál.

Egyházi értesítők. Mindinkább meghonoso
dik orsz. egyházunkban azon üdvös szokás, hogy 
gyülekezeteink értesítőket adnak ki. Bír tehetné 
ezt minden gyülekezet. Ma már ez nem lehetetlen
ség még a legszogényebb gyülekezetben sem, lé
vén mindenfelé könyvnyomda s nőm is oly drága 
ma már az ily füzotkék kiállítása.

A p.o z s o n y i gyülekezet értesítőjében szó 
van az elmúlt év fontosabb egyházi eseményeiről. 
Egy ev. gyülekezetben sincs annyi jótékony inté
zet mint ebben a régi és lélekszámra nézve nem 
legnagyobb gyülekezetben. A lelkőszi erők is oly 
számban vannak, hogy hivatásuknak a megosztott 
munkakörbon teljesen megfelelhetnek. A diakonis- 
sa intézmény o gyülekezetben lett hazai orsz. egy
házunkban először meghonosítva. Kiváló gond t'or- 
dittatik a szegény és árvaügyre is.

A gyülekezőt 66 különféle alapítványt kezel, 
melyek a fekvőségeken kívül 1,055698 frtot képvi
selnek. A lyceum uj palotát nyer, melyhez az ál
lam 80,000 frtot ad, amelyből oddig 20,000 forintot 
folyósított. A jelentés szerint az egyháznak is nagy 
áldozatába fog kerülni o fényes palota. Nézetünk.
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szerint az egyháznak a jelen felette nehéz időkben 
nem volna szabad ily luxus czikkekre a veszélyes 
érvágást eszközölni.

A gyülekezetnek virágvasárnapon uj énekes 
könyve lesz, melyet a lelkészi kar átdolgozott és a 
konvent elfogadott.

Az elmúlt évben úrvacsorához járult a német 
egyházban 1783. Kereszteltetett 213 gyermek, kon- 
firmáhatott 148. Eskettetett 71 pár. Meghalt 227. 
A tót magyar egyházban : kereszteltetett 64 ; kon- 
firmáltatott 24; eskettetett 15; úrvacsorához járult 
1109. Meghalt-51.

A locsmándi (dunánt. kerület, soproni német 
esp.) egyház múlt évi állapotáról 8 lapnyi terje
delemmel beszámol annak lelkésze Lőw Fülöp. 
Szól az elmúlt, év nevezetesebb eseményeiről.

A gyülekezet kicsiny s épen azért a lelkész 
sokkal behatóbban végezheti lelkipásztori teendőit.

Az elmúlt évben kereszteltetett 18, konfirmál- 
tatott 12 gyermek. Esketve lett 1 pár. Úrvacsorá
hoz járult 387. Meghalt 14.

A gyülekezetben van helyi gyámintézet, a 
mely az elmúlt évben 60 frt 31 krt gyűjtött. Azon
kívül a kaboldi egyház részére 210 frtot, a Rómá
ban felépítendő Luther templomra 14 frtot adakoz
tak egyes buzgó hívek.

A dunántúli gyámolda ez éven tölti be fen- 
állásának 60-ik évét. A kerületi pénzügyi bizottság 
f. év január 24-én Sopronban tartott gyűlésén szó
ba került, hogy mi módon lehetne ezen jubileumi 
évet a gyámoldához méltóan emlékezetessé tenni ? 
Végül abban történt megállapodás, hogy indítvá
nyozni fogja a pénzügyi bizottság a kerületnél, a 
gyámolda eddigi történetének megiratását s azt, 
hogy valamely őszi vasárnapon a gyámolda javára 
minden gyülekezetben, annak czélját ismertető, of- 
fertoriummal egybekötött istenitisztelet taitassék. 
— Annyi bizonyos, hogy a gyámolda, mely a leg
utolsó hivatalos kimutatás szerint 124.515 frt 58 
krnyi vagyon felett rendelkezik, ötven éves fonál- 
lása alatt sok jót tett, amennyiben az egyes osztá
lyok szerint 210, 105, 52, 50 sőt pláne 25 forintos 
évi nyugdíj összegeivel, sok az egyház szolgálatá
ban megőszűlt lelkész özvegyét és árváját mentet
te meg, ha nem is épen a k o l d u s b o t t ó l ,  
legalább az é h e n h a l á s t ó l .  Az említett ki
mutatás szerint a gyámolda vagyona az előbbi év
hez viszonyítva 1888 frt 09 kr. a p a d á s t  mu
tat, mi méltán nagy rettegésbe ejtette úgy a kerü
let intéző köreit, mint az érdekelt gyámoldai tago
kat. .A nagy-kanizsai kerületi gyűlés dicséretes 
buzgósággal már is több forrást megnyitott a ta- 
gadhatlanul nagy baj gyógyítására, de ezek közül 
nehány igen bizonytalan értékű s az ezekből vár
ható összeg ép oly kevéssé mentheti meg a gyá- 
moldát a bukástól, mint a tervbe vett offertórium.

Ha csakugyan segíteni akarnak a bajon, úgy 
a legmesszebb menő anyagi áldozattól sem szabad 
vissza riadni és sok tekintetben öngyilkosságot kö

vet el a kerület önmagával, ha addig csak egy 
krajczárt is megszavaz ezentúl uj czélokra, m ig  
a l e l k é s z f i z e t é s  r e n d e z é s e  me l l e t t ,  
a l e l k é s z - n y u g d í j a z á s  k é r d é s e  n e m  
n y e r  k o r s z e r ű  és h e l y e s  m e g o l d á s t .  
Ifjaink kerülik a lelkészi pályát, mert az a legtöbb 
esetben csak nyomort ígér nekik; fiatal lelkészeink 
évekig nem nősülnek, mert a bizonytalan jövő 
viszszariasztja őket a családalapítástól; családos 
papjaink rettegnek a halál gondolatától, mert va
gyont nem gyüjthetvén, Ínség, nélkülözés vár öz
vegyükre, árváikra. Valóban elszomorító jelenség, 
hogy az egyház oly keveset gondoskodik, l e g 
f o n t o s a b b  hivatalnokainak, a lelkészeknek je
lenéről és jövőjéről, holott százezreket áldoz, gyak
ran már csak névleg „evangélikus“ középiskoláira. 
Mintha bizony ez utóbbiaktól függne az egyház 
üdve s felvirágozása ? ! . . . .

Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

B ánsági. Köszönöm a védelmet — becses engedelmed- 
del igénybe veszem  azt. F n rcsa  logika biz az : a k i a Po
zsonyban felállítandó otthont nem  pártolja — hazaáruló.

S. L, T. Sz. M. Előfizetésül 3 frtot tetszett küldeni. 
1 frt m arad a jövő évre.

K ishonti, Nem csüggedünk, köszönjük a bátorítást. K ü
lönösen azon kerü letben  örülünk, ha a papság  öntudatra éb
red  s nem lesz puszta  eszköz hatalm askodó kyriarchák  és 
h ie ra rchák  kezében.

M. J. Cs. K öszönet az utolsó közlem ényért. D olgozatunk 
van elég, csak  bővithetnénk lapunk  terjedelm ét.

Z. D. S. E lism erésé t nagyra  becsülöm. Nemes lelküle- 
téről tesz az bizonyságot. Fontos előttem épen a dunántúli 
részrő l azon m egjegyzés lapom ra: „egyházi életünk féjlesz- 
tésében nek i nagy és fontos szerep ju t." Szives tám ogatását, 
m egjegyzéseit köszönettel veszem.

F. Ő. P. Sohase bántson az illető igazgató u r rószaka- 
ra tu  idézése lapomból, m elyet a „G r“-ban közölt. Az ördög 
a bibliából is képes idézni a biblia ellen. A nnak a tudósnak 
ped ig  összes tudom ányát rósz idézetek képezik s azoknál is 
h iányzik  az idézőjel.

Zólyomi. M. urnák  m egadtam  a választ. Reám nézve 
az volna a lesújtó, har T. u r dicsérné lapomat. A hol érv és 
indok  nincsen, ott az illetők denunciálással szeretnének se
gíteni. Az áljelszavak k ártya  vára m ár düledezik.

oT.

A lap rendesen 20-án postára lesz adva, ha 
tehát 22— 23-ig valamelyik előfizetőnk nem kap
ná meg lapunkat, kérjük szives tudósítását s a hi
ányzó számot azonnal elküldjük. Ha a múlt év 
folyamból hiányzik egyik-másik szám, előfizetőink
nek, amennyire készletünk engedi, szívesen szolgá
lunk a hiányzó számokkal.

Újból belépő előfizetőinknek teljes példánynyal 
szolgálunk.

B.-Csaba, 1896. márczius 20.
„Ev. Egyh. Szemle“

kiadóhivatala.

B.-Csabán, nyomatott Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1896.
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EGYHÁZI SZEMLE
M E G J E L E N  H A V O N K É N T  E G Y S Z E R

ffc--------------------------------------- *

Előfizetési á r :

Egész évre . . 2 frt.
Fél évre . . .  1 frt.

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

Felelős szorkosztő és kiadó: 

S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS.
i g  h. ev. lelkész H.-Caabin.

fk »
A lap szellemi és anvagi 
részét illető közlemények 
a szorkosztő és kiadóhoz 

intéző ndűk.

* --------------------------------»

Második évfolyam. 4. szám. H.-Csaba 1896. Április 20.

K özépisko láink .

Lapunk kiváló gondot fordított kö
zépiskoláink ismertetésére. Az 1894/5-ik 
tanév majdnem minden ág. h. ev. közép
iskolai értesítőjéről említést tettünk.

A hazai ág. h. ev. országos egyház
nak jelenleg 10 fogymnasiurna és 5 al- 
gymnasiuma van. Ezek majdnem mind 
újabb időben államsegélyben részesülnek 
s igy önállóságukat feladták. Az erdélyi 
részekben lévő ág. h. ev. országos egy
ház, bár kis lélekszáma daezára 3 főgym- 
nasiuma és 3 algymnasiuma van, közép
iskoláinak állami segélyezését nem vette 
igénybe.

Nem tartjuk nagy veszedelemnek kö
zépiskoláink állami segélyezését. A kö
zépiskolai törvény ugv szólván lehetet
lenné tette felekezeti középiskoláink létét 
az által, hogy állami tanárképesitő okle
velet kivan, az által, hogy azok ura tu- 
lajponképen nem a felekezet, hanem a 
tankerületi igazgató. Az állam oly ma
gas követelményeket szabott a középis
kolák épületeire, felszerelésére, hogy 
egyetlen középiskolánk sem bírta el a 
terhet. Nem egy főiskola, a mely az abso- 
lutizmus ideje alatt büszkén fenntartotta 
önállóságát, az alkotmányos korszakban 
készséggel lemondott utolsó csekélyke 
függetlenségéről. Az állam megadja a

kívánt segélyt, tanáraink jobb fizetést él
veznek, a régi egyszerű épület helyébe 
fényes palota lép. Az értesítőben ott áll 
az .ág. h. ev.“ czim s a tanároktól meg- 
kivántatik, hogy az ág. h. ev. egyház 
tagjai legyenek — nem szabad még az 
országos törvény védelme alatt felekezet- 
nélkiiLiekké válniuk.

Az állam nagy összeggel segélyezi 
felekezeti középiskoláinkat. Mily boldog 
korszak, mily nagyszerű adomány, sóhaj
tanak fel sokan ? De hát, ha közelebbről 
nézzük a dolgot, azt vesszük észre, hogy 
tulajdonképen nem az állam segélyez 
minket, h a n e m  a s z e g é n y  m i n 
de n  o 1 d a 1 r ó 1 s z ó r  o n g a t o 11, n a g y  
a d ó t e h e r r e l  m e g t e r h e l t  á g. h. 
e v. e g y h á z s e g í t i  a h o z z á n k  
v i s z  o n y i t  v a g a z d a g á l l  a m o t. 
Az államsegély tulajdonképen nem egyéb, 
mint a kegyes ősök által tett alapítvá
nyok államosítása, az úgy szólván egyedüli 
ág. h. ev. egyházi vagyon saekularizáti- 
ója. Ily alapítványokban, eltekintve az 
épületektől, felszereléstől, a magyarhoni 
ág. h. ev.egyháznak 1,372,711 forintja van. 
A kegyes alapítványok más egyházi 
czélra nem voltak fordíthatók, de már a 
hívek adója igen. Az egyházi pénztárak
ból az alapítványokon kívül évenként 
200,(KM) frt ford it tátik a középiskolákra 
akkor, amidőn sok helyen még a népis
kola is hiányos, a mikor lelkész és ta-
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nitóképző intézeteink nyomorúságos hely
zetben vannak, s azokra alig fordithatunk 
gondot.

Az államsegély a legtöbb főiskolá
nál elkerűlhetlen kényszerűség volt. A 
hiba csak ott történt, a hol nem csak az 
alapítványok, hanem a hivek egyházi adó
jának egy része is államosittatott, holott 
arra az egyházi adóra más tulajdonképeni 
egyházi czél fedezésénél volna nagy szük
ség.

A felekezeti középiskolára, a mig ha
zánkban más felekezeti iskolák vannak, 
szükség van. Szintén halljuk ezen ellen
vetést, De elfeledjük azt, hogy a nemprot. 
közép iskolák fenntartásához az adózó nép 
egy garassal sem járul hozzá, hogy azok 
alapítványokból, a gazdag püspökök ado
mányaiból tartják fenn magukat.

Az ág. h. ev. középiskolák a múltban 
első sorban azért alapitattak, hogy azokban 
készítessenek elő az egyház jövendő szol
gái és hogy az ág. h. ev. ifjúság feleke
zeti szellemben neveltessék.

Az első czél ma azon iskolákban nincs 
elérve. Daczára a sok középiskolának, a 
lelkész és tanitó hiány ijesztő mérvben 
jelentkezik. A felekezeti szellem is már 
pusztuló félben van s ha az a pár, még 
a régi korszakban nevelt tölgy,-tisztes ta
nárnesztoraink ki dűlnek, kevés kivétellel 
teljesen el is pusztul. Iskoláink felekezeti 
jellege ma már a legtöbb helyen csak ab
ban áll, hogy a tanulók vasárnaponként 
kötelesek templomba istenitiszteletre men
ni, a melynél a 12 tanár közül egy felü
gyelőként jelen van s a konfirmált ifjú
ság a tanárikar vezetése mellett egyszer 
az úrvacsoráját is felveszi. Zsinati törvé
nyeink a felekezeti életet még az által is 
fejlesztik, hogy a tanárikar szavaz a ke
rületi és egyetemes felügyelőre és a püs
pökre. Magában a tanrendszerben, lévén 
legtöbb helyen ma már az állami tanrend 
érvényben, nyoma sincs a felekezeti szel
lemnek. A hittan hetenként 2 órában 
adatik elő ép úgy, mint az állami és más 
intézetekben.

Hogy a felekezeti szellem nem na

gyon erős közép iskoláinkban, onnan is 
következtethetjük, hogy az egyháziasság- 
ban az azokból kikerült ifjabb intelligen- 
tiánk semmivel sem külömb annál az 
intelligentiánál, a mely az állami in
tézetekből kerül ki. Nem a felekezeti 
szellem nyer hajlékot az ágostai hitval
lású evang. középiskolák legtöbbjében, 
hanem a felületes politikai liberalis
ing . Hiszen ezen frázis irány némely 
középiskolai igazgató beszédéből is ki
sugárzik. A különféle gyűléseken csak 
úgy dobálodznak holmi „védbástyákkal“, 
mindegyik úgy akarva odaállitani inté
zetét, mely nélkül a haza, az egyház 
romba dűl. Egész gyűjteményt lehetne e 
mondásokból összeállítani, különösen né- 
mely felvidéki gymnasium igazgató be
szédeiből, melyeket a kerületi és egye
temes gyűlésen elmondtak. Positiv egy- 
háziasságot ritkán találunk s csoda-e, ha 
a tanuló követi egy-egy nagy hangú dek- 
lamátorát? De, hogy a felekezeti szellem 
nem állhat erősen felekezeti középiskolá
inkban, onnan is következtethetjük, hogy 
a zsidó elem épen a mi középiskoláin
kat keresi fel oly tömegesen, hogy né
mely iskolánkban ők képezik a többséget. 
Két középiskolánkban majdnem kétsze
resen felülmúlják ez ág. h. ev. tanulóság 
számát.

Ha a régi iskolák történetét olvas
suk, látjuk, hogy azok fő ékessége nem 
volt a fényes szertár, a nagyszerű torna- 

i terem — hanem a szigorú vallásosság, 
melynek ápolására nagy gondot fordítot
tak. Ma pedig sajnálattal kell bevalla- 
nunk, hogy a róm. kath. középiskolák 
sokkal több gondot fordítanak a feleke
zeti szellem ápolására. Jövő ág. h. ev. 
intelligentiánk ma még nagy részt feleke
zeti középiskoláinkban lesz képezve. Ép 
ezért felette fontos, hogy alapos positiv 
vallásos ismereteket nyerjenek azokban 
s ne veszítsék el azt a keveset is, melyet 
némely puritán családból magukkal hoz
tak.

Még egy dolgot nem hallgathatunk 
el, mely a mi Székács szerint három-
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nyelvű (lásd Székács levelét a belföld 
rovatában) egyházunkban fontos inoinen- 
tűm , uii’v szólván élet kérdés. Es ez az a 
jogos, törvényes kívánság, hogy gyüle
kezeteink lelkészei, tanítói, felügyelői el
sajátíthassák a gyülekezetek nyelvét azon 
középiskolákban, melyek fenntartásához 
a legszegényebb gyülekezet is hozzá já
rul. Német gyülekezeteink e tekintetben 
jobban állnak, mert hiszen a német nyelv 
kötelező tantárgy s mert (‘gyes középis
kolákban (Pozsony, Késmárk) német ön
képző körök is léteznek, de tót gyüleke
zeteink helyzete igazán siralmas és 
nem akad ember egyházunkban, a ki e 
siralmas állapoton segítene. Nem meri 
felemelni senki szavát, féltve „jó hírne
vét“ — s a kik ezt sürgetik és szorgal
mazzák, egyszerűen „izgatok** és más 
epithetonokat nyernek. A gyengének és 
jogainak védelme nem izgatás; de a jo
gos kívánság, óhaj erőszakos elnyomása 
barharismus * és erőszak, a melynek az 
egyházban nines helye. Nem politikai, 
hanem tisztán egyházi érdek az, amely 
felszólalásra késztet s amelyet, ha tekin
tetbe nem vesznek azok, kiknek kezében 
van az egyház kormányzás: nem szeretik 
hazájukat és bűnt követnek el egyházunk 
ellen.

Középiskoláink pedig ne csak névleg, 
de tényleg legyenek felekezetűnk inté
zetei s ifjúságiink, melyet oda küldünk 
nyerjen erősülést a keresztyény hitben és 
szellemben.

Sz.

A horvátország ág. h. ev. egyház.
Függelékkép, tájékoztatásul még egyet mást! 

Ila a püspök Horvát-szlavonországban egyházi lá
togatást akar végezni, akkor a politikai hatóságtól 
engedélyt kell kérnie. Az iskolákut a püspök vagy 
esperes csak a politikai hatóság engedőimével lá
togathatja, de ez is csak tanítási napon történhetik 
és ekkor is semmi másból, mint hittanból szabad 
a gyermekeket kikérdezni.

Helyi gyűlés tartása a politikai hatóságnak 
bejelentendő.

Egyházi hatóságaink által, a magyarhoni es-

perességi gyűléseken megjelenni kényszerittetünk, 
mely gyűléseken a horvát-szlavonországi törvé
nyeknek igen gyakran ellentmondó határozatok 
hozutnak.

A magyarhoni egyházi hatóság az anyaköny
vezlek magyar, a horvát kormány pénzbüntetés 
terho alatt horvát nyelven való vezetését paran
csolja.

A magyarhoni egyházi hatóságok egyházi is
kolai rendeleteket küldenek, melyek a horvát-szla
vonországi kormány rendeletének homlokegyenest 
ellentmondanak.

Az esporesség a horvát-szlavonországi lelké
szeket utasítja, hogy a magyar kultusminiszter 
1890. III. 27. 10.080. sz. rer.delote értelmében a ve
gyes házasságból származott gyermekeket az 1808. 
Lili. t. ez. szerint kereszteljék. Ha már mi most 
ehhez alkalmazkodva járunk el; úgy az 179'Y,. 
XXVI. t. ez. értelmében bepereltetünk, megbün- 
tettetünk, és sem az esperességi, sem a kerületi és 
„horribile dietu“ sem a hatalmas egyetemes gyű
lés nem képes rólunk e büntetést elhárítani.

Az egyházpolitikai törvények életbeléptetésé
vel mi is megkaptuk az esperességtől a különféle 
utasításokat. Mi jól tudjuk, hogy e törvények itt 
érvénynyel nem bírnak. I)o ha mi ezzel nem tö
rőd ve , hanem az egyházi hatóságtól nyert utasítás 
értelmében az anyakönyveket lezárjuk, a házasu
landókat a községi jegyzőhöz utasítjuk. — kiván- 
esi vagyok, mit szólna ehhez a horvát kormány. 
Kinek a rendeleté maradna itt érvényben *?

A magyarhoni egyházi hatóság a pátenst 
gyűlöli, nem ismeri és jogosultságát itt liorvát- 
szlavonorszagban is tagadja és mégis, ha végre
hajtás czéljából a horvát-szlavon politikai hatóság
hoz folyamodik, akkor szépecskén a pátensre hi
vatkozik és ennek értelmében kérelmezi a végre
hajtás foganatosítását.

Hol itt a következetesség ? Mért nem hivat
kozik ily esetekben a zsinati törvónyro, melynek 
joghatályára oly fennhangon tudnak a különféle 
gyűléseken hivatkozni f

Dunántúl püspök választás volt. Ha a pozsega 
megyei ev. egyházak, a mint állittatik, a somogyi 
esperességhez és igy magától értetődik, a dunántúli 
kerülethez tartoznak, mért nem lettek szavazáshoz 
felszólítva. E tekintetben álljon itt a hrasztováczi 
(pozsega m.) evang. lelkész panaszlevelónek kö
vetkező részo :

„165—1895. Tisztelendő Testvérem !
_  — — — — sőt mondhatom, hogy egyhá
zam a dunántúli kerületi püspökválasztás alkalmá
ból még szavazásra sem lett felszólitva, holott ál
littatik, hogy oda tartozunk. Csak kötelességeink 
vannak, de jogaink nincsenek. Azért csak bátran 
előre a megkezdett munkában, egyházunk javára 
kell hogy sikerüljön. Hrasztováez 1895. okt. 10-án 
Péter Ádám ev. lelkész.“

Ugyancsak ezen a somogyi esporcsséghez név- 
leg tartozó egyházakkal kisem törődik. Ez egyhá
zakban még ama törvénytelenség is uralkodik, 
hogy a más felekezetű lelkésznek kötelesek pár- 
bért fizetni.

Ezer és ezor baj. rendezetlen, viszás, zavart 
és vigasznólküli állapot, mit a magyarhoni evang. 
egyház mind e mai napig meg nem sziveit, résem 
hederitett s még kevésbbe segitott és ha mi most 
önönmagunkon akarunk sogiteni, ez nekünk bűnül
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rovatik fel. Avagy azt akarják vádlóink, hogy
végkép pusztuljunk és elveszszünk ?

Ha egy ember a feje fölött összecsapkodó hul
lámok között, a vógpusztulás ellen segélyért kiált 
és a biztos hajókban ülők a rendelkezésre álló 
mentő eszközöket nem nyújtják feléje, akkor ne 
vegyék legalább rósz néven, ne káromolják, ne szi
dalmazzák a fuldoklót, ha ez önerejéből kétségbe
esett küzdelem árán a part felé igyekszik, és ne 
gyanúsítsák, ha megmenekülve, a hajókban ülők
höz vonzalma és bizalma jövőben nincsen.

Gyűlésbeli és hírlapi vádaskodásokból elég ki
jutott nekünk.

Zsilinszky „A horvát-szlavonországi protestáns 
egyházak kérdéséhez“ czimű kitűnő műve, elte
kintve, hogy a „Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap“-ban is megjelent, tudomásom szerint sajnos, 
csak 50 példányban lett kinyomatva. Bár minden 
lelkész és egyházi, világi tisztviselő bírhatná és ta
nulmányozná.

Azon sokakhoz, kik a horvát-szlavonországi 
evang. egyház ügyét alig ismerve, akár rósz aka
rattal, vagy jóhiszemüleg, — akár tulbuzgalomból 
vagy szenvedéllyel bírálják meg e kérdést és Ítél
keznek a horvát-szlavon evang. lelkészek eljárása 
fölött, volna még nehány szavam.

Kegyeskedjenek elhinni uraim, hogy mi a kü- 
lömbfélénél külömbfólébb gyanusittatások és vá
daskodásokra eleve el valánk készülve ; hogy nem 
viszketegsóg avagy frivol tüntethetnómségi vágy, 
nem zabolátlan jólét vagy nemzetiségi bujtogatás,
— nem egyházi főhatóság iránti fékvesztett enge
detlenség avagy tiszteletlenség — hogy esetleg tö
rekvésünk bekövetkezhető hajótörésével családjain
kat és önönmagunkat egy nyomorúságos jövőnek 
meggondolatlanul kitegyük — hajtott minket e fon
tos ügybe és oly annyira felelőségteljes munkába;
— hanem mint evang. egyházunk e „végekre“ ki
rendelt őrei és szolgái, Isten és ember előtti leg
szentebb kötelességeink egyike a reánk bizott egy
házközségeket, az eddigi nyomorúságos, szánalmas 
és mindenektől elhagyatott mostoha állapotból szá
zados küzdelmek után végre valahára, békés és biz
tos életjövőt és az ebből folyó egészséges fejlődést 
biztositó szervezetbe illeszteni.

Isten minket úgy segéljen !
Uj-Pázua.

Kruttschnitt Antal
evang. lelkész.

IRODALOM.
Az ágostai hitvallás. Latin eredetiből for

dította s bevezette Paulik János ev. félsz, lel
kész, főv. hittanár. 1896. A Luther-Társaság 
X X III. kiadványa. Ára 30 kr. A Luther-Tár- 
saságnak köszönettel tartozunk, hogy ág. hit
vallásunkat magyar nyelven kiadta s ezzel fe
lekezeti öntudatunk ébresztésére közreműködött. 
Mindazáltal nem hallgathatjuk el azt sem, hogy 
ezen mű nem felelt meg teljesen várakozásunk
nak. Különösen nagyon is bosszú lére eresztett 
bevezetese ellen volna több kifogásunk.

Már a hitvallás keletkezésének történetét 
sem tárgyalja a szerző eléggé világosan. A 15 
marburgi czikkről mélységesen hallgat — ta 
lán a „testvér egyház“ iránt való érzékenység
ből ? — pedig ezek képezték hitvallásunk első 
magvát. Mert a marburgi czikkek alapján ké
szült a 17 schwabachi czikk, melyet nem szokás 
hitvallásnak nevezni, mint szerző teszi s mely 
nem a torgaui iratnak, hanem közvetlenül az 
ág. hitv. első részének alapjául szolgált, míg 
ennek második része a torgaui irat nyomán 
készült. A szerző elő idusa azt a látszatot kelti, 
mintha az ág hitv. csak a torgaui irat átdol
gozása volna. A hitvallást nem május 15-én, 
hanem valamivel előbb küldték Luthernek Ko- 
burgba, mert Luther válasza már 15-ikéről kelt. 
Ezen válaszban L. azt Írja a hitvallásról : Die 
gefallet mir fast wohl, a mit Paulik úgy fordít: 
majdnem tetszik nekem. Pedig „fast“ akkoriban 
a mai „sehr“ értelmével bírt, tehát a hitvallás 

| Luthernek nemcsak majdnem, hanem nagyon is 
tetszett A szerző az egyháztörténet terén úgy 
látszik nem bir kellő tájékozottsággal. Külön
ben nem állítaná a summistákról (85 1.), hogy 
„azok a tudósok értendők ezalatt, a kik AquL 
nói Tamásnak (Summa theologiae ez. alatt is
meretes) irataiból merítették elveiket s a vallás
tudományt bizonyos mesterkélt rendszerekbe 
foglalni igyekeztek.“ Hiszen A Tamás maga is 
a suramisták közzé tartozott, Hales és Albertus 
Magnus summisták, pedig nem merítették elvei
ket Tamás irataiból, sőt az utóbbi maga Alber
tus tánitványa volt. A ki a felvilágosodás és 
tudomány nevében oly keményen kel ki a 
sötét középkor ellen mint szerző, ismerje azt 
legalább alaposan. Irenaeust nem szoktuk tu
dósnak (89 1.) nevezni, hanem egyházatyának. 
A novatianusok (60 1.) és donatisták (ŐS 1.) jel
lemzése sem eléggé szabatos.

De nem ezen egyes hibák képezik a be
vezetés legnagyobb hiányát, hanem az, hogy 
nem vezeti be az olvasót a hitvallás gondolat 
világába s nem érteti meg vele hitvallásunk 
mozgató főeszméjét és elvét: a hit által való 
megigazulást. A helyett bevezetésének nagyobb 
felében szól a „protestantismus hatásairól.“ Fej
tegetései tele vannak az üres álprotestantismus 
frázisaival p. o. szükségesnek tartja, hogy min
den egyház a „korok követelményeihez" ido
muljon, nehogy összeütközésbe jöjjön a „józan 
észszel* „a haladó műveltséggel“ (31 1); pe
dig a keresztről való tudomány minden kornak 
bolondság (I. kor. 1, 18)! Krisztust a szerző 
csak „erkölcsi eszményképnek" (25. 1.) a szent- 
irást„az erkölcsiség legjobb tanítómesterének“ te
kinti, a vallás jelentősége szerinte, úgy látszik, 
csak az erkölcsiség előmozdításában áll. Hogy
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Luther hogy fejlődött reformátorrá, inegirva | 
találjuk a 6. lapon: .Kolostori cellájában a 
szentirás beható tanulmányozása közben egész 
uj világ tárult szeme e lé ; az az egyszerű, de 
mégis bűbájos világ, a melynek képét az apos
tolok körvonalozták a szent iratokban." Ez ta
lán Zwingli, de nem Luther fejlődéséről áll, ki
nek lelkét nem ama „bűbájos v ilá g / hanem a 
keresztre feszitett Krisztus véres képe megindí
totta s ki hitbeli harczai s nem tanulmányai 
folytán lett az egyház reformátora. A mcgiga- 
zulás tanáról a szerző csak annyit mond: „A 
prot. egyház a hitet, az Isten iránt való önoda- 
adást (ez nem meríti ki a hit evangélikus fo
galmát !) tekinti az egyedüli értékes erkölcsi 
mozgató elvnek s az üdv egyedüli föltételének. 
Mert igy tanit a szentirás; s mert erkölcstani 
szénit pontból nem a cselekedet, hanem az azt 
sugalmazó benső indulat tulajdonképen a fődo
log“ (24. 1.) Ha a hitet első sorban erkölcsi 
mozgató elvnek tekintjük, elferdítjük s elhomá
lyosítjuk egyházunknak a megigazulásról szóló 
alaptanát A látható és láthatatlan egyház fo
galmát jobb, ha mellőzzük, mert az sok félre
értésre nyújtott már alkalmat s nem is foglal
tatik hityallásainkban. íg y  p. o. a szerző a lát
hatatlan egyház alatt érti: .az egész világon 
szétszórt megigazító hit és szeretet által egybe
fűzött szentek közösségét, mondhatunk : a becsü
letes es erényes emberek nemzetiségi és felekezeti 
különbség nélküli összegét“ (37. 1.) Melyik ralio- 
nalistikus dogmatikából szedte a szerző az utób
bi mondatot, mely a megelőző helyes meghatá
rozással ellenkezik ? — Hogy a protestantismus 
a papoknak a nősülést „nemcsak hogy megen
gedte, de mintegy erkölcsileg kötelezte őket a 
családi életre/ mégis kissé merész állitás. A be
vezetésben megemlékezhetett volna a szerző 
egyházunk többi, a concordiakönyvben foglalt 
symbolumairól is.

A mi végre a fordítást magát illeti, az 
egészben véve igen sikerültnek mondható, a mi 
azonban nem képezhet mentséget arra nézve, 
hogy több helyen vagy nem eléggé szabatos, 
vagy pedig épen hibás.*) Némely szót a fordító 
egészen kihagyott p. o. etiam (III) nunc quoque 
(VI czikk) viribus (IV) foris (XXVII), a minis- 
terium (IV. VIII) szót minden ok nélkül három
féleképen torditja a hivatal, tiszt és szolgálat 
szavakkal. Többször hibásan hat-het képzőt 
használ, hol a latinban egyszerű indicativus 
vagy infmitivus áll possum ige nélkül (elsajá
títható V, érthető VI, emelkedhetnek XII.)

Concupiscentia (II) ; bűnre való hajlam, 
inkább megfelelne : bűnös vágy.

A mit már ntfi Stottncr eaperoa ur nz „Ev. Egyh. 6s 
lak.* megjolout bírálatában kifogásolt, azt itt mollőzük.

Quum credunt (IV. XXIV)hivén azt. Miért 
nem : ha azt hisszük ?

P erbaptismum (IX»: a keresztségben. a k. * 
alkalmával, helyesen: a keresztség által.

Remissio peccatorum contigere possit (XII) 
hirdethető a bűn bocsánat, helyesen: elnyerhetik 
a bünbocsánatot.

Jubent (XII): hangsúlyozzák!
Fidem requiri (XIII) : kivánatos a hit helye

sen : szükséges.
66 lup: Aspernatur (XX) le.ilacsonyitja 

helyesen : megveti.
67 lap : Tarnen experiuntur piae ac pavidae 

conscientiae plurimum eam consolationis affér re 
(XX): azt tapasztaljuk, hogy a kegyes és fé
lénk lelkiismeretek számára az a legnagyobb 
vigasz forrását képezi. Helyesen : a kegyes. . . 
lelkiismeretek azt tapasztalják, hogy az a leg
nagyobb stb.

69 lap : Impias opiniones (XX) nemtelen 
indulatok helyett: istentelen nézetek.

69 la p : Imbscillitas ( XX) :  téveteg, helye
sen : tehetetlen, gyenge.

76 lap: Defenditur (XXIII) érvényt sze
rezni helyesen : igazolni

77 lap : Senkit hozzá járulni (t i. az úr
vacsorához) nem engedünk mig magát meg 
nem próbálta: (nisi antae explorati (XXIV) he
lyesen: mig meg nem próbáltuk t. i. magán- 
gyónás által.

94 la p : Nam votum impium et factum 
contra mandata Dei non valet (XXVII): Mert 
az istentelen fogadalom és c s e l e k m é n y  Is
ten törvényével szemben meg nem állhat helye
sen: istentelen és Isten törvényével ellenkező 
fogadalom érvénytelen.

96 lap: Audit consilium evangelicuni esse 
de non vindicando ideo alii in privata vita 
n o n  v é r é n  t ú r  u l c i s c i ;  audiunt enim con
silium esse non praeceptum (XXVII) : Hallván 
azt, hogy az evangélium tanácsa szerint nem  
kell bosszút állani, azért némelyek a magán
életben j o g a i k a t  n e m  v é d e l m e z i k ,  
mert azt hallják, hogy ez csak tanácsolva, nem 
parancsolva van. Helyesen: nem átalják, hogy  
bosszút álljanak.

Sajtóhibát csak kettőt vettünk észre : ke- 
keresztyénség a helyett hogy : keresztség. 
Azonkívül a 3-ik lapon .Freiherrn“ v. Soden 
áll „Freiherr“ helyett.

Reményeljük, hogy második kiadásban, 
melynek megjelenését mi is örömmel vennők, 
a szerző a forditási hibákat kiigazítja s jobb 
bevezetésről is gondoskodik.
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Uhlhorn Dr. G. Die Stellung der ev. luth. j
Kirche zur socialen Frage der Gegenwart. Referat. 
Hannover 1895. H, Feedke. 40 Pf.

Nálunk ma még a sociális kérdés nem oly akut 
jellegű mint Németországban, mindazonáltal indo
kolt, ha mi is a modern élet ezen jelenségére ki
váló gondot fordítunk s arról magunknak véleményt 
alkotunk. A vélemény alkotás azon állásponttól függ, 
melyet a külső élettel szemben elfoglalunk. Külö
nösen áll ez akkor, a midőn meg kell határoznunk 
a külső élet valamely kérdésével szemben az egy
ház álláspontját. Nézetünk szerint csak az a helyes 
álláspont, a melyet az Isten igéje alapján a luth. 
egyház hagyományosan elfoglal. Uhlhorn a fent- 
nevezett értekezésben ezen álláspontot nemcsak be
tartotta, hanem a sociális kérdésre vonatkoztatva 
helyesen is alkalmazta. Ha ez irányban az egyházi 
körök Uhlhorntól tanulni akarnának, akkor a Nau- 
mann-féle tévntak elkerülhetők lennének. Az egy
háznak, ez képezi Uhlhorn fejtegetéseinek tető
pontját, közreműködnie kell a sociális kérdés 
megoldásánál, de nem azáltal, hogy bizonyos meg
határozott nemzet-gazdászati rendet, mint Istentől 
tendelt intézményt érvényre emel, hanem azáltal, 
hogy a társadalmi kérdésben résztvevők mindegyi
kében igaz keresztyén életet ébreszteni igyekszik, 
mint elengedhetlen feltételét a sociális kérdés he
lyes megoldásának.

Sch.

P. Ceslár „Rozeznání Pravdy od Bludu.“ 
Rózsahegy 1896. A „Stráz na Sionu“ ev. egyházi 
néplap kiadása. 56 lap. Ara 12. kr.

A fentnevezett szerkeszcőség üdvös dolgot vég
zett, a midőn Ceslár kis művének megjelenését előse
gítette. A szerző egyszerű földműves, a tisza-szent- 
miklosi ág. h. ev. gyülekezet kurátora. Szüleivel 
együtt, a kik salétrom gyűjtők voltak a délvidéken, 
Sziléziából költözött hazánkba. Egy kicsiny sereg
nek jó vezetője volt. Egy ideig ő volt a tisza szent- 
miklósi gyülekezet tanítója s vasárnaponként maga 
köré gyűjtötte a híveket, hogy énekkel, imával és 
szent beszéd olvasásával dicsérjék az Urat. A dip
lomával nem rendelkező tanító kénytelen volt le
mondani a tanítóságról és a hálás hívek kurátoruk
nak választották.

A fentjelzett művet ő eredetileg a tisza-szt.-mik- 
lósi leány gyülekezet tagjainak irta, útmutatást adva 
abban, miként védekezzenek a nazzarenus téritők és 
futkározó atyafiak ellen. Ceslár, akivel a sorok Írója 
maga is azon időben többször érintkezett, már azon 
az utón volt, hogy nazarenussá lesz. Arczkifejezése, 
modoros szólamai arról győztek meg, hogy külömben 
rendkívül buzgó egyházhivünk a nazarenismus rajon
gó hívei sorába lép. De Ceslár szorgalmasan olvas
tá n  bibliát, nem engedte szemére nyomni a rajongók 
hi bli a ai agy arázó szemüvegét, ellenállott a kisértésnek. 
E lelki harczának szüleménye a fentjelzett rnűvecs- 
Jko, melyben 12 fejezetben igyekszik olvasóját meg
győzni a nazerenus rajongás veszedelméről és téve
déséről. Az egyes fejezetek czime : a gyermek kereszt-

j ségről ; az Úrvacsora élvezetéről; a templomról, gyer
tyákról és képekről; a papokról: az ünnepekről; 
a katonákról és fegyverről; az újjá születésről ; az 
Isteni kegyelemről ; az írás magyarázatról ; a fele
baráti szeretetről ; a bünbánatról és keresztyén élet
ről ; végszó.

E fejezetekben mint a népfia szól a néphez, a 
szentirás és tapasztalatai alapján mutatja meg a 
rajongó tévedését.

A mű a nazarenizrrussal küzködő vidékeken 
az ingadozó hivek megerősítésére áldással terjeszt
hető, Érvelései avilágiasabb és ügyesebb baptisták
ra is alkalmazhatók. A nazarenus nem fogja olvas
ni a z t ; mert az Írástudók a nazarenusok között val
lásos tárgyról szóló művet, a biblián kívül, nem sze
retnek olvasni. Egynek, aki már kissé alább ha
gyott a rajongás tüzével odaadtam elolvasni a művet. 
Pár nap múlva visszahozta azt. Előttem egy szóval 
sem nyilatkozott, igaz,fel sem hívtam nyilatkozattétel
re. Más hívem előtt azonban, a ki kérdezte tőle, hogy 
váljon olvasta-e a munkát, akként nyilatkozott : „ol
vastam s nem tudom váljon az irta e a könyvet, a 
kinek neve oda van nyomtatva, de ha az is irta, az 
az ember nem igazságos,“

A nazarenismus baptismus testvérek s egyhá
zunknak az utóbbi még ravaszabb ellensége. Nem 
gyermekei ők a reformátionak, hanem, amint Ha- 
genbach szellemesen megjegyzi, azon gyomhoz ha
sonlók, a mely áldásos eső után épen a jó földben 
burjánzik. Hosszú és gondos megfigyelés után mond
hatom, hogy vitatkozni s általában vallásos dolgok
ról szólni e szánalmas rajongókkal egyáltalán kár
ba veszett dolog. Legjobb teljesen ignorálni őket s 
a mellett buzgón, odaadóan hirdetni a tiszta igét s 
mindent elkövetni az egyházi élet élénkítésére s arra, 
hogy a hívők teljesítsék kötelességüket és öntuda
tosan megvédni tudják hitöket. Sz.

„Szabad Sajtó“ czime alatt prot. politikai he
tilapra bocsát ki előfizetési felhívást Péntek Ferencz 
ref. lelkész. A múlt évben ugyanaz a szerkesztő 
megalkotni igyekezett a prot. sajtóirodát, a mely 
terve azomban pártolás hiányában nem valósúlha- 
tott meg. A hírlapirodalom terén két hatalom ver
senyez az előfizetési felhívás szerint. E két hata
lom neve: ultramontanizmus és liberalizmus. A 
két hatalom támogatói nem vallás szerint oszolnak 
meg, mert az úgynevezett ultramontánok táborában 
van sok jeles protestáns és megfordítva a liberáli
sok seregében a szabadabb gondolkozásu katholi- 
kusok és protestánsok csak hűséges fegyverhordo
zói a zsidóknak. A zsidók nem csak a kereskedelem, 
ipar, művészet és tudomány terén tűnnek ki, hanem 
lefoglalták a maguk részére a napi sajtót is. Ez, a 
zsidók-erénye és a keresztyének-bűne. Épen ezért, 
magyar nemzeti szempontból fogva fel a dolgot, 
az antisemitizmus valóságos őrültség, mert a magyar
zsidók, a kezükben levő nagy hatalommal, megbe- 
csülhetlen szolgálatot tesznek úgy a magyar nemzet
nek, mint a magyar államnak. Nézetünk szerint jó-
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lesz a szövetséges szolgálatait túl nem becsülni, ha
nem széjjol nézni kissé a világtörténelemben s meg 
figyelni a szövetséges társ természetét és végczél- 
jait. E szövetséges társ eddig még egy szövetsége
sét sem szerette önzetlenül és drága kárpótlás nél
kül— példa reá a lengyel nemzet szomorú helyzete.

A szerkesztő maga is elösmeri, hogy a zsidó 
liberalizmus, amint döngeti.az ultramontanizmust,úgy 
sadduceus álláspontján semmi féle vallásnak sem ked
vez. Nézetünk szerint a napilapok hatását hetilappal 
nem igen lehet ellensúlyozni. Protestáns vagy he
lyesebben, mert a katholikus nem ultramon- 
tán műveltek között is akadna olvasókra, ke
resztyén irányú napilapra nagy szükség van, de 
előbb lo koll mondani a sadduceusok mindennemű 
szövetségéről.

Sz.

Japán 1885. óta az „egyetemes ev. protestáns 
mis9Ío egylet,“ a németországi protestáns egylet 
gyermeke, szintén missioi állomást tart fenn Ja
pánban. E missio ezélja az volt. hogy az eddigi 
ev. missio egyletek rendszerétől elütő uj missio 
rendszert létesítsen. Első sorban a kultur népek 
lennének megtérítendők és pedig tudományosan 
képzett hittérítők által, a kik hivatva lennének 
dogmamento8 keresztyénséget terjeszteni. E missio 
nagyon csekély eredményt volt. képes egy évtized 
alatt felmutatni s alighanem oly sorsra jut, mint 
az unitárius missio, mely daczára annak, hogy már 
régebben működik ez országban, bárminemű ered
ményt sem képes felmutatni.

A gör. keleti egyház első térítője 1800-ban 
kezdte meg működését Japánbon. A gör. keleti 
missio a gör. keleti kultusnak a budhismussal való 
külső rokonságánál fogva szép hódításokat tett. 
Jellemző, hogy azon házakban, melyekben gör. ke
leti keresztyének és budhisták közösen laktak, a 
falon a szentképek mellett voltak felrakva a bud- 
hista bálványok. E missiónak jelenleg nincs nagy 
jövője Japánban. Jellemző az is, hogy mig minden 
más missio nevelőintézeteket tart fenn, addig a gö
rög keleti missio semminemű nevelő intézettel (is
kola, árvaház stb.) sem bir ez országban. Művét 
akadályozza az is, hogy az egyház feje egy külor
szág uralkodója.

A római egyház sem mutathat fel oly ered
ményt, mint a bibliai alapon álló ev. missio, A 
róm. missio nemcsak a pogányok, hanem az evan
gélikus keresztyének megtérítésén is buzgón fára
dozik, ha aztán sikerül neki egy-egy megtértet 
fogni, azt újból megkereszteli, dokumentálni akarva 
ez által, hogy ő az ev. keresztsóget semmisnek te
kinti.

Az. ev. missio Japánban számos iskolát tart 
fenn, melyekbe örömest járatják gyermekeiket a 
pogányok is. Az ev. keresztyének egyházuk fenn
tartására nagy anyagi áldozatot hoznak.

A felsőbb körökben is hódit a keresztyónség. 
Jelenleg az egyik miniszter, két holyettes minisz

ter, a legfelsőbb itélőszék egyik bírája, a képvise
lőház elnöke és több tagja keresztyének.

B E L M IS S IO .
Angol egyházi hadsereg. Ez a neve azon 

angol bolmissioi intézménynek, mely az angol állam 
egyház körén belül működik. Nem érzéki fegyver
rel, hanem az ovangoliom szellemével küzdenek o 
hadsereg tagjai a bűn és hitetlenség hatalmasságai 
ellen.

Az angol egyházi hadsereg (Church Army) 
bizonyos tekintetben utánzata az egyház körén kí
vül álló „üdvhadser*»gnek.a Az „üdvhadsereggel-4 
szemben az egyházi hadsereg hangsúlyozza az 
egészséges vallásosság és erkölcsi nevelés elveit 
s ezen magasabb elveket bármily gyors és feltű
nést keltő hatás kedvéért meg nem tagadja. Mi
ként az üdvhadsereg, úgy az egyházi hadsereg is 
különös gondot fordít a legolhagyatottabb nóposz- 
tály gondozására. A szervezet kormányzója a Lon
donban elhelyezett fő hadiszállás, pártfogói s tá
mogatói az összes anglikán püspökök. Az egyházi 
hadsereg működő tagjai egyenruhával bírnak, me
lyet azonban csak ritka osotben viselnek.

Az egyházi hadsereg szolgálatait a vidéki 
egyházközségeknok is felajánlja.

A socialis kérdés megoldásánál közroműködik 
munkaadás, munkaközvetítés és segélyezés által. 
Az általa fenntartott munkaházak kapui nyitva ál
lanak minden munkakereső részére. A belépő kö
teles magát a házszabályoknak alávetni, a kijelölt 
időben dolgozni, minden szeszes ital élvezetéről le
mondani. A munka befejezése után a szórakozó 
termekben meg van engodvo a dohányzás is.

A munkásházrtk lakói naponként 10 kr. zseb
pénzt kapnak. Bizonyos napokon egészen szaba
don kimehotnek a városba s ilyenkor nagy kisér
tésnek vannak kitéve különösen azok, kik azelőtt 
az iszákosság rabjai voltak. A ki szabadsága ide
jén a pálinka bódéba ollátogat, az azonnal kizá- 
ratik a munkásházból. Magában a munkásházban 
alkalmat adnak az ártatlan szórakozásra .is.

Az egyházi hadsereg „Church-Arrny-Gazotta“ 
czimü hetilapja 70 ezer példányban jelen meg s 
igen hathatósan terjeszti az intézmény iránt való 
érdeklődést, mely ha nőm oly zajos és feltűnés 
után kapkodó mint az üdvhadsereg, mégis igen szép 
eredményeket mutathat az egyháztól el nem sza
kadó belmissio torén.
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KÜLFÖLD.
Németország. Igen érdekes, hogy Németo- 

szágban daczára annak, hogy ott 20 év óta érvény
ben van a polgári házasság, ez intézmény nem bir 
gyökeret verni a nép szivében. Az új egységes né
met „Reichnak“ nincs népszerűtlenebb alkotása, 
mint a polgári házasság. A birodalmi gyűlésen a 
konzervatív párt javaslatba hozza az általánosan kö
telező polgári házasság eltörlését és helyébe a fakul
tativ polgári házasság behozatalát. A házassági anya
könyvet ezentúl is az állami anyaköny vezető ve
zetné. A házasúlók tőle hoznának tanúsítványt a lel
kész részére arról, miszerint az állami házasságjog 
szempontjából nem forog fenn házassági akadály. Az 
esketés megtörténte után pedig a lelkész adna az 
esketésről tanúsítványt, hogy a házasság bevezet
hető legyen az állami anyakönyvbe.

A mozgalom eleintén teljesen jelentéktelen volt  ̂
de egyre nagyobb arányokat ölt. Újabban meg lett 
czáfolva a liberális egyházi és politikai lapok által ter
jesztett azon hir is, mintha a berlini „Oberkirchen
rath“ ellenezné e módosítást, bár ezen, ösmerve a 
szoros kapcsot a német állam és ev. egyház között, 
nem is igen csudálkozhatnánk.

Németországban azon politikai liberalismus hoz
ta létre a polgári házasságot, a mely egyházellenes 
volt, első sorban a róm. katholiczizmus, másodsor
ban általában az egyházra akart mérni csapást s 
lehetővé akarta tenni azt, hogy az új német biroda
lomban az egyház árnyékán kivűl is élhessenek az 
emberek.

E várakozást nagy csalódás érte. A róm. katholi
czizmus sohasem volt oly erős mint ma. Az egyház 
pedig teljes erkölcsi győzelmet aratott, úgy, hogy 
ma alig merne egy művelt ember is csak kizárólag 
polgári házasságra lépni, ha csak nem akarná ma
gát kitenni a társadalmi megvetésnek.

Az „Allgem. Ev. Luth. Kirchen Zeitung“ köz
li egy jogtudósnak czikkét a polgári házasságról, 
amelyben az kifejti, mily üdvös volna, ha a német 
nép nyakáról levennék azon nyűgöt s ha amint 
most az illetők tetszésére bízzák azt, hogy váljon 
teljesitik e az ő vallási kötelességüket, úgy a jövő
ben tetszésükre bíznák a házasulandóknak a pol
gári kötést, persze az állami anyakönyvvezetőnek 
ez esetben nagyon kevés dolga volna; mert a né
met nép ma sem érez mohó vágyat a polgári há
zasságkötés iránt. A jogtudós kifejti azt is, misze
rint a polgári anyakönyvezetés semmivel sem jobb 
sem biztosabb a régi egyházi anyakönyvvezetésnél. 
A következő számban a lap körvonalozza álláspont
ját, mely szerint ellenezte a polgári házasságot an
nak idején ; de a javasolt fakultativ polg. házas
ságot jelenleg nem tartja kivihetőnek, czéltalan

küzdelemre pedig nem akarja elfecsérelni a más 
téren nagyon is szükséges erőt.

Az „Allgemeine Konservative Monatsschrift“ 
áprilisi számában Dr. Nathusius, greifswaldi the- 
ologiai tanár, következőképen szól a kérdésről : 
„Az egyházra nézve elsősorban az teljesen közöm
bös, hogy valamely országban épen semmi házas
ságjog sem létezik és hogy ott esetleg a kötele
ző vagy fakultatív polgári házasság van-e érvény
ben. Az egyháznak tekintet nélkül az egyházon 
kívül álló nézetekre, tanúsítani kell az ő házassági 
ideálját s azt a gyülekezetekben érvényre emelni, 
tekintet nélkül arra, hogy váljon a bassutok, vagy 
a matabelok, vagy a chinaiak, vagy valamely úgy
nevezett európai kultúrállamban létezik az egy
ház.

Keresztyén házasságnak csak az tekinthető, 
melyre a vőlegény és menyasszony az Isten áldásá
ban vetett hittel lépnek, a mely áldást Isten a 
szent írásban kijelentett meghatározott rendhez kö
tötte. A keresztyén házazsági rend ép oly tárgya 
a hitnek és hitengedelmességnek, mint a kijelentés 
más tárgyai. Á keresztyén házassági rend abban 
áll, hogy a házasság monogamikus, felbonthat!an, 
nem csak külső viszony, hanem a szeretet lélek- 
közössége legyen és hogy a házasság feje a férfi. 
Ha a keresztyénséget oly nép körében hirdetik, a 
hol, mint Afrikában többnejűség van, vagy a hol 
az asszonyt ellehei adni, vagy a hol, mint a po
rosz országjog szerint a kölcsönös ellenszenv miatt 
el lehet válni, vagy a hol a törvény nem kívánja 
azt, hogy a házastársak szeressék egymást stb. — 
ott mind ennek a házasságról szóló keresztyén 
igehirdetésre nincs más befolyása mint az, hogy 
ott ezen pontokra különös súlyt helyez. Egy a ma- 
tabelek joga szerint kötött házasság még nem ke
resztyén házasság azért, mert azon országban az 
az érvényes házasság ; egy a porosz országosjog 
vagy német polgári jog alapján kötött házasság még 
nem keresztyén házasság azért, mert Poroszország
ban és Németországban ez a jogérvényes házasság. 
A házasság csak az által lesz keresztyén házasság
gá, hogy a házastársak — az állami és polgári jog 
követelményei mellett — magukat az Isten által 
kijelentett házassági rend elismerése alá helyezik. 
Erről tesznek vallomást akkor, a midőn a lelkész 
eskető kérdéseire felelnek és e vallomásuk alapján 
esketi az össze őket és rájuk adja Istentől a 
házasságra rendelt áldást. Ezen aktus után érvé
nyes csak a házasság a keresztyén gyülekezet előtt 
mint teljes keresztyén házasság. A keresztyén há
zasság sem az anyakönyvvezető sem a lelkész ál
tal nem tétetik keresztyén házassággá, hanem az 
egyházi nézet szerint a házastársak maguk kö
tik és végrehajtják a házasságot, az egyház 
szolgája által a házasság keresztyénnek lesz elös- 
merve és Isten áldása, a mely általánosságban az



Isten által akart házasságot megilleti, h gyülekezet 
részéről egy bizonyos házasságra kérve lesz, h 
midőn előbb az anyakönyvvezető nzon házasságot 
nz állam törvényeivel megegyezőnek ismerte ol és 
a házasságra lépőre nézve mindazon jogokat érvé
nyessé tette, melyek azon államban a házasfeleket 
megilletik (névviselés, örökösödés stb).

Ismétlem újból : az egyházra nézve önmagá
ban véve teljesen közönyös az, váljon egy országban 
van o jogi házassógrend, vagy helyesen azon polgári 
házasság rendet, melyet az egyház bizonyos ország
ban talál, respektálnia kell, annélköl, hogy a ma
gasabb és ideálisabb Isteni házusságrend követel
ményeit megmozdítani, vagy gyengíteni engedné, 
így aztán elméletileg teljesen hidegen hagyna ben
nünket az a kérdés, hogy váljon a fakultativ vagy 
kötelező polgári házasság helyesebb-e? — E kér
dést a tényleges egyházpolitikára nézvo azon kö
rülmény teszi fontossá, hogy német ev. népünknél 
századokon át a tekintély felfogású oly egységes, 
hogy nehezen bírja megszokni a gondolatot, hogy 
az állami tekintély olyasmit is kívánhat, a mit 
egész álialánosságban az egy házirend nem követel 
Innen következett az, hogy az állami unyukonyv- 
vezetés Lehozatal» után sokan elhitték népünk ré
széről azt, a mit sugdostak neki : a császár nem kí
vánja többé, hogy a pap által esketlessétek maga
tokat, hantin az anyakönyvvezető által. Csak erre 
lett aztán az úg}ncvezelt csészéiparagruphus meg
alkotva, mely uzt mondja, hogy az egyházi köte
lességek a polgári törvény által érintetlenek ma
radnak. (A mi kodifikátoraink ezt szóazerint lefor
dították. A ford).

Ha a fakultativ polgáriházasság tényleg be
hozatnék, úgy ez nagy könnyebbség lenne a népre, 
mely többé nem az anyakönyvvezetővel, hanem a 
sokkal kényelmesebb lelkész által végeztetné ügyét* 
De másrészt sokaknál azon lelkiismeret nyugtala
nító kérdést is megszüntetné : váljon a polgári ak
tus vagy pedig az esketés alapitja-e meg a házas
ságot? Ismétlem, hogy a felvilágosult keresztyén 
lelkiismeretro nézve e kérdés semmi nehézséget 
sem rejt magában ; mert a keresztyén jegyesek 
maguk kötik a házasságot s megszerzik arra nézvo 
először a szülék beleegyezését, másodszor az állam 
elismerését és harmadszor a keresztyén gyülekezet 
elismerését ; a polgári jogi következmények érvény
be lépnek természetesen a polgári aktus után, de a 
házasság az által még nincs végrehajtva és a 
lelkész turn hozás feleket, hanem csak jegyesekéi esket, 
azért az esketési formula változtatások, melyeket 
1875. végrehajtani akartak, nem csak minden ala
pot nélkülöztek, hanem ízléstelenek'is voltok. Tény 
azonban az, hogy a keresztyén gyülekezet számos 
tagjára a házasság kezdetének kéidéso ma is za
varólag hat és a keresztény néptudalnak megfele

lő intézkedés volna az. ha az állami elismerést ma
gában foglaló aktus egybeesnék az esketéssel. A 
ki aztán Németországban Isten rendje szerint ke
resztyén házasságban nem akar élni, az megeléged
hetik a polgári házassággal (fakultativ polgári há
zasság), természetesen o polgári házasságban élő 
felek magatartása szemben az egyházzal még ha
tározottabb lenne mint azoké, kik rna nem esköt- 
tetik magukat, az egyháznak pedig ehhez képest 
kell majd eljárnia. Kemélhctőazonban, hogy a pol
gári kötést csak azok vennék igénybe, akik határo
zottan nem keresztyének, vagy a kik oly vallási 
körökhöz tartoznak, melyeknek hivatalnokai állami- 
elismeréssel nem bírnak“. Látjuk tehát, hogy Né
metországban még a theologiai tanárok is féltékenyen 
őrzik nz egyházi álláspontot s bizonyos hangzatos 
frázisok kedvéért lo nem mondanak az egyház ide
ális követelményeiről. Nagy tanúság és okulás le
gyen ez nekünk is.

Siajcz. A lelkész közreműködését a népisko
lánál sikerült a liberálisoknak 25 év előtt teljesen 
kiküszöbölni. Ezen liberális intézkedés azonban 
nem mozdította elő az iskola ügyet. A berni kor
mány az iskolaszék számára készített szabályzat
ban ajánlja a lelkészeknek, hogy a népiskolára 
gondot viseljenek, az iskolát szorgalmasan látogas
sák, a tanítót támogassák abban, hogy a tanulók 
rendesen járjanak az iskolába, úgyszintén töreked
jenek arra, hogy a fegyelem, jó rend és szokás 
fenntartassék. A lelkészek hozzák tudomására az 
iskolaszéknek a beálló visszásságokat.

Anglia. Nagy feltűnést és felháborodást kelt 
az angol pápista körökben a hires Manning bibor- 
nok életrujzu, melynek szerzője a bibornok bizal
masa és jogtanácsosa Purcell O. ügyvéd. A bibor
nok átadta neki naplóit s azon felül a nevezett ügy
véd lévén a bibornok végrendeletének végrehajtója a 
püspök legbizalmasabb levelezése birtokába jutott.

Az életiró szerette hősét s daczára ennek az 
adatok, melyeket közül, nagy árnyat vetnek a bi
bornok jellemére és egyéniségére. Az életrajz ok
irataiból kitűnik, hogy a bibornokot a hiúság és 
önzés vitték a papi pályára. A pápistaságra való 
áttérése olőtt éveken át nagyon kétszínű szerepet 
játszott, egyik oldalon erősitgette, hogy az anglikán 
egyház jogai isteni eredetűek, titokban addig a pá
pistáknak egészen mást mondott. Legjobb barátait 
perfid módon tudta háttérbe szorítani. A vatikáni 
zsinaton fő szerepet vitt s ő tekinthető a c s  i i l m -  
tatlansági dogma megalkotójának. A vatikáni zsinat 
értékét érdekesen iJlustrálja az életrajz iró, midőn 
azt mondja : „Előkelő hölgyek hízelegtek mindkét 
párton, és gyöngéd, okob diplomatával összehoz-
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ták azon zsinati atyákat, a kiket meg lehetett 
győz ni, s kikkel lehetett beszólni.“

Oroszország. Érdekesnek és tanulságosnak 
tartjuk Lamansky VI. tanárnak a földrajzi társaság 
folyóiratában közlött nézetét a kisebb népek 
és nemzetiségek nyelvéről. A tudós tanár nagy 
barátja azon kisebb népfajoknak, melyek tudvale
vőleg nagy számmal találhatók Oroszországban. 
Érdekökben emeli fel szavát s óhajtja, hogy sza
vait a hatalom birtokosai figyelemre méltassák. A 
nevezett folyóiratban (Zivaja Starina) a többek kö
zött ekként szól: „A midőn elismerjük, mily lé
nyeges az emberi szellem szabadsága, el kell ös- 
mernünk, hogy a műveltség és felvilágosodás kü- 
lönfélesége fontos momentum. Az orosz papság 
nagy érdemeket szerzett az által, hogy a szentirást 
különféle nyelvekre forditotta. Az egyház emléke
zet óta hangsúlyozta az anyanyelv elkerülhetlen- 
ségét az istenitiszteletnél.

Minden nyelv külöinbőző utón terjed. Gazda
gabb nyelv az irodalom és műveltség által terjed 
s válik szükségessé. Az alsóbb és népiskolák tan
nyelvének mindég a nép nyelvének kell lennie. A 
ki azokban idegen nyelvet tanít, az rostába vizet 
önt . . a gyermekek nem tanulják meg azt, és a 
mit megtanulnak belőle, azt otthon elfelejtik. A 
lelkész és tanítónak közel kell állania nyájához, 
tanítványaihoz és azok szüleihez, kell, hogy össze
fűzve legyen azokkal a szeretet, az anyanyelv szel
leme által.

Az iskola feladata, hogy a keresztyén és pol
gári műveltség elemeit nyújtsa a gyermekeknek. 
Ha azt az időt idegen nyelvtanításra szenteljük, 
úgy az teljesen kárba veszett ! A tanuló a nyelvet 
meg nem tanulja, s a mit meg kellene tanulnia, 
azt sem tanulja meg. Hiábavaló az a követelmény 
is, hogy mindenki bírja az állam nyelvét. A kinek 
szüksége van reá, az úgy is megtanulja azt. A haza 
szeretetére és becsülésére könnyebben oktathatók 
az anyanyelv által. Legyen bár anyanyelvűk durva, 
egyszerű, szegény, a szüléknek és gyermekeknek 
mégis kedves az. Az ily kedves iskoláért ők azután 
még inkább fogják szeretni a czárt és Oroszorszá
got. Nem szabad elfeledni, hogy az az ember, a ki 
saját nemzetiségét megveti és törve beszéli az 
orosz nyelvet, nagyon ellenszenves jelenség és 
minden másnyelvű józan és becsületes paraszt, a ki 
nem tud oroszul, százezerszer hasznosabb Orosz
országra nézve, mint minden renegát, beszéljen bár 
kitünően oroszul. Nem becsülni a nemzetiséget az 
koresztyén ellenes dolog, kész veszedelem.“ Az 
„Allgem. Ev. Luth. Kirchenzeitung“ szerint e né
zet kezd már a magasabb körökben is hódítani 
A vallás kényszer és korlát helytelenségét is kez
űik belátni.

BELFÖLD.
Lapszemle. A „Prot. Egyh és Isk. Lap* 

l2-ík számában Szabd Aladár vezérczikkez az 
erkölcsi zűrzavarról. Szerinte ez a világ, mely
ben élünk, nem keresztyén világ, hanem pogány 
világ. Ezt teljesen mi is elismerjük s csak sajnáljuk, 
hogy gyakran a pozitív elemek is politikai téren 
pártolják a pogány elveket. Szabó Aladár minden 
téren kivánja a keresztyén elvek uralm it s ezért 
fejezi be czikkét a következő szavakkal: „A 
Krisztus nélkül erkölcsi zűrzavar uralkodik 
mindenütt s ez erkölcsi zűrzavar akkor tűnik 
el, ha a Megváltó helyet foglal a szivekben, a 
családokban, az egyházakban, a társadalomban s 
a bűnök sötétségében tévelygőknek azt kiáltja: 
Legyen világosság ! Nálam nélkül semmi jót, 
semmi igaz erkölcsiséget meg nem valósíthattok.*

Jellemző, a mit az uj-rend hatásáról Bú
zás Lajos ref. lelkész ir a 13 ik számban. A 
felső baranyi hivő ref. néptől hallani lehet olyan 
nyilatkozatokat az új rendről : „ Bizony-b'zony 
jobb is volt az a régi módja a házasságkötésnek, 
szivesen megfizetném én a mi a papnak jár, 
csak ne kellene annyit kószálni.“ „Nem is 
okos ember találta k i.“ „Ez is csak a papok 
kisebbítésére van.* „Vissza lehet-e ezt még a 
régire fordítani és m ikor?“ Nézetünk szerint 
a nép lelke ott még romlatlan, a hol igy fogja 
fel a dolgot és valóban fején találja a srnget. A 
czikkező aztán azt mondja, hogy híveinek hiába 
magyarázza, hogy a magyar nemzeti érdek és 
a felekezetek közötti béke kivánták a törvé
nyek meghozását, a nép azzal válaszol: „Igaz 
igy már értem, de még is csak jobb volt a ré
gi.“ Bizony kár az ily magyarázattal elma
gyarázni akarni azt, a mit a nép helyes érzése 
megtalált.

A 11-ik számban Dr. Szlávik Mátyás szól 
a szászok igazságáról, a kik szerinte egyházun
kat a külföldön denunciálják az által, hogy az 
egyetemes egyház kérvényének azon részét, 
melyről mi is a „tristissimum testimoni
um “ czime alatt megemlékeztünk, közölték a német 
egyházi körökkel. Erre külföldről az a fenye
getés jött, hogy ha a politika fő elvül tétetik 
egyházunkban, a (Gusztáv Adolf egylet megvon
ja bizalmát s nem az egyetemes egyház utján, 
hanem közvetlenül fogja eszközölni a segélye
zést. Ismételten is hangsúlyozzuk szemben a 
professor úrral, hogy a denunciálás fogalmával 
nincs tisztában. A szászoknak nincs szükségük 
denunciálásra; mert hiszen azt sem ta
gadhatja. hogy az erdélyi ág. h. ev. országos 
egyházból tisztán nemzetiségi és politikai in
dokból lett kiszakítva a brassói magyar espe- 
resség Nem szükséges a vádaskodás, még a



levélirás sem — hogy a politizáló irányt bárki
vel is megismertessük, elég, ha bárki isaz arányosi- 
tás által létre jött egyházi közigazgatási térképet 
lefesteti. Mi lapunkban Dr. Szlávik Mátyást 
neveztük denuneiansnak mindaddig, mig a „de- 
imnciansok“ czimU czikklun foglait állításait be 
nem bizonyítja E szerint mi denuneiansokat épen 
nem védtiink. A ránk vonatkozó azon megjegy
zésre, bogy mily szégyen az. bogy az arany
kalászos Alföld rónain megjelenő lap veszi vé
delmébe a denuneiáló törekvéseket, csak az a 
válaszunk: az igazság nincs sem hegyhez, sem 
rónához kötve s azt nem szabad megváltoztat
ni s(m az arany kalásznak sem a krumplinak 
kedvéért. Ma már chinai íallal nem vehetjük 
magunkat kőiül. Jessen, Schleswig-bolsteini lel
kész, lapunk második számában ismertetett köny
vében lefesti a német koimány túlzó és erősza
kos eljárását a schleswig-bolsteini dán evangéli
kusokkal szemben; de ezért öt sem hazájában, 
sem a külföldön senki sím  meri denuneiansnak 
nevezni; mert a mit irt, az igaz

A 15-dik száml án Szöts Farkas örömmel üd
vözli a K ál öli-biblia revízióját. Szász Károly, 
püspök, széiküldie az első 16 ívnyi részt, mely 
Mózes öt könyvét és Jozsué könyvét tartalmaz
za. Ugyanazon szám közli Szabó Aladár „(gon
dolatok a halál közelében* czimíí igen szép, le
het mondani klassikus érteki zését. Nekünk csak 
azon Önvallomás ellen van kifogásunk, melyben 
azt mondja, hogy 10— 12 évvel ezelőtt még nem 
hitt az evangéliumban — nem hihetjük, hogy 
a családban, az egyházban, az iskolában nyerve 
neveltetését egészen hitetlen lett volna A ki 
úgy ir a bitről, az lehetett egykor kélkedő — 
de teljesen hitetlen nem volt.

Ugyanazon számban Halász Feiencz „Te
endőink a népoktatás terén* cziuiű müvét is
mertetve a lap, helyesli a szerző azon javasla
tát, hogy ezentúl az állam elvegye a felekezettk- 
től a tanító képesítés jogát s továbbá, hogy az 
öszts tanítók állami fegyelem alá helyeztessenek. 
Az autonómia ezen megnyirbálását a lap azzal in
dokolja : „A hazafias protenstantizmus azautona- 
miának ezt a megszorítását is el fogja tűrni, ha 
ennek fejében az összes népiskolák hazafias 
szellemben leendő \ezetését biztositva látja “ 
Bizony-bizony ez uraktól „hazafias* czimen min
dent ellehet venni, még talán az evangéliumot 
is. Ntm gondolnak arra, lo g y  az egyszer eldo
bott jogot többé visszaszerezni nem lehet, nem 
gondolnak arra, hogy hhet még olyan kor
mány is, a mely ez áldozatkészséget épen 
nem fogja respektálni —  s oly gazdagon fogja 
jutalmazni az egyház pofitikai szolgálatait, a 
mily gazdagon jutalmazták a pátens ellen küz
dő egyház áldozatát!

A „ S á r o s p a t a k i  L a p o k *  12. számá
ban Zoványi Jenő „Betegségünk, orvosságunk* 
czimíí csikkében sok megszívlelendő dolgot 
< miit. Az egyházi élet megújítását nem reméli 
az egyházi hivatalos testületektől mindaddig, 
mig olyanok játszák bennük a főszerepet, kiknek 
politika a tő foglalkozásuk. A világi elemnek 
ezt a részét teljesen alkalmatlannak tartja az 
egyház ügyeinek élére s okosan tenné alelkészi 
kar, lm a maga csekély hatáskörében mindent 
elkövetne ezeknek az egyházi kormányzás te
réről való leszorítására

A „De b r e e z e  ni  P r o t e s t á n s  L a  p" 
15-ik száma közli „Thescattered nation“ czimíí 
angol lap nyomán két angol missionáius ma
gyarországi útleírását. A két missionárius a 
zsidók megtérítésével foglalkozik. FlsŐ állomásuk 
Buda] est volt, melytől igy írnak: „20-án Bu
dapestre érkeztünk Budapest egyike a konti
nens legérdekesebb zsidó pontjainak. Szám sze
rint a zsidók itt erősebbek, mint Bécsben, mert 
520,000 közül 120.0()0-en vannak. Kereskede- 
l(ii) és pénzügy csakm m egészen kezükben 
vannak. Alig van valami vállalat, mit ők nem 
kezdtttek, vagy nem támogatnak. Politikai lia- 
talmok meg oly nagy. hogy a törvényt legkö- 
selebb ép ö élettök változtatták meg. Magyar- 
országot most a zsidóság paradicsomának lehet 
nevezni. Nem csuda, ha közülök oly sokan 
buzgó magyaroknak vallják magukat." Előadva 
utjokat s érintkezésüket a zsidókkal, Okérröl 
Újvidékre utazva, leirják találkozásukat egy ev. 
lelkészszel is. A lap nyomán szórul-szóra kö
zöljük leírásuk at a következőkben: „Mig be
szélgettünk, egy érdekes személy lépett be hoz
zánk ; eleinte azt hittük, hogy katholikus pap, 
de aztán bemutatta magát, mint lutheránus lel
kész. Nagy szomorúságunkra ez a szegény em
ber, bár értelmes és szeleteire méltó, mégis ép 
oly ellenségének mutatta magát az igazságnak 
mint a zsidók. Az ö keresztyénsége egyszerűen 
az erkölcsiség száraz rendszere volt és ő nyil- 
tan mondá a zsidóknak — ép ellentétben, mint 
én, —  hogy minden vallás egyforma, és hogy 
mindenki menybe megy, ha ugyan van menny, 
ha helyesen cselekszik Nehezemre esett meg
tennem, de megtettem, hogy figyelmeztettem öt. 
hogy ő ép oly elveszett ember, mint a zsidók, 
azzal a külömbséggel, hogy az ő felelőssége 
nagyobb, mert ő Krisztus szent nevét hordozza 
és az ő tanai tanítójának vallja magát.“ Ha az 
esemény leírása hű, szégyenünk ; de lehet, hogy 
a jó angolok félreértették azt az ön beismeré
sük szerint értelmes és szeretetreméltó lelkészt...

Az „ E v a n g .  E g y h á z  é s  I s k o l a *  
13-ik száma igen jeles czikket, közöl Löw Fü- 
löp tollából. „A magyar á g .  liitv. ev. e g y h á z
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és a külmissio.* A külmissio nélkül nincs bel- 
missio A külmissio gazdagítja az egyház hit
életét.. Szerinte a mely egyház a külmis 
sióról lemond, legszebb jogáról mond le. A 
czikkező még egy momentumot elfelejtett, a 
mely szinte a missio felkarolásával áldásosán 
hatna hazai ág. h. ev. országos egyházunkra, — 
amennyiben a külmissio egyik alapfeltétele az élő 
hiten kivül az, hogy minden nép egyénisé
gét becsüljük és nyelvén szóljunk hozzá.

A 15-ik számnak vezérczikkében Lauko 
Károly az egyházi lapok pártolása tárgyában 
szólal fel, azt óhajtva, hogy azok pártolói ne 
csak a papok legyenek, hanem a világiak is. 
Kosz jelnek tartja azt, hogy egyesek csak a 
gyűléseken való szónoklás által akarják bebi
zonyítani hithűségüket, de sem a társadalmi 
életben, sém a gyülekezeti életben semmivel sem 
tanúsítják azt, hogy élő tagjai Krisztus egy
házának.

A „ C i r k e v n é  L i s t y “ 4-ik száma közli a 
liptói esperesség papjainak (kettő kivételével) 
nyilatkozatát az esketési formula változtatása 
ügyében. A tiszai kerület püspöke a püspöki 
kar utasításait azon felhívással közölte a lelké
szekkel, hogy azok Írásban terjeszszék be az 
utasítások végrehajtásáról szóló jelentésüket. A 
lelkészi értekezlet a múlt hó 26-án tartott ülé
sén kijeletette, azon alaposan indokolt elhatá
rozását, miszerint semminemű esketési formula 
változtatást sem tart szükségesnek, megenged
hetőnek, sőt ellenkezőleg veszélyesnek és ártal
masnak jelenti ki azt, s épen azért nem is fog 
a tervezett agendai módosítások értelmében 
eljárni. A nyilatkozatból közöljük a következő 
részletet: „Nem tartjuk megengedhetőnek a 
változtatást azért sem, mert mindnyájunknak 
lelkészi beiktatásunk alkalmával kezünkbe lett 
adva az agenda és mi akkor az Isten oltára 
előtt esküvel megfogadtuk, hogy a szerint fo
gunk végezni minden hivatalos cselekm ényt; 
mert az egyházban másfél század óta használt 
agendai formulák nem változtathatók meg ad
ministrativ utón, tehát a püspöki kar határo
zata folytán sem. A főtisztelendő püspöki kar 
ugyan meghatalmazást nyert erre az egyetemes 
gyűléstől, de a mi tudatunk és lelkiismeretünk 
szerint az egyetemes gyűlés ily meghatalmazást 
osztogatni nincs fel jogosítva.*

Az agendai változtatás veszedelmére utalva 
a hitéletben, ekként szólnak : „Nekünk épen 
meg kell erősitnnünk azt, a mi apáinkról re
ánk maradt és nem kell változtatni, rontani és 
a világ óhajához képest idomítani a régi jó ren
det az egyházban. Különösen ma, amidőn az 
egyház alapjait ássák alá és az egyház gyöke
reiben más kisértések, támadások, szakadások

dúlnak, nem szabad a szent házasság kötésének 
fontos cselekményénél szükségtelen, meg nem 
engedhető, veszélyes, ártalmas változtatás által 
még agendai harezot is előidézni " A liptói pap
ság ezen férfias, öntudatos és hithű eljárása di
cséretet érdemel. Az arányosítás a sok baj, bel- 
harcz stb. mellett jót is hozott, amennyiben 
első positiv gyümölcsét örömmel szemléljük. A 
tiszai kerület az uj esperesség által egészséges 
uj erőt nyert s a bátor példa által a bátorta
lanokat is megszállja a bátorság, s e téren bizo
nyára kezet fognak a liptói testvérekkel : az 
egyházi álláspont megvédésénél!

A „ R e l i g i o “ 27-ik számában „Az 
imádságos könyvek 'kiadóinak s a lelkipászto
roknak figyelmébe“ czirnű czikkben arról szól, 
hogy az imádságos könyveknek a „lelkiismeret 
megvizsgálása“ vagy „gyónó tükör“ czimü ré
sze rendszerint hiányos. Különösen két kérdés 
hiányzik a czikkező szerint Az egyik kérdés 
igy szólna : „Nem vétkeztem-e hitem ellen az ál
tal, hogy gyermekeimet, vagy gyermekeimnek 
egy részét protestahs vallásnak engedtem át ?* 
Zárójelben a bűn súlyos voltát ekként ajánlja 
feltüntetni : „A ki vegyes házass ágban él s 
beleegyezik abba, hogy gyermekei, vagy 
gyermekeinek egy része prot. vallásban nevel
tessenek, ez által megfosztja gyermekeit az egy
ház lelki kincseitől, milyen : a sz. mise, igazi 
gyónás, igazi oltári szentség stb., mely lelki 
kincseket az Ur Jézus drága vére árán szerzett 
meg lelkünk üdvösségére. Az ilyen szülő oly- 
formán vétkezik, mintha maga hittagadóvá len
ned' A másik kérdés, mely a róm. imakönyv
be foglalandó lenne a következő : „Nem támo 
gattam-e választásnál szavazatommal olyan térfíut 
ki sz. vallásom ellen működött. ?*

A nevezett lap újdonsága szerint Mária 
Valeria főherczegasszony a bécsi tanítónők és 
nevelőnők egyesületének védnökségéről lemon
dott E lemondás oka az, hogy a nevezett egy
let a főherczegnő tudta nélkül sorsjátékot ren
dezett s abban oly könyveket sorsolt ki, m ely
nek irányát a főherczegasszony nem helyeselheti, 
sőt legszentebb vallásos érzelmeit sértik azok.

Hogy vagyunk a polgári házassággal Bán
ságban. A fenti tárgyban kívánom előadni tapasz
talásomat, teljes tárgyilagossággal, a tiszta tényál
lás szerint, tekintettel nem csupán magunkra, evan
gélikusokra, de — úgy hiszem, nem egész fölösle
gesen, mert hisz’ jó többfelé is körülnéznünk egy
házunk mostani válságos helyzetében, hogy annál 
jobban „eszünkbe vehessük azokat, a melyek né- 
künk a mi békességünkre valók“ — a más vallás
felekezetekhez tartozókra is, szerencsések lévén 
(vagy épen sajnosnak mondhatnám ezt talán in
kább magunkra nézve) hazánknak miként nyelvi 

| sokféleségét, úgy minden vallásfelekezetet, még a
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nazarénus s baptista szektákat is (csupán unitáriu
sok nincsenek) s mindnyáját a lakosság lélekszá- 
ruában is meglehetős erősen képvisolvo, itt, espo- 
rességünk területén mind ogyütt látni, volök közel
ről érintkezni.

Vidékünk nyelvi s vallási eme tarkabarkasá- 
ga által hazánk összlakosságának a képét — ér
zelmeit, gondolkozását, szokásait — is elénk tárva 
láthatjuk s ezt a sokféle népet itt, mint valami ki
állításra összehozva, igv egymás mollett ha mog- 
figyoljiik, maguktartásából némi következtetést von
hatunk könnyen arra a szellemro, a moly áthatja, 
vezeti hazánk lakosságát általában.

A polg. házasságra vonatkozólag itt az a ta
pasztalásunk, hogy ahhoz a nép valamenynyije 
csak kényszerűségből tud hozzátörődni; mindazon
által olleno való semmiféle agitatiora nem gondol.
A polg. házasságkötéshez a házasulok rendszerint 
kezdettől tisztességes ruhában jelennek inog; a 
szokásos lakodalmi, illetve esküvői ruhadiszt azon
ban ez alkalommal - használni nem szokták, som 
nászközönség nem megy velők, csupán két tanú s 
a fiatalabb házasuloknál az atya, vagy anya, vagy 
gyám is; a házassági anyakönyv aláírását a háza- | 
sulók s tanúik megtagadni nem szokták. S mindez 
rendszerint a saját maguk emberségéből minden 
kínálás nélkül — akár pro, akár contra a saját 
maguknak a mondottakra nézve kezdettől ilyen fel
fogása után indulva, történik igy. Agitatiot, vagy 
tüntetést tehát a polg. házasság ellen itt a népnél 
nem venni észre, egyrészt azért, mert oldott kévé
nek a sorsa lévén helyzete, nincs tömören együtt 
egy faj s hitfelokezet sem s a meglehetős bizal
matlanság folytán, melylyel egymás iránt viseltet
nek, bizony az se lehetetlen, hogy egyik a másikra 
hajlandó rá fogni, hogy miatta, avagy épen az ő 
kedvéért kellett a polg. házasság s azért lett be
hozva ; másrészt azért sem, mert hisz’ hova tovább 
mi minden újnál uiabb bajt ért már meg, a mely 
által már eléggé el van készülve rá, hogy „foly
tatása következik“ s akarva nem akarva szinte ülő
re is hozzá idomitódik még más bekövetkező vi
szonyokhoz is, a melyekről azt mondja : „nem sze
retem ezeket.“ Tény továbbá, hogy a népben az ő 
ép, tiszta, egyszerű felfogása, a melyet nem tudnak 
holmi magas olméleti okoskodások össze-vissza za
varni, azt a meggyőződést érleli meg magára val
lására nézvo, a melyen a polg. házasság által csor
bát lát ejtve, hogy a vallási dolgok a fölsőbb inté
ző köröknél már mint olavultak nagjron kovesot 
kezdenek nyomni a latban; do érezve e tekintetbon 
tehetetlenségre kárhoztatott holyzetót s a szabad 
vélemény nyilvánítása érvényesülésének — a libo- 
ralismus meghamisításával — korunkban oly anyi- 
ra lenyűgözött voltát, csupán magába rejtett vi
gasztalva kesorgéso foglalkoztatja egész valóját.

Mi nálunk ilyennek találom a helyzetet, min
den faj 6 hitfelekezetnól egyformán. Ebből követ
keztetve a minori ad május, nem tudok oly jövőt 
jósolni a hazánk felső vidékein itt ott folszinro ke
rülő néppártnak, vagy hasonló irányzatú egyéb 
mozgalomnak, hogy a jelon viszonyok között egész 
hazánkra kitérieszkedőlog számbavehető tényezővé 
válhatnék valaha, hiányozván althoz kellő száma a 
vezetőszerepre hivatottaknak. Ám abból viszont, 
hogy a népnél a polg. házasság intézmónyo iránt 
lelkesedést ópenséggel nem veszünk észre, leven 
annak szorinte a hitközöny a gyűlölő oka, a melyre

nézvo szereti hinni, hogy azt a vallás saját bolső, 
ereje egyszer mégis majd csak meg fogja tömi s 
igy azzal a remény nyel is szereti kocsogtotni ma
gát, hogy a polg. házasság intézinényo se fog fenn- 
állaui soká, — ebből kövotkoztetve, azt hiszem, 
hogy daczára minden országos fényes liberális gyű- 
lósozésnek, a néppel általában szinte igy vagyunk 
a hazában mindenütt, a polg. házasságról való vó- 
lokedése tekintetében.

Hogy a nép a mindenütt jelentkező nagymér
vű hitközönyben látja a polg. házasság létrejöttét, 
ez neki el nem vitatható orős meggyőződése, a 
mely tápot nyor abból a sokszori kesorü tapaszta
lásából, hogy a társadalom magasabb osztályainál, 
a mikor csak alkalma van azokkal érintkezni, mai 
napság ugyan — igen igen ritka kivétellel — már 
nyomát sem látja semmiben az igaz vallásos érzü
letnek, de annál többször lépten nyomon tűnik sze
mébe a vallás semmibe vevóse s számos olv jelen 
ség, trágár bőszed s cselekmény, a mi vallás erköl
csi érzületét mélyon megbotránkoztatja.

Mint jellemző esetot a nép felfogásának az 
illustrálására, mennyire nem kedvező véleményt 
alkotott magának a polg. házasságról, mennyire 
idegenkedéssel nézett annak oléjo, érdekesnek ta
lálom megemlíteni, hogy az én egyházamban még 
ezelőtt két évvel, mikor a nép a polg. házasságot 
novéröl hallomás utján már ismerni kezdte, egy 
leányra, a ki akkor ogy-- olőbbi nejétől törvénye
sen elválasztott — férfival lépett házasságra (s az 
ilyen eset itt nag}’ visszatetszést szülve híveim 
közt első Ízben fordult elő), gúnyból a néptől ez 
az epithoton száradt rá : „civilka" s annyi szúrós 
megjegyzést hallott magára a néptől, hogy szinto 
elég sok félelmet is állt ki a népnek elleno irá
nyult ingerültsége folytán.

Vallás-erkölcsi élotót közelről érintő fontosabb 
dolgokban népünk nem szeret semmi újat. S oz 
jól is van igy. Vullás erkölcsi óloto addig áll erős 
alapon, a inig ez igy van.

Valóban méltó csodálkozását halljuk itt uton- 
utfélen a népnek a felett, hogy mire volt jó tula j- 
donképen a polg. házasság behozatala ; hisz' tud- 
vást tudja, hogy ha valami igényol reformot a köz
jó érdokében, ott vannak régi — társadalmi, köz- 
igazgatási s közgazdasági bajaink elég nagy szám
m al; miért orvosol ott, a hol baj nincs?!*) Sok- 

, szór hulljuk pl. méltó panaszát a vadházasságok; 
ollen is, már a hol vannak ; ez a viszás, közer- 
kölcsromboló állapot igényclno már igazán rend
szabályozást; valamint az a visszás állapot, hogy 
sok házastárs rövidebb vagy hosszabb ideig, vagy 
végleg kónyo-kedve szerint hagyja el házastársát, 
a mely bajok előtt az állam tétlenül szemet húny 
s az egyházat, midőn saját hatáskörében azok 
megszüntetésén, orvoslásán munkál, ebbeli munká
jának sikertelensége esetén minden segítség nélkül 
hagyja, vagy oly segédkezésben részesíti, a miben 
nincs semmi köszönet s a rósz példa kövotósóro 
vérszemet kapnak mások is. De hát a hol igazi 
fontos erkölcsi érdekről van szó, ott látjuk sokban 
a törvény valóban pótlásra szoruló hézagosságát.

A polg. házasságról szóló törvényben nem lát 
a mi népünk egyebet, mint fölösleges hivatal s ez
zel az úgy is már túl sok költsóg-teher-szaporitást.

*) M ilyen egészséges ész já rás  oz T oron tá lion , tízork-
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Ez a nazarénusoknak s baptistáknak is a vélemé
nye, a kiknek pedig jó szolgálatot vélt tenni a libe- 
ralismus a polg. házasság behozatalánál; holott 
ezek a mint az egyházat s intézményeit nem be
csülték, ép úgy nem becsülik ők az államéit se, 
egyfelől kozmopolita gondolkozásuknál, — másfelől 
azon sokszor hangoztatott elvöknél fogva, hogy ők 
szakitottak a világ szerint való élettel s a szent- 
irásban a házasságról nem találnak sehol semmit 
feljegyezve, hogy 8zt bizonyos hivatal előtt s bizo
nyos formalitások közt kell megkötni.

En bizonyosabbnak tartom, mint nem, hogy e 
ezekták hívei közt lesznek aránylag legtöbben, a 
kik nemcsak hogy egyházi, de polg. házasságot 
sem fognak kötni s maradnak inkább vadházas
ságban ; mert, hogy az élet egyes világi vonatko
zású teendőiben is eljárni látjuk őket pl. a törvény
kezés, adózás, katonáskodás terén, e tekintetben 
kötelességeiket még megteszik, épen mert köteles
ségek, mert kötelezi rá őket a törvény, a „felsőbb 
hatalmasság, melynek engedelmeskebni tartozunk 
de a törvényes házasságkötés szabadsagukra van 
hagyva, élhetnek is vele, nem is ; nem kötelezi rá 
őket a világi törvény, hogy csak törvényes házas
ságban szabad élniök ; hát igy azt hiszem, hogy a 
most megalkotott házassági jogról szoló törvény 
rájok nézve nagyon egészen hiába való marad. És 
ha megkötik a polg. házasságot, képzeljük csak el, 
nem fogja-e szánalmas mosolyra indítani őket az 
anyakönyvvezetőnek a törvény értelmében a házas
sokhoz intézni szokott azon kijelentése, hogy a 
polg. házasságkötéssel vallási kötelességeiknek még 
nem tettek eleget, hogy tehát nekik a világosság
ban járóknak — a mint magukat nevezni szokták
— a sötétség fia vallási kötelességeket említ ? ! 
Nem vak beszél-e a színekről ebben az esetben, az 
ß felfogásuk szerint ? 1 Azt az időt pedig, hogy va
laha anyakönyvvezetővó baptista, vagy nazarénus 
is válhatnék, egy könnyen meg nem éljük.

De ha a baptisták s nazarénusoknál az anya- 
könyvezetőknek a házasságkötéseknél használt fenti 
kijelentése szánalmas mosoly keltésére alkalmas,
— hogy vannak más emberek a szóban levő kije
lentés tartalma tekintetében ? Nem kell-e azoknak, 
a midőn azt az anyakönyvvezető hozzájok intézi, 
„ha fülök vagyon a hallásra“ észrevenni, hogy 
nem akarja a törvény a nevén megnevezni, hogy 
kerüli, mint a macska a forró kását, az egyházi 
esketést; nem tűnik-e fel nekik, hogy nemcsak uta- 
sitáskép, de még csak óhajíáskép sem nyilvánítja 
a törvény, hogy az egyházi esketéshez is menje
nek ?! Én nem hallottam még a nép közül egy 
embert sem, a ki a törvény ama szövegét vallási 
szempontból igaz megnyugvással tudná venni. Hi
szen megalkotásának a történetéből világos előttünk 
az az intentiója az egyházzal szemben : nesze sem
mi fogd meg jó l!

Es a mikor ilyennek találjuk a helyzetet, né
pünk az általa semmi örömmel nem fogadott polg. 
házasság intézménye mellett vigasztalását abban 
az egyben birja mégis és ha amannak kénytelen 
is alávetni magát, hálával Isten iránt igaz öröm 
tölti el a felett az egy felett, hogy az egyházi es- 
ketési szertartást továbbra is fenmaradva látja a 
maga régi, traditionális alakjában. S ehhez ragasz
kodik is a leghatáiozottabban. Úgy egyházhiveink 
mint más vallásu szomszédjaink egyformán hallják 
hangoztatni papjaiktól, hogy az egyházi esketések

ugyanúgy maradnak, mint voltak, mintha a polg. 
házasság egyáltalán létre nem is jött volna.

Közeli magyar reform, testvéreinknél hallunk 
ugyan rá kivételesen szomorú példákat, hogy ná
luk egyesek polg. házasságkötése egyházi esketés 
nélkül maradt, mellőzvén ezt azok mint most már 
állalok feleslegesnek talált dolgot. De külömben az 
egyházi esketéshez másutt mindenütt járulni látjuk 
a házasulókat s több községet ismerek, a hol az 
olyanokat egyenesen ki is üldöznék a faluból, a 
kik képesek volnának kivételt tenni a tekintet
ben.

Adventben, böjtben polg. házasságkötések vi
dékünkön keresztyéneknél tudtommal sehol ' sem 
forduftak elő. Lakodalmi szokásaiból pedig általá
ban világért se tér itt el a nép semmiben ; sőt 
még az eljegyzéseknél s házassághirdetéseknél (ez 
utóbbiakat az esketés előtt végezzük s igy hallom 
végezni mindenütt) követett szokásoktól se. — Hí
veim pl. adventben, böjtben eljegyzésre soha sem 
jönnek, ép úgy házasság hirdetések sincsenek ak
kor soha. Egyébként pedig az eljegyzéseket egy
házamban, igen helyes szokás szerint, most is 
mindég csak szombat napokon, a reggeli istentisz
teleti könyörgés után, tartjuk, a melyen a jegye
seknek jelen kell lenniök, s a melynek végeztével 
magát az eljegyzési actust a fiataloknál mindenkor 
azok katechizálása előzi meg. Az egyházi esketé
sek idejét, kedd és péntek délelőttjét, híveim szo
rosan betartják, s ezt is úgy, hogy legfeljebb dél
előtti 10 óráig kell a násznépnek az esketéshez 
megjelennie. Hogy pedig egész biztonságban érez
zék magúkat a házasulok az iránt, hogy a megál
lapított időre az egyházi esketésen pontosan jelen 
lehetnek, a polg. házasságkötést már egy, sőt 
egyesek több nappal előbb is elvégzik; de az egy
házi esketésig azért természetesen külön válva él
nek, a polg. házasságot csak mint engedélyt tekint
vén az egyházi esketéshez.

Az egyházi esketés végzésénél a szertartás 
körül sehol semmi újításról, sem változtatásról, 
sem rövidítés, vagy toldásról nem tudunk. S úgy 
tartom, a nép maga minden külön kitanitás nélkül 
is, következményeiben mindenesetre csak rósz ha
tásúnak érezné az egyházi esketésnél bármi újítás 
behozatalát, igy pl. az olyat is — a melytől Isten 
mentsen, a mire épen csak nem rég’ indult meg 
egyházkerületünkben az e becses lap olvasói előtt 
ismeretes agendalis harcz, — hogy a házasulókhoz 
az egyházi esketésnél az eddigit módosító ilyes kér-' 
dés intéztessék : „akarod-e a melletted való nővel 
már polgárilag megkötött házasságot egyházilag is 
megáldatni, ?“ a mely kérdésben rendkívül külö
nösen veszi ki magát a polg. házasság említése 
akkor, a mikor a polg. házasság megkötésénél az 
egyházi esketésnek a maga nevén való említése 
nagy bölcsen el szokott hagyva lenni, mely kér
dés használásának elfogadhatian voltát, e becses 
lap nagyon helyesen fejtette ki már egy Ízben,

Egy gör. kel. lelkészismerősömet kérdeztem 
annak idején az egyházi esketésre vonatkozólag, 
hogy nem fognak-e náluk újítani valamiben az 
egyházi esketési szertartás eddigi fői máján? Vála
sza igy hangzott : „Erre nincs semmi ok, a miért 
az szükséges, vagy czélszerü volna ; erre gondolni 
se mer nálunk a papságban senki, mert ha a kér
déses újításba belefognánk, minket papokat érne 
híveink ódiuma a polg. házasság miatt s igy a



mint most vagyunk, logalább ellőnünk nincs híve
inknek a miatt sommi felingerűlósre oka.“ — Egy
szerű, nem nagy tudományossága otnber mondtu o 
szavakat; de okosan mondta. Tanulni ebben az 
esetben tőle is lehet — s az, azt hiszem, egyhá
zunknak is hasznára válhatik. A fő pedig minden
ben, hogy egyházunkat ne lássuk semmi bajnak 
kitevő; logalább magunk no segítsük ölő annak 
előidézését sommiboL ! Kiss Káhndn.

3Iegrendelí Utenitisztelet. Az „Egyotórtós“ 
folyó évi márezius hó 3 án megjolent számában, a 
következő újdonság vonta magára figyelmemet: 
„A Kossuth Lajos női kör nevében, elnöke Xomocz 
Irma úrnő bejelentette, hogy márezius 23-án, Kos
suth Lajos halála uapján, a Poáktóri ág. evang. 
templomban gyászistonitisztoletot rendeznek.“ A 
bejelentés, a Kossuth Lajos gyászünnop rendező 
bizottságánál történt.

Jóllehet az egész újdonságot, úgy a mint az 
megjelent hírlapi kacsánál ogyébnok nem tartot
tam ; mind a mollett márcz. 20-ka után, nagy figye
lemmel olvastam a Kossuth-gyászünnepélyekről ho
zott tudósítások hosszú sorozatát. Itt egy város val
lás és pártkülönbség nélkül a díszes tanácsterem
ben, ott egy kaszinó általános részvét mollett saját I 
helyiségeiben, majd ogv-egy főgymnáziura ifjúsága, 
körök, pártok, egylotek stb. stb. szenteltek néhány 

erezet, néhány szót és néhány könnyet a nagy 
azafi emlékének — nem csak a fővárosban, do az 

ország minden részében.
A tudósítások emelkedett hangja ünnepi han

gulatba ringatta lclkomct is. S már már meg is fe
ledkeztem volt az „Egyetértés“ híréről, a midőn 
egy kevés szavú, de annál világosabban beszélő 
közlemény jelentette ország világnak, hogy : a 
K o s s u t h  ív a j ó s  nő i  kör  m á r e z i u s  hó  
20-á n a I) e á k t é r i e v a n g .  t e m p l o m b a n ,  
g y á s z i s t e n i t i s z t e l e t e t  r e n d e z e t t .  A 
női kör csak nem összes tagjai megjelentek gyász
ruhában, az ünnepi beszédet Horváth Sándor ov. 
lelkész tartotta. Az egész szertartás körülbelül egy 
óra hosszat tartott.

A sok evangélikus, református, róni. katholi- 
kus, zsidó templomok között csuk is a Deáktóri 
van kiemelve, mint olyan, a hol e napon gyászis
teni tisztelet tartatott. Azon hírlapok legalább, a 
melyekhez én hozzáférhettem, hasonló esetről nem 
hoztak hirt. De ha nőm is állna egyedül ez esőt az 
egész országban, ha az egyes vallásfelekezetek sor
ba valláskülömbség nélkül ünnepet ültek volna e 
napon, egyházunk szempontjából mégis tiltakoznunk 
kellene az ilyen gyászistenitiszteletek rendezése ellen.

A holtak tomes6ék el az ő halottjaikat. — 
mondá Krisztus Urunk — te pedig jer és kövess 
engem. A bűnnek zsoldja a halál, nem csak Hál 
apostolnál, hanem Luthernál, Kossuthnál épen úgy 
mint nálam vagy nálad olvasó. Ezen pedig nincs 
mi ünnepelni való. Csak is egy h dál van, az isten 
ember halála, a melynek ünnepet kell szentelnünk. 
Mert ő nem magáért, hanem miérettünk halt meg, 
a mint erről az egész böjti idő, az egész nagy hét 
szomorú tanúbizonyságot tészen.

Ezért nem tartottam indokoltnak Luther 350 
éves halála évfordulóját sem ünnepelni, annál ke
vésbé tartom megengedhetőnek Kossuth Lajos ha
lálát templomokban ünnepelni, a ki nem is a val
lási téron, hanem a politika mezején aratta babó
rait. Mert ha igy fogunk haladni, akkor kár volt

a szentek ünnepét ehörülni, ha most Mária, Péter, 
Pál stb. ünnepek helyett, Luther, Lipót, Kossuth, 
István stb. ünnepek jönnek.

Eltekintve mindezektől, a postiok eljárása fő
ként azért kárhoztatandó, hogy itt nem az egyház, 
hanem egy női kör rondezto a gyász szertárt ist. A 
pesti egyház templomát ós egyik papját a Kossuth 
Lajos női körnek kölcsönözte od i egy órára. Olyan 
női körnek, a melynek tagjai jobbára róm. katho- 
likusok, feles számmal zsidók ós csak olenyésző 
csekély részben ovangolikusok.

Az ón házam, az imádság háza — mondja az 
Ur, nőm szabad azt politikai, vagy felekezotnélküli 
ünnepélyek rendezésére oda adnunk. —gy.

Amerikaiasan. Mily világias uton-módon fognak 
néhol az egyházi ezólokra szükséges pénz beszerzé
séhez, annak bizonyságául szolgáljon a következő 
moghivó: „Meghívás az ó becsei protestáns nők ál
tal a helybeli magyar nőegylot ós izr. nőegylet szí
vós kóormmlködésóvol a június 8-án, megáldandó 
protestáns templom felszerelésére. 1896-ik évi ápril 
11-én a nagyvondéglő emeleti termőiben halpapri- 
kással egybekapcsolt mulatságra. Kezdete fél 8 óra
kor. Bdépti jegy személyenként 50 kr. Tok Gold
stein Áron urat ós családját tisztolottol meghívja a 
rendező bizottság. I adag halpaprikás 30 kr.u Hát 
igaz a régi egyház jelképe is a hal volt, csakhogy 
valószínűleg nem az izletosen gőzölgő paprikás hal.

Emlék a múltból. A „háromnyelvű ág. h. ov. 
egyház“ nem lapunk szerkesztőjének találmánya. 
Használta e helyes kitétolt a boldog emlékű Dr. Szé
kács József, a minek bizonyságául közöljük egyik 
levelét, melyek a bánáti esperességhez intézett:

Midőn a n.-rőczei egyház elöljáróságának múlt 
évi szept. 1. napján kelt felszólítását, melyben a N.- 
Rőczén állítandó, a főtiszteleudő tiszai egyházkerü
let oltalma alá vett s az egyetemes gyűlés által is 
pártolt szláv gymnázium részére könyöradományo- 
kért esedezik, — bőkezű gyámolitás végett kihir
detni s ezennel megküldeni szerencsém volna : nem 
állhatom meg, hogy néhány szóval be ne vezessem 
e nyomós ügyet.

A nrőczei elöljáróság az aláírási ivek homlo
kán kifejti azon érveket, melyek ezon intézet |»ár
tolását ajánlatossá teszik. Fogadjuk el azokat s  
toldjuk meg még ogygyel, t. i. azzal, hogy itt esele- 
kedjük szláv testvéreinkkel azt, mit az ő részük
ről magunknak kívánunk.

Nekeressünk eltérő nézeteket, hogy velük aka
ratlanságunkra hímet varrjunk.

Sokan lehotnek, kik tán czólszerűtlennek vé
lik, a s^láv nyelv jogosultságát k ü l ö n  gymuázi- 
umok fellitása által érvényesíteni akarni s készeb
bek már létező s aránylag különben is feles szármi 
gymnuziumainkat úgy szervezni, hogy azokban 
minden nyelvnek megadassák a mi őt megilleti s  
a hármas nemzetiség do egy egyház és haza «orsó
sai együtt neveltessenek mindoniknek tudományban 
méltó, szeretetbon kitűnő fiaival. Ne vitázzunk o 
felett! Legyen elóg tudunk, hogy szláv testvei eink 
a jelenben külön gymnaziumok által óhajtják in- 
zetitsógöket biztosítva látni s no csak ne ál nk 
óhajtási útjába, hanem gyámolitsuk is őket < /.in
tőn, hogy saját kívánságuk szerint boldogulhass nak.

Azt, hogy vájjon az i gy  k ü l ö n  á 11 i i n- 
d ó vagy a már létező de a méltányos igényéne ér
telmében á t a l a k í t  a o dó  gynniaziumok fog ik-
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© három yclvü egyházunkban mindenik nyelv ér
dekét jobban biztosítani s e mellett a hit egységet 
j3 a közös anya iránti vallásos érdekeltséget valamint 
a hitrokoni, testvériességet megőrizni, fejleszteni, 
megszilárditani, — csak az idő és az sbban szerzen- 
dő tapasztalataink fogják eldönthetni. Saját magunk 
érdekében ne akarjunk lehát az időnek és az abban 
fejlődő tapasztalásoknak útjában állani, nehogy az 
időben nyilatkozó Szentlélekke] látszassunk har
co ln i akarni. Bízzunk az Urban, cgyházzunk 
egyedüli fejében, Ő azt, mit mi tiszta és jó szán
dékkal cselekszünk a jelenben, úgy is úgy fogja 
örök. ereje és bölcsesége szerint intézni, hogy az 
országának javát legyen kénytelen előmozditani.

Segítsünk tehát szláv testvéreinken a nrőczei 
szláv gymnazium felállításánál legjobb tehetségünk 
szerint, örvendező lélekkel és az Urban vetett 
inzodalommal.

Küldök a gyülekezetek közt kiosztandó öpéldányt.
Az alapítványi kötvények és a pénzek hiva

talomhoz lesznek beküldendők s nagyon óhajtanám 
hogy a pénz ne heverjen otthon, hanem haladék 
nélkül küldessék be hozzám, hogy még ez által is 
tanúsítva legyen a készség, melyen szláv testvére
ink óhajtását létesíteni törekszünk.

Az egy igaz Isten pedig, ki a teljes Szent- 
háromság, kísérje legjobb áldásával az ő dicsőségé
re szánt ezen vállalkozásunkat.

Kelt Pesten 1863. jan. 8-án. A ntű és tek. es- 
perességnek szerető rokona Székács József s. k. su- 
perintendens.“

Beküldetett Vonatkozással azon megjegyzé
sünkre, melyet múltkori számunkban az „Ev. 
Aíliance“-ról közöltünk (lásd „Külföld“ rovatában 
Dániáról szóló értesítésünket.) Biberauer Tiv. 
budapesti ref. presbyter ur hosszabb czikket kül
dött be közlés végett az „Ev. Alliance-“ról. Sajná
latunkra az egész czikket, késő érkezvén az, nem 
közölhetjük. Az Ev. Alliance 1846-ban Londonban 
lett alapítva. Jelenleg már tagjai és társegyletei 
minden földrészen szervezve vannak. A szövetke
zés czélja nem a különféle egyházak uniója, hanem 
csak azt akarja tanúsítani, hogy Krisztus igaz kö
vetése a hívőket, a szeretetben összeköti, azért azon 
egyházak testvéri érintkezését előmozditani és sza
kadásnak, viszálynak elejét venni igyekszik azáltal, 
hogy megvalósítani akarja tagjai között Jézus fő
papi imáját ; „hogy mindnyájan egyek legyenek én 
bennem, hogy a világ is megösrnerje, hogy te küld- 
tól engemet a miágba.“

Czéljáúl tűzte ki az „Ev. Alliance“ az egyes 
egyházakat támogatni a hitetlenség és babona el
leni harezban, a vasárnap megszentelését előmozdi
tani, a vallás szabadságot védelmezni és a keresztyén 
élet előmozdítására irányuló vállalatokat segélyezni.

Ily módon sikerült az „Ev. Alliance“-nak kü
lönféle egyházak és nemzetiségek tagjai között a , 
testvéri szeretet kötelékét erősíteni, továbbáAmeri- | 
ka és Europa fővárosaiban megtartott nemzetközi 
congressusokon általa a vallásosság, az evangelizatio, 
a missio ügye, a vasárnap megszentelése nagy mér
tékben előlett mozdítva. A oly felette áldásos ima
hót általa lett behozva, A vallásukért üldözöttek 
éidekében nem egyszer érvényesítette hatalmas 
befolyását.

Az „Ev. Alliance“ alapelvei és szabályai nem 
bírnak a confessio jellegével. E szabályok és alapel
vek felsorolását elhagytuk, mivel azok minden

egyháztörténelmi műben olvashatók. Végűi a bekül
dő czikkében megjegyzi, hogy minden tagnak sza
bad az ő vallásos meggyőződéséhez ragaszkodni, 
azt védelmezni a szeretet és türelmesség fentartá- 
val, szemben másokkal.*)

A kecskeméti ág. h. ev. egyház papi özve
gyeit és árváit segélyző alapot létesített, Az egy
ház kedvező anyagi helyzetbe jutva, jövedelmének 
feleslegét ezen — minden gyülekezetben égető szük
ségre fordítja. Az egyetemes nyugdijintézet a jövő 
zenéje. Az esp. és kerületi nyugdíj és segélyző in
tézetek minden jóakarat mellett ma még csak sny- 
nyit nyújthatnak, a mennyi épen az éhenhaláltól 
mentheti meg a vagyon nélkül maradt.özvegyeket 
és árvákat. A lelkész vagyongyűjtésre nem gondol
hat. A kis gyülekezetek minden nagy áldozatkész
ségük mellett sem adhatnak többet, amennyi épen 
arra elegendő, hogy a lelkész úgy ahogy felnevel
tethesse gyermekeit, A nagy gyülekezetek meg, 
ha lelkészüknek nagyobb jutalmat is nyújtanak, 
annyira igénybe veszik a lelkész minden idejét és 
erejét s annyira költségesebb bennök az élet, hogy 
bizony vagyonszerzésre itt sem lehet gondolni.

A kecskeméti gyülekezet 600 frtot tett le ala
pul, azon kívül jövedelmét képezik e segély alap
nak az egyház évi rendes költségeit meghaladó jö
vedelmi többlet 10 °j,,-je mindaddig, mig az alap 
tőke 10,000 frtra szaporodik, azontúl az egyház évi 
járuléka megszűnik. Ez alapra a gyülekezet nőtlen 
lelkésze 24 frtot, nős lelkésze pedig 12 frtot tarto
zik fizetni.

Sajnáljuk, hogy lapunk szűk kereténél fogva 
nem közölhetjük a segélyző alap szabályait egész 
terjedelmükben. Az egész intézményt csak helye
selhetjük, melynek megteremtésében a kecskeméti 
gyülekezet áldozatkészségén kívül oroszlán része van 
a gyülekezet buzgó és fáradhatlan lelkészének, Nt. 
Lauko Károly alesperes urnák.

Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

D inglia is  tá r sa i. Pozsony. N yilatkozatukat, mivel azt 
m esterükhöz hiven első sorban po litikai lapban közölték, nem 
közölhetem . Sokat kell m ég tanulniok, hogy theologia kérdés
ben dönteni conpetenseknek érezzék m agukat. Nem nyila t
kozatok szerkesztésével, hanem  szorgalm as tanu lással és el
m élyedéssel a theologiai tudom ányban, fogják tanúsítani, hogy 
tan áru k  m űködése áldásos, és hogy szeretik  őt. Nem közlöm 
nyilatkozataikat, m ert az nem  ellenem, hanem  m esterük  ellen 
bizonyítana, én ped ig  részem ről befejeztem  az odiozus ügyet. 
T anuljanak  szorgalm asan s lapom at ne olvassák ; m ert nehéz 
táp lálék  az m ég m ost önöknek.

M. D. Zs. A könyvet m egkaptam  s igen köszönöm le
kötelező szívességét. É n  a m űvet m ár előzetesen m egrendel
tem  s a legközelebbi szám ban ism ertetése m eg fog jelenni.

B. T. Bp. A m últ szám ban foglalt közlem ény nincs 
sem mi vonatkozással a felhívási a. Dán lapok olvasása adott 
alkalm at annak  m egírására, s a levél vétele előtt lett k iadva a 
nyom dába. Nem akart lenni az válasz. K ülönben is szavam 
nem  döntő, nem is mérvadó. Levél megy.

K. A. Z. A szives üdvözletét köszönöm. A babyloniai 
fogság nehéz nap jait é ljük  egyházi és v. llási tekintetben.

*) N ézetünk szerint a keresztyén szeletet és türelmessé* 
get az egyházak felett álló egylet nélkül is mhet ápolni. Az 
„Ev. A lliance" álláspontján, egyházunk egy álláspontra he
lyezte tik  a szektákkal. A jelen betegsége nem  csak a h ite t
lenség  és babona, hanem  az egyháziatlanság  és szektáskodás 
is. M inden egyház azon körben, a m elyet Istentől nyert, 
igyekezzék jó l érvényesíteni a reá  bízott talentum ot E van
gélikus szövetség nézetem  szerint lehetetlen a szektákkal, 
m elyeket m ár L u th er igen helyesén „N eues Mönch thum *-uak 
nevezett. Ez egyéni nézetünk, m elyet alkalom adtán ki is 
fe jtünk . A szerkesztő.

B.-Csabán, nyomatott Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1896.
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5. szám . B-Csaba 1896. Május 20.Második évfolyam.

Protestantizm us és ta th o lic izm n s baánkban .
i.

A mohácsi vész óta ama két fő irá
nya a keresztyénségnek küzd egymással 
hazánkban : a protestantizmus és a katho- 
liczizmus. Volt idő, midőn az egész or
szág úgy szólván protestáns volt s ismét 
volt idő, a mikor úgy látszott, hogy a 
protestantizmus végkép le van verve s 
meg van semmisítve. Alig találunk egy
házat, mely nagyobb megpróbáltatásokon, 
üldöztetéseken ment volna keresztül mint 
a hazai ev. és ref. egyházak. A katholi
kus klérus nagyon ügyesen fel tudta hasz
nálni az akkori állameszmét, a „Regnum 
Marianumot,“ hogy az ev. egyházat mint 
ez államrszmére nézve veszedelmeset tün
tesse fel. Az uralkodók egészen a múlt 
század közepéig azon nézetnek hódoltak, 
hogy az ország csak úgy lehet boldog, 
csak úgy lakhatják hű alattvalók, ha egy 
hit lesz ismét, ha az eretnekség elpusztul. 
Hogy minő fegyvereket használt Különö
sen a felsőbb klérus e czél elérésére, is
meretes eléggé. Ha a hatalom mindég 
kezükben lett volna, mint a 17. század vé
gén, valószinüleg sikerül hazánkban is az 
ellenreformáczió s a protestantizmusból 
csak egyes elenyészőleg csekély szigetek, 
foszlányok maradnak meg, mint Csehor
szágban.

Az isteni gondviselés jeles, hithű 
férfiakkal áldta meg a múltban egyhá
zunkat, s csak kár, hogy a hithűség ama 
példányképeit nem tiszteljük, nem emle
getjük eléggé. Mily felette nagy kincs az,

melyet azon férfiakban adott az Ur küzdő, 
szenvedő, üldözött egyházunknak. Mi 
szentekké őket nem avathatjuk, legalább 
emléküket kellene mélyen vésni ifjúsá
gunk, híveink leikébe.

A sok bátorító, építő példája mellett 
a múlt hithűségének, létezett sok oly kö
rülmény, amelynek emléke még ma is 
elszomorít. A hitgyengeség, ál 1 hatatlan
ság nem egv elszomorító példájára aka
dunk. Látjuk, mint csanongnak, ingadoz
nak egyes férfiak a különféle hitvallások 
között. A wittenbergi reformáczió első 
úttörői és terjesztői átcsapnak Kálvinhoz. 
Az ellen munkáját k é t s é g t e l e n ü l  
megkönnyítette a két confessio közötti 
harcz. A későbbi időben látjuk, mint birt 
egész vidékeket, egyházakat katholizálni 
a róm. kath. egyház. A főszere]) e vissza
térítésnél az érzéki fegyverre volt bízva, 
de kétségtelen, hogy belevitte abba a 
katholiczismus szellemi és vallási fegyve
reit is. Nincs nagyobb tévedés, mint az a 
nézet, hogy az ellenreformáczio tisztán 
érzéki fegyverekkel ért volna el eredmé
nyeket. A convertiták nagy részénél 
nagy szerepet játszott az érdek, de azért 
nem egy convertitára akadunk, a ki 
tényleg meg is volt győződve arról, hogy 
lépése vallási szempontból is helyes. A 
róm. kath. egyház gondoskodott arról, 
hogy a convertiták gyermekei szigorú 
katholikus szellemben neveltessenek. II. 
Rákóczy Ferencz, a nemeslelkü nrot. fe
jedelmek sarja, már oly buzgó Katholi- 
Kus, mintha ősrégi katholikus családból 
származott volna.

A 17. századtól kezdve a róm. kath.
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egyház sok convertitát tud felmutatni, 
mi ez idő óta a főurak köbből egyet 
sem hóditottunk, hanem vegyes házassá
gok folytán egészen a legújabb időkig 
sokat veszitettünk.

Az elnyomás megszűntével, a türelmi 
parancs kibocsátása óta, egyházunk fejlő
dése és megerősödése nem nyújt teljesen 
kielégitő képet.

Azon idő óta a számra nézve kis- 
sebb protestantizmus viszi és vitte e ha
zában a politikai főszerepet, — de ha 
a gyülekezeti életre, az egyházak bel- 
életere, növekedésére tekintünk, nem lát
juk öszhangban a külső erővel a belső 
erőt.

Az 1790/1-iki zsinat óta különösen az 
ág. h. ev. egyházban erős kyriarchikus 
irányzat vett erőt, mely tetőpontját érte 
el a" legutolsó budapesti zsinat alkalmá
val. Azon 30 év óta, amióta egyházunk 
belügyeit szabadon intézheti, semmi sem 
történt az egyházi élet emelésére, a lel
kész és tanító képzés fokozására, sőt ha
tározott visszaesést tapasztalunk úgy szól
ván minden téren. A hivatalos egyház 
az utóbbi két évtized óta oda törekedett, 
hogy papjai ne a külföldön, hanem a bel
földön nyerjék képeztetésüket. A múltban 
minden kiváló papunk, különösen az ev. 
egyházban, a külföldön nem csak hosz- 
pitált, hanem ott hosszabb időt komoly 
tanulmánynyal töltött. Széles látkör, mély 
hit jellemzé e férfiakat, kik ha szellemi 
képességüket kellőleg nem érvényesíthet
ték, annak oka volt az anyagi szegény
ség és annak a lelkésznek nyomott hely
zete, aki nem volt származásra nézve ne
mes ember.

Egyházunk az absolutizmus korsza
kában sokkal mélyebb, élénkebb képet 
mutat, mint az alkotmány visszaállítása 
után. Az autonómia alapjaiban megren
dítve lévén, egyszerre minden téren 
mintha uj életre kelt volna a régi hit- 
buzgóság, áldozatkézség. Különösen isko
láira nagy áldozatot hozott egyházunk. 
De ezen láng és lelkesedés múló volt; 
mert a legtöbbeknél nem a hit, hanem az 
időleges, múló politikai érzés képezte az 
alapot.

Az alkotmány visszaállítása óta egy
házi életünk inkább hanyatlott, mint 
emelkedett. Egyházunk minden erejét a 
gyűlésezésekben emésztette fel.

A régi vallásos buzgóságnak a leg
több helyen alig találjuk nyomát. Ha 
őszintén, minden szépitgetés nélkül tekin- 
jük egyházi életünket, különösen a jelen
ben, szomorú eredményre jutunk. Annál 
megdöbbentőbb az eredmény, minél in
kább látjuk a róm. kath. egyház fegy
verkezését, mely a látszólagos külső ve
reség után belsőleg megerősödve lát hoz
zá a „Regnum Marianum“ visszaállítá
sához.

Népünk nagy adóterhet visel. Minél 
nagyobb lett az állami és községi adó, 
annál nehezebben viseli az egyházi adó
terhet is, mely most már nem csak a 
helyi egyház szükségleteire szól, hanem 
a közalapra is, mely közalapon kívül es- 
perességi adó czimén eddig is adakozott 
az öszszegyház közigazgatási költségeire. 
Ily egyházi adó egyetlen más egyházat 

I sem terhel hazánkban. Ez oka azután 
annak, hogy nálunk oly aránylag cse
kély az önkéntes adakozás a gyáminté
zetre, a missióra s más egyházi czélokra. 
A régi intézmények, melyek úgy szól
ván kényszeritették a lelkészt a cura 
pastorális gyakorlására, mint pl. a kole- 
dálás, az újabb hiványokban megszűntek 
a nélkül, hogy az elavult intézmény he
lyébe más lépett volna.

Lelkészeink legnagyobb része újabb 
időben nem hozott magával a theologiai 
intézetekről sem egyházszeretetet, sem 
tudománykedvelést, Nálunk nem annyira 
a modern theologia tett rombolást, mint 
inkább a sem m iféle th eo lóg ia . Nagyon el szo- 
moritó eredményre jutnánk, ha csak azt 
kutatnánk, hogy az egész papságból há
nyán vannak, a kik theologiai művet ol
vasnak, hányán vannak, akik atheologi- 
ából kikerülve prédikácziógyűjtemények 
és egyházi lapokon kívül theologiai iro
dalomra áldoztak ? Németül nem értenek, 
a nemzeti theologia pedig még egy fél
századig is aligha fog nyújtani kellő táp
lálékot. Hisz tudjuk, hogy a ki nálunk 
bármely nyelven theologiai művet ad ki, 
az e]lehet készülve nem csak arra, hogy 
műve örökké bizománybán lesz, hanem 
hogy azt nem is olvassák azok, kiknek 
szánva van, nem is érdeklődve az iránt. 
A tudomány hiányt némileg pótolná a 
vallásos buzgóság és jellemszilárdság, a 
bátor vallomás Krisztusról. De ez is hiány
zik nagyon sok helyen. A meggyőződés 
szilárdsága helyett nagyravágyás, makacs
ságra, lelki gőgre és módnélkűli gyáva



lelkületre akadunk. Ez utóbbi oka a kyri- 
arohia elhatalmasodásának. A kisebb egy
ház papjának nem igen jut pénze theo- 
logiai művekre. A nagyobb egyház pap
ja pedig, ha erre jutna is pénze ások hi
vatalos teendőbe belefáradva, örül ha meg
pihenhet.

A lelkierők nincsenek kellőleg meg
osztva. A nagy egyházak lelkierőinek 
gyarapítására rendelte el a zsinat, hogy 
minden r50(X) lélekre lelkész alkalmazan
d ó ; de hát még ez sem elegendő, eltűnik 
szemben azon papi erőkkel, melyeket a 
róni. kath. egyház alkalmaz ugyanoly 
számú hiveinél. Pedig a mi hivatásunk, 
a hol az istenitisztelet központját az ige
hirdetés képezi, mely gondos tanulmányt 
és előkészületet igényel, mily sokkal ne
hezebb azokénál, kiknél fő a mise olva
sás, kiknél a szent cselekmények nincse
nek igehirdetéssel összekötve, kik a te
metéseknél nem kénytelenek prédikálni. 
Azelőtt az alföldi nagy gyülekezetekben 
nem volt kevés a lelkészek száma, mivel 
majdnem minden tanítói állás lelkészje
löltekkel volt betöltve s egy-egy tanitó- 
lak a nagy egyháznak paplaka is volt 
egyszersmind. Ma már ezt a szellemet az 
állami és felekezeti tanítóképzőkből kike
rült tanítóságnál nagv ritkán találhatjuk 
fel. A lelkészképzés fontos ügye nézetünk 
szerint nincs és nem lesz elintézve inter- 
nátusok felállításával, hanem a theologiai 
intézetek szellemének kell átalakulnia s 
a segédlelkészek és a lelkészválasztások 
ügyének rendeztetnie.

Az ev. lelkésznek helyzete az új egy
házpolitikai törvények életbeléptetése ál
tál még nehezebbe lett. Deklamáljanak 
bármiként is az azt megszavazók annak 
az egyházra nézve ártalmatlan voltáról, 
azt az egyet el nem tagadhatják, hogy az 
egyházfegyelem gyakorlása megnehe
zítve, a papság tekintélye csorbítva lett. 
A rom. kath. egyház megtiltotta taní
tóinak azt, hogy anyakönyvi hivatalt vál
laljanak s nagyon okosan cselekedett 
nálunk e tekintetben is nagy a deferálás 
s már számos tanítónk faluhelyen viseli 
az „állami papi hivatalt.“

Egyházi bajaink orvoslásának meg
beszélésére nem alkalmasak a majdnem 
kizárólag egyházi közigazgatási kérdések
kel foglalkozó esperességi, kerületi, egye
temes gyűléseink — melyek inkább a 
megy egy ülések mintájára folynak le s 
melyeken a döntő szót sok esetben olya

nok viszik, kik az egyház hitéletén kí
vül állanak. A ref. egyház megkezdte 
az egyházi értekezletek tartását, melyek, 
ha olyan irányban fognak haladni, a mint 
megindultak, sok áldással lehetnek. Ná
lunk e téren nem történt semmisem.

Egyházi életünk kénytelen egy olv 
nehézseggel is megküzdeni, a melyet apá
ink híréből is alig ismertek: a szekták 
üzelmeivel. A szektákat hazai ev. egyhá
zunk a reform, egyháztól vette át. A ref. 
egyházfogalom s a református hitnézet a 
kér. tradiezióról s a szentirásnak ahhoz 
való viszonyairól alkalmasabb a szekta 
képződésre mint egyházunk. A ref. egy
ház érintkezése az angol methodizmussal 
szintén útegyengetője a szektáknak. Ed
dig a nazarenismus és bantizmus tett be- 
ronanást egyházunk kertjébe — de elle
hetünk készülve reá, hogy rövid idő múl
va itt lesz a methodismus és annak szü
löttje az „üdvhadsereg“ is. Ha csak zilált 
lelkű és clzüllütt egyházhiveink jutnának 
a szekták karjaiba, még úgy ahogy meg
nyugodhatnánk, ámde gyakran azt tapasz
taljuk, hogy nem egy buzgó egyházhi- 
vünk is az új apostolok birodalmába ke
rül. Az egvház nem nézheti tétlenül a 
sze kták hódítását. N ézetiink szerint egy
házunknak szükséges lenne a ref. kora
beli gazdag ev. liturgiát újból érvényre 
emelni ott, a hol az egyes rational ista 
papok által önkényesen ellett hagyva. 
Luther átvéve a régi egyház szép énekeit 
s újakat is szerkesztve, nem hagyta mű
veletlenül a kedélyt, az érzelmet sem. A 
buzgóságot, mely a szekták körében téves 
irányban érvényesül, helyes irányban ve
zetett buzgósággal lehet legyőzni. A val
lásos nevelésre kellő gondot fordítva, hí
veinket jó lelki táplálékkal látva el s szi- 

orú fegyelmet gyakorolva úgy az egy- 
áz tagjaival mint különösen annak szol

gáival szemben, lokalizálhatjuk a bajt. A 
mi küzdelmünk e téren is sokkal nehe
zebb mint a róni. kath. egyház védelmi 
harcza szemben a szektákkal.

(Folyt, köv.)

A m últ századbeli e r. nemesség az egyházi ének- 
költészet terén.

Rákóczy Ferencz, az elnyomott vallási és pol
gári szabadságért küzdő utolsó hősnek, a küzdtér
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ről való távozása után, egyházunkra az elnyoma
tás szomorú korszaka következett, a midőn az egy
háztól elvonatott a törvény védelme s egyedül a 
király kegyelmére volt utalva. Miként nyilvánult e 
királyi kegy, annak tanúságát képezik a gyászos 
emlékű királyi resolutiok és explanatiok, melyek
ben ellenfeleink a haldokló utolsó hörgését vélték 
hallani s kárörömmel számlálták porig megalázott 
ev. egyházunk végnapjait. A hitben élő egyház 
semmivé teszi az ellenfél roszakaratu számítását! 
Krisztus a kősziklára ópitó szent egyházát s meg
mondta, miszerint, mig e sziklán fog állani, addig 
a pokol kapui sem győzedelmeskedhetnek rajta.

Hála Istennek, egyházunk szilárdan állott a 
hitben. Kétely nélküli hittel vigaszt merített az 
egyházi énekköltő azon szavaiból :

B ár hegy, halm ok rengenének,
M iket égi kéz emelt 

S indulása a nagy  égnek 
V égrom lásra adna je lt :

A zt ne gondold, — látván ezt —
Hogy téged e perez e lv e sz t:

Sión ! tudd, te m eg nem  dőlhetsz,
Mig oltalm ad Istentől lesz.

(Tót ered. ford. ifj. Jeszenszky  K.)

E hit erősité s kitartó munkára biztatta azo
kat, kik a megalázott és megsebzett Sión fenntar
tásán és felemelésén munkálkodtak. A tót egyházi 
irodalom épen az elnyomatás ezen szomorú korsza
kában virágzott. Nem múlt el egy esztendő sem a 
nélkül, hogy ne látott volna kisebb nagyobb val
lásos tartalmú mű napvilágot s némelyik oly nagy 
terjedelmű, hogy a mai holt hit korszakában« nem 
vagyunk képesek elképzelni, hogy azok a lelké
szek, kik csak alamizsnákból s önmegtagadással 
tartották fel életüket, hol vették a műveik kiadá
sára szükséges pénzt? Az élő hit gondoskodott ar
ról. Az élő hit nem hagyta az ev. tótokat éhen- 
halni, elcsenevészni, elveszni, hanem bőségesen 
nyújtotta nekik az élet kenyerét a gyönyörű egyházi 
énekben, imákban, tanulságos vallásos iratokban, 
melyeknek kiadási költségét a tehetősebb egyhá
zak és a vallásos buzgósággal átszellemült nemes
ség viselték. Nagyon eltérnék tárgyamtól, ha felso
rolnám mind azon nemes és nagyúri családokat, a 
melyek a tót egyházi irodalmat oly buzgón támo
gatták. Igaz, akkor még a sovinisztikus jelszavak 
nem zavarták meg az értelmességet és nem oltot
ták ki az egyház szeretet szent tüzet.

Mily igaz lelkesedéssel voltak áthatva épen 
az egyházi elnyomatás idejében az összes körök, 
egészen a legalsóbb rétegekig, annak tanúságát ké
pezi a következő esemény. Ismeretes dolog, hogy 
azon időben a jezsuita cenzúra végtelen zaklatásai
val lehetetlenné tette az egyházi irodalom termé
keinek kiadását hazánkban. Őseink kénytelenek 
voltak a külföldön nyomatni a nevezett műveket.

Brieg, Boroszló, Zittau, Löbau, Drezda, Lipcse, 
Wittenberg és Halléban számos tót vallásos tartal
mú könyv látott napvilágot. A könyvek elkészül
tek, de mint lehessen azokat a hivő nép kezeibe 
juttatni, a mikor a határon az állami közegek szi
gorú rendelettel oda voltak utasítva, hogy az eret
nek könyvek behozatalát akadályozzák meg, mert 
különben súlyos büntetés éri őket. A zólyomi és 
turóczi fuvarosok nagy ügyességet tanúsítottak a 
tiltott könyvek becsempészésénél, ők rendesen 
Beszterczebánya és Boroszló között árukat szállít
va, oly jól tudták elrejteni a kereskedelmi áru kö
zött egyházi irodalmunk külföldön napvilágot lá
tott termékeit, hogy azokat árgus szemek sem vol
tak képesek kifürkészni. Egy ilyen fuvaros nevét 
megörökítette számunkra Hruskovic Sámuel ön
életrajzának 147-ik lapján.

A Bysztricskáról származó Ugliar Pál fuvaros 
volt az, a ki Hruskovicot kocsiján Boroszlóba vitte 
s onnan visszatérve Beszterczebányára hozta köny
veit, a melyeket Hruskovic szerint senki sem lett 
volna képes hazánkba hozni, ha az illető magára 
nem vállalja a nagy gondot és veszedelmet.

Az ev. nemesek nemcsak anyagi támogatás
ban részesítették az ev. tót irodalmat, hanem ma
gok is e nyelven műveket Írtak, sőt többen közü
lök egyházi énekeket is szerkesztettek.

Elhagyva azokat, kik a 17. században az ének- 
költészettel megpróbálkoztak, ez alkalommal csak 
azon ev. nemesekről kívánok szólni, kik a 18-ik 
század első felében, tehát a tót egyházi énekkölté
szet virágkorában éltek.

Radics András.
A magyar történészek Horváth-Radicsnak ne

vezik őt, bizonyára azért, mivel ősei Horvátország
ból származtak. Pauler (Yesselényi Ferencz nádor 
és társainak összeesküvése II. 252, 312 1.) a Vesse- 
lényi mozgalom azon tevékeny tagjai közé sorolja, 
kik 1671 ápr. 17-én a pozsonyi delegált törvény
szék elé voltak idézve, de ott meg nem jelentek s 
mint olyanok jószág és fejvesztésre Ítéltettek. Ra
dics számos nemes és főurral Erdélybe menekült s 
midőn ez emigránsok Petróczy István és Szepes- 
sy Pált segély kieszközlése végett Törökországba 
küldték, hozzájok csatlakozott Radics András is.

Ismeretes dolog, hogy az osztrák kormány 
nem csak az ország alkotmányát, hanem az evan
gélikusok békekötések és törvényekkel biztosított 
szabadságát e korban teljesen eltiporta. Az elége
detlenség általános volt az országban s midőn a 
szabadság védelmére 1678-ban gr. Tököly Imre 
fegyvert fogott, számos emigráns zászlaja alá so
rakozott, a kik között volt Radics András is.

Hogy Radics kiváló helyet foglalt el Tököly 
táborában, az kitűnik abból is, hogy a nevezett ve
zérnek 1681-ben Konstantinábolyba küldött követei
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között Radies is helyet foglal. Az ő megbízható
ságáról tanúskodik az is, hogy midőn a törökök 
elárulva szövetségesüket, foglyul ejtették Tökölyt, 
számosán elpártoltak Tökölytől, do Radios hű ma
radt hozzá. Mint a munkácsi vár parancsnoka, a 
hol a hős Zrínyi Ilona védte férje ügyét, két évnél 
tovább eredménynyel vissza verte az osztrák kato
naság támadását. Csak midőn a fogoly Tököly ne
jéhez levelet intézett, kérve őt, hogy a pápánál ko
ressen segélyt s kilátásba holyezto az áttérést: 
Radics nem akarta tovább az áruló Tököly ügyét 
védeni s átadta Munkács várát az osztrák tábor
noknak.

A Tököly mozgalom elnyomatott anélkül, hogy 
az ország nyugalma helyre állott volna. Ellenke
zőleg, a gravamenek évről évre szaporodtak. Midőn 
az állapotok már-már tűrhetetlenekké lettek, az 
alkotmány és vallás szabadságáért kibontotta zász
laját II, Rákoczy Ferencz, a ki katholikus volt 
ugyan, de amellett őszintén igyekezett az elnyomott 
evangélikusok ügyét is védelmezni.

Ismét azt látjuk, hogy Radics Rákóczy zász
laja alatt küzd,

Thaly Kálmán szerint (Ocskay László II Rá
kóczi Ferencz fejedelem dandárnoka és a felső 
magyarországi hadjáratok 1703-1707) Érsek-Újvár, 
ezen akkor tájt fontos vár parancsnoka Kosic volt. 
Midőn a bécsi kormány minden áron viszatoglalni 
akarta a nevezett várat, Rákóczy is e helyre össze
vonta seregét, hogy megvédje ezen kiváló erőssé
get. Radicsot kipróbált gyalogságával Érsek-Újvár
ra hívták, a hol Rerthoty István fővezérségo alatt 
egészen 1700-ig harczolt.

Itt minden nyom Radics életkörülményeire vo
natkozólag elvész. Valószínű, hogy ez a haza és 
egyház szabadságának agg harezosa Rákóczy 
fegyverletétele után elvonult valami félreeső csen
des helyre és a hiú harczizaj elmúlta után vigaszt 
keresett Isten igéjében s élt hitbeli meggyőződésé
nek. Ezen időszakban szerkeszthette ama gyönyö
rű reggeli éneket, mely a Tranosciusban a 666. 
szám alatt fellelhető. (Ach prenejdobrotivejsí, Bofce 
muj, nejmilejsí.)

Ezen ének kezdő betűi „Andreas Radics“ ne
vét alkotják s az egész énekben természetes, nem 
mesterkélt ömledezését találjuk a hivő, magát tel
jesen Istennek átadó szívnek. Ezért népünk nagyon 
megszerette ezen éneket s a hol a házi ájtatossá- 
got még gyakorolják, ott minden reggel megszólal 
e megható és lélekemelő ének. Legjobb ismérve 
ez ének közkedveltségének és sikerült voltának, 
hogy népünk, daczára annak, hogy 14 vers sza
kaszból áll, részint egészben, részint verseinek nagy 
részét könyvnólkül tudja.

Az ének rövid tartalma a következő. A szer
ző kéri Istent, hogy fogadja kegyelmesen az őszinte

szív reggeli áldozatát 1. v., hogy töltse meg szivét 
a Szent-Lélek olajával, mely által azon áldozatot il
lően önthesse ki teremtője elé. 2. v. Azon áldozatot 
képezi: az éj oltalmáért való hálaadás. 3 v. fohász a 
bűnök bocsánatáért, 4., a felsőbbség, házasság és 
gyermekekért való könyörgés, 5. 6., fohász a hiva
tásban való áldás és segélyért, 7. 8. v .; mert a 
127. zsoltár szavaira hivatkozva minden munka Is
ten áldása nélkül hiába való. A 9. 10. v. kéri min
denek felett Isten áldását és mindent a mi a gyer
mekeknek kell, a 11. és 12. vers a kérések befeje
zője az ős keresztyén és biblikus hivatkozás Krisz
tus érdemeire, a 13. vers végén amennek kellett 
volna lennie, amint az akrostichon is kívánná, de 
még a 14-ik vers következik, a mely mintegy visz- 
hangja az egész éneknek és a hivőt a hivatásban 
való hűségre buzdítja.

Ezen ének a 18-ik század elején hazánk kü- 
lömböző vidékein leirott példányokban terjesztetett. 
Ösmerte azt ezen kor jolos Írója Ambrózius György 
superintendens és csetneki lelkész s először az is 
1741-ben kiadott „előkészület a halálra“ czimű mű
véhez csatolt énekes könyvbe vette fel. Az ének 
felett jelezte a szerző, Radics András, nevét, do 
megjegyezte egyszersmind azt is, hogy ő az éne
ket kijavította. Ezen javítás által nagy változást 
szenvedett a nevezott ének, az akrostichon teljesen 
eltűnt. Ambrosius nem volt szerencsés énekszerző, 
annak folytán az általa javított szöveg nem hason
lítható az eredetihez.

Ösmerte ezen éneket Rlasius János, a hires 
egyházi énokköltő is, aki előbb Zólyom-Lipcsón, 
majd Trencsénbon lelkészkedett s végre a nyitra- 
megyei Krencsben a magán életbe vonult vissza. 
Ez 1743-ban kiadott énekgyüjteményébe (Rozko*o 
du*e) felvette Radics énekét, de ez is nagyon át
dolgozta s megváltoztatta a versszerkezetet s az 
eredeti akrostichon helyébe atyjának, Blasius An
drásnak, nevét totte. Blasius ezen átdolgozása fia
talabb éveiből származik s onnan következtethető, 
hogy ő azt már jóval 1743 előtt ösmerte.

Radics énekét ösmerte a hires superintendens 
Hruskovic Sámuel is s midőn első Ízben kiadta a 
Tranovsky-féle énokoskönyvet, felvette abba a ne
vezett éneket változatlan orodeti szöveggel. Radics 
nevét az ének felé tette, elismerve azáltal, hogy 
Radics annak valódi szerzője. Ez annál fontosabb 
épen Hruskovicnál, mivel ő még tanuló korában 
átélte Rákóczy hadjáratát s annak hőseit kortár
sak elbeszélése alapján ismerhette.

Meg vagyok győződve, hogy olvasóink közül néme
lyek előtt szinte hihetetlen az, daczára a felhozott bi
zonyítékoknak, hogy a régi nemesek tót egyházi ének 
szerzői lettek volna. Nem szabad a mai kor szem
üvegén át mérlegelni a múlt eseményeit és szemé
lyeit. A XVIII. század fórfiai tetőtől talpig az ogy-
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Lázéi voltak, a kik önfeláldozóján küzdöttek az 
egyház szabadságáért, fáradhatlanul munkálkod
tak az egyház felvirágoztatásán, nem tettek kü- 
lömbséget a magyar és tót evangélikusok között, 
mindenütt úgy az egyik mint a másik nyelvű 
hívőknél az Istenországát keresték és tehetségük 
szerint támogatták annak ügyét. Ez álláspontról 
tekintve a dolgokat, nem ütközünk meg azon, hogy 
Radios tót egyházi énekszerző volt s tekintve az 
oly szavahihető egykorú tanukat, a minők voltak 
Ambrósius György és Hruskovic Sámuel superin- 
endesek, minden kétség eloszlík az iránt, hogy a 

nevezett éneknek valóban Radios volt szerzője.
• Midőn oly hiteles tanuk nyilatkozata alapján Ra

dios ama gyönyöiű reggeli ének szerzője, akkor egy
szersmind bizonyítékát képezi Radios költészeti te
hetségének és az irodalom terén való jártasságának. 
Kincs arra példa, hogy bárki is kísérletek és kellő 
gyakorlat nélkül énekszerzővé lett volna. Az ő 
későbbi egyházi énektermékeit az idők mostoha- 
sága elrejté előttünk és a szorgalmas kutatónak 
is aligha sikerül valamit még felszínre hozni.

(Folyt, köv.)
Mocko J. csácsói Jelkész.

IRODALOM.
Payr Sándor : Telekesi Török István, Vas 

és Sopron megye táblabirája, a dunántúli ev. egy
ház oszlopférfia, II. Rákóczy Ferencz kormányta
nácsosa és huszárezredese, a pesti vallásügyi bizott
mány tagja. 1667—1722. Egyháztörténeti monog
ráfia. Budapest, 1896. Külön lenyomat a Prot. Szemle 
VII. évfolyamából. 52. 1.

A szerző újból becses monográfiával gazdagí
totta egyháztörténeti, még mindég igen szegény iro
dalmunkat, Ez volna a legháladatosabb tér érvényesí
teni a sokak által hangoztatott „nemzeti theológiát.“ 
A róm katlioliczizmus e téren újabb időben nagy mun
kásságot lejt ki és meszsze túl szárnyal bennünket. 
De hát könnyebben is teheti azt mint mi. Foglal
kozás nélküli kanonokjai és czimzetes püspökei 
hivatásuk elmulasztása nélkül idejüket a poros le
véltárak kutatására szentelhetik s van anyagi mód
juk is fedezni a tudományos kutatás költségeit. 
Mig nálunk a szegény falusi lelkész családjától 
vonja el a tudományos kutatásra szánt filléreit és 
sok esetben arra van kárhoztatva, hogy tudomá
nyos munkássága örökké a fiókban marad, nem 
találva kiadót és olvasókat.

A Rákóczy kor egy nemes alakját, küzdelmét, 
tevékenységét festi le a fentnevezet műben a szer
ző. Nem csak életrajzot, hanem korrajzot is ad.

Érdekesen festi le Eszterházy Pál, a nádor, 
jellemét, udvarát, a ki, mig falvaiban a szegény 
jobbágyot vallásáért verték, börtönözték, addig ő 
a palotában hangszere mellett ülve szent nyuga

lomban irt ás komponált egyházi és világi, költői’ 
és zenei darabokat. Ezen főur házában és köze
lében nagy veszélynek és kisértésnek volt kitéve' 
az ifjú Török, mindazáltal el nem tántorodott hi
tében.

Szomorú eseményt, élt iszitó képet tár elénk- 
a szerző leírva a hi tehagyuit dunántúli superinten- 
dens, Fekete, történetét, azt mondva róla: „A szen
vedéseiben megtántorodott és fényes ígéretekkel1 
hittagadásra csábított, gyenge, szenvedélyes embert 
városbirónak erőszakolja be (Kolonics) előbbi szék
helyére, hol ez most vad tivornyák és előbbi nyá
jának kegyetlen üldözésével akarja eltompitani há-~ 
borgó lelkét.“ — A renegátok szomorú psycholo- 
giáját ecseteli e szavakban.

Török nagy pártfogója volt az egyházi iro
dalomnak is, az ő költségén jelent meg Strassburg- 
ban Ács Mihály a „Boldog Halál Szekere“ czimű 
műve, melyről a monográfia Írója azt mondja, hogy 
érdemes lenne azt most is elolvasni. Kár, hogy & 
régi magyar aszketikus irodalom jeles termékei
nek kiadásával senki sem gondol.

Török a szatmári bókkötés után is mindent 
elkövet a szegény, üldözött ev. egyház építésére és 
megmentésére. A üldözött és szegénységben síny
lődő ev. lelkészek és tanítók nála találnak párt
fogót és menedéket Kár, hogy e férfiúval a Török 
család prot. ága kihalt.

A jeles monográfiáért hálával tartozunk a 
szerzőnek.

Sz.

Dr. Margalits Ede. „Magyar közmondások 
és közmondás szerű szólások“. Budapest, kiadja 
Kokai Lajos. I. füzet. Ara 40 kr.

A tudós szerző latin közmondásokat tartalma
zó művét a múlt évben ismertettük. Jelenleg nap
világot lát régi, szorgalmas gyűjtése eredményeként 
a magyar közmondásokat és közinondásszerü szólá
sokat tartalmazó mű, mely tiz füzetben jelenik meg 
A szerző azért jelenteti meg művét füzetekben,- 
hogy időközben is olvasva a művet egyesek, a köz
mondások kincsét gazdagítsák.

A közmondások betűrendben, tárgy szerint 
csoportosítva vannak összegyűjtve.

Az, a mit tavaly a latin közmondásokra vonat
kozólag mondtunk, áll a magyar közmondásokra 
nézve is. A nép egyénisége tükröződik vissza azok
ban. Különösen a lelkészre nézve nagy érdekkel 
bir a közmondások alapos ismerete, a mely által be
tekintést nyer a nép világnézetébe és egyik másik 
közmondás ellen is, mely szellemi hatalommá lett 
a nép szivében, ha az a keresztyén szellemmel el
lenkezik, sikerrel küzdhet az egyházi beszédben és 
a cura pastoralis alkalmával. Vannak oly közmon
dások is, melyeknek gyökerei a keresztyén szellem
ben keresendők s ezek az evangeliom igazságának 
megismertetésénél alkalmazhatók.

Az érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk e '
művet.
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I). Adolf Hamack : Das Mönthum seine Ide
ale und seine Geschickte. Viert«? verbesserte Auf- 
age. Giessen. I. Hickersche Buchhandlung. 1895. 
62 1.

A kis füzet, melyet mint ifjúkori művét a hi
res berlini theologiai tanár újból kiadott, érdekkel 
olvasható s nem tapasztalható benne a Ritschl-féle 
destructiv irány káros hatásában. Az elvek és kö
vetkeztetések megegyeznek Luther elvoivol.

Igen helyes azon indokolása a mű megírásá
nak, hogy ámbár az ev. keresztyén bizonyos arra 
nézve, hogy n keresztyén tökéletesség nem lelhető 
föl a szerzetesség formáiban, nűndazáltal alaposan 
meg kell azt bírálnia és megállapítani fénvoldalait. 
Csak az győzte lo a szerzotesség élőt ideálját, a ki 
annak legjobb része felé is képes még jobbat he
lyezni. A ki a szerzetes életidealt kicsinvlőlog félre 
teszi, nem ösmeri azt. A ki pedig ösmeri, az be
vallja, mily sokat lehet tanulni attól

A szerzetesség egy bizonyos korban indokolt 
volt. A szerző szerint jobb, ha az ember a házas
ságot, az evést és ivást, sőt általában az embori 
részt tisztátalannak tartja, mintha o/.cn dolgokat 
valóban tisztátalanokká teszi az érzéki elvadulás 
által.

A szerzetesség kiindulási puiitia, fejlődése tör
ténete egészen más a keleti egyházban mint a nyu- 
goti egyházban. A keloti egyház szerzetessége a 

• 9-ik század óta nem fejlődik. A keleti egyház szór 
zetesei passiv szerepet visznek az egyházban és e 
passivitásukban védelmezik a cultust és a nemzeti 
szokásokat. Az újabb korban Tolstoj grófban lát 
juk személyesítve a valódi görög szerzetest, a ki
nél nem létezik más lehetősége az egyház reform
jának, mint a kultúrával és történelemmel való ra
dikális szakítás, és a kinek minden erkölcsi doh g 
be van szonnyez 'e, még a házasság is, a mennyi
ben az érzékivel összefüggésben van. Hogy mily 
borzasztó ellensége volt a keleti egyháznak egykor 
a manicbeismus, azt épen Tolstoj iratai alapján 
állapíthatjuk meg. Minél komolyabban veszi a gö
rög szerzetes a maga kerosztyénsógét, annál tehe 
tetlenebbűl áll szemben azon sötét nézettel, hogy 

.az egész világ az ördög hatalma alatt áll és végre 
•is kénytelen monokülni a világi egyház tekintélyé
hez, ha nem ukur a manicheismusha esni.

Egészen más a szerzetesség képe a nyugoti 
egyházban, a hol történettel bir, sőt történetet csi
nál és pedig ogyház és világ történelmet. A nyu
goti egyházban a szerzetesség hosszú harczot vív 
az egyházzal. A szerzetesség győzedelmeskedik 
utolsó fejlődési fokán a jezuitizmusban az egyház 
felett. Nem Assisi Ferencz szerzetes rendje ez, ha- 
,nem azon jezuitizmuRé, amely előbb a világiegy
ház programmját elfogadja s azáltal a lényeget 
feladja. Aszkezis és világlemondás csak formává és 
a politika eszközeivé lesznek. Erzékios mystika és 
diplomaczia lépnek az egyszerű kegyesség és erköl
csi fegyelem helyébe.

A keleti szerzetesség megtartotta önállóságát, 
de e mellett sivárrá lett, a nyugoti élénk, de e 
mellett lényegét elvesztette.

A szerzetesi élet a világunt lelkeknek még 
ma is nyugalmat adhat, de a történelem egy más, 
a felett álló egyszerű igazságra utal, a mely sze
rint az az ember kezdi meg igazán Krisztus köve

tését, a ki hivatásában és állásában a hit és sze
retet által munkatársa Isten országának.

A szerzetességről hazánkban is sok helyen 
téves nézetek vannak elterjedvo, pedig e tekintet
ben alapos nézetekre koll szert tennünk, ha meg
akarjuk ismerni okát annak, hogy miért lett az 
augustinus szerzetes egyházunk, 'a keresztyéuség 
reformátorává s miért nem szabad sem a régi sem 
az uj szerzetesség álláspontjára visszatérnünk, ha  
az evangeliom alapján akarunk maradni, hogy 
életideálunkat nem Krisztus utánzásában, hanem 
követésében fellelhessük. Sz.

T. G. M isiryk. „.Jan Hm. N »se obrozeni a 
nase reformace“. Prága 1896. 58 1 (Húsz János. A  
mi újjá születésünk, ami roformácziónk). Egy ország
ban som lett annyira elnyomva és megsemmisítve a 
reformáczió mint épen Húsz hizájábrv Húsz János 
emléke kezd újból folólodni, csshliogy ez az emlék, 
hibás úton van. Másrészt az ultramontán Írók sze
retnék elhitetni, miszerint a cseh nép szerencsétlen
ségének és ölésiének oka az, hogy a csoh nép oly 
lelkes hive volt a reformácziónak. A tudós tanár ez 
utóbbi nézotot határozottan visszautasítja azzal, hogy 
nemzete nem esott el a reformáczió ideáljaiért va
ló lelkesülés miatt, hanem mert hűtlenné lett azok
hoz. A tekintetben nem oszhatjuk Húsz lelkes b irátá
jának nézetét, hogy ő a reformáczió legtökéletesebb 
alakjának, kinyom itáuak tartja a csoh-morva atya
fiak egyházát.

A csohek a szerző nézete szerint még nem 
nevezhetők Húsz népének. Az uj kor liberális irány
zata nem egyéb, mint a kor nagy ogyozménye, 
mely oda irányul, luagy a társadalmat mindenáron 
megtarthassa a forradalom elrontott alapjain. Itt-ott 
egyet mást javít az épülőién, sőt annak alapj út 19 
megérinti, csak az igazán alapos revíziótól és re
formtól irtózik. A franczia forradalom által han
goztatott testvériség egészen elüt attól az igaz in 
humánus alapon nyugvó testvériségtől, melyet a 
cseh-morva atyafiak akartak megvalósítani. A mai 
divatos nézet mértéke szerint ítélve Húsz nem volt 
nemzeti ember. O egészen határozottan akként 
nyilatkozott: „Inkább szerotem a jó németet mint 
a rósz csellót.“

Húsz elitéltetéséről szólva megemlékezik azon 
történeti tényről, moly szerint a tiszta erkölcsű és 
fedhetetlen életű Húsz felett ítélkező bírák elnöke 
az a pápa volt, a ki előbb tengeri kalóz volt s a  
ki nem védekezett a mérgezés nyilvános vádja 
ellen.

Szól azután a cseh nép újra ébredéséről. Az 
első ébresztők közé sorozza Kollárt s kimutatja, 
miszerint az uj életre keltők Húsz követői valáüak- 
Az ébresztők a nemzetiségi eszmét a vallásos hu
manizmusra alapították, mig a jelenkori liberaliz
mus megelégszik a puszta naczionalizmussal, n»czi-
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onális egoizmussal, a mely, mint látjuk, híveit in- 
humanitásra vezérli s az idegen népek és nemzeti
ségek elnyomására. A vallásos alapot nélkülöző li
berális naezionalizmus a szerző szerint minden nép
nek veszedelmét képezi.

Idézi Húsz következő szavait: „Ismereteim kez
detétől fogva szabályul állítottam fel, ha bármely 
szakban jobb véleményre akadnék, hogy szívesen 
lemondok előbbi nézetemről és pedig teljesen tu
datosan, mert a mit mi ismerünk, elenyésző cse
kélység ahoz képest, a mit nem ismerünk.“ A cseh- 
morva atyafiak világnézetében találja fel a szerző 
nézete szerint a cseh nemzet ideálját ; de hogy ezt 
elérhesse, szét kell szórnia a kosztniczi határdombot, 
szétkell szórnia a szeretetlenség és előítéletek ha
tárdombját, szétkell szórnia azt a határdombot, me
lyet ma már nem a „sancta simplicitas“ alkot, ha
nem az indifferentizmus és uralomvágy.“

KÜLMISSIO.
India. Óriási munka mező az, melyen a keresz

tyén missio Indiában működik. Több mint hatvan 
missió egyesület tart fenn a nagy birodalomban 
missio állomásokat. 228 millió különféle nyelvű és 
vallású lakossága van az angol uralom alatt álló 

birodalomnak. A nagy pogány tengerben az alig egy 
milliónyi keresztyénség elenyésző csekélység — és 
mégis hatása érezhető minden téren. A keresztyén 
missió daczára a nagy buzgóságnak, nem beszél
het ma még százezerek tömeges áttéréséről. Az Is- > 
ten országa számára alkalmas talaj nem tartozik a 
könnyen megművelhető földek közé. Nem csak val
lási, hanem szoczialis ellentétekkel is meg kell 
küzdenie a keresztyén missiónak Indiában. Ez utób
bi kérdés helyes megoldásától függ a missió mű
ködésének sikeresebb volta. Örvendünk, hogy ez 
utóbbi kérdés helyes megoldásánál a lipcsei luth. 
missióegylet igen áldásos tevékenységet fejt ki.

A szocziális kérdés nehézségét Indiában a 
kasztrendszer képezi. Az összes ev. missió egyesü
letek a keresztyénné lett hindutól kívánják azt, 
hogy a kasztról, melyhez tartozott, mondjon le s 
minden embert, az alacsonyabb kasztban élőt is, 
tekintse testvérének. A legalacsonyabb kasztban 
élő pária, ha keresztyénné lesz, elűzetik pogány 
ura által s reá nézve mint keresztyénre még nehe
zebbé lesz a megélhetés kérdése. A róm. kath. 
missió a kasztrendszer kérdésében eltér a többi ev. 
missió nézetétől, amennyiben — hogy könnyebb 
legyen az ő ismert téritő methodusa, meghagyan- 
dónak véli a kasztrendszert.

A keresztyén missiónak érdeme, hogy azon 
bajok ellen is nagy erélylyel és kitartással küzd, 
melyeknek pártfogói és terjesztői a kereszt szégye
nét képező kúfár keresztyének. E bajok: az ópium 
és szeszesitalokkal való kereskedés és a hatóságai 
oltalom alatt álló prostituczio.

A hivatalnok sereg és a világi hírlap irodalom 
e téren erélyesen küzd a keresztyén missió czélza- 
tai ellen. A „Bombay Guardian“ szerkesztőjét; mert 
lapjában szellőztette a Bombayban létező ópium 
clubbok ügyét, egy hónapi fogságra Ítélték.

A kormány állami szeszfőzdéivel elárasztja az 
egész országot, A missiónáriusok e téren daczára a 
nagy hatalomnak, melylyel szemben állanak, foly
ton hangoztatják a reform szükségét s reményel- 
hető, hogy a nagy mérvű agitaczio nem fog nyom 
nélkül elenyészni.

Nagy érdeme van a keresztyén missiónak az 
iskolázás terén is. Iskoláiban határozott keresztyén 
szellem uralkodik s az azokból kikerült nemzedék 
hatalmas szerepet visz a társadalomban.

Az excluziv, pogány alapokon nyugvó naezio
nalizmus Indiában az újabb időben nagy hullámo
kat ver. A frázis és nagy szavakban való tetszel- 
gés hat a tömegekre. A nemzeti nagy kongresszuson, 
mely a múlt évben tartatott, egy híres bengáliai szár
mazású szónok, Bábu Surendranath Bannerdschi, 
három óráig tartó nagy szónoklatában a lelkesedés 
legnagyobb fokát elérve, akként kiáltott fel : 1 „A 
kongresszus jelszava az legyen : első sorban indiaiak 
vagyunk s csak azután hinduk, mohamedánok és 
keresztyének“. Mentségét képezheti e kijelelentés- 
nek azon körülmény, hogy e szavakat oly férfiú 
mondta, a ki születésére nézve is pogány.

Eddig a keresztyén missió inkább a felsőbb 
körök megtérítésével foglalkozott, de újabban a 
szegény páriák megtérítésére fordít gondot és nem 
eredmény nélkül. Ma már az ország majdnem 
minden vidékén vannak keresztyén pontok és a 
keresztyén szellem hódit minden téren, előre hatol 
feltartóztathatlanúl.

BELMISSIO.
Német egylet a szeszes italokkal való vissza

élés ellen. Németországban ez egylet dácsára 
nem régi keletkezésének áldásos tevékenységet 
fejt ki a társadalom réme, a nép élet legna
gyobb veszélye, az iszákosság ellen. Az egyletnek 
jelenleg 8658 tagja van. Rendes tagok 2 m., 
pártoló tagok 50 fillért fizetnek, amiért aztán 
megfeleld iratokat kapnak. Ez egyesület havon
ként és negyedévenként megjelenő lapokat ád 
ki s minden oly művet, mely felvilágositásúl
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szolgálhat az alkohol elleni harozban. A napi
lapok számára tájékoztató sajtóirodát tart fenn. 
Vannak berendezett könyvtárai. Az egylet czél- 
jának mégismertetése é» terjesztése érdekében 
vándorszónokokat küld ki egyes vidékekre.

Szemben a szeszes italok kimérésével fog
lalkozó esapszékekkel, kávékimérő és étkező 
helyiségeket Aliit, azokat pártfogolja. Segélyezi 
az iszákosokat gyógyító intézeteket. A vasut- 
társulatokrál oda hat, hogy minden állomáson 
jó ivó viz legyen k; pható. A vendéglősöket 
arra sarkalja, bogv az alkoholt nem tartalmazó 
italokat gondosan és élvezhetőén állítsák elő.

Az egylet tevékenysége oda is irányul, hogy 
törvényhozási úton is küzdelem fej'essék ki a 
szeszes italokkal való visszaélés ellen. Az iszákos- 
ság el lenn irányuló német törvény szerzőjeként 
is a nevezett egylet tekinthető.

Nálunk is már meg kellene mozdulni ez 
ügyben. Oly vidékeken is. hol azelőtt példás 
volt a mértékletesség és józanság, ma már az 
ifjabb nemzedék erősen meg van támadva e kór 
által. Mit ér minden iskola — ha az iskolák 
szaporítását tízszeresen felülmúlják a korcsmák. 
A felvilágosodás korszakában a k ultin államok 
megtűrnek oly bandákat, melvek a szeszes ita
lok terjesztésével megmérgeznek egész vidéke
ket. Az igazi kultúra nem tisztán az isméi etek 
terjesztésében, hanem az akaraterő fejlesztésé
ben és művelésében áll.

A társadalomnak, az egyháznak e részben 
bizonyos tekintetben a „modern állam“ ellen 
kell harczolnia, mert a »modern állam1* eg) ik 
nagy jövedelmi forrása ez italadó és korcsma
jog. Egyetlen állam a modern államok között, 
mely törvényhozási utón is küzd az iszákosság 
ellen : a svéd-norvég állam.

K Ü L F Ö L D .
Németország. A múlt hónapban tartotta 

a németországi protestáns egylet X lX -ik nagy 
g ) ülését Berlinben, Hat évi szünet után, újból 
nyilvánosság elé lépett ez egylet. légy látszik, 
bogy eztii szereplése is arra enged következ
tetni, miszerint a németországi protestáns egy
let is nemsokára kövelni fogja magyarországi 
társát, mely már lég kimúlt. Az emberek bele
fáradtak már a tagadásla és a puszta „gnosis“ 
nem elégiti ki a kedélyeket.

Az elnöklő Schroder megnyitó beszéde sze
rint még nincs ok arra, hogy a protestáns egy
let felett, különösen a porosz positiv egyházi

körök meghúzzák a lélek harangot Ma az egy
házban nem uralkodik többé a szabad keresz
tyén hit, hanem egyházi fanatizmus és jogász
álláspont, mely az egyházat károsítja, az észt 
elhomályosítja, a szivet megkeményiti, és a sze
rétéiről hallani sem akar. Ez a jogász álláspont 
nem az igaz hit szempontjából, hanem az egy
házi rend nevében üldözi a képzelt hitetlensé
get. Az ö liarczi jels/ava: az egyházfegyelem.

A nap fő thémája volt: »Az egyház és 
a tudomány “ E kérdésről I)r. Grimm hambur
gi és Lühr gothai lelkészek értekeztek. Dr. Grimm 
szerint az egyház tudomány nélkül fenn nem 
állhat, de épen úgy tisztán csak a tudomány 
nem képezheti annak alapját. Mindkettő úgy  
viszonylik egymáshoz mint az orvosi tudomány 
és az emberi test Az orvosi tudomány az em- 
béri testet nem teremtheti elő, nem is adhat 
neki egészséget, de azért legjobb ismerője a 
testnek. Az egyház lelke a Jézus Krisztus evan
géliuma. benne bírjuk ős alakját minden vallásos 
nézetnek. Az egyház lelkének van teste s. Min
den korszak ruhát sző akörül. Mindég kűlömb- 
séget kell tenni az időszerű és örökkévaló kö
zött. A kívül álló tudománynyal szemben az 
egyház védelmezze életét szabad tudományos 
meg okolással. Az egyház nagy hibát követett, 
el, hogy a tudomány nyal szóba nem állott, 
hanem önmagát sértheteth írnek nyilvánítva a 
kijelentéssel elsánczolta magát.“ A második rzó- 
nok már sokkal kíméletlenebb volt. Szerinte 
szilárdul álló egyházi tan egyáltalában nem lé
tezik és nem létezett. Csak az erőszak léphet 
fel ily igényekkel. A régi dogmák jégburokot 
képeznek, a mely a vallásos életet hátráltat
ja. Az utóbbi szónoknak Nippold jénai tanár 
meleg köszönetét mondott és figyelmeztette a je
len voltakat, hogy ragaszkodjanak a nemrég 
elhalt Keinkens, ó-katli. püspök, azon szavaihoz: 
„a mi nem történik meggyőződésből, az bűn.u 
Keinkens püspök szerintünk nem mondott sem
mi újat, mert hiszen azon szó nem tőle, hanem 
Pál apostoltól ered. (Kőm 14, 23.). Az egylet 
nagy gyűlésén 2G5 jelenlevő volt s azoknak is 
több mint egy negyedrésze nőkből állott, tu- 
lajdonképeni tag alig volt száznál több. Ila  
vissza emlékezünk a hetvenes évek nagy za
jára, bizony ebből is levonhatjuk a tanúságot, 
hogy a szellemeket alaposan meg kell vizsgál
nunk és a nagy hangon kínált »magasabb ál
láspontok* kedvéért mm szabad elhagynunk a 
régi isteni kijelentés biztos alapját

A „Reichshote“ még mindég újabb és újabb, 
több ezer aláírással ellátott, a polgári házasság 
ellen irányuló kérvényekről hoz tudósítást. Akad 
nak még mindég Németországban is oly rö
vidlátó emberek, a kik azt hiszik, hogy a kö
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telező polgári házasság megszüntetése a rém. 
kath. egyház hatalmát növelné, mintha bizony 
a polgári házasság léte csak legkevesebbet is 
ártott volna a rom. katholiczizmusnak. Hiszen 
azt ezen napóleoni „czafrang“, amint azt Biz- 
marck egykor elnevezte, leglelkesebb barátai is 
elismerik, hogy a vélt érvágás e részben a pa
pizmust nem hogy gyöngitette volna, hanem 
határozattan hatalmassá tette. A liberális urak 
értenek az ily üres jelszavak kiaknázásához, 
mert ösmerik azt a régi jelszót: mundus vult 
decipi, ergo decipiatur. Az ev. egyház, birván 
most, daczára az államtól erősen függő helyze
tének, számos öntudatos taggal, bármint dőljön el 
a polgári házasság ügye, szigorúan ragaszkodni 
fog a keresztyén házasság fogalmához s a mint 
az „Allgem. Konz. Monatsschritt“ is jelzi arra 
gondolni sem lehet, hogy az egyház elveit fel
adva agendális formuiák változtatásába bele 
menjen.

Nagy port ver fel a németegyházi körökben is 
a p írbaj kérdés A párbaj keresztyén szempont
ból határozottan elit lendő. Sokan azt hozzák 
fel védelméül, hogy szükséges rósz az, melyet 
a legnagyobb kincs, a becsület védelme, érde
kében fel kell tartanunk. De hát igen helyesen 
jegyzi meg egy német theol. tanár, hogy a 
párbaj oka a becsület fogalma külsőitésének, 
mely a becsület jellegének erkölcsi értékét meg
semmisíti, azt puszta konvenczionális disztárgy- 
gyá és tartalomnélküli formává teszi. Ha pl. a 
házasságtörő a megcsalt férjet agyonlövi, ugyan 
miféle fogalmát a becsületnek alakíthatjuk 
meg ez esetben, hogy a becsület fogalma és 
azon esemény között csak némi összefüggést 
is megállapíthassunk? Az igazi becsület azt kí
vánná, hogy a házasságtörőt a társadalom meg
vesse, és hogy azon nyilvános állásától, mely 
neki tiszteletet hoz, megfosztassék. És ha ez 
megtörtént, mi szükség van arra, hogy az ily 
individuum még párbajban sértett ellenfelét 
meglője? Ebből is csak azt látjuk, hogy ha be
csületbeli ügyeket hamis eszközökkel akarunk 
elintézni, az által az igazi becsület fogalmat sem
mivé teszszűk. A keresztyénnek erélyesen kell 
küzdenie a párbaj ellen. Ezen küzdelemnek ab
ban is nyilvánúlnia kell az egyház részéről, 
hogy megtagadja a párbajban elesetteknél az 
egyházi ténykedést.

A b a j o r  f ő v á r o s b a n ,  Münchenben ör
vendetesen szaporodik az evangélikusok száma. 
1799-ig nem tartózkodott csak három ev. a fő
városban. Ez évben a bajorválasztó fejedelmi 
székbe Miksa József herczeg jutott s ennek má
sodik neje ev. lévén, udvari lelkészét magával 
hozta. A válaztófejedelem tisztjei, hivatalnokai, 
szolgáival mintegy 150 lélekből álló ev. gyüle

kezetei hozott magával. Michel mannheimi ev. 
vendéglős 1800-ban müncheni polgárjogért fo
lyamodott, de kérelmét a tanács elutasította. A 
választófejedelem a tanács határozatát fel ál lottá. 
1820-ban már 9000 lelket számlált az ev. gyü
lekezet. 1833-bam lett az első ev. templom, szt, 
Máté temploma felszentelve, 1877-ben épült fel 
az ev. szt. Márk templom. Még ez évben fel lesz 
szentelve a szt. Lukács templom, mely egy 
millió márkába került s alig fejezték be a har
madik templomot, már is komolyan foglalkoznak 
egy negyedik templom építési tervével, a mely 
számára már alkalmas telket is nyertek.

A b á d o n i  n a g y  h e r c z e g n ő  „Andachts
buch für Konfirmanden und für das christliche Haus“ 
czimü vallásos tartalmú müvet adott ki, adva ez ál
tal szép jelét az ev. egyház és nép iránti meleg
érdeklődésének.

Francziaország Az idők jelének tekinthető 
az is, hogy Párisban az atheizmus leküzdésére a 
napokban egyesület alakult. A társulat pontozatai 
között található azon állítás : „Az Isten hit nélkül 
az erkölcs alapja szét esik, feloszlik a család és el
pusztul a társadalom.“ A liga ólén Jules Simon áll, 
a ki fiatalkori nézeteivel ellentétben vén napjaira, 
megijedve az általános erkölcsi romlástól, más vi
lág nézethez jutott.

Anglia. A b a p t i s t á k  az elhunyt Spurgeon 
nevével és emlékével valóságos kultuszt űznek. Ab
ban az imaházban, a melyben Spurgeon egykor 
prédikált, minden esztendőben emlékbeszédet tar
tanak. A baptista irók oly nevekkel és czimekkel 
illetik őt, a melyek inkább volnának vonatkoztatha
tok Krisztusra. Elnevezik Őt „a mi felmagasztalt 
vezérünknek.

Megbotránkoztató visszaélést űzött a templom 
és istenitisztelettel Scott J. H. anglikán lelkész 
London szegény negyedében lévő templomban. Nagy 
falragaszokon hirdette, miszerint a legközelebbi va
sárnapon d u. 3-kor dohányzó istenitisztelet fog 
tartatni. A ki óhajtja, kaphat egy csésze theát is. 
A dohány ingyen kapható. Nagy volt a tódulás a 
templomba. Dohány füsttel telitett légkörben hang
zott a gyülekezet éneke és az egyházi beszéd. Az 
egyházi beszéd alatt oly füst keletkezett, hogy a 
levegő tűrhetetlen lett s az istenitiszteletet be kellett 
zárni. Ily dolgok nálunk, a hol némelyek szerint 
teljesen holt a hit, még sem fordulnak elő, de Né
metországban sem, a hol a methodisták szerint 
minden halott, minden hideg!

Oroszország. A szibériai vasúton a czár ren
deletére kápolna kocsik is lesznek, teljesen felsze
relve a gör. keleti istenitisztelet czéljaira s a ká
polnával fog utazni a misét szolgáltató áldozár is. 
Oka e rendelkezésnek az, hogy a rendkívül hosszú 
vonalon sok helyen az állomásoktól nagyon mosz- 
szire esnek a falvak és városok s ezért a vasut- 
személyzetnek istenitisztelet végzésére módot óhaj
tottak nyújtani.
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A kursk és belgorodi püspök lelkészeihez kör
levelet intézett, a melyben arra hívja fel őket, 
hogy a dohányzással hagyjanak fel, mint a moly 
nem illik ahhoz, a ki az oltárnál szolgál. Hagyja- 
rak fel már csak azért is e rósz szokással, hogy a 
híveket meg ne botiánkoztassak.

Amerika. Lapunk egyik barátja szívessége folytán 
bírjuk az Ohió allem és más államok ev. Inth. zsi
natának múlt évi jegyzőkönyvét. E jegyzőkönyv is 
tanúságot tesz az amerikai evangélikusok hitéleté
ről. A zsinat szervezete körülbelül megfelel a mi 
régi egyetemes gyűléseinknek. A zsinat élén áll 
az elnök két helyettes elnökkel. Van azután két 
jegyző és pedig angol és német jegyző s egy 
pénztárnok. A kerületek lelkészt, világi követet és 
tanitót küldenek a gyűlésre. Püspök és esperes 
nincsen, hanem az egyes kerületek élén is az idő
szakonként választott elnök áll. Az egyetemes 
zsinat újonnan választott elnöke Sclhitto theologiai 
tanár. A kerületi elnökök vannak megbízva a lel
kész felszenteléssel. A zsinat 6 napig tartotta üléseit. 
A munkarend előre meg lett állapitvu a következő- 
képen : csütörtök szervezkedés. A napirend, válasz
tások megállapítása. Péntek : d. e. intézetek Po
llim búsban és az azzal kapcsolatos ügyek, a pénz
tárnok jelentése ; d. u. intézetek St. Paul., \Vocd- 
vilié és Hiekoiyban. Szombat d. e. intézetek Hich- 
mondban és Allegheny ben ; d. u. hiidetési ügy. 
Hétfő: d. e. missio ügy ; d. u. a titkos társulatok 
kérdése ; este egyházkerület! ügyek. Kedd : d. e. 
Alkotmány változtatások és n elléktötvények ; este 
pénztári jelentés. Szerda : panaszok és más ügyek. 
A zsinat ülésezése alatt minden nap német és an
gol nyelven külön templomokban istentiszteletük 
tartattak. A lelkész és tanítóképző intézetek fenn
tartására nagy áldozatot hoz a zsinat. Elénk te
vékenységet lejt ki a lel- és külmissio terén. Az 
egjbazi ircdaloni terjesztésére is nagy gondot for
dít. Jegyzőkönyveit német és angol nyelven adja 
ki. Ikerelnókségiől szó sincs s azért sem hierarchia 
sem kyiiarebia mm kisért az amerikai ág. h. ev. 
egyházban. A hol a nyelv kérdés zavarokkal fe
nyegetett, ott az egyes keiülelik különváltak, meg
tartva azért a hit kötelékét, sőt néhol a kerületek 
is megmaradtak az egyetemes zsinatban. Az Ohioi 
zsinat kötelékében többnyire német és angol gyü
lekezetek vannak. A német gyülekezetek többség
ben vannak, a mi onnan is kitűnik, hogy a zsinat 
1895-iki jegyzőkönyvét 5C10 német és L5C0 angol 
példányban határozták kinyomattatni. A zsinat 
előre megválasztja a pol. lapok tudósítóit is, több
nyire a lelkészek köréből.

Az ohiói zsinat is több német és angol egy
házi lapot tart fenn, úgy a többi egyház szervezeti 
csoportok is. Ezen egyházi lapok nincsenek telvo 
szervezeti kérdések fejtegetésével, hanem kiváló 
gondot fordítanak az épülésre szánt czikkekre. A 
theologiai intézetek nincsenek német egyetemi min
tára berendezve, do azért lelkes és áldásosán mű
ködő papok kerülnek ki azokból. Érdekes, hogy 

éldául a vvoodvillei ev. lutli. tanitóképezde mit 
iván a felvétetni óhajtó növendékektől. E tanitó 

képezdébe felvétetik, a ki angolul és németül ol
vasni é6 iini tud, ismeri a nyelvtan elemeit, föld
rajzi ismeretekkel bir és számolni tud a tizedes 
törtekig.

Az amerikai ev. németek legelterjedtebb lapja 
a New-Yorkban „Per Lutherische Herold“ eziinü 
hetenként megjelenő egyházi lap. Vezórczikk he
lyett egyes bibliai versek felett tartott elmélkedé
seket közöl. Belföldi egyházi eseményeket egy-két 
soros rövid tudositasokban közöl. Egyik szániában 
hevesen kell ki azok ellen, kik mindenféle temp
lomba szívesen eljárnak, do azért sehol sem járul
nak az egyház anyagi kiadásainak íedezéséhez. 
Nem szegények ezek. Fő hibájuk az. hogy egyhá- 
ziasságuk csak addig terjed, mig zsebükhöz nőm 
kell nyúlni. Nálunk ily betegség nem fordul elő s 
inkább azoknál lelhető fel, kik nem annyira temp
lomainkat, mint inkább gyüléstermoinket szeretik 
felkeresni.

Igen tanuságosak reánk nézve az amerikai 
egyházi viszonyok. Az egyháznak olt is két 
nehéz kérdéssel kell megküzdenie : a nyelv kér
déssel és a szekták támadásával. Az első már 
körülbelül sikeresen meg van oldva. A szekták el
len pedig szilárdul megállja helvét egyházunk. 
Kiváló gondot fordít az amerikai íuth. egyház az 
istentisztelet liturgiái rész.ére. A gazdag rcformáczió 
korabeli ev. liturgiát meghonosították az angol 
istentiszteleteknél is.

Az a m o r i k  ni  m e t h o d i s t á k  missioi 
költségvetése az lblJíLik évro a következő: a 
németországi missióra 25,222 dollár, schweitzira 
7,312 d , norvégjaira 12,770 d , svédre 10,770 d , a 
dánra 7,905 d. a fime 4.200 d., az upsalni iskolára 
1,395 dollár van előirányozva. Az északi luth. egy
ház azon pont, a hova összpontosiija a methodiz- 
n us tán adásat. Az atnkai pogány missióra mind
össze 5,301 dollait irányoztak elő. Ezeket az ele
mei et mi tehát „protestáns“ testvéreinknek tekint
sük, velük ecy egyletben az „Ev. Alliance“-ban 
ft gh Íjunk helyet, intő példa erre nézve épen a 
skandináviai Julii, egyház, a hol a nevezett egylet
nek jelenleg legtöbb tagja van. A methodizmus 
nagyon ügyesen tért foglalt a legtöbb ev. vallásos 
iiatokat terjesztő rgyesüiet kiadványaiban. A „Luth. 
Kirchenzeitung“ legújabban is figyelmeztet egy né- 
metoisz. ev. vallásos iratokat terjesztő egyesületet, 
hogy legújabb kiadványai erős methodista Ízűek. 
A dán belmissiói irány is oly methodista szellem
ben indul, mely maholnap nagy romlása lesz az 
országos egyháznak. Intő példa ez reánk nézve is, 
hogy a midőn lelkesedünk a beJmissióért, őrizked
jünk az angolos methodista szellemtől, mely a 
szekták rajongása és zűrzavara felé vezeti az egy
házat.

A b a p t i s t ák is kiváló gondot fordítanak 
a missióra, melynél nem tesznek különbséget a po- 
gányok és keresztyének között. A new-yorki bap
tista missió az elmúlt 25 évben 149,508 dollárt for
dított a New-York területén űzött missióra. A ki
vándorlókra fordította fő figyelmét. A fentjelzett 
összegből a németek megtérítésére 47,956, a svédekre 
5,183, az olaszokra 1,203, a francziákra 6.085, a 
chinaiakra 7,416, a cselekre 177 dollár fordittatott.

Az ü d v  h a d s e r e g  amerikai főparancsno
ka Booth tábornok második fiát visszahívták, a 
mire ő azután végleg megvált nemcsak állásától, 
hanem az üdv hadseregtől is. Mór régebben nézet- 
eltérés volt a londoni főhadiszállás és az amerikai 
parancsnok között. Az amerikai magas ..tisztek" 
életmódja, a kik tulajdon házakkal és fogattal bir-
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tak, nem tetszett a londoni intéző köröknek. Az 
elmozdított parancsnok helyére Booth tábornok ve- 
je lett áthelyezve Indiából. Ez ellen pedig több ol
dalról azt jelentik, hogy nagy mester a túlzott hí
rek terjesztésében. Ezer és ezer megtértről tett je
lentéseket oly helyeken is, a hol az üdvhadsereg 
csak néhány „katonát“ bírt szerezni. A nagy zaj
jal keletkezett mozgalom is alighanem hamar be
fejezi pályafutását s nyom nélkül elenyészik ott, a 
hol a szekták meteorjai el szoktak enyészni.

BELFÖLD.

I f  Linder Mihály.
1808—1896.

A régi papok egy tisztes alakja költözött el 
az Úrhoz, hogy elvegye a hű munkás jól megér- 
demlett jutalmát. A nagy-jeszeni ev. egyház nyu
galmazott lelkészét s egy tisztes család, a megbol
dogult két lelkész és két tanító fiával egyetemben, 
a szerető jó apát siratják.

Linder Mihály született 1808. Nov. 10-én Lin
der Mihály és Baer Mária szülőktől Selmeczbányán. 
Atyja szegény bányász volt. Az elemi iskolát és 
gymnasiumot szülővárosában, az akkor jó hírű ly- 
czeumban végezte, a hol Severlay Mátyás, Rojko 
János és Boleman István voltak tanárai. A papi 
pályára szándékozván előkészülni, az eperjesi col- 
legiumba ment. Itt aligha folytathatta volna tanul
mányait, ha Mayer Endre collegiumi rectorban nem 
akad nemes szivü jóltevőjére. Ez a kegyes férfiú a 
a jó készültségü és szorgalmas theologust pártfo
gásába vette s kieszközölte számára nemcsak az 
ingyen alumneumot, hanem correpetitori állást is 
szerzett számára. Hálásan emlegette e nemeslelkü 
igazgatónak emlékét élete utolsó perczéig. Két évi 
theologiai tanfolyamot befejezve 1830-ban Lovich 
Adám püspök előtt letette a candidaticumot. Ta
nulmányai folytatására pénzt szerzendő, az akkori 
szokás szerint, egy évig albizált. 1832-ben a bécsi 
theologiai fakultásra ment, a hol egy évet töltött. 
Visszatérve Becsből a nagy-jeszeni (Turócz m.) ev. 
egyház megválasztotta lelkipásztorának s a jól vá
lasztott lelkész 54 éven át hűen gondozta gyüleke
zetét. 1888-ban nyugalomba vonult., életének hát
ralevő részét csabai lelkész fiánál, majd későbben 
T.-Bánhegyesen töltötte csendes félrevonultságban. 
Elvonultságban meglátogatta az Ur keze, elveszt
vén hű élete párját, hálás gyermekeinek jó anyját. 
A múlt hó 28-án szélhűdés következtében csende
sen elhunyt az Urban, a kinek hű szolgája volt 
élete utolsó perczéig. A felföld szülötte immár ott 
nyugszik a bánhegyesi csendes sirkertben. A meg

boldogult példányképe volt a régi nemeslelkü papi 
nemzedéknek. Kicsiny gyülekezetét nagy önfelál
dozással gondozta. Egyházát szerette nem csak ad
dig, mig az oltárnál szolgált, hanem félrevonultsá- 
gában is minden ügye a hazai lutheraniának érde
kelte őt. Egyházának csapásai s népének el- 
hagyatottsága keserűen érintették annak lelkét, a 
ki gyermekkora óta az egyházban az egyházért 
élt. Gyermekkorában a reformáczió háromszázados 
emlékünnepén részt vett s mint a sirhoz közel ál
ló aggastyán értesült régi kerületének szétdarabo- 
lásáról.

Szegénységben s nagy anyagi gondok között 
töltötte fiatal korát s későbben nagy családdal lé
vén megajándékozva, minden jövedelmét gyerme
keinek neveltetésére fordította. Két fia lelkészként, 
kettő pedig tanítóként szolgálja az egyházat, mig 
egyik fia a tekintélyes antalfalvi egyház felügye
lője. Szegény volt az anyagiakban, gazdag a lel
kiekben. Házában, gyülekezetében nem csak sza
vai, hanem nemes lelkülete által is épített.

Teljes életében a békét szerette, a békét ke
reste. Az Ur adjon nyugalmat és békét hű mun
kásának !

Lapszemle. A „ P r o t .  e g y h á z i  é s  
i s k o l a i  L a p “ 16-ik száma közli a lap törté
netét. Ez a legrégibb prot. egyházi lap* a mely 
már négy évtized óta fennáll. Az unió álláspont
ján áll, bár szerkesztője s munkatársai nagyrészt 
reformátusok,

„Az ezredéves tanügyi kongresszus s egy til
takozás ellene“ czimű czikkben közli Bodnár Zsig- 
mond egyetemi m. tanár levelét, melyben az ki
fejti nézetét a jelen helyzetről. ‘Szerinte a vallás
ból elenyészett az ideális lelkesedés s vagy léha 
közöny, vagy tehetetlen lágy mystiku3 érzés fog
lalta el helyét, melynek nincs ereje fellázadni az 
általános demoralizácio ellen. A politikában meg
szűnt az erkölcs munkálkodni, hanem zsebelő tár
saságok zsákmányaivá lettek a centralizált orszá
gok. Sok tekintetben hazugság lett ajkaikon a 
nemzet és haza fogalma, melyeket szélhámos jel
lemek szeretnek kihasználni, vagy pedig az üd
vözlések és felköszöntések üres szólama vált belő
lük, melyeknek nincs értelműk. Majd a tanügyről 
eképen szól : „És mily szomorú képet nyújt a tan
ügy 1 Körülbelül igaza van Brunetiérnek, a ki húsz 
évre dotálja az oktatás hanyatlását. De különösen 
az utóbbi években mélyen sülyedt az egész világ 
tanügye. Nem az iskolák építését, fizetését értem ; 
mert e téren rendkívül sok történt. De mind az, a 
mi eszmei, a mi erkölcsi, a mi az ifjúság tudás 
vágyát, a tanárok tudományos haladását illeti, csak 
mély sülyedést, egyetemes hanyatlást mutat. Tiz- 
tizenöt év óta mit se hallunk és olvasunk mást a
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tanügyi konferenciákon és a közoktatási folyóira
tokban, mint a test neveléséről, a tanítás könnyí
téséről, a tananyag rövidítéséről, mindon eszmei
nek kiszorításáról, a klasszikusok megvetéséről, 
hangversenyek, szinielőadások, tánczmulatságok 
rendezéséről, a külsőség, a formaság, a csíny gya
rapításáról. De nem csak a fő és középiskolák if
júságának tudvágya hanyatlott, hanem maguk a 
tanárok sem igazi tudósok, többnyire korlátolt rea
listák, a kik irtóznak minden összefoglalástól, jám
bor mesteremberek, a kiknek fogalmuk sincs az 
erkölcsi, a metafizikai tudományokról, melyek föl
emelnék, megkoronáznák tudásukat, vagy pedig el
hanyagolva tudományos foglalkozásukat mindenféle 
pénzintézetnél, részvénytársaságoknál és más üzle
teknél kereskednek“ A nevezett lap szerint e hang 
egyoldalú és túlzott, mert szerinte korunk erkölcsi 
mételye aránylag még a tanítás embereinél tett a 
legkissebb pusztítást. Nézetünk szerint is a tanítás 
ügye az utolsó két évtizedben nagyon hanyatlott. 
A paedagógia legelemibb feltételeit is figyelmen 
kivid hagyják. A külsőség, a forma a fő s nem a 
belső tartalom. Ev. népiskoláink is, daczára annak, 
hogy számuk megszaporodott, nem a régi népnevelő 
intézetek, hanem idomító műhelyek.

Ugyanazon szám közli a zajos erdélyi ref. 
közgyűlés lefolyását, mely tudvalevőleg a világi el
nök által feloszlattatok Az egészről tiszta képot 
nyerhetünk, mivel a szerkesztőség közölte a több
ség és kisebbség körébe tartozó tudósítók leírását. 
Kolozsvárott fényes berendezésű ref. otthont ala
pítottak. Úgy látszik, hogy a számítás nőm volt 
elég pontos — több pénzre van szükség, hogy a 
költséges intézmény fenntartható legyen. Úgy lát
szik, hogy az uj kolozsvári intézet javára a szép 
történeti nudlii nagy-enyedi tbeologiát háttérbe 
akarták szorítani. Sajnálatos a pártviszály az egy
házban s az erdélyi magyar ref. egyházkerület pél
dát szolgáltatott arra nézve, hogy az ogynyelvü- 
ség nem óvszer az ily bajok ollen. Hazánkban 
szemben azon erős támadással, melyet úgy a róm. 
kath. egyház, mint a szekták intéznek egyházunk 
ellen, úgy a ref. mint az evang. egyház körén be
lül szükség volna belbékéro és belső összetar
tásra !

A 17-ik számban „A konvont és a szogény 
papok“ cziiníí vezérczikk elismerőleg szól a ref. 
konvent elnökének, Tisza Kálmánnak, azon indít
ványáról, hogy feliratot intézzenek az országos 
kormányhoz, miszerint az államsegély annyira biz- 
tositassék a törvényben, hogy a 800 frtos, vagy 
legalább 600 frtos lelkószi fizetés életbe léptethető 
legyen. A czikkező általános társadalmi mozgalmat 
kíván e tárgyban. Óhajtja, hogy az egyházi és vi
lági sajtó állandóan szőnyegen tartsa o kérdést. A 
képviselők pedig mutassák ki, hogy o kérdés kul
turális és nemzeti jelentőségű, hogy aszóban forgó

szogény papi állások ogytől-ogyig a nemzetiségek 
által határolt magyar helyeken, Erdólybon, Bihar
ban, Szutmárban, a Folső-Tiszánál és a Fel vidé
ken vannak, hol a reformátusság lelkipásztorainak 
anyagi orősitóso, ogy jelentésű a magyarság meg
erősítésével s az államfenntartó magyar faj szolle- 
mi ('elsőségének és vezető erejének biztosításával. 
Látjuk tehát, hogy ref. részen is folyton a politi
kára történik hivatkozás s nőm a régi törvényes 
alapra s nem arra, hogy fődolog, miszerint az ál
lam Ígéretét váltsa be s ogyenlő arányban része
sítse segélyben a hazában élő s történeti múlttal 
biró bevett vallásfelekezeteket. Francziaországban 
autonómiájának föladása nélkül hatalmas államse
gélyben részositika miroknyi protostantizmust. Mi 
mindég azt ldszszük, hogy csak a politikai indo
kokra holyozve a fősulyt, bizton czélt érünk. Nem 
gondolva arra, hogy a róm. katli. egyház sokkal 
olcsóbban és alaposan megcsinálhatja azt a politikai 
operácziót, melyet úgy a ref., mint az ev. egy
ház ügyvivői Ígérgetnek uton-utfélen.

A vezérczikk azon felhívással végződik : Tartsa 
kötelességének minden művelt református ember, 
hogy szegény 'papságát kiemelni segítse abból a 
gondterhes, nyomorúságos helyzetből, melybe a 
hitközöny és nem törődömség ily mélyen belesű- 
lyedni engedte.“ Látjuk tehát o sorokból is, hogy 
e fontos kérdésben a ref. és az ev. egyház egészen 
külön utakon halad. Mi az uniónak nem vagyunk 
barátai ; mert a kér. egyház helyes refomácziójá- 
nak csak a wittembergi reformácziót tartjuk, do 
azért a külső kérdésekben helyeseljük az együtt
működést s Róma elleni védelmi harezban is párt
fogolni ludnánk az igazi szövetséget!

Ugyanazon számban Weber Samu szól az uj 
rend hatásáról s elóg szomorú színben tünteti fel 
a szepessógi ev. egyházi állapotokat. A városháza 
nagytermében nem egyszer oly hangok ütik meg 
fülét: „ez a torom most az uj templomunk, ugy-o 
csinosan néz ki, nem szorulunk másra, az is elegen
dő életre-halálra és a mi több, nem kerül semmibe.” 
Fél attól, hogy a lolkósz logjobb iparkodásainak 
daczára, hasonló lesz a pásztorhoz, ki nyáj nélkül 
marad. Végül közli a múlt öszszcl ott járt dr. 
Schwartz, lipcsei superintendens és missionárius 
nyilatkozatát az uj rend hatásáról Németországban, 
mely szerint, hol az egyházi konnánj'zat és fegye- 
lom erős és határozott volt, ott az egyházpolitikai 
törvények nem igen ártottak, hol azonban az egy
házi kormányzat és fegyelem gyengo és határo
zatlan volt, ott nagy pusztításokat vitt véghez az 
uj rend az ev. egyház terén.

A 18-ik szám vezérczikke szól a vallásoktatás
ról a középiskolában. Szabó Aladár abban a meg
győződésben van, hogy Szigetvári István határozott 
fellépése többet használt az igazi vallásos nevelés-
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nek, mint száz rósz vallástani kézikönyv. Ezek csak 
terhelik és bosszantják a lelkeket, vagy épen meg
gy ülöltetik velők az élő igazi Isten kegyelmét is, 
mert elhitetik a szegény tanulókkal, hogy az Isten 
országának terjesztése a Jézus Kiisztus követése 
is olyan unalmas, mint azoknak a magyarázata, a 
kik szegények magok sem találták meg még az 
igaz békét az Istenben s a hegyeket mozgató hitet 
a Jézus Krisztus által. Sajnálja, hogy az ismeretes 
ioditvány levétetett a napirendről. Véleménye sze
rint rósz nemcsak a középiskolai, de mindenféle 
vallásoktatás, rósz pedig azért, mert korunk nem 
csak hitetlen, hanem képmutató is. Kimondja nyíl
tan, hogy ez idő szerint csak a reformátusok és 
lutheránusok képesek jó vallásoktatás adására, már 
t. i. ha egész erővel felkarolják és érvényesítik az 
evangéliumi világnézletet, a melyet elhanyagoltak 
js épen ezért ők bűnösebbek is mint mások,

Úgy látszik, hogy e tekintetben is ébredezünk. 
A vallásoktatást nem lehet csak a vallásórákra 
szorítani, hanem az egész oktatást át kell lengenie 
az evangéliumi szelemnek. Világosabb egyszerűbb 
vallástanitási kézikönyveket kell a tanulók kezébe 
adni. Teljesen igazat adunk abban a czikkezönek, 
hogy a vallásoktatást reformálni kell. Tankönyvek
ben — jó tankönyvekben nagy a szegénység.

A vallástanárok és katecketák állása is szer
vezendő. Sajnos, hogy épen az államilag segélyzett 
ev. főgymnaziumokban a vallástanár fizetése körül
belül úgy van megállapítva mint a tornatanáré. 
Nagyon igaz a czikkező azon végszava is : „Ha 
pedig középiskoláink evangéliumi szellemének erő
sítésére gyökeres reformokat nem alkalmazunk 
s a leendő piotenstáns intelligentiát teljesen leen
gedjük csuszamlani az evangéliumi világnézlet ma
gaslatairól, hiába vigasztaljuk magunkat azzal, hogy 
legalább hazafiakat nevelünk, mert a történelem 
elmarasztal bennünket, hogy vétkeztünk az evangé
lium ellen is, hazánk ellen is. Mert kérem a XVI. 
században Oláh Miklós is meg Zápolya János is 
hazafiak voltak, de a Dévai Biró Mátyások, Melius 
Péterek stb. híján nemzetünk aligha tartotta volna 
fel magát az azóta átélt irtózatos viharokon át. 
Az evangélium Isten ereje s ez isteni erő hiján az 
intelligentia örvénybe viszi a népet.“ Kétségtelenül 
két évtized óta ev. főgymnasiumainkon nem fordí
tanak oly súlyt a vallásos nevelésre mint azelőtt, 
legújabban pedig még mostohábbak lesznek a vi

szonyok e tekintetben, nem lévén felekezeti tanár
képzőnk.

A „ D e b r e c z e n i  P r o t e s t á n s  L a p “ 
18-ik számának „A konvent és a lelkészi javada
lom“ czimű czikke elismeréssel szólt arról, hogy 
Tisza Kálmán a ref. konventen indítványozta a 
lelkészi javadalmak kiegészítését és az állami do- 
táczió kérdését. Az indítványozó személyében biz
tosítékot lát arra nézve, hogy a ref. egyház lépése 
nem marad kivánt eredmény nélkül az államnál.

Végre pedig azzal fejezi be czikkét: „Legalább 
1200 frtos fizetési minimum, a nagyobb egyházak
ban pedig a teendők mértékéhez, a költségesebb 
életigényekhez s a szükséges reprezentáláshoz ké
pest magasabb fizetési fokozatok, vagyis beillesz
tése a lelkészi pályának az órtelmességi kereset ágai 
közé s a javadalomnak a helyi viszonyokhoz s a 
hivatás fontosságához való alkalmazása, a fizetés 
rendezésnek az egész vonalon, nemcsak a legalsóbb 
fokon való keresztülvitele lett volna, nézetünk sze
rint, a mai idők sürgős feladata. Félrendszabályok 
mindenkor több kárt okoznak, mint hasznot, mert 
messzeidőre elodázzák a kielégítő megoldást. Innen 
vannak a mi aggodalmaink, midőn különben örül
nünk kellene.“ Tisza Kálmán megelégednék a 600 
frtos lelkészi fizetés minimumával — pedig az ő 
virágkorában lettek megállapítva a szép főispáni 
nyugdijak és szerveztelek a borzasztó sok munká
val járó, igazán terhes, s a mellett a megélhetésre 
is kevés jövedelmű, kormánybiztosi állások ! Ban
koknál egy-egy dús jövedelmű igazgatósági állást 
tudnak szerezni azok, ki ka szegény lelkészek ügyét 
elodázhatónak vélik s a kárpótlást még emlegetni 
sem tartják jogosnak, hiába az ő jelszavuk :

Ez a világ úgy se sok,
Használják az okosok.

A „ S á r o s p a t a k i  L a p o k “ 19-ik számá
ban Búza János „Minő szerep vár protestáns isko
láinkra a második ezredévben“ czimű czikkében 
szól a mi egyházunkról is a következő szavakkal : 
„Lutheránus testvéreink eddigi szerepének az uj 
ezredévben már lényegesen módosulni kell. Egygyó 
kell lenniök nemcsak vallásuk szeretetében, hanem ' 
a közös haza imádásában is. Azokra, a kik eddig 
is magyar nyelven dicsélték istenüket s azokra, a 
kiknek nyelvük ugyan nem, de szivük valódi ma
gyar volt, vár az a feladat, hogy alkalmas módot 
találjanak arra, hogy a szászok és pánszlávok meg
értsék végre, a mit eddig megérteni nem tudtak 
vagy nem akartak, hogy t. j. ezt az ezredéves ős 
hazát nekik is épen olyan tiszteletben és szereted
ben kell tartaniok, mint a milyenben tartják azok, 
a kik mindig édes gyermekeinek tekintették mago
kat.“ A kálvinista tanácsokkal szemben is hang
súlyozzuk, hogy az egyház politikai feladatok meg
oldására nem vállalkozhatik. Avagy nem nevetne 
ki bennünket a tanácsadó, ha mi azt javasolnánk, 
hogy hassanak oda, miszerint szélső független ele
mek ne legyenek a ref. egyházban. Nézetünk sze
rint nincs egy sem hazai ev. egyházunkban, a ki 
hazáját ne szeretné, s csak azáltal idegenithetjük 
el őket, ha a szeretet egy bizonyos módját reájuk 
akarjuk oktrojálni. Az pedig, hogy a hazát imádni 
kell, pogányság, mert a keresztyén embernek egye
dül s kndrólag Istent szabad imádni. A múltban 
azt látjuk, hogy azok voltak a hazának igazán 
nagy fiai, a kik nem a haza imádásában lelték fel 
lelkűk nyugalmát, a kik egyedül az Urat félték és 
imádták és életüket a haza javára áldozták fel. A 
protestáns szellem nyomorult elkorcsosodását látjuk 
abban, ha egyesek és testületek a külsőségekben 
és nagy zajban látják kifejezve hazafiságukat.

Az „ E v a n g .  E g y h á z  é s  I s k o l a “ 
18-ik száma „várt hir“ czime alatt közli azon jó 
forrásból eredő értesülést, hogy az ellenszegülő es- 
perességek ellen az egész vonalon megindult a tőr-
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vényszéki eljárás. Mi pedig azt a hirt várjuk oped- 
vo, amely jelezni fogja, hogy a tostvérharcz meg
szűnt egyházunkban ; mert hiába ogyházunk ily 
viszonyok között nőm teljesítheti tulajdonkóponi 
hivatását, lévén mindég igaz az: „inter artna silent 
umsae.“ A bíróságok és hatalom utján az egyház 
életbevágó kérdései el nem intézhetők. Még most 
is lehetséges lehetne n békés megoldás, a molyhoz 
énen a hatalmasabb félnek kcllono megtenni az 
első lépést. Persze a könnyű babérokat szorozni 
szerető jogász fojok nevetnek az ily javaslatokon 
és gyengeségnek nevezik azokat. De hát lennénk in
kább gyengék saját testvéreinkkel szombon és erő
sek, ha külellenségről van szó — nálunk sajnos 
megfordított a viszony. Kitéle minden harcz nélkül 
feladjuk egyházunk elveit és jogait és szigort csak 
a politikai nézottel szemben vagyunk képesek ki
fejteni.

A „C i r k e v n é L i s t y “ 5-ik számának 
vezérezikke szól a tót egyházi irodalom szorult 
helyzetéről. írott Isten igével nem műveljük eléggé 
híveink szivét. Vannak, kik vallásos irodalom torén 
serényen és szorgalmasan munkálkodnak, de mű
veik nem láthatnak napvilágot; mert a kiadás költ
ségeit senki sem akarja viselni. A czikkiró szerint 
a szép alappal rendelkező „Zpovnik“ bizottság is 
többet tehetne.

Igen érdekes I)r. Kvaesala közleménye, mely
ben előadja a nyitrai egyházak 1734-ben a porosz 
királyhoz intézett kérelmét. I. Frigyes Vilmos po
rosz király mindent elkövetett, hogy az üldözött 
evangélikusok helyzetén segítsen. Saját országában 
teljes vallásszabadságot nyújtott a róni katholiku- 
soknak, de ez sem használt, a szomszéd megmaradt 
hanyományos vakságában. A nyitrai kérvény közlött 
része élénken elénkbo tárja az akkori helyzetet. A 
szegény nyitraiak ekként sóhajtanak fel : „inson
derheit denen nach dem H. Worte Gottes lechzenden 
Seelen der Gemeinde Skalitz, welche als ohne Geist. 
Hirten in der fern nebst denen andern Gemeinden 
über achtzig Tausend Seelen ohne Trost herum 
wallen, und Tag und Nacht um Hülfe und Schutz 
seulizen, heulen und weinen. Ihnen, ihrer vor 50 
Jahren schon wieder alles Recht gewalttätiger 
Weise geraubete Kirchon, in deren Ermangelung 
sie viele Meile weges um das reine Wort Gottes 
zu hören mit grösster Gefalr laufen müssen, wieder 
eingeräumt werden,“ Hiábavaló volt minden panasz ; 
mert a hivatalos körök a külfölddel szemben hi
vatkoztak a szabad vallásgyakorlatot biztositó tör
vényekre, amelyeket azonban lépten-nyomon láb
bal tiportak. A czikk végén közölvo van egy szo- 
pességi számkivetettnek, Goltznak az angol király
nőhöz intézett kérvényének végszava. Az illető fel
említvén, hogy a kegyetlen salzburgi érsek példá
ját hazánkban is sokan kövotik, azzal fejezi be so
rait: „Dahingegen aber die Juden und die Zigeu 
ner, so das Verdienst Jesu Christi lästern, und 
sich mit lauter Diebsthal und Betrug ernähren, 
müssen in Hungar geschützet werden.“

A „Re l i g i o" 32-ik száma „Szomorú mil- 
lénium, sötét jövő“ czimű rövid czikkében kesereg 
a vallástalansag szomorú tünetei felett, majd a kö
vetkező felhívással zárja bo sorait : „Fel, Sión őrei, 
országos biinbánat és megtérés kezdeményezésére! 
Magyarországot, a törvények elveiben s a polgárok 
erkölcseiben, újra keresztyénné kell tennünk. Ezért 
k e l l a n é p p á r t ;  ezért nem szabad a keresztyén

iskolák ügyét elárulni ; őzért kell miharmrább kat- 
holikus tudomány — egyetemet s abban katholiku« 
tanárképzőt állítani, hogy katholikus iskoláinknak 
uj kath. tanár-nemzedéket neveljünk és hogy ta
nító szerzetes rendűink serdülő tanár nemzedékének, 
a lelkét hitetlenség no nyaldossa. Isten akarata ez, 
mert az ország katholikus ügye élére obbon a vég- 
zetos időben egy szerzetes tanárt állított!“ — lm® 
tehát minden félreértés olkerűléso czéljából a „Reli
gio“ megmagyarázza, hogy miért kell a néppírt.

A 34-ik szám közli Schlauch Lörincz nagy
váradi püspök millenimni körlevelét, inolynck czim« 
„A nemzeti esznio és katholiczizmus“. F körlevélra 
még vozérczikkünk folytatásánál rátérünk. Schlauch 
szer.nt szt. István a magyar nemzetet úgyszólván 
megteremtette, ő meg volt győződvo, hogy o faj 
csak úgy lehet erős, ha vallásilag is egy. Csak a. 
nagy nemzeti katasztrófa után lett megtámadva az 
állam katholikus jellege, nem szűnt meg ugyan 
katholikus lonni, de a katholiczizmus meggyengi- 

, tésóvel meggyengült a nemzőt is. A mi e hazában 
jó és nemes volt a letűnt ezredév alatt, az mind 
katholikus. Azt porsze nagy bölcsen elhallgatja, hogy 
mivé lett volna a hazai hatholiczizmus is, ha nincs 
protenstantizmus, hogy hazánk rég osztrák provin- 
cziává lett volna teljesen, ha sikerül azon főpapi 
szó : „előbb koldussá, aztán kutholikussú kell tenni 
e hont“ — Schlauch püspöksége területén az isko
lai millenniumi ünnepélyeknek is külön napot ren
delt, hogy az igazhivők ne ünnepeljenek az eret
nekekkel. Annál sajnálatosabb, ha ezen kérlellv.'tet- 
len ujabbkori Pázmánnak hizeleg még Tisza Kál
mán is, az ő egészségére emelve Nagyváradon ak
ként poharát : „mint a ki az eszmék harczában 
kivotto részét, de midőn az eszmékből megalkották 
a törvényt mint példás hazafi, meghajlott a törvény 
előtt“. íme ilyen a politikai vallásosság és őszinte
ség, mert azt nem hiszszük, hogy Tisza Kálmán ön
magával elhitetné, hogy Schlauch nem fogja az 
eszmék harczát tovább folytatni.

Halálozások. A múlt hónapiján elhunyt az 
Urban B a r o s s  K á r o l y  bánfalvi lelkész éle
tének 74-ik s lelkészkedésének 45 ik évében. Buz
gó, szerény munkása volt az Ur szőlejének. Lel
készkedése alatt épült fel a bánfalvi ov. templom. 
Ugyancsak a múlt hó 26*ikán halt meg életének 
59-ik évében F a rba k y . J ó z s e f  nyíregyházi 
lelkész. Megrendítő P o s c h  S á n d o r  győri 
segéd és ondód-pusztavámi rendes lelkész april 27-én 
bekövetkezett halála. Az alig 25 éves fiatal lelkész 
hivatása teljesítésében szerezte a halált okozó bajt. 
Szerető szüleinél és uj gyülekezeténél is jobban 
szerette őt az Ur s magához szólitá a nemes törek
vésű ifjút. Az elárvult gyülekezetét, a mélyen súj
tott szüléket vigasztalja az Ur, az ő evangeliomá- 
nak szent vigaszával.

Az otthon kérdése megvitatása tárgyát ké
pezte a múlt hóban Pozsonyban tartott egyotemes 
theol. akadémiai nagy bizottságban. Engedél3rczvo 
lett egyelőre csak egy óvro. Eltekintve az „Otthon“ 
kezdeményezőitől és tervezőitől, kérdés tárgyát ké
pezheti az, hogy váljon egyáltalában kivánatos-o 
theol. ifjúságunknak internátusbán való elhelyezése ? 
A külföldön Bázelt és Erlangent kivéve alig talá
lunk intornátust. A róni. kath. egyház kedvencz 
intézményei a papnöveldék. A tanítóképzők több
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nyíre hazánkban internátusokkal vannak eilátva. 
Áz interrátusokban való nevelésnek, amint már 
előbb is kif'ejteitük, vannak veszélyei is. Az ev. 
Jelkészképzés eleitől fogva a rom. kath. egyház 
ezen intézménye iránt nagy előszeretettel nem vi
seltetett ; mert nem szerette a sablonos nevelést. A 
világ kísértéseinek legyőzésénél erősebb eszköz a 
vallásos szellem és hit ereje, melyet a theológiai 
tanárok igaz keresztyén szelleméből és előadásából 
jnerit a hallgató, mint a zárt ajtó és külső ellenőr

zés, mely sok esetben a furfangot és képmutatást 
neveli nagyra.

Helyreigazítás. Az „Ev. egyh. Szemle“ 3-ik 
számában (44. 1.) az áll, hogy a baptisták irányza
tai ép oly kinövése a reformácziónak mint akár az 
imitarizmus. Erre nézve bátorkodom megjegyezni, 
hogy t é v e s e n  tekintik az unitarizmust protestáns 
felekezetnek. Protestáns csak annyiban, amennyi
ben protestál Róma ellen, de ez magában véve még 
nem tesz protestánssá; mert akkor akár a materi
alisták is tanhatrának igényt ez elnevezésre. 
A protestantizn us lényege nem a protestánsban 
áll, hanem a „sola gratia“ sola fide“-ben. A valódi 
evangyeliomi protestantizmus a hitből született, a 
socinianizmus vagy unitarizmus pedig a „tudomány
ból,“ képviselvén azt a reformacziót, mely a nomi- 
naliztikus scholastika rationaliztikus kritikája és a 
rennaisance félpcgány humanizmusa alapján le
hetséges. A socinianizmus formailag ugyan supra- 
naturalizmus, de tartalmilag merő ralionalis- 
jnus, mely a supranaturaliztikus nagyon is lyu
kas kabáton is átlátszik. Sokkal közelebb áll a 
katholiczizmushoz mint a protestantizmushoz, azért 
nem is szabad őt egy sorba helyezni akár az evan
gélikus, akár a református egyházzal. Ezen néze
tünket a negativ protestantizmus persze nem akarja 
elfogadni, hiszen ő is tulajdonképen lelkileg a soci
nianizmus fiatalabb testvére. De hogy a mi felfogá
sunk nem egyoldalú orthodox pártérdekből született, 
mutatja az, hogy a kiváló, de negativ irányzatú 
Harnack .Adolf, a mai dogma történet első képvi
selője, ugyanis igy vélekedik a socinianizmusról 
azt mondván : „Das Charakteristische der antit- 
rinitarischen und socinianischen Bewegungen des 16 
Jahrhunderts liegt darin, das ssie diejenige Destructi
on des Katholicizmus darstellen, die man auf Grund 
des Ertrages der Scholastik und der Reannaisance 
zu bewirken vermochte, ohne die Religion zu vertie
fen und zu beleben. Mittelalter und Neuzeit reichen 
sich ihm über die Reformation hinweg die Hände“. 
A socinianizmus a katholiczizmus és humanizmus, 
de nem a reformaczió kinövése. A baptizmus se tör
vényes gyermeke a reformacziónak, gyökerei a refor
maczió előtti időszakba nyúlnak vissza. Historicus.

A békésbánáti ref. egyházmegye felosztását 
inditványozta a békési ref. egyház. Ez egyházme
gye oly nagy kiterjedésű, mint nálunk 5-6 esperes-

ség együtt véve. Az egyházi lapokban egyesek erő
sen érveltek a mellett, hogy mily üdvös lesz a hi
téletre, az egyházkormányzásra nézve, ha a túl nagy 
esperesség felosztatik. Némelyek kedvet kaptak, 
látva a mi két év óta tartó arányosításunk, felozstá- 
sunkat, látva a mi két év óta tartó jelenetein
ket, látva a mi két év óta tartó számos válasz- 
tósdi, beiktatás, ban kettőinket. Az akczio azomban 
eredménytelen maradt. Ez esetben a felosztás ellen
zői azon érvvel éltek, amelylyel nálunk a felosztás 
barátai értek czélt. Fáradozásukat siker koronázta. 
A békés-bánáti ref. esperesség április 28-án Nagy- 
Kikindán tartott közgyűlésén nagy lelkesedéssel a 
következő határozatot hozta : „Az egyházmegyei 
közgyűlés a békés-bánáti egyházmegye jelen szer
vezetének bármely megbolygatását az egyházi élet 
fejlődésére, és a magyar nemzeti érdekekre hát
rányosaknak találván, a békési egyház indítványa 
felett napirendre tér.“

Az uj ren d  á ldása i. A „Békésm. Közlöny" a következő 
h ir t k ö z li: „A gyulavári h itközség  reform átus h ivőinek több 
m int fele k i akar lépni egyházából, karja iba  a felekezetnél- 
kü liségnek. A k ilépés oka nagyon is anyagi, sokalják  az egy
házi adót s nem  akarnak  továbbra pap juknak , egyházuknak  
fizetni. A h ite tlenség  szom orú előhirnökei Írásban is bejelen
te tték  elhatározásukat a já rá s i szolgabirónak, ki term észetesen 
— a törvény kényszere következtében — tudom ásul vette 
azt." Ím e igy  je len tkeznek  azon törvények gyüm ölcsei, m e
lyekért jobb ügyhöz m éltóan püspökeink  és felügyelőink oly 
k itartóan  küzdöttek. Sokan azzal v igasz ta lják  m agukat, hogy  
hiszen ez csak átm eneti idő — persze nem gondolják vég ig  
azt, a m i ezen átm enet u tán  következik, hogy az m ég az 
átm enetnél is rosszabb lesz

Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

J .  J ,  G raiiton. A küldö tt jegyzőkönyvekért fogadja kö- 
szönetem et. Szívesen küldöm  el a m i jegyzőkönyveinket, bár 
azok nagyon szárazak  s elolvasásukhoz nagy  türelem  szük
ségeltetik .

M. M. M. A lapot k ívánat szerin t uj helyére küldöm . Is« 
ten  áldása k isé rje  az uj m unka mezőn.

— gy. Az ígért czikket nehezen várom.
Többen Pozsony. Igen  örülök, hogy tanácsom at megfo

gad ták  és lapom at nem  olvassák ; m ert néha a nem  olvasás 
is üdvös, kü lönösen ,.ha  az olvasm ány nem  m ért korunkhoz. 
Senkire  sem neheztelek, m ert tudom  : „ju^entus-ventus."

M. J .  Cs. A tévedés a lap expedicziójánál fordult elő, 
ezentúl k i van az j; vitva.

S pec ta to r. E  szám ot a k íván t helyre küldöm . T udósí
tása it és czikkeit szívesen köz.öm.

Hátralékos előfizetőinket kérjük, szíveskedjenek 
kötelezettségüknek eleget tenni. A postán elveszett 
példányokat szívesen pótoljuk. Újból belépő előfize
tőknek teljes példányokkal szolgálunk.

Saívj CL&at.
Alólirott ségédlelkészt keres. Javadalma : Tel

jes ellátás {mosás és világításon kívül) és három
százhatvan forint készpénzben, havonként előre fi
zetve, A teendők felöl felAlágositást nyújt a jelent
kezőknek az alólirott.

B-Csaba 1896. május 20.
Szeberényi Lajos Zs.

ev. lelkész.

B.-Csabán, nyomatott Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1896.
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Protestantizm us és katholicziím us tiaránkban.
i i .

A katholiczizimis hazánkban én úgy 
mint külföldön nem az a katholiezismus, 
a mely a reformáczió előtt létezett. A re- 
formáezióáltal tagad hat lan ti 1 reformálódott 
a katholiczizimis is. Rend, fegyelem oly 
következetesen lett keresztül vive és meg- 
tartatik máig is, hogy nines semminemű 
más szervezet st in, a mely e téren vele 
mérkőzhetnék. A katholikus egyház fe
gyelmezi nem csak papságát, hanem ki
tünően ért népének fegyelmezéséhez is. 
Az egyházi beszéd újból felkaroltatott és. 
ha náluk nem is képezi a beszéd az is
tenitisztelet központját, kanzeltomiH nél
küli s mindenek lelett a meggyőződés 
hangján szóló, a mindennapi kérdéseket 
is felölelő beszédjeikkel hatni tudnak a 
népre. Talán azért is nagyobb hatással 
van az igehirdetés a katholikus népre; 
mert ritkábban hallják azt s ezáltal nem 
válik az előttünk közönségessé, érdekte
lenné. Nálunk pedig a túlsók beszéd ál
tal sok tekintetűén nrofanizáltatik az Is
ten igéje. A kalholiluis nép sokkal egy- 
háziasabb mint a mienk. Igaz, ott a val
lás főképen a rituális cselekményekben 
nyilvánul. Azért nem mondhatjuk, hogy 
a katholikus nép erkölcsileg is jobb. A 
bigottság, elfogultság és türelmetlenség 
visszatükröződik a pápista fogalmak sze
rinti vallásos népen. Üres róni. katli. tem- 
plom, még ott is, a hol a szónoklás a leg
alacsonyabb fokon áll, a ritkaságok közé 
tartozik. A kath. nép buzgósága, bár a

legtöbb helyen vakbuzgóság az, melynek 
nagv támasza az értelmi korlátoltság, 
remik ívül nagy. Jellemző erre nézve, a 
mit a .R eligio“ egyik száma következő 
rövid hírében mond: „Hihetetlen! Sza
vahihető embertől, a ki a nép közt forog*, 
hallottuk, hogy sok helyen nem a népet 
kell félteni, hogy az Isten, egyház és 
lel ki üdvösség dolgaiban állhatatlan lesz. 
hanem a lelki vezéreket, a kikre az ab- 
rakos tarisznya, az önérdek rendkívüli 
hatalmat gyakorol.“ Daczára az erős fe
gyelemnek akad tehát ott is gyáva, stré
ber, megvásárolható lélek.

A katholikus nép öntudatának eme
lésére hathatósan közreműködnek az úgy
nevezett missiók, a midőn a szerzetes 
rendek kiválóbb szónokai meglátogatnak 
egyes vidékeket. E missiók nem csak a 
tömeg fanatizálására alkalmasak, hanem 
sikeresen küzdenek egyes népbűnök el
len. így például a felvidéken kétségkívül 
szép eredményeket mutathatnak tel az 
iszakosság leküzdésében. A róni. kath. 
egyház a belmissió terén sem tétlen. Az 
i iga lm ások szerzetesrendének kórházai 
majdnem minden nagyobb városban fel
hő Indok. Egyes püspökök, igaz könnyen 
módjukban állott, nagyszerű berendezésű 
árvaházakat állítottak. A felekezeti egy
leti élet terén pedig határozottan messze 
túlszárnyalt bennünket a római katho- 
liezizmus. Majdnem minden számottevő 
községben, egyházban van katholikus 
kör. Á népies vallásos irodalom terén 
pedig az utolsó két évtizedben óriási elő- 
naladást tett. A katholikus nép minden a 
hazában létező nyelven bőven el van lát-
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ya ima és énekeskönyvekkel. Gazdag 
tartalmú imakönyvei gondoskodnak arról, 
hogy a katholikus hivőnek a templom
ban se legyen puszta szenvedő szerepe.

A róm. katholikus egyház nagyon 
ügyesen be tudta vonni az egyház iránt 
való érdeklődésbe a világiakat is, és pe
dig minden úgynevezett autonómia nél
kül. Különben is a katholikus autonómia 
lehetetlenség, lévén a róni. kath. egyház
nak alapja, támasza a hierarchia. Hogy 
miként oldja meg a világi műveltek egy
házi ténykedésének kérdését, látjuk, mily 
nagy számmal vesznek részt a legfel
sőbb körök is a Rómába és Lourdesbe 
rendezett kirándulásos bucsúj órásokon. 
A világi elemnek tág munkateret adnak 
az egyleti életben. A világi elem szere
pe ott nem az ellenőrzés, hanem együtt
működés és igazi értelemben vett segités. 
A hierarchiának nem vagyunk barátai, 
de ha a hierarchia és kyriarchia között 
kell választanunk, úgy az elsőt termé
szetesebbnek véljük és az egyházra néz
ve üdvösebbnek is.

A róm. kath. papság nevelése és 
műveltsége, iránya az utolsó két évtized 
alatt nagyot változott. A régi papok kö
zött akadtunk még itt-ott toleransabb 
egyéniségre; de ma már az újabb nem
zedék egészen a teljhatalomra jutott je- 
zuitizmus szellemében neveltetik. A vak- 
buzgó irányból egyet-mást lereszel az 
élet, de az alap megmarad. E szigorú 
nevelés eredménye az, hogy gyakran a 
legközépszerűbb tehetség is hat, alkot az 
egyházi terén. Ahol hiányzik a tehetség, 
pótolja azt a buzgóság — mindenesetre 
ez is jobb állapot annál, a hol nincs sem 
tehetség, sem buzgóság, sem tudomány. 
A breviárium kötelező olvasása megtartja 
ez irányt, A róm. kath. pap, ha magán 
erkölcsi élete még oly kifogásolható is, 
a felszínen tudja magát tartani s a kö
zönség nála rósz néven sem veszi az 
„emberiekben“ való tévelygést. Főpapjai 
pedig mindenütt ott vannak. Beszédjei
det közli a legellenségesebb sajtó is. 
Kincsének a gyülekezet szolgálatához 
dötve. Egy-egy ünnepi beszédjökre, 
melyben csillogtatják olvasottságukat, szó
noklatukat, hónapokon át készülhetnek, 
mig a mi püspökeink szerény anyagi 
helyzetük miatt s mert első sorban lel
készek, nem is fordíthatnak kerületeik 
gondozására kellő gondot; mert hiszen 
lelkiismeretük a két hivatás dillemmáját

elviselni kénytelen s szabad elhatározá
suk szárnyai az ikerelnökség által meg
lehetősen kötve vannak. Újabb időben 
meglett adva a czim, de a szabályzatok 
és paragraphusok által még azon jogok
tól is megrosztattak, melyekkel régi és 
anyagilag még szegényebb püspökeink 
bírtak. Az ev. püspök ma már nem egyéb 
kor és gyűlés elnöknél és a kultusz mi
niszter expeditoránál. Neki kezei, ha oly 
tiszta czélzatai volnának, kötve vannak 
nem csak az ikerelnökség gyakori nyűge 
által, hanem a gyűlés többsége és gyak
ran terrorizmusa által is.

Az uj egyházpolitikai törvények a 
katholiczizmus tekintélyén csorbát ejtet
tek, de hatalmát meg nem törik, sőt min
den valószínűség szerint növelni fogják. 
28 éves harcz után az őket nem annyira 
korlátozó mint itt-ott kissé feszélyező 
1868. Lili. törvény-czikk revízióját és 
részben eltörlését ki tudták vinni. A 
hol az anyakönyvvezető hithű katholi
kus, ott nagyon testvéri a viszony az 
anyakönyvi hivatal és plébánia között. 
Megteszi azután az anyakönyvvezető azt 
is, hogy már 6 órakor reggel végzi a 
kötést, csakhogy a hívek a misére el me
hessenek, gyónhassanak s a gyülekezeti 
rend meg ne bontassék.

Az egyházpolitikai harczok alatt a 
liberális sajtó nem egyszer hazafiatlan 
színben tüntette fel a róm. kath. klérust, 
különösen azon magatartásáért, melyet 
Kossuth temetése alkalmával tanúsított. 
Mihelyt az iegyházpolitikai törvények 
életbe lettek léptetve a hang megváltozott. 
A felsőbb klérus látszólag megalkuszik 
a körülményekkel, az alsóbb tovább foly
tatja a harczot, épen úgy mint az 1868. 
Lili. törvény-czikk eilen s majd újból 
eljön az idő, a mikor a két hatalom 
egyesül.

A millennium kapóra jött, hogy új
ból a hazafiasságon javítson a kath. klérus. 
Olvassunk el bármely katholikus püs
pök millenniumi körlevelét, azon át két 
alaphang vonul: a katlioliczizmusnak, a 
római pápának köszönheti ez ország lé
tét és a katholiczizmus az egyedüli erő, 
mely azt fenntarthatja a jövőben.

A délvidékről származó sváb Schlauch 
proklamálja millenniumi pásztorlevelében 
a jövő zenéjét, adva pásztorlevelének azt 
a czimet: „A nemzeti eszme és katholi
czizmus.“ E hazában minden a mi jó, 
magasztos, nagyszerű a katholiczizmus-
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nak köszöni Írtól. A ini vószt ós bajt ho
zott e hazára, az a reformáczióból ered. 
Prof. nagy férfiak nem is voltak.

Mi nagyon ügyes fogást látunk e 
programul ban. A „nemzeti eszme“ se
gítette diadalra a liberalizmust — nosza 
ezen fegyverhez nyúl a bíborunk, Ivpg.v 
diadalra segítse a katlioliezizmust. () az 
„allaineszinét“ tökéletesíti; mert nem (»lóg 
az egy nyelv, az egység még tökélete
sebb lesz, ha egy bit is lészen. Hs e té- 
ren nem csalódik, mert a protestantiz
mus, különösen háromnyelvű ev. egyhá
zunk, önmagával jön ellentétbe, mihelyt 
czélul tűzi ki a nép egyéniség megsem
misítését, mig a róni. kath.-nál minden, 
ami az egyház hatalmi körén kívül esik, 
csak eszköz. Neki van szent nyelve a la
tin, mely az egyházkörén belül lehetet
lenné teszi a nyelvkérdést, s hogy a la
tin nyelv mellett milyen legyen megtűr
ve, az róni. kath. vallási szempontból egé
szen mellékes kérdés. A nép nyelvének, 
egy én iségéne k 11 legsein m i sí tésére nincs 
alkalmasabb vallás a róni. katholicziz- 
inusnál. Schlauch számítása nem rósz 
ő győzni fog e téren a „magyar vallás“ 
híveivel szemben is, a kik legnagyobb 
érdemüknek tekintik, hogy magyaroknak 
születtek; de nyelvi átalakításra már 
csak azért sem vállalkozhatnak; mert 
túlnyomókig egynyelvű egyházat ké
peznek.

A tudomány, különösen a hazai tör
téned irás terén sem tétlen a lóm. katho- 
liczizmus. Egész légiója a pap történet 
Íróknak foglalkozik e téren. Ezek aztán 
Schlauch szellemében Írják a történelmet. 
A protestánsokat soha sem üldözték a 
katliolikusok e hazában. Szelepesényi, 
Kellio szereplése és kegyetlensége a gá- 
lyarabok hitliűsége: ez mind csak mese, 
Képzelődés, protestáns tulhajtás; mert 
az igazi martyr az a bárom kassai jezsu
ita barát, kiket most sietnek szentté avat
ni. Az igazi magyar, a zamatos nyelvű iró, 
Pázmány volt — az a mondása, hogy 
inkább farkasok és rókák lakják ez or
szágot mint eretnekek — ártatlan cseve
gés, mely a nagy hazafira árnyékot nem 
vethet!

Hogy a katboliezizmusban is, da- 
ezéra a nagy buzgéságnak, sok olyas
mi van, ami gyenge, mm állandó és 
rodhadt, az kétségtelen. A műveltebb elem
mel sokáig nem bírnak. Az egyházias- 
ság náluk csak ott erős, a hol az isme

retkör korlátolt s mihelyt csak egy kis 
rés is támad ez elfogult vallásos fanatiz
muson, Kóma hatalma elveszett. Daczára 
a nagy fegyelemnek, a buzgóságnak, a 
politikai radikalizmus és a materializmus 
egész tömegeket elragad az egyháztól. A 
mai materialisztikus korban nem figyel
nek a plébániák erkölcsi életére. A vi
lág a nagyon sok helyen majdnem nyil
vános eonciibinatusra szemet huny. De 
mi lesz majd akkor, ha e tekintetben is 
a régi lelkiismeret feltámad?

A külső fegyelem tehetetlen a fel
szabadult észszel szemben. A római 
kathnliczizmus politikai szövetségei is 
roszszul üthetnek k i; mert a politika 
csúnya mesterség, vele lehet sokat nyer
ni, de e l l e h e t  m i n d e n t  is v e s z -  
t e n i.

(Végo köv.)

Az agenda kérdés a tiszai ev. egyházkerületben.*)
A polgéri házasság életbeléptetésekor az ov. 

lelkész állott a legkényesebb helyzetben. Kezeink
hez jutottak, leginkább hírlapok útján, a miskolezi 
egyesült püspöki konferenczia megállapodásai. Nem 
ösmervoel egy un iáit püspöki konferenczia határoza
tait jogérvényeseknek, mi sem volt természetesebb, 
mint hogy sajnálkozva a reform, tanár férezelmó- 
nyén, melyet a miskolezi kedélyes összejövetel el
fogadott s nekünk elfogadásra ajánlott, azt ad acta 
tettük. A püspöki konferenczia határozatait a ke
rületek el nini fogadták és nagy szerencse, hogy 
a házasság templomi hirdetését úgy, amint azt a mis
kolezi javaslut tervezte, a legtöbb lelkész a hitélet
re károsnak találván, elvetette. Az egyetemes gyű
lés, jóval az életbe léptetés után, kiadta ..ideiglenes 
utasításait", melyek szerint az agendai változtatást 
a püspöki karra bizza. Ahány kerület van, annyi
féle püspökileg tervezett agenda változtatás jött 
forgalomba. Az egyik püspök úr ki is nyilatkoz
tatta, miszerint nem óhajtott merev formát, paran
csot, rendeletét adni, hanem csak javaslatot. Ha 
ma betekintenénk az egyházakba, látnánk, hogy a 
legtöbb egyházban megmaradt a régi egyházi agen
dai formula. Ez is a leghelyesebb ; mert hiszen az 
állami törvény nem ki\án semmi változtatást tőlünk 
s népünk és hivő közönségünk meg könnyen az 
esketés fogalmát látja megsértve az ujitós által. 
Németországban ott, a hol az agenda forma változ
tatásába a gyáva és hyperloyalis egyházi konzisz-

•) „Az ev. nemesség' az cg>házi eneklöltészet loifn" 
czimü c/.ikkünk folytatását a jö tö  számban adjuk.
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tóriumok bele mentek, tett a polgári házasság leg
nagyobb kárt — mig a hol szigorúan megtartották 
az egyházi szokást, ott nagyon csekély, vagy épen 
semmi kárt sem tett a szerencsétlen M„ujrend.“ Ná
lunk is csak kárt tettünk volna a hitéletben az agen- 
dális változtatások által s épen azért csak helyesel
hetjük azon lelkészek eljárását, kik az agendavál- 
toztatási tervezeteket és módozatokat, ideiglenes 
utasításokat és javaslatokat tiszteletteljesen a levél
tárak csendes magányába elhelyezték. Nézetünk 
szerint az egyetemes gyűlés átlépi hatáskörét, a 
midőn agenda változtatási és egyáltalában szertar
tási ügyekbe avatkozik. Az istentiszteleti rend-tör
ténelmileg fejlődött, azon változtatni felsőbb ad
minisztratív körök gyűlési határozataival nem lehet 
és nem szabad, mert az istentiszteleti renden kis- 
sebb változtatásokat is tenni, ez az egyes gyüleke
zet elvitathatlan joga. Még a bürokratikus porosz 
ev. egyházban is az új agendát csak akként vezetik 
be, hogy az egyes gyülekezeteket megszavaztatják 
s még ott sem akarnak az ily kényes ügyben erő
szakot és kényszert alkalmazni.

A tiszai kerület volt háromnyelvű ’országos 
egyházunkban az egyedüli, mely a debreczeni ünnep
lések, dicshymnuszok és éljenzések között szó nélkül 
elfogadta a miskolezi püspöki értekezlet utasításait. 
A nagy kerületben, amely egészen Oláhország ha
táráig nyúlik, egyedül a liptói esperesség volt az, 
melynek papsága, kettőt kivéve, jól indokolt tiszte
letteljes átiratában értesittete a püspök urat, mi
szerint az agenda változtatást nem tartja sem czól- 
szerűnek, sem törvényesnek, sem a hitéletre nézve 
üdvösnek. E levélre megjött a püspöki válasz, melyet 
egyháztörténetünk szomorú korszakának történeti 
emlékéül szószerint itt közlünk:

„Másolat. 1756. szám.

A liptói ág. hitv. ev. egyházmegye főesperese
Nagy tiszteletű Kmety János urnák !

Nagy-Palugydn.

Folyó évi ápril hó 8- án 469. sz. a. kelt í e 1- 
t e r j e s z t ó s é v e l  kapcsolatosan közölni méltóz- 
tatott velem: azt az „utasítási tervezetet,“ melyet
J. lelkésztestvérrel megtartott értekezleten múlt 
évi szeptember hó 23-án megállapított, — továbbá 
folyó év február 6-ról 220. szám alatt kiadott kör
levelet, melynek kíséretében egyházkerületünk 1895. 
XCN—CX1, és 1896. I—XV. számú körleveleit ter
jesztette le, végül azt a jegyzőkönyvet, melybe 13 
lelkésztestvérrel L.- Szt.-Miklóson f. óv márczius 
hó 26-án megtartott értekezlet eredményét vezet
tette be. — A múlt évi szept. 23-iki értekezlet 
megállapodását nem létezőnek tekintem azért, mert 
az egyszerű „tervezet,“ melynek nincs jelentősége, 
mert az különben is elhamarkodott kísérlet. -- A 
püspököknek megállapodását ismerték, az egyház- 
kerületnek Debreczenben augusztus 12-én hozott 
határozatát ismerhették. A felsőbb hatóság törvé
nyes intézkedéseinek bevárása első rangú köteles

ség. E nélkül az alantas hatóságok egyike sincs 
annál kevésbbé van egy magán jellegű értekezlet 
jogosítva, a helyett, vagy éppen már annak elle
nében való eljárásnak elrendelésére.

Még kevésbbé vehetem azonban úgy Nagy- 
tiszteletüséged kísérő levelét, mint a rnírcz 26-iki 
lelkószi értekezlet jegyzőkönyvét, mint annak fo
lyományát úgyszintén az azokban foglaltakat tu
domásul. —■ Nagytiszteletüséged idézett körlevelé
nek hangja, veleje, iránya a törvényesen függő vi
szonynak megtagadása. —■ Ily függő viszonyban 
állottak az egyházhatóságok a zsinati törvényt 
megelőző időkben, ilyenben kell, hogy most a zsi
nati törvény életbe lépte után is álljanak azok egy
mással. — A 14. lelkésztárs magán tanácskozmá- 
nyának álláspontja a jegyzőkönyvben foglalt indo
kai kihivólag sértik az egyetemes közgyűlésnek 
mint törvényes legfőbb hatóságnak kizárólagos jo
gait s nem létezőnek tekintik a püspököknek a 
végrehajtásra és rendelkezésre vonatkozó törvényes 
intézkedéseit. Bátorságuk oly magasra nőtt, hogy 
Nagytiszteletüséged körlevele és a lelkésztársak 
tüntetőleg merész azon nyilatkozata : valójában a 
zsinati törvény 125. §-ban foglalt intézkedés ellen 
való vétség, mely törvényben . . . .  az egyházme
gyék és egyházközségek . . . .  bár mely néven ne- 
vezéndő tisztviselői kötelesek a püspök . . . .  tör
vényes meghagyásait teljesíteni . . . .  eljárásukról 
számot adni“ — merész kihívás az a zsinati tör
vény 122. §-a értelmében való elbánásra, — mely- 
szerint : „a püspök . . . .  a hivatalos kötelességei
ket elmulasztókat vonja felelőségre és ha nem si
kerülne őket az igazság . . . .  ösvényére visszave
zetni, függeszsze fel h i v a t a l a i k t ó l — az egyház
lelkészeit megbélyegző meggondolatlanság, egyház
tan és lelkészi szabadság álköpönye alatt a törvé
nyes hatóság törvényes rendeletéinek semmibe ve- 
vóse, sőt azok ellenében való cselekvés. Utóbbi ese
tekre nézve intézkedik a törvény 324 pontja : „egy
házi vétséget követ el azon egyházi tisztvise
lő ........... g., ki az egyházi felsőbbsóg iránt na-

J gyobb mérvű engedetlenséget vagy tiszteletlensó- 
1 get tanúsít.

Különben pedig nemcsak Nagytiszteletüséged 
főesperesi azon minősíthetlen eljárásához, mint az 
fentidózett körleveléből s a lelkészi értekezlet ösz- 
szehívásából és eredményéből sötéten nyilatkozik, 
hanem azon indokokhoz is, melyek miatt a püspö
ki rendeletet, az agenda módosítását illetőleg „szük
ségtelennek, meg nem engedhetőnek, de főleg ve
szélyesnek és károsnak tartják, — „az egyetemes 
közgyűlést“ pedig — „legjobb tudomásuk és meg
győződésük szerint . . .  ily megbízatás kiadására 
nem tartják jogosítva“ van komoly szavam.

Az állam törvényei és a törvényes rendeletek 
előtt egyházunk mindig hazafias hűséggel meghó
dolt s azokhoz idomította a maga szabályzatait s 
időnkénti intézkedéseit mindig. — Az állami tör
vény a polgári hatóság előtt történő kötéssel tör
vényesnek mondja ki a házasságot. Nekünk tehát, 
kik az ily törvényes házasságokat egyházilag is 
történő esketós által minősítjük egyházilag is tör
vényesekül, nem szabad a szent cselekmény for
máiban sem ignorálnunk az állam törvényeit. Az 
Agenda egyes kifejezéseinek vagy megszólításai
nak a fentebbi okból szükségelt módosítása nem 
agenda változás, hanem abban az állami törvény-
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nek ezen változtatott nohány szó által is respektá
lása, a mely tény sem az egyház tanával, som czól- 
jaival, sem jellegével nem ellonkezik. — Agondit 
kaptunk ugyan közünkbe, ámde nem szent oltár 
mellöl s nem is zsinórmértékül, még kevésbbó 
szentirásul, ogyos szavaiban vagy kifejezéseiben is 
mindenkorra változhatlan oly törvény gyanánt, a 
melyre „Isten szent oltára előtt szont osküvol“ kö
teleztük magunkat, mint azt a lolkószi értekezlet 
nagy hangon, de kongó tartalommal farizeusi jám
borsággal hirdeti. Az Agendák időnként változta
tása nem a lelkészek, hanem a lelkészeket és vi
lágiakat, vagyis a hívők egyetemét törvónyos kép
viselő egyotomos közgyűlésnek oly kizárólagos jo
ga, melyet józan belátás Liptóban som tagadhat 
meg attól soha. A közogyház összos bolügyoiro 
nézve ezen legfőbb hatóság intózkodhetik törvény
adta jogkörében mindenkor törvényesen.

Visszautasítom tehát úgy Nagytisztolotiiségod 
körlevelét, mint a lolkószi órtekozlot jegyzőkönyvét 
s bennük a formát is, a lényeget is.

Felelősségre vonom Xagytisztolotűségedet mint 
főesperest törvénytelen kottős cselokodeteért: azért, 
hogy Nagytiszteletüségod adta ki körlovelébon a 
jelszót a törvényes intézkedések végrohajtásának 
botor módon való megtagadására, azért, hogy 
Nagytisztoletűségod hívta összo a törvényes ren
delkezésnek mereven cllonszcgülés s a törvénye
sen függő viszonynak mogszakitása czéljából az ér
tekezletet; a helyett, hogy a mint azt főísperosi 
állása s az ezzel járó felelősség, a jó kormányzó 
lélekismoretes hűsége megkövetelték volna, végro- 
rehajtás végett küldto volna lo rondoletomot s an
nak csakugyan végrehajtására vonatkozó folterjesz
téseknek idejében beküldésére kötelezte volna az 
egyes lelkészeket.

Kötelezem a zsinati törvény idézett 122 pont
ja értelmében még egyszer a f. évi III-ik körlevél
ben foglalt törvényes intézkedéseimnek, mint a me
lyek nem véleményezés, nem is elbírálás végett, 
hanem végrehajtásul terjesztettek le általam Nagy- 
tiszteletűségedhez mint főesporoshez s általa a lol- 
késztársakhoz s azok sorában Nagytiszteletűséged- 
hez is, az egyházmegye összes lelkészeihez, — a 
szent-ivánit és a király-lehotait kivéve, kiknél to
vábbi intézkedésnek szüksége többé fönn nem fo
rog, — haladék nélkül még egyszor lotorjesztésére. 
Kötelezem továbbá Nagytisztelelűségedet az érto- 
kezleti jegyzőkönyvet aláirt mind a 14 lelkésztől 
külön külön a rendelotom végrehajtására valló nyi
latkozataiknak f. évi junius hó 20 ik napjáig fele
lősség terhe alatt összegyűjtésére s hozzám folyó 
évi junius hó 25-ik napjáig egyszerre felterjoszté- 
sére.

Jövőre nézve pedig, addig t. i. mig az egye
temes sz. egyház életkorén belül lelkészi és főes- 
peresi állást visel, tartsa magát szorosan egyházunk 
alkotmányához, hódoljon meg feltétlenül az egyház 
és állam törvényei előtt s keresse mindig az egy
ház igaz javára, a rendszeretot és béke ápolása ál
tal az ogyházias közélet fentartásáru valókat. Hogy 
ha pedig van, vagy lösz püspök vagy bármely más 
felettes hatósági tényoző eljárása, avagy rendelke
zése ellen jogos panasza, azt a maga bolyén: a 
főbb hatósági közgyűlésen torjeszszo elő férfiasán 
s követeljen ott hasonló elszántsággal törvónyos

megtorlást- Egyházi js , férfias ezt az elbánást aján
lom most és jövendőre követendőül.

Miskolczon, 1895. évi míjus 25-én.
Zelenka s. k.,

püspök ."

Ha nem olvasnánk a levél tetején a czimzést 
és nem az aláírást, azt hinnénk, hogy valamdy fő
szolgabíró irta azt az útkaparók felügyelőjének. 
Szokatlan egyházi stylus ez. Fájdalommal tapasz
taljuk, hogy újabban oz a hivatalos stylus lábra 
kezd kapni. Nómoly püspök, osperos, talán már itt- 
ott a kőrlelkósz is, úgy kozdi tekinteni lolkésztár- 
sát mint alantas közegét, holott az előtt az érdemek
ben megőszült püspökeink is hivatalos átirataikban 
nőm őzt a szolg ibirós megszólítási formát használ
ták és lovoloik aláírásához nem bigygyesztették oda 
a nagyon is ininisztorszerű „s. k.u-t, liánom őszin
te volt lovelük azon utolsó szava : „szerető testvéro 
az Urban“. Il i a papság az ily stylust tűri, a minőt 
a szolgabiró sem enged meg magának jegyzőivel 
szemben, ám akkor aztán no csodálkozzék, ha az 
alantas közegnok tokintott ov. lolkész mindinkább 
alantassá válik.

A zsinati törvény 125 § a azt mondja, hogy 
a lelkész köteles a püspöknok és felügyelőnek tör
vényes meghagyásait teljesíteni“. A törvény tehát 
csak a törvónyos meghagyásra nézve szól s itt épon 
az a kórdós, váljon a kerület és egyotoinos gyűlés 
hozhat e agenda módosítás ügyben törvónyos ha
tározatot? Erre nézve emelt igen holyesen a 14 lip
tói ev. lelkész óvást és tehette azt, anélkül, hogy 
a felsőbb fórumok tekintélyét megsértette volna, 
tette is azt alaposan indokolva.

Úgy látszik, hogy oz alapos indokolás fájt a 
püspök urnák és ezért látta jónak a „Macht*‘-hoz 
való folyamodást, hivatkozva az állami törvényekre. 
Az egyházpolitikbi törvények feletti felügyeletet a 
püspök úr által is serényen megszavazott törvény 
az anyakönyvi kerület felügyelőjére bízta, jó lesz 
tehát annak hatáskörébe nem avatkozni. Az állam 
gondoskodik törvényeinek végrehajtásáról, van mód
ja és erojo hozzá s o tekintotbon nőm is volt pa
nasza. Az ev. püspök inkább arra hívja föl paptár
sait, hogy vele együtt tanácskozzanak, hogy mi
ként volna az ogyházi ós hitélet a káros befolyá
soktól megóvható, hogy miként lenno az egyházi 
érdek a rendelkezésünkre álló eszközökkel megóv
ható, 'miféle cgyházfegyplmi intézkedések váltak 
szükségessé és volnának czélravezetők az uj rend 
által létrehozott állapotokban? Tanulni lehet azok
tól, a kik a gyülekezetekben élnek és hordozzák a 
nap hevét és terhét. Ez sokkal üdvösebb lenno, 
mint a paragraphusokkal való íonyogotődzés.

Mi sem könnyebb mint a paragraplnisok által 
kezünkbo adott hatalommal lesújtani az önállóan 
gondolkozókat; de hát régonto a püspök csak vég-
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8Ő esetben használta e fegyvert s csak ott, a hol 
erkölcs ellen vétett, botrányt okozott lelkésztársa. 
No még ez utóbbi esetben is a lehetőségig kímé
letesek voltak. A nagy botlást elkövetőn is könyö
rültek s nem siettek kitépni a konkolyt — és az 
utóbbiak jóvá tehették hibájukat és a közegyház is 
megbocsátotta tévedésüket.................

Csak| néhány évvel ezelőtt voltunk tanúi 
annak, mily durván támadta meg egy római plé
bános püspökét. A nemeslelkű püspök nem állott 
bosszút a tévelygőn s a római kath. plébános ma 
is plébániájában űl, mert a lelkész még a pápisták
nál sem „alantas közeg“ s még kevésbbé az esperes.

Az agenda kérdést nem lehet a „függő viszony“ 
alapján megoldani; mert az lelkiismereti, vallási 
kérdés és részben a „pastoralis prudenhV kérdése.

Szcberényi Lajos Zs.

Az a mi kárpótlásunk.
Az egyházpolitikai törvények vajúdása idején 

mi evangélikusok, különösen mi protestáns lelké
szek voltunk e haza leghívebb fiai, kikiáltott táma
szai. Annyi dicséretet pazaroltak ránk, a sok ara
nyos ígérettől csak úgy görnyedt a két vállunk, s 
önfeláldozó (szószéiint veendő) szolgálatinkért oly 
gazdag kárpótlás helyeztetett kilátásba, hogy 
egyikünk másikunk már alig birt a — hazafiságá- 
val. Akkor szivesen megszavaztuk volna nemcsak 
az anyakönyvekről, a polgári házasságról, a gyer
mekek vallásáról, a felekezetnélküliségiől stb. szó
ló törvényeket, hanem— akármit, azért a kárpótlá
sért. Azt hiszem, hogy ma már jóval kevesebben 
és sokkal kevesebbet szavaznánk meg.

Szó sincs róla, az a szászszor is megigórt kár
pótlás nagyon ránk férne, és talán egy kicsit meg 
is szolgáltuk. A mi egyháznagyjaink szavazatai 
nélkül, a katholikus egyházfők által vezetett irány 
győzedelmeskedett volna, és azokból a törvényja
vaslatokból, legalább ez időszerint nem lett volna 
törvény. És mégis mi történik ? A róm. katholikus 
papok megkapják a kárpótlást, és mi evangélikus 
lelkészek kapunk alamizsnát.

Eddig mindég azt hallottam, s magam is azt 
tapasztaltam, hogy a róm. kath. egyház óriási va
gyon, gazdag alapítványok felett rendelkezik. Pap
jai általában véve jól, sőt dúsan jövedelmező pa- 
rochiákban, anyagi gondoktól menten forgatják az 
olvasót. Püspökei nem csak rangban és tekintély
ben, hanem fényben és jövedelemben is az ország 
legfőbb méltóságaival, s leggazdagabb mágnásaival 
egy sorban állanak, sőt ezeket sokban felül is múl
ják. Vagyonuk, jövedelmeik után, mint virilisták

tagjai a községi, városi és megyei képviselő testü
leteknek, s hogy magában a főrendiházban is mily 
nagy a befolyásuk, azt a közel múlt idők bizonyít
ják. Addig a mi egyházunk szegénysége, püspökei 
s lelkészei anyagi helyzete, úgy szólván a közszá
nalom tárgya, híveink a folyton növekvő egyházi 
terheket már alig birják. És mégis mi történik?

„A vallásügyi ministeriumban — igy olvassuk 
azt nap-nap után — lázasan folyik a munka, or
szágszerte el van rendelve az összeírás, a kath. 
papság nyommasztó helyzetén mielőbb segíteni 
kell“ — egyszóval, rendezik a kongruát. És az 
evangélikus papok ? Azok várhatnak, azok már 
hozzászokhattak a koplaláshoz, és ha még hozzá 
nem szoktak, az az ő bajuk. Úgy történik a mint 
az irás mondja, azoknak adatik a kiknek sok van, 
a kiknek pedig kevés van, még az is elvétetik.

Most a rém. kath. papság van soron. Az az egy 
ember nem képes megélni parochiája jövedelméből, 
nem telik a íuházatra, nem tarthat kedve szerinti 
gazdaszszonyt. Nagyon sürgős a dolog: patronuso- 
kat, városokat, egyes lelkeket s más jövedelmi for
rásokat örök időre törvénynyel kell lekötni a róm. 
kath. egyház javára, kevés az, a mi eddig a telek
könyvben reá van táblázva. Az evangélikus papok
kal nincs semmi baj : az asszonyt esküje köti fér
jéhez, azért el nem hagyhatja semmiféle nyomorú
ságában. S a gyermekek ? „azok egyenek krump
lit és tanuljanak mesterséget“ — mondotta egy re
formátus főgondnok.

Külömben is ott az államsegél}’. Minden év
ben, minden egyházmegyében kap egy két lelkész 
100-100 forintot — kell-e <nnél több? Föl lelkész 
társaim, pályázzunk az — alamizsnára. írjuk meg 
szépen folyamodványainkat, soroljuk fel összes ba
jainkat, jajjgassunk mint a béna koldus ott az ut- 
czasarkon, és a 100 fjt a mienk, ha nem az idén, 
hát a jövő évben, vagy azután. A szeiencse min
denkit élhet, csak egy kis gulaütés kell hozzá, 
vágj7 más istencsapása, hogy lehessen mivel indo
kolni a folyamodványt.

Talán bolondot mondok, de ha már a toliam 
hegyén van, ide Írom. Ne fogadjuk el azt az ál
lamsegélynek csúfolt alamizsnát, annál kevésbbé 
folyamodjunk érte. Hanem e helyett követeljük fér
fiasán, annyiszor megígért, nem, megkínált kárpót
lást. K á r p ó t l á s t  a z  á l l a m t ó l ,  f i z e 
t é s e i n k  r e n d e z é s é t  a z  e g y h á z t ó l .  
Ez nem annyira a papok, mint az egyház és az 
állam érdeke.

A református testvérek elfogadták az állam
segélyt is, de e mellett követelik a kárpótlást. 
Csakhogy igen furcsa támogatásban részesülnek vi
lági nagyjaiktól, Tisza Kálmán f'őkurátciuk meg 
épen utjokat állja : 600 frtnyi fizetés egy refor
mátus papnak elég. A kinek ennyie van, az nem 
kap az államtól semmit. Ennyit pedig kihoznak a
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papiroson minden vokátornál, különösen ilyen jó 
akarat mellett. A fökurátor ur parádés kocsisának 
több a fizetése mint (iül) frt., do Tisza Kálmánt 
mind a mellett ünnepük a ref, konvontek, ugyan
azon papok a kiket a főgondnoki parádés kocsi
sokkal egy sorba helyezett. Szegény papok meg 
kell csókolniok a korbácsot, a melylyel végig ver
tek rajtok.

De hát szakasztott ilyen a mi holyzetünk is, 
igy támogatnak bennünket is a mi világi uraink 
törekvéseinkben jó ideje. Büszkék vagyunk arra, ha 
egyházmegyei — kerületi felügyelőink, főispánokká, 
miniszterekké, vagy államtitkárokká kineveztotnek, 
pedig inkább bizalmatlanságot kellene nekik sza
vazni, másokat választani holyettük. Mert nagyon 
is teljesedik rajtunk az ur szava : senki sem szol
gálhat két urnák, nem is szolgálnak ők csak egy
nek, és az az egy nem az egyház, az egyház által 
ők csak szolgáltatják magokat. Ez adja magyará
zatát annak, hogy felügyelőink habár az állami 
méltóságok legmagasabb polczáig emelkednek, az 
egyházért mégis oly keveset tesznek, oly köveset 
tehetnek, mert hát nem szolgálhatnak két urnák. 
De az egyház igen jó szolgálatot tesz nokik : gra- 
dus ad parnassum.

Egyházunkat, minket papokat rendesen azzal 
szoktak kifizetni, ellndlgnttatni, hogy folügyelőnkot 
kinevezik főispánná vagy miniszterré. E z a m i 
k á r p ó t l á s u n k ,  á l l a m s e g é l y ü n k  é s  
m i n d e n ü n k ,  jó i dőj e .

Ne legyünk ennyire gyámoltalanok és élhe
tetlenek : ismerjük fel és keressük azokat is, a me
lyek a mi javunkra és az egyház javára szolgál
nak. Ne küldjünk olyan képviselőket a kerületre 
s az egyetemre, a kik szájtátva hallgatják tlyőry, 
Pulszky, Kubinyi stb. kapaszkodásait a magosba, 
hanem olyanokat, a kiknek van saját véleményük 
és azt kimerik mondani is. Mert ha mi kárpótlá
sunk is úgy összezsugorodik, mint a reformátusoké, 
ha mi is oda engedjük magunkat lánczolni holmi 
600 frtos karókhoz, akkor ev. egyházunk nagyon 
szomorú jövőnek néz eléje.

A papi konferencziáknak koll ezt kezdemé
nyezni s a gyűléseken a papoknak keresztül vinni, 
s oly mozgalmat megindítani, a melynek hullámai 
magasan felcsapnak s bele nem fáradni, a siker el 
nem maradhat. «Világi uraink közül azokra, a kik 
az állam szolgálatában állanak, kovesot számítha
tunk, de a többiek mind velünk lesznok.

Egyházunknak államsegély, lelkészeknek kár
pótlás, ez logycn jelszavunk.

—gy-

I R O D A L O M .
\\  éber Samu: „Grádoczi Stansith Horváth 

Gergely és családja.“ Történelmi korrajz kivált í» 
XVI század második felében. Késmárk 1896. 149.
1. Ára 1 frt.

A szoposmegyei történelmi társulat segélyezé
sével adta ki a szerző érdekos művét.

Horváth Gergely, a hős Horváth Márknak egyet
len fia, azon férfiak közé tartozik, a kik lelkesedve 
a reformáczio áldásaiért, hűen kitartottak Luther 
mellett. Horváth nem a csatatéren, de egyházunk 
kiizdtcrén harczol az igaz hitért, harczol a keresz
tyén egyház igaz roformjaért, éles szemmel megtudva 
különböztetni a reformaeziótól a deformatiót.

A történésznek nehéz feladata nem pusztán a 
biztos adatok megállapítása, hanem a tények rugó
inak, összefüggésének kutatása. A korrajz egyike a 
legnohezobb feladatoknak ; mert nagyon vigyáznia 
kell a festőnek, hogy no adjon modern ruhát a ré
gi harczosokra és no kovorje a régi színek közé 
az uj kor szinvegyületeit.

A szerző igen sok becses adatot gyűjtött 
össze s mégis a korrajz nagyon szakadozott és itt- 
ott hiányos. Horváth érdemét főleg az általa lét*?- 
sitott sztrázsai — nagy-eőri főiskola pártfogásá
ban látja. A hithűség és állhatatosság meglehető
sen hidegen hagyja a szerzőt s abban mintegy té
vedését látja a mű hősének. így egy helyen azt 
mondja Horváthról: „Tudományossága és művészete 
azonban nem óvhatták meg, hogy az akkor iábra- 
kapó igazhitű, exclusiv theologiai iránynak no hó
doljon.*4 Az enyhébb, engesztelőbb szellemű ágos
tai hitvallás háttérbe szorulván, az 1577-ben, éppen 
Gorgely tanulmányozása idejében, uralkodóvá lett 
a „eoncordia formula“ cziin alatt megjelent hit
vallás, mely Luther lii tel veit mereven állítja fel, 
szemben a reformált eg3’ház felfogásával.“ Ezen 
felfogás, mely az ág. h. ov. egyház dogmaalkotó 
korszakában csak tévedés és merevséget lát, néze
tünk szerint nagyon hiányos és félszeg, A „formula 
concordiao**t még azon dogma történészek is, kik 
nagyon nem lelkesednek az ó protestantizmus dog
máiért (Hass „Dogmengesehite) jeles műnek tart
ják. Ép ellenkezőleg a szerzővel azt hiszszük, hogy 
Horváthot tudományossága és vallásossága vozotto 
a „formula concordiae“ szorotetéhez és táborához. 
Azon dogmaalkotó korszak szükségszerű fejlemé
nye volt a wittenbergi reformácziónak épen úgy, 
mint a nicoai synbolutn szükségszerű fejleményt? 
volt az őskorosztyónségnek. A szokták és haeresis 
ellen erős védfalra s a romai kátholikus tridentinuni- 
mal,szemben erős alapra volt szükség s ezt adta 
az Ur apáinknak és nekünk a symbolikus köny
vekben

A Horváth által létesített főiskola a szerző sze
rint magasabb fokon állott, mint a mai főiskola- 
Joles férfiak korúitok ki ezen intézetből, melynek 
nemcsak az anyagiakkal támogatója, hanem ogyik 
tanára volt a nomeslelkii főur. A tanárok tudomá
nyos férfiak voltak, a kik különösen a theologiai 
irodalomban munkálkodtak serényon. Kár, hogy a 
szerző megelégszik sokhelyen a művek ezíménok 
felsorolásával s nem közöl egy-ogy érdekesebb rész
letet, a mi a művet értékessé teszi s a kor hű tük
rét képezi.

A nyolezadik fejezetnek a következő czíinet
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adja a szerző : „Hithűség a felekezeti tusakodások 
és pártoskodásban.“ E czím nézetünk szerint nem 
egészen megfelelő ; mert hiszen maga Horváth is 
részt vesz a harczban, ő is részt vesz abban, a mit 
a szerző pártoskodásnak nevez, ő is részt vesz a 
hitvitákban. Felületes és túlhaladott álláspont az 
is, a melyet a szerző következő sorokban jelez: 
„Luther Wittenbergában és Zwingli Zürichben egy 
időben ugyanazon ezé] felé haladtak, a lelkiisme
retet felszabaditván a római pápa uralmától és az u. n. 
jó cselekedetek nyűgétől, eltávolitván mindent, mit 
a sz. irás tanaival összeegyeztetni nem lehetett.“ 
Luther és Zwingli kiindulási pontja nagyon eltérő 
8 az ő működésük nincsen teljesen kimerítve a 
„felszabadítás“ szóval ; mert a reformáczió főáldása 
a Krisztushoz való visszavezetés. Az úgy név. jó
cselekedetek helyett jobb, ha az egyházi, rituális 
cselekedeteket nevezzük meg ; mert a reformáczió 
épen a hit és szeretetből folyó jó cselekedetekre 
helyezi a fősulyt s azok értékét a rituális, czere- j 
móniális cselekedetek fölé helyezi. „Eltávolitván 
mindent, mit a sz. irás tanaival összeegyeztetni 
nem lehetett“ ez nem fejezi ki a Zwingli által in
dított reformáczió lényegét; mert Zwingli eltávolí
tott mindent a mi a szentirásban nem volt fellel
hető, mig Luther meghagyott mindent, a mi a 
szentirással nem ellenkezett. Az első szakított a 
történelmi fejlődéssel, mig a második megtartotta 
a történelmi fejlődésből azt, a mi a keresztyénség 
főelvének megsértése nélkül megtartható volt.

A mű nyelvezete idegenszerű. A szerző sze
reti a szenvedő formát, és pedig igen gyakran 
használja azt. Ilyen szokatlan, a magyar nyelv 
természetével ellenkező, magyarul kifejezett német 
gondolatokkal nagyon sokszor találkozunk, igy 
például a 74-ik lapon azt mondja : „mely tannal 
Horváth szintén ellentétben állónak bizonyittatik.“

Az elcsépelt szólamok gyakran fordulnak elő. 
így a 67-ik lapon azt mondja a szerző: „A házas
sági ünnepély a kor szokása szerint vig természetű 
volt." Ugyan, melyik korban hiányzott a házassági 
ünnepélynél e vig természet? Ez a „természet“ 
bizonyára nem képezi az akkori kor sajátságát. 
Általános, elcsépelt szólam az is, melyet a szerző 
a 83-ik lapon mond : „Szomorú tény, hogy a ha
lál korán elragadozza azokat, kik különösen hi
vatva vannak nagy és üdvös czélok elérésére.“

A mű külalakja csinos, csak nagy kár, hogy 
a sajtó hibák nem lettek gondosan kijavítva. A 
szerző szorgalma dicséretet érdemel s művét az ér
deklődők figyelmébe ajánljuk.

a-fb.

C. E. Koetsveld „Der Krankenfreund.“ Ein 
biblisches Hausbuch, Nach dem Holländischen frei 
bearbeitet von Pfarrer E. Müller. Leipzig Verlag 
von Fr. Jansa. 280. 1. ára 3 márka.

A betegek igaz barátja a fentjelzett könyv ; 
de azért az egészségesek is nagy áldással olvas
hatják. Minden methodista hitfittogtatástól ment, 
méiy vallásos tartalommal bir az, a mit a jeles 
holland iró nyújt nekünk. Nem sablonos prédiká- 
cziók s mégis az Isten igéjének kincseit nyújtja az 
olvasóknak, adva vigaszt, lelki békét, enyhet a 
szonvedő léleknek.

A betegség sokszor nem semmisiti meg a lé
lek erőit. Épen a betegségben érezzük leginkább 
gyarló, múlandó voltunkat. Ilyenkor a kereszt és 
csapás nehéz óráiban ismerhetjük meg legjobban 
azt a drága gyöngyöt, melyet egyszer metalálva 
az ember, mindent elad, hogy azt megszerezhesse.

Betegeink, különösen a hosszú keresztben 
szenvedők, igénylik legjobban a lelki gondozást. A 
német furditás többet nyújt fordításnál ; mert a for
dító részint saját, részint jeles német aszketikus 
irók dolgozataival toldja meg a művet.

Az egész mű tulajdonképen vezérfonal a bib
lia olvasásában, apró szakaszokban egyes a bete
gekre vonatkozó részeit fejtegetve annak. A beve
zetésben szól a bibliáról, s rövid elmélkedésnek itt 
közöljük fordítását: „Látok a te gyógyszereid kö
zött egy könyvet az asztalon. Miféle könyv az ? — 
A biblia. — Az nem feküdt úgy ott, a mikor te 
egészséges voltál ; annál jobb, ha most ott fekszik.

A bibliát Isten igéjének is nevezzük. Isten 
szól abban hozzánk, Isten, a ki ma is ugyanaz és 
a ki mindent vezérel. Oly szépen mondja egy öreg 
istenfélő : „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, 
és az én ösvényemnek világa.“ És bizonyára akkor 
van leginkább szükségünk világosságra, amikor 
sötétedni kezd körülöttünk. A betegség, majd ta
pasztalni fogod, elveszi földi örömeink világosságát, 
épen mint a felhők elzárják előttünk a nap fényét ; 
nem tudjuk, váljon a nap még egyszer keresztül 
töri-e a íelhőket, vagy pedig leáldozik-e azok mö
gött. De az Isten igéjének fénye sütni szokott reg
gel, délben, este, sőt még akkor is, ha életünk es
téje közeleg és a haJál éjjele eljött. Igen, kedves 
barátom ! a felé irányozd szemeidet, irányozd 
lépteidet : mert a ki ezen világosság felé halad, az 
azon helyre jut, melyről megvegyon iiva „ott nem 
lészen soha éjszaka.“ (Ján. jel. 21, 25.)

De néha hallom azt a panaszló szót : „A bib
lia terjedelmes könyv s helyenként oly nehezen 
érthető, nem ösmerem fel magamat benne; a ke
resés u n ta t; a homályos hely megzavar, miként 
leljem fel benne épen azt, a mi reám illik ? — Ezt 
a panaszt sokszor hallani, különösen a betegség és 
gyengeség napjaiban, amikor hiányzik az erő és 
az akarat. Az volna a kívánatos, hogy mindenki 
egészséges állapotában ösmerje a bibliájában vezető 
utat, hogy aztán feltalálja azt a szükség idejében ; 
de erről nem akarok veled most beszólni ? Inkább 
útmutatód akarok lenni szegény, gyenge, beteg test
vérem ! Előbb átmegyünk a bibliai történeten és 
ott egy pillanatra megállapodunk, hogy keressek 
egyet mást számodra — aztán átmegyünk az egész 
biblián, hogy egyes részeket, melyek telve vannak 
vigaszszal, össze gyüjtsünk — és végre azt gondo
lom magamban, hogy ágyad előtt ülök és hozzád 
szólok, veled imátkozom mint barátommal mind
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azon különféle körülmények között, amelyeken át 
vezérel téged nz Isten — öröm lesz nz angyalok 
között, ha csak egy gyenge lélek is megerősödik és 
talán egy bűnösön is segitvo lesz,“

Rövid elmélkedésekben végig megy az ó és 
uj szövetség történetein. Egy ily elmélkedését be
mutatjuk a következőkben : „A gyermektelen Ab- 
rahám. — Midőn veled át akarom lapozni a bibliai 
történetet, nem szabad elmellőznöm a hívők atyjá
nak, Ábrahámnak nevét. Nem olvassuk ugyan, 
hogy ő valaha beteg lett volna; de hát a beteg ta
nulhat az egészségestől is.

Abrahámot Isten elhívta haz&jából és ö Kána
ánban lakott. Marhája és szolganépe bőségben volt; 
a föld, melyet ajándékképpen bírt, szép és tágas 
volt; barátjai tisztelték, ellenségei féltek tőle, Isten 
szerette őt: ugyan mit kívánhatott tőle még?

Egyszer akként szólott hozzá az Isten: „Én 
vagyok a te pajzsod, a te jutalmad nagy.“ Hogy 
Isten az ő pajzsa volt és őt a veszélytől oltalmazta, 
azt tapasztalhatta ; és az ő szerencséje, Isten félel
mének jutalma, igazán nagy volt. Es mégis a szo
morúságnak szavai hangzanak ajkairól, midőn úgy 
sóhajt fel: „Uram, Uram, mit akarsz nékem adni? 
Gyermekek nélkül megyek el.“

Abrahám elöregszik és minél inkább növek
szik vagyona, annál szomorúbban tekint arra. Mit 
is kívánjon Istentől, mit használ neki mind az, a 
mit ajándékozott neki az Ur? Sohasem volt neki 
senkije, a kinek hagyhatná azt. Evei szaporodtak 
és gyermektelenül maradt.

Látod, igy a gazdagnak is sokszor van be 
nem teljesedett vágya, minden szerencséje még 
élénkebbé, fájdalmasabbá teszi ezen óhaját. Sok 
ember van, a ki felesleges áldást élvez és ki ézen 
áldást hova tovább fájdalmasabban szemléli s akként 
sóhajt fel : „Mit használ minden ? Elöregszem, s 
gyermektelenül megyek el !“

Es mi talán szomorkodjunk és mást irigyel
jünk ? Mily balgaság! Talán van valamink, a mit 
ő irigyel és ha mindjárt nem más is az, mint a mi 
kedves gyermekeink.“

A kedves tartalmú könyvet melegen ajánljuk 
olvasóinknak. . Sz.

KÜLM ISSIO.
A missionsrius mint biblia fordító. Az ev.

missio eleitől fogva fő feladatának tekintette az Is
ten igéjét nem csak szóval hirdetni, hanem Írásban 
is adni a hívők kezébe és pedig minden népnek az 
ő nyelvén.

Egy egészen műveletlen nép nyelvére való 
biblia fordítás nagy nehézségekbe ütközik. Sok bo
lyén a missionáriusok voltak az elsők, kik az afri

kai és ázsiai vad népek nyelvén Írtak, annak sza
bályait rendszerbe szedték és megállapították.

A missionáriusok óriási nehézségekkel kény
telenek megküzdeni. Ezen nyelvi nehézségekről 
szól egy Uj-Guinea szigetén működő és biblia- 
fordító missionárius a következőkben (Kirchliche 
Mitteilungen aus und über Nordamerika, Australien 
und Neu-Guinea, 1896. N. 8.):

„Az utolsó hónapokban lefordítottam a bibliai 
történetet jabin nyelvro. A szent történetnek lefor
dítása egy oly csiszolatlan nyelvro, a minő 3 pá
puák nyelve, sok nehézségbo ütközik és nem a leg
kisebb nehézségek egyike az, hogy o nyelvben hi
ányzik a passivum, továbbá hiányzik a fokozás, 
ezért aztán az ily kitételeket „a legnagyobb“ ekként 
kénytelen lefordítani : „ő az egyedül nagy, a ki 
mindnyáját felülmúlja,“ vagy pedig: „ő nagy és a 
többiek kicsinyek.“

A benszülüttok rolativ szegénységével össze
függ, hogy az ő számfogalmuk nagyon korlátolt; 
a hol a kéz és lábujjak nem elegendők, ott meg
szűnik minden világos fogalom, ott már a maga
sabb számláló képesség szükséges, melyre a kis 
vágyóimul bíró pápuának nincs szüksége. A kor 
évek szerinti meghatározása lehetetlen ; az öt ezer 
élelmezéso a pusztában csak mint nagyon sok em
ber élelmezése fejezhető ki. A 99 juhot a benszü- 
löttek közül senki sem képes megszámlálni, bár 
igaz, hogy e számnév is 17 szótagból áll. Nagy 
nehézséget képez a bibliai időszámítást visszaadni, 
mert a pápuáknál teljesen értéknélküli azon köz
mondás : „az idő pénz.“ A pápuáknál hiányzik a 
meggazdagodás utáni törekvés, csak csere keres
kedés áll fenn, a pénz teljesen ismerotlen. (íme a 
Tolstoj-féle ideál meg van már régóta valósítva.) 
A IOjUOO talentumot 20 vadkan foggal, 100 dénárt 
2 darab vassal kellett kifejezni. A publikánus fo
galmát nem lobot a pápuának megmagyarázni; 
mert adóról nincs fogalma. Ha azután valaki azt 
mondja, hogy a kultur államokban vadászati adót 
is kell fizetni, álmélkodva kérdezi, hát azután az 
állam eteti a madarakat, nyálakat és vaddisznókat ?

Nagyon nehéz a pápuával megértetni a rang
fokozatokat, hatóságot, királyokat és császárokat, 
a mely fogalmakkal a bibliában találkozunk. A 
„farizeusok és Írástudók“ fogalmát is nehéz meg
értetni. A biblia fordítás kénytelen egész uj sza
vakat behozni.

Abstract fogalmak teljesen hiányoznak a pá
pua nyelvbon, még a halál és élet szava is telje
sen hiányzik. A főneveket ritkán használják, s in
kább igékkel fejezik ki magukat. Ezért szükséges 
sokszor a meglehetősen terjedelmes körülírás.

Daczáiaezen nehézségeknek, a missionáriusok 
serényen munkálkodnak s igyokeznek e tökéletlen 
eszközökkel is hirdetni hűen az evangéliumot. Min
den nyelv fejleszthető, még a szegény pápuának 
nyelve is. Persze a modern ember itt is a kultúrát 
sokszor egészen máskép terjesztené, német és an
gol iskolákat állitana fel. 1 >o hát ezt is már meg
próbálta az angol Taylor, sok fáradság és áldozat 
mind hasztalan volt ; mórt a kaller is, meg a pá
pua is ragaszkodik az ő csiszolatlan és sok szó- 
tagu nyelvéhez.
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BELMISSIO.
A pozsonyi ág. li. ev. egyházközség dia

konissza intézetének 1894—1895. évekről szóló 
jelentésében örömmel értesülünk a belmissio 
ezen áldásos intézménye megerősödéséről és ter
jedéséről. A vezető lelkész, Schmidt K. J , biz
tosítékot nyújt arra nézve, hogy az intézmény 
helyes alapon lesz vezetve és tova fejlesztve. A 
múlt évben lett az első Öt próbanővér diako
nisszának felavatva, mely ünnepélynél örömmel 
részt vett a gyülekezet. A múlt évben Sopron
ban is a diakonissza intézmény meghonosodott 
s a testvér intézet felállításában a pozsonyi anya
intézet buzgón segédkezett,

Mi is osztjuk a jelentés azon óhaját, bár
csak az ev. egyház minden tájára elterjedhetne 
ez áldásos intézmény s különösen bárcsak a 
gyülekezetek minél nagyobb szeretetével, áldo
zat készségével találkozhatna ev. egyházunk e 
szép alkotása. Az ev. diakonissza nem apácza, 
közte és a zárda lakója között olyan a külömb- 
ség, mint az igaz értelemben vett ev. lelkész és 
a római kath. áldoz ár között.

A stuttgarti ev. diakonissza intézet vállal
kozott arra, hogy a diakonisszáknak szükséges 
magasabb kiképzést megadja a pozsonyi dia
konissza intézet növendékeinek. Az ev. diako
nisszának, ha meg akar felelni nemes hivatásá
nak, alapos kiképeztetésnek kell magát alá
vetnie és pedig nem csak a hitismeretekben, 
hanem az észszerű betegápolásban is.

Igen óhajtandó, hogy minél több ev. haja
don lépjen e szép és magasztos pályára. A 
munkásokban nagy a hiáuy s igen helyesen 
jegyzi meg a jelentés, hogy e hiány mindig 
meg lesz.

Jelenleg vezető nővér Obermeier Erzsébet, 
a ki nagy szeretettel és buzgalommal végzi ne
mes hivatását. Van öt felavatott s öt próba
nővér, azonkívül négy próbanővér jelölt és két 
diakonissza növendék.

A „Bethesda“ budapesti diakonissza inté
zet 30 éves fennállásának emlékünnepét ünne
pelte meg junius 4-én. Ez emlékünnepélylyel 
kapcsolatban belmissiói értekezlet tartatott, mely
nél Dr. Clark „A felebaráti szeretet“, Lohmann 
frankfurti lelkész „Az evangelizáczió“, Gfladi- 
chefskyi lelkész „Az istenfiuság és egyházias- 
ság,“ Birerauer Tivadar. „A kék kereszt mér- 
tékletességi egyletek,“ Kruttschnitt Antal „Az 
ág. h. ev. egyház és a missio Szlavóniában“ 
czimü értekezéseket tartottak. Az értekezések és 
felolvasások nyomtatásban is megfognak jelenni 
és akkor majd reá térünk azokra is.

KÜLFÖLD.
Németország. Blad Simon, a dúsgazdag zsidó 

tőkepénzes, a ki mint kéjencz többször büntetve 
volt, néhány hónap előtt elhalt Berlinben. A biro
dalmi fővárost és Mainz városát tette örököseivé, 
oly feltétel alatt, ha örökösei, a két város, síremlé
ket állítanak neki. Mindkét város elfogadta a fel
tételt és egyedül a socialdemokraták emelték fel 
szavukat a berlini községtanácsban, az örökségnek 
ily feltétel alatt való elfogadása ellen. A „non ölet“ 
aljas elvét a politikai liberalizmus elfogadta, míg a 
„felforgatok“ pártja visszautasította s épen azért 
bizonyos fokig jogosult ez eset következtében az 
általa eszközölt kigúnyolása a „polgári erkölcsnek.“

Sok beszéd tárgyát képezi jelenleg a német 
császár távirata, melyet nevelőjéhez intézett Stö- 
ekerre vonatkozólag, mely eredetiben ekként 
hangzik : „Stöcker endigte, wie ich Ihnen vor 
Jahren voraussagte. Politische Pastoren sind 
ein Unding. Wer Christ ist, ist auch christlich
sozial. Christlich-Sozial ist Unsinn, führt zu 
Selbstüberhebung und Unduldsamkeit. Beides ist 
dem Christentum schnurstracks zuwider laufend. 
Die Herren Pastoren vollen sich um die Seelen ih
rer Gemeinden kümmern, die Nächstenliebe pfle
gen, aber die Politik aus dem Spiele lassen, die 
weil sie die gar nichts angeht.“ Mondják, hogy a 
császárt kellemetlenül érintette táviratának nyilvá
nosságra hozatala. Hát hiszen tény, hogy külföl
dön egyes lelkészek túlmentek a határon. De a 
német ev. egyház fő püspökének még sem kellett 
volna ezt a fegyvert adni az egyház ellenségeinek 
kezébe azok ellen, kik az ő hű alattvalói, A lel
készt teljesen elzárni akarni a politikától annyi 
mint az emberiség legintelligensebb és legfügget
lenebb elemét kizárni a társadalmi kérdések meg
oldásától.

Az ev. lelkész a politikai téren nem találja 
fel működési körét; de azért abban is részt vehet, 
mint minden más polgár, daczára annak, hogy 6 
állami anyakönyvvezető nem lehet s e tekintetben 
előnyben van felette az utolsó regále bérlő isi

A p o l g á r i  h á z a s s á g  mily nagyon 
nem birt gyökeret verni az egyháziasabb elemek 
szivében, azt mutatja azon körülmény is, hogy je
lenleg számos czikk és értekezés jelenik meg a 
külföldi szaklapokban a polgári házasság ellen. A 
„Kirchl. Monatsschrift“ 9-ik számában Senckel lel
kész „Kirchliche Eheschlieszung, — fakultative Ci- 

' vilehe“ czimü czikkében csodálkozik azon, hogy 
keresztyén érzületü tanárok és lelkészek is örökké
valóvá szeretnék tenni a kötelező polgári házassá
got ?! Teszik pedig ezt mind azért, mert megszok
ták az uj intézményt, mely a szerző szerint a fran- 
czia forradalom gyümölcse, a szerencsétlenül végző
dött kulturharcz tompa fegyvere, egy oly intézmény, 
amelyből sok átok háramlóit a német nemzetre,
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amennyiben számos vad és részben egyházi eske- 
tés nélküli polgári házasság köttetett és a köny- 
nyen szótináló házasságok száma az által szaporo
dott. Az egész intézményből egy szemernyi áldás 
sem származott és mégis sokan fenn akarják azt 
tartani ; mert hát az ember a megszokás rabja. A 
túlnyomókig prot. államok : Észak-Amerika, Ang
lia, Dánia nem fogadták el a franczia forradalom 
szülte czafrangot és azért az „igazi haladás“ a ne 
Diesitő „kultúra“ útja nines elzárva azon országok
ban, mig Németország a legyőzött nemzet intéz
ményének szolgai utánzója! Felsorolja a czikkoző 
a nevezetesebb és komolyabb protestáns egyházi 
és polgári férfiak nyilatkozatait a polgári házasság 
ellen és az egyházi házasságkötés mellett.

A „Standesamtban“ néhol egyszerű földmives 
van alkalmazva. Elbeszél a czikkező egy esetet, 
hogy egy lakodalomban összekerült k. b. 06 éves 
anyakönyvvezető úrral, egy becsületes, értelmes 
földmivelő személyében, a ki ekként szólott hozzá: 
„Igen a vőlegény az én fiam s az segit nekem ál
lami megbízatásomban, azelőtt a leányom, aki már 
néhány év óta férjnél van, segített. Iligyje el lel
kész ur, leányom oly kitünően végezte a házasság
kötést, hogy fiam messze mögötte maradt.“ Hogy 
néz ki a házasságkötés komolysága azután az ilyen 
hivatalokban, a hol az anyakönyvvezetu ur leányai 
is fungálnak és eszközhk a beírásokat, el lehet 
képzelni. Daczára annak, hogy ily állami anya- 
könyvvezetők is vannak Németországban, mégis 
ez intézmény évi 1U millió márkába kerül, amely 
összeget bizony okosabb dolgokra is lehetett volna 
forditani- Az oly gazdag állam, a minő a német 
állam, megengedhet ily luxus kiadást; de a sze
gény államoknak nagy bajába kerülhet az ily fö
lösleges költekezés, ahol azon felül még a népok
tatásra sem telik az állampénztárból !

Anglia- Az angol tanügyről tesz jelentest az 
úgynevezett „kék könyv.“ Angliában van feleke- 
zetnélküli nyilvános iskola (Hoard school), de a 
mellett minden felekezet fenntart felekezeti iskolá
kat. A nyilvános iskolákban csak a biblia képezi 
a vallási tantárgyat s ez sem kötelező. Az állam 
minden felekezeti iskolának a tanulók számának 
arányában segélyt ad, ha az illető tanulók az álla
mi tanfelügyelő előtt vizsgáznak. Ily czimen 14 
millió korona erejéig segélyezte az angol állam a 
felekezeti iskolákat. 5,9(56,272 tanköteles gyermek 
azámára 19,800 iskola áll fenn, melyek közül 11,834 
az államegyház befolyása alatt áll, 5316 nyilvános 
iskola, 994 katholikus iskola, a többi különféle fe
lekezetek tulajdona. Minden egyes tanuló oktatása 
az állami iskolában 50, az államegyháziban 38, a 
katholikusban 37, a methodista iskolában 38 ko
ronába kerül a fenntartó testületek részéről. Á ta
nító fizetés az állami iskolában a következő : főta-

nitó 4251 korona, főtanitónő 2284 kor, tanító 2069 
korona, tanítónő 1(534 kor. Legkisebb a kath. taní
tók fizetése. Az államegyház iskoláinak fenntartá
sára önkéntes adományokban a múlt évben 19 
millió korona folyt be. —

Az angol jezsuita Rickaby J. következőlog vé
delmezi az állatkínzást morál filozófiájában. (II. köt 
5. fej.) mely pápai jóváhagyással jelent meg. A ne
vezett állatbarát ekként szól : „Az állatok, melyek
nek nincs eszük és igy személyiséget nem képez
nek, semmi tekintetben sem bírnak joggal. Azok a 
„dolgok“ sorába tartoznak. Nekünk nincsenek kö
telességeink irántok, és podig semminemű jogi és 
amennyiben nőin imádjuk őket, mint a régi egyip
tomiak, tehát vallási kötelességeink sincsenek irán
tuk ; nincsenek hűségi kötelességeink sem irányuk
ban, amennyiben szerződéseket nem köthetünk ve
lük. Legfeljebb 6zeretetbeli kötelességeink lennének 
irántuk. Do hát, hogy is áll « tekintetbon a do
log? A szeretet kibővítése Uz önszeretetnek (!) a 
hozzánk hasonló lényre, a mennyiben a mi közös 
természetünk és az üdvre való közös hivatottsá- 
gunk jő tekintetbe. Az állatokkal nincs közös ter
mészetünk, mert hiszen magasan állunk azok fe
lett. Nincs irányokban semminemű kötelességünk. 
Az állatokat, amennyiben azok felebarátunk tulaj
donát képezik, nem szabad megcsonkítanunk. Nincs 
árnyéka sem a jogtalanságnak azon, ha az álla
toknak a sport czóljából fájdalmat okozunk. Arra 
sem vagyunk kötelezve, hogy tudományos kísérle
teknél lehetőleg kevesbítsük a kísérlet tárgyát ké- 
poző állat fájdalmait.“ Az állatkínzástól minden 
jobb érzésű ember visszariad. Igaz ugyan,'1 hogy e 
részben is akadhatunk beteges érzelgésre. A ke
resztyén könyörülete kell, hogy minden lényre ki
terjedjen. Első sorban természetesen az emberekre 
kell kiterjednie. Néhol az állatok előnyben vannak 
az emberek felett. Londonban például az utolsó 
bérkocsis lova jobb ellátásban részesül mint ezer 
meg ezer szegény ember.

Olaszország. A vallásnélküli népiskolák gyü
mölcsei nagyon szomorú bizonyítékát képezik a 
a íolekozetnélküli oktatásnak, amint azt meglát
hatjuk, ha ez ország bűnügyi statisztikáját össze
hasonlítjuk a felekezeti iskolák országának, Angliá
nak bűnügyi statisztikájával. Mig Angliában afe- 
gyenczek száma az utolsó 14 évben 8000-rel keve- 
sbedett és hat fegyházat fcgyenczek hiányában 
bo kellett zárni, addig Olaszországban 33 év óta 
13,000-rel szaporodott a fcgyenczek száma és 1889- 
ben 5500 elitéit még el nem érte a 14 életévet. Az 
olasz tanítók nagy része még erényt és erkölcsöt 
sem tanít, mivel legnagyobb részük elégedetlen 
elem és szoczialista kortes. A legfőbb dolog, amire 
a népiskola felsőbb osztályaiban tanítják a növen
dékeket, az ugynevezott „kormányszabály rendelet“
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mely arra oktatja ki a haza polgárait, hogy joguk 
van véleményt nyilvánítani, kérelmezni, választani. 
Az olasz bünügystatisztikusok legjelesebbike, Ga- 
rofalo, nem rég egy nyilvános felolvasásban Ro
mában azt mondta: „A mi jelenlegi nevelésrend
szerünk a legtöbb tanítványt a társadalom ellen
ségévé teszi és a szoezializmus leggonoszabb ne
mének gyűjt tagokat.“

Amerika. A szabadkőművesek összes száma 
az észak-amerikai egyesült államokban az elmúlt 
évben 770,120 volt s a nevezett időben 20,901 új tag 
lépett be a különböző páholyokba.

Aggasztó színben tünteti fel az egyes ameri
kai felsőbb intézetek statisztikája az ifjúság egyhá- 
ziasságát. A „Harvard University“ 2500 diákja kö
zül csak 800 tagja bizonyos egyháznak. A „Brown 
University“ 890 tagja közül csak 225 tartozik bi
zonyos egyházhoz.

Sajnos körülmény, hogy az amerikai luthera- 
niában az amerikai benszülöttek pártja bizonyos 
idegenkedéssel viseltetik a külföldről származott 
ev. lelkészek iránt és azokat okolják, hogy az 
amerikaias lutheránia fejlődése akadályozva van. 
Ezen amerikaias irány az „unió“ barátja és a pu
ritán vasárnap megszentelésért rajong, amely utón 
megvalósítani akarja az amerikai luth. egyház 
egyesülését, és egy magasabb erkölcs létrejöttét. 
E „magasabb erkölcs“ a minden szeszes italtól és 
részben a dohányzástól való önmegtartóztatásban 
nyilvánul. Az egyetemes zsinatban is az angol 
nyelv terjedésével tért hódit a confessió iránt táp
lált lanyha viszony. A dolgok ily meneténél az 
idegen származású lelkészektől szabadulni szeret
nének, holott ők szervezték a luth. egyházat újra 
az elmúlt félszázad alatt s megtisztították azt a 
methodizmus beteg elemeitől.

BELFÖLD.
Lap szemle. „A P r o t e s t á n s  e g y h á z i  

és  i s k o l a i  L a p “ 22-ik száma újból vezér- 
czikkezik a szászok igazsága felett. E czikk- 
ben dr. Szlávik polemizál egykori tanárjával, dr. 
Beyschlaggal. A többek között azon tanácsot 
adja a szászoknak, „Tanulják meg a szászok 
s a többi vendégekként idejött nemzetiségek a 
magyar állam nyelvét, ismerjék el a magyar faj 
államalkotó erejét, melyet ezer óv viharai próbál
tak k i ; ápolják Isten adta tehetségükkel a közös 
haza ügyét iskolában és egyházban egyaránt, s 
akkor béke lesz az egész vonalon. Mi magyar lu
theránusok többnyelvűségünk mellett is ezt tesszük, 
ép azért evangéliumi és hazafias utón vagyunk

egyaránt. S ha a hazai evangélikusok memoran
duma a nemzetiségek elleni sikeres küzdelemről 
szól, az nem a nemzetiségekre általában, hanem az 
izgató és hazafiatlan nemzetiségekre s azok agi
tátoraira vonatkozik.“ Mennyi frázis, mily zűrza
var ? Nem hisszük, hogy 'bárki is ellensége volna 
a magyar nyelv tanulásának. De hangsúlyozzuk, 
hogy a nyelvtudástól és tanulástól függővé tenni 
a hazafiasságot igaz értelemben vett hazafiatlanság 
és izgatás a haza egysége ellen. Az egyház politi
kai szolgálatokra sem titkon, sem nyilvánosan nem 
vállalkozhatik s ha ezt teszi, méltán éri szemre
hányás. Mily nevetséges az a kiilömbségtétel is az 
izgató és czikkező szerint hazafiatlan nemzetiség 
és a nemzetiség között általában. A mely nemze
tiség létjogáról önként lemond, az ellen nem kell 
küzdeni — de épen azért nem. szabad elitélni azt 
sem, a mely élni akar, sőt ez utóbbit becsülni is 
lehet, még ha ellenségünk is. Külömben két tény 
semmiféle czikkezés által el nem tagadható az egyik, 
a memorandum ismert passusa, a másik pedig az, 
hogy alig egy évtized előtt nyelvi, nemzetiségi, te
hát tisztán politikai okokból, elszakították az er
délyi részekben levő ág. h. ev. országos egyház 
egy részét s azt a tiszai egyházkerülethez csatol
ták. A politizáló tendencziát eltitkolni nem lehet s 
mennél inkább mossuk a szerecsent, feketesége 
annál szembetűnőbb lesz. Legjobb tehát felhagyni 
azzal és arra törekedni, hogy panaszra ne legyen 
ok. A három nyelvű ág. h. ev. országos egyházra 
nézve pedig élet kérdés, hogy a nyelv kérdés evan
géliumi, igazságos alapon megoldassák, minden 
nyelv tiszteletben tartassák s mindenki azon a 
nyelven művelje önmagát s imádja Urát, a melyen 
akarja s a nyelvek különfélesége mellett szilárdul 
álljunk az „unitas fidei“-ben. Ami ezen felül van, 
az az evangéliumban igazolását nem nyerheti s 
annak megoldása nem egyházi, hanem tisztán po
litikai kérdés. Ugyancsak a nevezett lap 24-ik száma 
közli Tóth Lajos ügyvéd, egyháztanácsos „A ma
gyar ev. ref, egyház és az egységes magyar nem
zeti állam“ czimü vezérczikkét, melyben az illető 
termékeny iró a ref. egyházat úgy állítja oda, mint 
a mely minden e hazában létező egyházak felett 
áll és egyedül képes megmenteni a hazát. Az ének 
vége pedig az, a mi az utczai kintornások szokása, 
hogy t. i. ledarálva a ref. egyház honmentő speci
alitásait, hangsúlyozza, hogy az állam méltányolja 
e munkát — adjon pénzt. íme egy kis mutatvány 
arra nézve, hogy miben találja a czikkező a ref. 
egyház feladatát: „Nagy feladata s valóban nem
zeti hivatása van a magyar református egyháznak, 
jelesül egyfelől az országunk számos felső megyéi
ben már felburjánzott, de sajnos, az Alvidéken is 
nehány megyében sarjadzó panslavismus, másfelől 
hazánk délkeleti s főleg erdélyi részeiben roppant 
kifejlődött s elhatalmasodott dáko-romanismus eile-
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neben támogatni s védeni a magyar nomzoti állam 
egységét.“ Igazán csodáljuk, hogy az ily csoda
bogarakat vezérczikként közöl a külömbon komoly 
irányú lap.

A „ D e b r e c z o n i  1* r o t. L a p “ 23-ik száma 
közli Nagy Sándor rof. lelkész „A koreszt-e, vagy 
a hazaszeretet?“ czimii czikkót. Polémia ez a pri- 
más boszédjo ollen. A ezikkező szerint a hazát 
nem a kereszt tartotta fenn, hanem a hazaszorotet. 
A „koroszt“ nem tartotta meg a nagy Konstantin 
roppant birodalmát, a római birodalmat sem . . . 
pedig nagy Konstantin „abban a jegyben“ győzött 
t. i. a keresztben. Az orőskaru Hotond még erősebb 
hazaszoretete bezúzta Bizáncznak órczkapuját is. 
A czikkezö jelvénye, mely alatt egyesítve óhajt 
látni mindent, nem a kereszt, hanem a nomzoti 
szinii lobogó. Somit azzal zárja bo : „Nőm a kereszt, 
hanem a hazaszeretet!“ A pápista kereszt csoda
tevő ereje iránt mi sem érzünk erős rokonszenvet, 
de meggyőződésünk, hogy a kereszt oly fenséges 
jelvénye a keresztyénségnek, mely ellen és mely
ről ily hangon szólni annak képezi szomorú bizony
ságát, hogy némelyek még azok közül is, a kik
nek hivatása hirdetni a keresztfán értünk kiszen
vedett Mogváltó evangoliumát, a bálvány imádás- 
ban eltévelyedtek s abban cltántorodva képesek 
Krisztus keresztjét is kicsinyíteni. A haza három- 
6zinü jelvényét mi is magasra becsüljük, do a ke
reszt legalább nekünk, kiknek oltárain a kereszt 
áll, oly magasan áll minden jelvény felett, mint az 
ég a föld felett.

A 24. szám vezérczikko „Milleniumi tapasz
talatok“ czimo alatt panaszkodik, hogy a millenni
umi állami ünnepségek a vallás szabadságról szóló 
törvény daczára katholikus jellegűek. A többek 
közt ekként szól : „Sajnos, intéző köreink ezt nem 
tették. Sőt ellenkezőleg, úgy rendezték, vagy en
gedték rendezni a junius 8-iki világraszóló napot 
s előzőleg már a korona kitételét, hogy az tisztán 
katholikus jellegű volt. A hcrczegprimás, a katho
likus és gör. kath. főpapi kar, katholikus misék 
és szónoklások, államilag rendezett, kizárólag kath. 
isteni tiszteletek — ime ebben áll 1848 : 20, 1KG8 : 
53, 1895: 42. és 43. törvényezikkek megvalósítása 
a gyakorlati életben. Majd a kir. kitüntetések is 
azt bizonyítják, hogy a kath. püspökök, — sőt 
még a kath. prépost is nagyobb kitüntetésben ré
szesültek, mint a prot. püspökök. Csodáljuk, hogy 
a ezikkező nem tudja hazai történelmünkből, hogy 
a vallás szabadság és jogegyenlőség épen akkor 
volt a legnagyobb veszélyben, mikor a törvény leg
szebben intézkedett. A nagyszerű bécsi, linczi, ni- 
kolszburgi békekötések és az azok alapján készült 
törvényeknek a gyakorlati életben kevés hasz
nuk volt. A törvény értéke a papiroson nagyon 
csekély — s az Írott és megvalósított törvények

között sokszor nagy az ür, őzt tapasztaltuk a rég
múlt időkbon . . .

Az „Ev. e g y h á z  é s  i s k o l a “ 23-ik számában 
Weber ohnélkodik prot. történetírásunk bajairól. Mint 
mindenütt, úgy o fontos térén is a nálunk fájdal
masan tapasztalható közöny uralkodik. Ha ir és 
munkálkodik is valaki, biztosan számíthat rá, 
hogy művét ki nem adhatja, vagy ha kiadja, műve 
a nyakán marad. Ugyanazon szám egy ezikko azt 
ajánlja, hogy miután az állam valószínűleg teljesen 
államosítani fogja a középiskolákat, tehát előzzük 
inog és alkalmazzunk középiskolai lelkészeket. 
Ugyan mi minden nem jut még egyesek eszébo ? 
Csupa nagyzó terv s a mellett a tettek terén egy 
nagy semmi. Inkább az ellen kellene felszólalni, 
hogy a főgymnaziumi vallástanárokat no helyezzék 
fizetés tekintetébon még a tornatanárok mögé is. 
— Hallva ások nagyszerű javaslatot és szemlélvoa 
sivár jelent, eszünkbe jut Dante azon mondása, hogy 
még a pokol is csupa jó feltétellel van kipadolva!

A „ K e r e s z t y é n “ cziinű havi folyóirat 
(i-ik számában a „Nyugoti eszmékhez való simu- 
lás- czimo alatt egy hivő református arról érteke
zik, hogy amint az elmúlt ezer évben a magyar 
nemzet annak köszönheti fennmaradását, hogy úgy 
a keresztyénség felvétele, mint a roformáczió elfo
gadása által a nyugati eszmékhez simult, úgy a 
jövő ezredben is csak akkor van jövője, ha a nyu
gati népek eszméihez tud simulni. Ma a nyugati 
népeket egy nagy eszme foglalkoztatja: keresz
tyénné, élő keresztyénné tenni a népeket otthon 
és külföldön. Ez az ugynevezet élő kérésztyény 
irány Amerikából és Angliából terjed kTáz egész 
Föleire. Alapítója Weeloy a methodizmus apostola. 
Ezen eszmék pionerjait a nazareousok, baptisták 
és szombatosokban látja hazánkban. Mindezen uj 
eszmék hirdetői az „újjászületésre“ fektetik a fő- 
sulyt. Ezek fenyogotik elszakgatással a történeti 
egyházakat. Ezen veszély ellen a magyar ref. egy
ház lelkészei és tanárai közül többen megindítói 
lettek egy mozgalomnak, melynok czélja a magyar 
történeti egyházaknak is megújítása és munkába 
állítása.

Nézetünk szerint azok az eszmék nem anyira 
nyugati eszmék, mint inkább specziálisan angol 
eszmék — mothodista szoktáskodó és sok tekintet
ben betegos irány, mely a szentlélek belső mun
káját bizonyos sablonokhoz és modorokhoz akarja 
kötni. Nem is uj eszmék ezok, hanem oredetük ott 
a középkori kolduló szerzetekben és a papai ko- 
resztesnadjáratok által elnyomott extravagáns szek
tákban van.

Az újjászületés, melynek ideáljait a szerző a 
nazarenusok és baptisták félszeg alakjaiban körö
si, nagyon problematikus értékű, mert a félreveze
tett rajongás tettei nem egyenértékűek a hitben 
erős lélek Istenben veted bizalmával. A történeti 
egyházaknak nagy szükségük van, hogy megerő
södjenek a hitben, az Ur Jézus Krisztusban vetett 
élő hitben, do őzen megújulásnál ideáljukat nem 
fogják keresni a szektáknál. A szekta és a hiiresis 
egyenlő voszodehno az ogyháznak, de ezen vesze
delemtől csak úgy szabadul meg, ha mind a kettő
től egyonlőon távol tartja magát, megmarad az ere
deti ős alapon.

A szektákban jelentkező túlságos subjectiviz- 
mus csak megkönnyíti a róm. kath. egyház mun
káját és hódításait. Az angolok vallásossága sok
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tekintetben csodálatra méltó, de ne feledjük, hogy 
ott a vallás sokaknál „sport“ — és hogy mi őket 
ebben nem követjük, nem utánozzuk, az épen sze
rencsénk ! Azért hát nagyon vigyázni kell azzal a 
belmissioval — nehogy csupa ész nélküli buzgó- 
sággal elvessük a kipróbált régi eszközöket ésalá- 
mossuk a régi alapokat. Ha pedig a „belmissio“ 
szövetségeseit látja a szektákban, ne csodálkozzék 
azon, hogy az egyházkörén belül rokonszenvre nem 
talál !

A „Keresztyén“ mint az ujjászülöttek lapja 
ne vegye rósz néven figyelmeztetésünket. Mi .túl
ságosnak tartjuk és ujjászülöttekhez nem illőnek 
azt az ember imádást, mely lapjában nyilvánúl. 
így Visher Sarasin ur az ,.ev. alliance“ egyik fő- 
embeie nagybecskereki látogatásánál egekig van 
magasztalva; mert 15 éve működik mint evangye- 
lista, daczára annak, hogy többszörös milliomos, és 
négy fiát is mind missionariusnak nevelteti, 15 / 
missioi állomást lart fenn. Nagyon szép — de azért I 
nem szabad dicsőíteni jobban azt a millomost, aki 
óriási vagyonából fenntarthat 15 missio állomást, 
mint azt a szegény evangélikus vagy refomátus 
lelkészt, a ki hűen végzi hivatását és szolgálja 
sokszor nagy területen, számos leánygyülekezetben 
az Urat. Az is missio állomást tart fenn, de az ő 
missioi állomásait senki sem látja, senki sem szám
lálja. Azután dicséri a nevezelt lap Visher Sarasin 
ur hatalmas testét, hozzátéve, hogy azért oly ha
talmas ; mert nem tette tönkre romboló itallal és 
dohánynyal. Ez utóbbi állítás valódiságában nem 
kételkedünk ; de másnak gyenge a teste, mert töb
bet éhezett és keményen munkálkodott, nem állván 
rendelkezésére a többszörös milliók kamatai !

A lap végén még egy „ujjászülöttekhez“ nem 
való megjegyzésre hívjuk fel a lap szerkesztőjét. 
Az előfizetési felhívás végén ez áll: ,.A kinek nincs 
pénze, csak rendelje meg, utófizetésre is küldöm. 
mert előttem vem a pénz a fedolog, h a n e m  e l a p 
n a k ,  s e l a p  á l t a l  m e g  I s t e n o s z á -  
g á n a k  t e r j e d é s e.“ Az ujjószülötteknél lega
lább is fölösleges emlegetni, hogy a pénz nem 
fődolog, a mikor annak is, a kinek nincs pénze, 

u t ó i  a g mégis fizetni kell ! !
A „C i r k e v n é L i s ty“ 6-ik száma a ielki- 

pásztorkodásról szól. A lelkész elsősorban kell, 
hogy gyülekezete egészét vegye tekintetbe. Most 
divatba kezd jönni, hogy csak a kis egyházak lel
készeit segélyezik. A nagyobb egyházak lelkészei
ről nem gondoskodik senki sem, mert nem figyel
nek arra, hogy a nagyobb egyház lelkészének na
gyobb a munkája s idő előtt elkoptatja magát s 
árván hagyja családját. A nagyobb egyház lelké
szének nagyobb jövedelemre van szüksége, hogy a 
lelkipásztorkodás terén is többet tehessen. Szüksé
ges volna a nagyobb városban a munkás nép szá
mára belmissioi állomásokat létesíteni. Budapesten 
évenként több lélek vész el a bűn, hitetlenség és 
szekták által mint amennyit az egész diasporában 
nyerheiünk és megóvhatunk. A szektákat védel
mezni sem szabad. A fatlyuhajtás lehet szép zöld, 
süt gyümölcsöt is Ígérhet, mégis le kell metszeni. 
A szektákért nem lehet okolni a lelkészt. A száraz 
fának mincsenek fattyúhajtásai, de nincsenek gyü
mölcsei sem. A pozsonyi és liptó-szt.-miklósi egy
házakba befészkelték magukat a baptisták, de 
azért okos ember nem fogja okolni a nevezett vá
rosokban működött két püspökünket. Baltik püs

pök egyizben szóba állt egy baptistával, a ki néki 
azt mondta : „Ha mi baptisták az ev. egyház ke
belébe visszatérnénk, akkor az történnék velünk, a 
mit az irás mond : „Eb. mely visszatért sajat oká- 
dékára, és disznó, mely megfürdött, hogy fertőben 
fetrengjen.“ A püspök úr igen helyesen válaszolt 
akként : „ebből tehát úgy látom, hogy ti disznók 
vagytok.“ A jeles czikk végűi azt mondja : „hogy 
a szektákban félszegűl nyilvánuló élet helyes me
derbe tereitessék, arra szükségesek oly munkások, a 
kik szántsanak, vessenek, arrasanak — de termé
szetesen nem maguknak, hanem a Krisztusnak. Ily 
munkás kevés van. A szektások épen nem azok, 
kérjük az aratás Urát, hogy küldjön aratására mun
kásokat.

Foglalkozik bővebben e szám is Hollerung 
nyilatkozatával. Holleiung ; az „Ev. Glocken“ szer
kesztője, a külföldnek szánt czikkében védelmébe 
vette egyházunkat és visszautasította azon vádat, 
mintha a hazai ág. h- ev. egyház sóvinisztikus 
an mlatok szinhelyo volna, bár maga is sajnálko
zik azon pas^us felett, mely egyet, egyházunk me
morandumában helyet foglal s melyről mi is „tris- 
tissimum testimonium“ czimű közleményünkben 
foglalkoztunk. Hollerung nevezett czikkében kifejti, 
miszerint memorandun unk kifogásolt passusa nem 
a németek, hanem a tótok ellen szól. A többek 
között Hollerung czikkében a köv. passus fordúl 
elő : „ha egy tót pap útra kél és Németországban 
panaszhangokat énekel a magyarosításról, a szlá
vok elnyomatásáról, hát akkor a német testvérek 
nyakába borulnak, vigasztalva megtöltik zsebeit, 
az pedig hazaiéi ve nevet a jó német „Midik en, 
akit oly könnyen lehet valamire rávenni.“ A „Cirk, 
Listy“ szerkesztője felhívta H.-t, hogy ha nem 
akar rágalmazni, nevezze meg azt a tót lelkészt, a 
kinek külföldön zsebeit megiöltik s a ki azért azu
tán itthon kineveti a németeket. H, lapjának 10-ik 
számában nyilatkozik, hogy a fentemlitett állitás, 
mint feltevés lett mondva, hogy méltán feltehető 
az oly dolog azokról, kik külföldön azt állítják : 
„Azon egyházak, melyek hűen ragaszkodtak a form, 
concor.-hoz, katonasággal lettek megszállva. A ma
gyarországi luth. egyház a legelnyomottabb az egész 
világon.“ Az ' első állitásra felihozza a szerkesztő 
Laucsek esetét, a kit Geduly pappá szentelt, dó 
Czékus kerületében megtűrni nem akart s katona
sággal kizavart. Mint faktumot hozza fe l: „a tót 
egyházaknak oly papokat adnak, a kik nemcsak 
hogy nem szeretik a tót népet, hanem annak 
nyelvét sem tudják.“ Nyilatkozatában azt mondja 
H. „Hogy az ily túlzott jelentések következtében a 
„Gotteskasten“ adományai bővebben folytak és 
hogy ennek következtében az ajándékok elfogadói 
nevettek a hiszékeny németeken, az részemről ter
mészetes feltevés volt.“ A mire nézve aztán a „Cirk. 
Listy“ azt jegyzi meg: „az ilyen feltevéses eljárás
ról azt mondja a német közmondás: „Wie der 
Schelm ist, so denkt er.“

A „ R e l i g i o “ 40 és 41-ik száma közli egész 
terjedelmében a pópa millenniumi levelét és annak 
hiteles fordítását. A nevezett levélben szószerint 
ezek foglaltatnak: „Szeretetünk legfőbb fokának 
jeléül r e n d k í v ü l i  ó h a j t  csatolunk mindezek
hez. Adja Isten, hogy hazátok minden polgárát, 
kiket ugyanazon egy hazaszeretet hat át s jelen
leg a közöröm kedvéért ugyan egy testvéri szere
tet köt össze, egyszersmind valaha, az anyaszent-
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egyház boldog ölelésében, ugyanaz az ogy hit kap
csolj i össze.“ Hát hiszen azt hisszük, hogy a jám
bor Öreg ur ez óhajtása nem egy hamar megy tel
jesedésbe — de hogy sokan megvalósítani akar
nák, azt naponként látjuk és tapasztaljuk és azt 
épen akkor, a midőn a felekezotnólkiiliség is tör
vénybe foglaltatott. Az ellontótok találkoznak! Do 
már arról mit som tudunk, a mit a „Religio“, ol- 
dobva a sulykot, akként mond : „Viszhangzik a vi
lág a pápai körlevéltől, melylyel XIII. Leo pápa 
a magyar nemzet millenniumát megtisztelte. Sok 
pápai levelot olvastunk és fordítottunk már le, a 
franeziákhoz, a belgákhoz, az angolokhoz stb. Mind 
egyikben áradozott a pápa nagy lelkének szeretote 
a népek iránt. De ily arányú kiáradásával az atyai 
szeretetnek még nőin találkoztunk. Szokatlan sza
vakkal páratlan érzolmekot nyilvánít. A pápa a 
magyar nomzottel szemben indulgontiát, elnézést, 
megelőző könnyű bocsánást hoz és „kedveskedik" 
nekünk. Mivel érdemeltük meg mindezt? Világo
san látja és hirdeti providencziális hivatásunkat: 
azért kedveskedik, azért gondoskodik körülöttünk. 
Vajha felém ők ésszel az Iston lelkének látogatá
sait.“ — Ugyan minő ész kell ahhoz, hogy egy 
halandó ember azonosittassék a szentháromság 
harmadik személyével f A „könnyű bocsánat“ ta
lán az egyházpolitikai törvényekre vonatkozik, ino- 
lyek mellett még katholikusabb lehet a „Reguutn 
Marianum.“

A budapesti ág. h ev. néni *t egyház értesítője 
az 189ő-ik évről, a négy fővárosi egyház kö
zött időre nézve első egyházának életéről tesz 
jelentést. Ma már a magyar egyház számra néz
ve túlszárnyalta a német egyházat, melyből s 
melynek testvéri segítségével keletkezett, de azért 
az utóbbi még ma is leljesen megállja a helyét. 
A fővárosban élő s az ország minden vidékéről 
folytonosan bevándorló németajkú polgártársa
ink egyházi gondozása mellett, ezen egyház 
különösen még arra is van hivatva, hogy azon 
tetemes jótéteményeket, melyben németországi 
hitrokonaink a Gustav Adolf egy let és a luther. 
Gotteskasten révén egyetemes egyházunk szá
mos gyülekezetét részesítik, némileg viszafizesse, 
a mennyiben az elég nagy számban Német
országból bevándorló vagy legalább lioszabb 
ideig a fővárosban tartózkodó evangélikusok 
lelki gondozását végzi. Ezen feladat egyszers
mind lutheránus felekezeti szempontból is fontos 

Az értesítő bevezetésében konstatálja, hogy 
a polgári házasság az egyházra nagyon is érez
hető anyagi kárt hozott, váljon valláserkőlcsileg 
is ilyen romboló lesz-e az uj rend hatása, azt 
csak a jővő fogja megmutatni. Hir szerint sto- 
lárékban 100 Irt. a havi veszteség. Az egyház 
három évvel ezelőtt elhalt érdemdús lelkészének, 
Doleschallnak, a hívek sirkövet akarnakállitani. 
11a a boldogult némely tisztelője még hozzá 
akar járulni, ez évben még elfogadhatják az 
adományokat. Azon csodálkoztunk, hogy az ér
tesítő nem említi fel Schwarz lipcsei missió

igazgató látogatását és előadását, pedig úgy  
tudjuk, h}gy az egyházliivek meleg érdeklő
déssel fogadták a lutheránus inissió ezen első 
hírnökét hazánk fővárosában

A statisztikai adatok a következők. Szüle
tett (helyesebben: megkereszteltetett) 140 fi. és 
123 nő, összesen 263 gyermek : konfi rínál taf o t t : 
32; elteniettetett 20S (112 férfi, 96 nő); úrva
csorához járult 1425; áttért: 13 rom. kath, és 
4 izraelita; kilépett: 17.

Talán ezek kapcsán felem’ithetjük azon fel
tűnő jelenséget, hogy az 1891 évi egyetemes 
névtár adatai szerint a négy fővárosi egy liíz  
csak 20,000 lelket számlál, mig az 1890-ik 
évi népszámlálás alkalmával Budapesten 28,000  
ág. h. evangélikus lakott. Ebből kitűnik, hogy 
nyolcz ezer evagelikus él a fővárosban az egy
házzal való minden összeköttetés nélkül! Meg
feledkeztek az egyh ízról. de az egyház is meg
feledkezett róluk ! Hiába manapság nem a hívek, 
keresik fel többé az egyházat, nem vándorol
nak messze úton a templomba, mint a 17. szá
zadban, hanem az egyháznak kell felkeresni a 
híveket. Erre nézve nem elég, hogy minden 
vasárnap délelőtt a Deák-téren */, 10 órakor
német és 1 l órakor magyar istentiszteletet tart
sanak, hanem hirdetni kell az Isten igéjét a 
külvárosban is, imaházban vagy bérelt helyi
ségben, bibliai estélyek, vasárnapi iskolák, stb. 
által, és pedig oly időben, mikor a hívek jö
hetnek t. i. este — a délutáni istentiszteletnek 
nincs értelme a nagy városban. Bizonyára sok 
egvbázias faluról jött hívünk leszokik Resten a 
templomlátogatástól, mert az istentisztelet idején 
— a vasárnapi munkaszünetröl szóló, de csupa 
kivételekből álló törvényünk daczára — leg
jobb akarata mellett sem jöhet templomba. A 
mikor pedig szívesen jönne, nincs istentisztelet 
íme a reformátusok, külön-külön a magyar 
anya mint a német leányegyház, mennyire 
mozgolódnak és munkálkodnak egyházi és belmis- 
siói téren. Miért ne tehetnök mi is ugyanazt. 
Hiszen a főváros nincs szűkében a lelkészi erők
nek. Igaz ugyan ; hogy csak négy rendes evang. 
lelkész van, de van mellettük négy segédlel
kész és hét katecheta. Ezek bizonyára szívesen 
fáradoznának a belmissió, különösen az igehir
detés terén, ha egyházunk erre nekik módot 
és alkalmat nyújtanak.

Vajha a fent említett értesítő kezdő szava :m 
A régiek elmúltak, iméújjá lett minden* (II Kor. 
5, 17) e téren is érvényesülne.

Változás az ág. h. ev. egyház vezetésében. 
Amint szavahihető forrásból értesülünk az őszre 
alighanem egyetemes felügyelő változás lösz Egye
temes felügyelőnk fellépése a főrendiházban so-
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kaknak nem tetszett, amiért is egyházi és világi 
előkelőségek értekezletet tartottak, tanácskozandók 
azon eljárás felett, mely által meg volna akadályo
zandó, hogy az egyetemes felügyelő politikai ma
gatartásával ne feszélyezze az ág h. ev. egyházat. 
Az értekezlet üzenetének átadásával Laszkary du- 
náninneni felügyelőt bízták meg, a ki levélben kö
zölte az értekezlet megállapodását az egyetemes 
felügyelővel, a ki válaszában kijelentette, miszerint 
politikai meggyőződésére nem enged pressiót gya
korolni s az esemény consequentiáit magára nézve 
letudja vonni.

Mi csudálkozuok, bogy némely köröknek épen 
most szúr szemet az egyetemes felügyelő politikai 
szereplése, holott, kik megválasztásában serény
kedtek, annak idején is ösmerték a báró ur poli
tikai nézeteit, amelyeknek ő mindig nyíltan és fér 
fiasan kifejezést adott s épen ezen bátorsága és 
tekintetnélkülisége az, a mely még politikai ellen
feleinél is tiszteletet parancsol 1 Az egyetemes fel
ügyelő ezen politikai nézeteinek daczára az egyház 
érintkezése a kormánynyal teljesen sima volt. Az 
arányositási törvény is gyorsan szentesítve lett. 
Szóval ment minden mint a karikacsapás. A fő
rendiházi szereplése más egyház nagyjainknak is, 
visszatetszést szült hivő népünknél. De hát hiába
való lett volna az az ellen való protestálás és ér
tekezlet tartás !

irv a i esperesség összes hivatalnokai lemond
tak az esperesen kívül s ő volt az egyedüli, a ki 
az uj tiszai kerülettel az összeköttetést fentartotta, 
most azonban az esperes is konzisztórium elé van 
állítva a következő okok miatt : 1. mert a dispen- 
sationális dijat, a mely egyátalán nem volt befi
zetve, mivel a vőlegény az esküvő előtt meghalt, 
át nem szolgáltatta ; 2. mert a kerületi adót, me
lyet az egyházak fizetni nem akarnak, be nem 
küldte; 3. miután az állami adót a közalap czél- 
jaira az egyes egyházak összeirni nem akarták ; 4. 
miután a merényi egyházra szóló adakozások ivét, 
melyeket neki az egyházak be nem küldtek, a 
püspöki hivatalba be nem szolgáltatta s egyszóval, 
mivel az összes egyházi elöljáróságokat a fentem- 
litett mulasztásokért esperességi konzisztorium elé 
nem állította. Hir szerint az esperes is lemondani 
készül.

Felekezetnélküli iskola. Egy békés-megyei 
kisközség, melynek lakosai túlnyomóan reformátu
sok, községi iskolájában kath. tanító alkamaztat- 
ván, az végezte a ref. nép ünnepi ájtatosságát sőt 
prédikált is nagy lelkesedéssel a ref. hivő népnek.

Z E T K E S Z T Ő l  ü z e n e t e k .

K. L. B. A m unkatársak  sorában szívesen látom.
II. L. P . A lap czimzése k ívánat szerin t változik.
Sz. Gy. D. Csudálom, hogy e lap szerkesztő jét szeret

nék  ném elyek bűnbakul felállítani ; m ert a honti esp. özve
gyei rendkívü li segélyben nem  részesültek . A határozatok 
egyhangúlag  hozattak s azoknak én nem  voltam  előadója, 
hanem  csak a gyűlés jegyzője. H iszen azt csak nem  h isz ik  
a honti testvérek, m intha nekem a dolgok m enetébe bárm i
nem ű befolyásom lenne. É n  javaslataim m al, felszólításaim m al 
m agam ra m aradtam . H a valaki okolható, ám okolják azokat, 
a k ik  az arányositást létrehozták. A zt m eg elhiszik, hogy ab
ban nincs sem mi részem, a m iért áldom az U r a t !

N. Jí. A z alm ási egyház m ár rendes lelkészszel bir. La- 
cziakot m eg nem  választhatta, de a k it az esperes akart, azt 
sem választotta.

Gy. Köszönöm a küldem ényt, csak minél többször ké
rem  a tollat forgatni. N em  v á lto z ta ttam : sint u t sunt, aut non 
sint. A k issé  éles hang  nem  árt. Dr. G ebhardt „Zur B äuer
lichen Glaubens und S ittenlehre" czim ü m üvében azt mondja, 
hogy az egészséges gondolkozásu ném et parasz t azt szokta 
m o n d an i: „E s m uss geschim pft w erden, w enn m an helfen 
w ill."

D u n án tú li : M iért hallgatnak  a m úzsák ?
S p e c ta to r .  B eyschlag czikkét m egkaptam . Köszönöm. 

K érem  közrem űködését továbbra is.

& ( ó j ' i & e t é s i  |e{AD>á£>.

Lapunk jövő szama a harmadik félév megkezdője 
lesz. Lapunk barátait és az az iránt érdeklődőkét 
kérjük a lap terjesztésére. Hálrátékos előfizetőinket 
kérjük, szíveskedjenek tartozásukat leróni és a cse
kély dijat beküldeni. A lap kimaradását kérem az 
alólirottal tudatni, hogy azonnal utánkiildhetö legyen 
a hiányzó szám.

B.-Csaba, 1896. jun. 20.
Az „ Ev. egyházi Szemle“

kiadóhivatala.

i í r te s i té s .  L a p u n k  jövő T-ik szám a nem  a 
szo k o tt  n a p o n ,  azaz ju l iu s  20-ún, lianem  ju l iu s  
30-án  fog m e g je len n i ,  a m ié r t  e lő re  is szives e l 
n é z é s t  k é rü n k .

P A iL ^ Ä Z iL T ,

A b.-csabai ág. h. ev. egyház tót tannyelvű 
városi népiskolája tanítói állomására pályázatot 
hirdet. A tanító javadalma: szabad lakás, 200 frt. 
és 66 métermázsa búza, az egyház pénztárából és 
magtárából negyedévenként előre fizetve. Minden 
tanulótól 1 frt, mely összegből az iskolát fűteni, 
tisztán tartani és minden tanulótól 20 krt az egy
házi pénztárba beszolgáltatni köteles. A temetések
nél szokásos stólák.

A folyamodványok a b.-csabaiág. h. ev, egyház 
presbyteriumához intézendők és az alólirott igaz
gató lelkészhez czimzendők. A pályázat határideje 
f, évi julius 20-ika. Ha a pályázók meg nem vá
lasztatás esetén a kisebb javadalmu 200 frt 47 m. m. 
búzával fizetett állások valamelyikére reflektálni 
óhajtanak, ebbeli beleegyezésük a folyamodvány
ban megjelölendő.

B.-Csaba, 1896. junius 20.
Szeberényi Lajos Zs.

igazgató lelkész.

Alulírott segédlelkészt keres, a kinek java
dalma, teljes ellátás, lakás, fűtés, koszt és 860 írt 
havi részletekben előre fizetve. Az állás azonnal 
elfoglalható.

B.-Csaba, 1896. junius 20.
Szeberényi Lajos Zs.

ev. lelkész.

B.-Csabán nyomatott Povázsay Testvéreknél 1896.
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Protestantizm us és kaiboliczi/inus hazánkban.
in.

Sokan talán szemünkre vetik, hogy a 
katholiczizmust túlbecsültük s velő szem
ben kicsi nyeltük egyházunk erejét. Szán
dékosan kiemeltük a katholicziznms ere
jét; mert nem tartunk mit sem vészesebb
nek, mint az ellenség kicsiny lését. Ma 
látjuk minden oldalon a katholicziznms 
lázas munkáját s ne áltassuk magunkat, 
e hatalommal mi fegyverszünetet sohasem 
köthetünk. Ma pedig, nem úgy mint a 
reformáezió korában, nem állunk egy zi
lált haddal szemben, hunéin egy sereg
gel, a melynek vezérei kitünően értenek 
a hadviseléshez s melynek elszánt kato
nái vannak, mely tervszerűen ront reánk 
minden téren, minden alkalommal. Épen 
a szerencsétlen „liberális" alkotások ide
jében látjuk minden ponton kiadva a jel
szót : ez az ország csak úgy lesz boldog, 
h a  n em  c s a k  e g y  l e s z  n y e l v é b e n ,  
h a n e m  h i t é b e n  is. Ezt a szent óhajt 
küldi XIII. Leo millenniumi szózatában 
s a Schlauehok és Rubicsok, aligha nem 
ez uj állameszme érdekében dolgoznak 
— ők korrigálják a legújabban nagyhata
lommal biró állameszmét.

Nekünk, ha poziezionkat fenn akar
juk tartani, még ellenségünktől is tanul
nunk kell. Harczmodorát mi nem követ
hetjük ; mert egyházunk öngyilkosságot 
követne el, ha a jezuitizmus eszközeit 
és fegyvereit csak egy perezre is igénybe 
venné. De a hithűség és egyházszeretet 
terén igen is tanulhatunk tőlük is sokat,

tanulhatjuk tőlük a vallásos erő érvénye
sítését.

Mi hóditó hadjáratra napjainkban nem 
is gondolhatunk és becsületes munkát 
végzünk a z e s e t b e n i s, h a a t é r t  
m e g t a r t j u k .  II a s z á m b a n  n e m  i s  
n ö v e k s z ii n k, csak belső erőben, az 
evangélium szoretetében növekedjünk s 
Isten országában igy is hűen fogunk sá
fárkodni a reánk bízott talentummal. Egy
házunk nemes missziót teljesít hazánk
ban, ha számban nem is növekedünk, de 
egyházunk éltet adó kovász marad. Ne
künk nem szabad a politikai liberaliz
musban keresnünk ideálunkat, melynek 
ma már világszerte megvannak számlálva 
napjai, hamun az evangélikus lelkiisme
retességben, az evangélikus önfeláldozás
ban, az evangélikus szigorú erkölcsben, 
melynek egészen másnak kell lennie, 
mint a farizeusok és Írástudók erköl
csének.

A katholicziznms politikai szereplé
sének és szövetségeinek köszönheti jelen
kori erejét és hatalmát a külföldön. A 
politika az egyházi életben ott nem tehet 
oly rombolást, mert a katholiczizmus ke
zében a politika mindég csak eszköz ma
rad. A protestantizmusra mindég veszé
lyes, ha a politikával barátkozik ; mert 
annak a kisértésnek van kitéve, hogy a 
politika puszta eszközévé siilyed. Amint, 
hogy a politika ily romboló hatással van 
egyházunkra, azt a csak kissé is gondos 
megfigyelő azonnal észreveszi.

Nekünk, ha egyházunk fennállását 
biztosítani s hivatását teljesíteni akarjuk, 
szilárdan kell állnunk a régi alapon, me-

A lap szellemi és anyagi 
résiét illető közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

intézendők.

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

ág h. ev. lelkész H.-Csabán.

Előfizetési ár:
Egész évre . . 2 frt.
Fél évre . . .  1 frt.
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lyen kiviil senki sem vethet mást meg
győződésünk szerint s melyről Pál apos
tol azt mondja, hogy az a Krisztus., A 
Szentirás ma is a mi fő fegyverünk. Ág. 
h. ev. egyházunk védfalait bírja egységes 
és egészséges symbolikus könyveiben. 
Ha ezen alapot kicsinyeljük s holmi új
kori gnosissal, vagy pedig methodistikus 
érzelgéssel váltjuk fel, utunk a jövőben 
bizonytalan és sorsunk a szekta sorsa, 
melynek tüze rövid ideig tart s melynek 
meteorja apró szilánkokra törve elenyé
szik a semmiségben.

Erősségeink voltak a múltban: az 
ev. család vallásossága és az ev. iskola.

Az ev. ember, még az általános tör
vényileg megparancsolt iskolakötelezett
ség behozatala előtt is, nagy barátja volt 
az iskolának. Nála az iskola főczélja volt 
Isten országa számára nevelni hű tago
kat. A régi ev. iskolai ideál ma ezer seb
től vérzik hazánkban. Alsóbb és felsőbb 
fokon a vallásos nevelés helyét politikai 
dressura foglalta el. Nekünk a jövőben 
is az iskola képezheti erősségünket. írni 
olvasni nem tudó, a hitismeretekben fo
gyatékos, jellemében félszeg egyén a 
legalkalmasabb térítési anyag úgy a szek
táknak mint a római kaholiczizmusnak. 
Nekünk fő czélunk legyen fenntartani fele
kezeti iskoláinkat és lehetőleg óvni azokat 
a kor szellem rombolásai ellen s ha fenn 
birtuk tartani, majd jönni fog még egy 
jobb kor, amikor az ev. iskola is jobban 
fog szolgálhatni újból is eredeti és igazi 
hivatásának !

A vallásos irodalom, az Írott Istenige, 
ezen régi fegyvert újból élvezhetővé és 
megközelíthetővé kell tennünk és pedig 
három nyelvű egyházunkban három nyel
ven, ha lehet külön három egyletben. 
Megszégyenítő reánk nézve az, hogy a 
római katholiczizmus e téren messze túl
szárnyalt bennünket. A tudományos theo- 
logiai művek kiadásával foglalkozó egyle
teket külön kell választani azon egyle
tektől, melyek a népies és népszerű vallá
sos iratok kiadásával foglalkoznak. Mi ért
hetetlen közöny vagy nem bánomságból 
kiragadni engedtük kezeinkből az éne
kes és vallásoktatási tankönyv kiadvá
nyait is. Pedig ezek anyagi biztos jöve
delme fedezte volna a más vallásos iratok 
kiadását s azok olcsóvátételét lehetővé tet
te volna.

Ha egyházunk a nagy harczban, 
melynek előcsatárzó lövéseit már minden

oldalon halljuk, győztes fél akar lenni, 
nagy gondot kell fordítanunk lelkész és ta
nítóképző intézeteinkre. Azok helyes szel
lemétől függ jövőnk. Hisz a világi had
sereg is fő gondot fordit a tisztképzésre. 
Jeles fő és altisztek nélkül a legjobb ka
tonákkal bíró nagy hadseregek is elpusz
tulnak, mert helyes vezénylet nélkül, a 
helyett, hogy az ellenségre lőnének, egy
másra fognak lövöldözni. Mindenekelőtt 
lelkes tisztekre van szükségünk, kiket 
nem a kenyér czél, a könnyű és olcsó 
tanulási mód vezetett a lelkészi és taní
tói hivatáshoz, hanem az isten országá
nak szeretete és a lelkesedés az iránt. 
Lelkész- és tanítóképző intézeteink mun
káját már a középiskoláknak elő kell 
készíteni.

A politikai irányzat mind két hazai 
protestáns egyházban felette nagy károkat 
tett s ha e szerencsétlen irányzat laviná
ja nem lesz megakasztva, egyházunk ment
hetetlenül el vész. Hazai ág. h. ev. egy
házunkban a testvér háború már évtize
dek óta dühöng. E küzdelem minden per- 
cze, győzelme, vívmányai óriási vesztesé
get okoznak az egyház beléletében, lel
kében.

„Értsük meg egymást“ ez legyen jel
szavunk s az örökös administrationális 
kérdések, küzdelmek teréről térjünk azon 
térre, a mely képezi egyházunk egyedüli 
hivatását és czélját: a hitélet emelésére 
és élénkítésére.

A nyelvkérdés, egyházunk ezen égető 
sebe is könnyen megoldható — ha a 
nyelvuralom és nyelvhóditás terveiről le
mondunk s háromnyelvű egyházunkban 
minden népegyéniséget becsülünk. A hi
vatalos egyház keresztyén érzülettel oldja 
meg e kérdést akként, hogy az igazságos 
és jogos kivánalmaknak eleget tesz.

Fő czélunkat szem előtt tartva, a po
litikusok egyes csapatjai elhagyják egy
házunk kiizdterét. Ne búsuljunk a felett, 
hanem kérjük az Urat, hogy a politiku
sok helyett az evangélikusok száma nö
vekedjék.

Nincs egyház, melynek helyzete épen 
napjainkban nehezebb lenne, mint az á g .  
h. ev. egyház helyzete hazánkban. Régi 
mondás az, hogy egyházunkat nem az 
emberek, kiknek gyarlóságuk nagy vala 
és nagy a jelenben is, tartották fenn, ha
nem az isteni kegyelem. Bizzunk abban, 
hogy az a nehéz helyzetben sem hagyja
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el egyházunkat, melynek emlékéhez a 
multhan sok vértanú és lelkes harczos 
nemes munkája, vére, önfeláldozása tapad.

A m últ századbeli ev. nemesség az egyházi ének- 
költészet terén.

ii

Podmaniczky János.

A nsHriik féifiu, a ki a n uh században tó 
egyházi énekköltészettel foglalkozott, Podmaniczkyt 
János, Aszód földesura, ósc ji jelenkori báró Pod- 
maniczkyaknak és utódja a régi Podmaninből szár
mazó Podmaniczkjakunk, kik a XYI-ik században 
elszeginycdtck s kiknek egyik tagja a XVII. szá
zad közepén aránylag nagyon szerény körülmények 
között élt Korponnn. János atyja Mihály Korponán 
született 1669-ik évben, Tökölj Imrével tanult Eper
jesen s midőn a tanév zártakor az ifjúság szini elő
adást tartott „Mihael Podmaniczky Corponensis, 
non nobilisének is szerepo volt. (Podmaniczky 
család, irta Földi Antal. Bpest 1892. k2 1.).

János egyedüli fia volt Podmaniczky Mihály
nak It 85 táján születelt Koiponán, a korponai 

evangélikusok leghevesebb üldöztetése és zaklatta- 
fása idején. Ö tehát azon küzdelmekben nőtt fel, a 
melyek hathatósan hozzájárultak ahhoz, hogy fogé
kony szivében gyökeret verjen azon egyházhoz való 
mély ragaszkodás, ajmely annyi vértanúval dicseked
hetett. Korpona büszke lehetett vértanúira : Sextius 
János. Burius .János számkivetésben élték napjai
kat, Láni György rector gályarab volt. Ezek pél
dája csak fokozhatta a vallásos buzgóságot az ifjú 
nemzedékben.

1690 óta a korponai gymnasium rektora Du- 
bovsky Márton volt. Ilruskovic önéletrajzában e je
les tanárról azt mondja : „Antiquissimus rectorum 
Hungáriáé hodiernorum, doctrina, methodo, dili
gentia, moribus celebratissimus. Gymnasium Cor- 
ponensé sub ejus eum primis directione florebat, 
eratque frequentissimum. Qui in Ctu Neograd. et 
Pest. eccfesiarum sunt pastores, onnes férc Corpona 
ex institutione Dubovskyi prodierunt.“

Örvendetes jelenség az s az ev. egyház erő
jének bizonysága, hogy épen a legszomorubb kor
szakában az elnyomatásnak, minden téren és külö
nösen az iskolázás terén támadtak oly férfiak, kik 
megfeszített erővel gondozva az ifjabb nemzedéket, 
az egyháznak jeles férfiakat neveltek. A XVII. szá
zad végén és a XVIII. század elején a felvidéki ev. 
közép iskolák kitűnő tanerőkkel voltak ellátva —

s gyakran a legfólreesőbb helyeken s falvakban oly 
központokat alkottak, a hova seregestül özönlött a 
tudományszomjas ifjúság. Nem a nagyszerű palo
ták, a fényes termek, a kerületi gyűléseken dekla- 
máló igazgatók képezték akkor a főiskola ékessé
gét, hanem igazán tudós férfiak, kik nem az ifjúság 
dressurájára helyezték a fősúlyt s nem száj bősök 
és utánzatokat neveltek, hanem a hitben erős fér
fiakat.

Ily igazi ev. középiskola volt a korponui gym- 
nazium is, melynek kon rektora a jeles Dubovsky 
oldala mollett Jozephi András volt, a ki későbben 
a nográd-pcsti esperesség főesperesévé választatott. 
Az idősebb tanulók theologiai oktatásban is része
sültek, a kik aztán részt vehettek az akkor szokásos 
vitatkozásokban.

A nemes lelkületű Podmaniczky János a kor
ponai gymnaziumban nyerte tudományos kikópez- 
tetósét. Valószínűleg Eperjesen fejezte be tanul
mányait.

Ezen lelkileg és testileg szép ifjú 1715. július 
21-én házasságra lépett a női erényekben gazdag 
Osztroluczky Judittal, a mely házaságnak révén a 
török uralom alatt elpusztított aszódi uradalom bir
tokosává lett.

Itt lép fel újra a száz éves elfeledés homályá
ból a Podmaniczky család. Podmaniczky János 
nagy szorgalommal hozzálátott, hogy a nagy ki
terjedésű és elpusztított uradalmat újból jövedelme
zővé és virágzóvá tegye. I >o az anyagi jólétet nem 
tette működése czéljává, hanem az ő kezeiben esz
köz volt az forrón szeretett egyháza felvirágozta
tására. Azon időben sokat szenvedtek az ev. csa
ládok hilhűségök miatt. Podmaniczky számos tót 
családot el hivott s velők Aszódot alapította, amely 
menedék helyévé lön az üldözötteknek. Ez a lelkes 
férfiú gondoskodott nem csak az anyagi jólét biztos 
alapjáról, hanem mindenok felett arról is, hogy az 
új gyülekozet kellően legyen ollátva a lelkiekben 
is. Meg mielőtt sóját kényelmes lakásáról gondoskodott 
volna, szép templomot épített és buzgó lelkészről 
gondoskodott. 1718-ban már felépitetto a templomot 
s 1719-bon pedig már rendos papja volt az új gyü
lekezetnek.

Az új gyülekezet első papja volt Glosius Já
nos, tudós, vallásos férfiú, aki az egyházi énekköl
tészet terén kitűnt. Hogy Podmaniczky a lelkész 
meghívásnál figyelmét épen Glosiusra fordította, 
nem volt vélotlenség. Podmaniczky maga is fog
lalkozván az egyházi énekköltészettel, ez volt oka, 
hogy e téron jeleskedő férfiút óhajtott az uj gyü
lekezet számára megnyerni.

Midőn a templom már készen állott s a gyü
lekezet egyházilag szervezve volt, hozzáfogott a ke
gyes földes ur a szép kastély építéséhez, mely 
építkezés 1724-ben lett befejezve. Az uj kastély
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GJosius által lett felszentelve, az ő szép imájával 
s lelkes beszédével és a hálás gyülekezet éneké
vel. Ezen biblikus tót nyelven versformában irt 
ima az 1727-ben megjelent ima gyűjteményben fel
lelhető. (Az imikönyv czim3 : „Krest’an vdycky se 
módiiéi, aneb Modlitby svaté,) a hol a 251-ik la
pon az ima czime helyett ez áll : „Az aszódi kas
tély felszentelésekor.“ Kérdést intézve báró Pod- 
maniczky Frigyesnél az iránt, hogy váljon a bá
nyakerületi leánynevelő intézet a fentemlitett épü
letben van-e elhelyezve, a báró válasza az volt : 
„A Glosius által felszentelt tégla palota, közép s 
legrégibb része azon kastélynak, a melyben most 
a növelde van elhelyezve.“

Glosius nem volt sokáig Aszódon, már 1724- 
ben elfogadta a tamasi gyülekezet meghivását. Az 
ok, amiért az aszódi gyülekezetét elhagyta, ki nem 
kutatható. Glosius ezentúl is hálásan emlékezett 
vissza a Podmaniczky családra. A kegyes úrnőnek 
1725-ben vigasztaló éneket küldött. Kiadva verses 
ima gyűjteményét és énekeit, e szép művet Pod
maniczky Jánosnak ajánlotta.

Glosius távozása után a jeles énekköltő Hrus* 
kovie Sámuelt akarta megnyerni Podmaniczky 
Aszód papjának, de ez a meghívást el nem fogadta 
s igy Bertasch nevű lelkész lett meghiva. Ennek 
halála után 1727-ben újból Hruskovicot hívta meg 
a virágzó gyülekezet lelkészéül, de ez ismét el nem 
fogadta a meghívást.

Ebből is látható, mily nagyra becsülte Pod
maniczky azokat, kik az egyházi énekköltészettel 
foglalkoztak. Összeköttetésben volt a jeles és ked
velt egyházi éneköltővel id. Blasius Jánossal. E je
les férfiút 1719-ben prédikálás közben szél érte s 
ennek következtében nem volt képes tovább Tren- 
csénben lelkészkedni. A nemeslelkü Gosztonyi csa
lád magához hívta a nyitramegyei Krencsbe e je
les férfiút s az számos éven át ott tartózkodott, 
háláját azzal rovta le, hogy neveikkel ellátott egy
házi énekeket szerzett. Ezen énekek között Pod
maniczky János és Osztroluczky Judit neveivel is 
találkozunk annak jeléül, hogy ezek is gondoltak 
a nagy kereszttel sújtott férfiúra (Ján Blasius : 
Rozkose nővé 1743. 196, 202, 210 lap.)

Podmaniczky nagy műveltsége és vallásos 
buzgósága folytán az evangélikusok közbizalmának 
tárgya volt. Midőn a Károly féle resolutio és a 
helytartó tanács rendelkezései által a protestánsok 
jogainak maradványai is mindinkább csorbítva vol
tak, az evangélikusok kérvényt nyújtottak át a ki
rálynak s a kérvényt átadó küldöttségnek szónoka 
Podmaniczky János volt. (Ribini : Memorobilia 
aug. conf. in regno Hungáriáé II 368 lap.)

Podmaniczky nem csak lelkes barátja volt a 
tót egyházi énekköltészettel foglalkozóknak, hanem 
maga is foglalkozott az énekköltészettel. Az ő éne
keiből kevés maradt, de ez is elég ahhoz, hogy

úgy ösmerjük őt, mint más vallásos érzelmű, a szent- 
irásban jártas, tótul kitünően tudó és igazán hivő 
férfiút.

Institoris Mosoczi Mihály, pozsonyi tót-magyar 
lelkész, kiadta 1783-ban Glosius János énekeit és 
imáit. E gyűjteményben három ének szerzőjének 
„az aszódi földesur“ emlittetik. Akkoriban még 
minden evangélikusnak hálás emlékében élt a már 
40 év óta az Urban elhunyt Podmaniczky János-

Első éneke 1729-ből származik s czime : „A 
világi múlandóságról, a végítéletről és örökkévaló
ságról.“ Az ének 13 versből áll. Az első 5 versben 
arra hívja fel a költő az embert, hogy emlékezzék 
múlandó voltára. Minden, a mit a világ ad, mu-  ̂
landó és az ember mégis görcsösen ragaszkodik a 
világ javaihoz, szive, érzelme a világ vágyai felé 
fordulnak, azért azon figyelmeztetéssel zárja be a 
versszakaszt :

„Mit hiú világ nyújt neked :
Ne szeresse az szived !
Por vagy és porrá kell lenned,
A mid van, mind elveszted.*)

Azután átmegy az Isten itélőszékére azzal ér
velve : ma jól megyen dolgod, de holnap utolér a 
halál és Isten itélőszéke előtt kell állnod. Ma talán 
még büszkélkedel a világi dicsőség és méltóság 
trónján, de holnap már elnyel a halál. Ma még 
rosszul használod Isten ajándékait, emlékezz az 
ítéletre. Különösen a 9-ik vers becsületére válik a 
földesurnak, a hol eképen szól :

„Bár volnál ur szolgák felett :
Csak sáfár a te neved !
Mint ők, tudd ! te is kötve vagy,
Hogy Uradnak számot adj !“

A 6—12,vers rofrainje a következő:
„Mit szólsz és mihez fogsz ember !
Ha birád, Jézus szól: jerr 1 
S megítél úgy mint érdemied ? !
Kérlek, ezt jól gondold meg !tt

A ki a költői formát oly könnyen kezelte, 
mint Podmaniczky, az e téren, nem lehetett kezdős 
hanem nagyon is gyakorlott férfiú.

Podmaniczky jobbágyaival atyafiag bánt. A 
családi ünnepélyeken részt vettek azok is együtt 
énekelve és imádkozva a családdal. A földes ur 
által szerkesztett énekeket a templomban is éne
kelték.

A második megmaradt ének czime : „A három 
király utáni első vasárnapi szent evangeliomból, 
a kánai menyegzőről. Csak 3 versből áll s hihető
leg prédikáczió közben énekelték. A harmadik ének

*) Az énekverseket tót eredetiből fordította ifj. Je szenszky  
K ároly m ezőberényi lelkész ur. Ez alkalom m al is köszönetét 
mondunk az ügyes fordítónak. Szerk .
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czime : „A szent passió éneklésénél.“ Uógente szo
kásban volt, hogy a midőn a passió olvasásnál az 
Ur kimúlásához jutottak, kis szünetet tartottak, 
mely szünet „si len ti um“ szóval van jelölve a zó
lyomi passió könyvekben. E megállapodásnál ré
szint csendes imát robogtok a hívők, részint egy 
két ének verset énekeltek, moly az üdvözítő halálára 
vonatkozott, Podmaniczky ez alkalomra irta gyö
nyörű négy verses énekét.

Podmaniczky 1743-ban Aszódon halt inog. Az 
ő és nejének arczkópét lefestotte Mányoki Adám 
s fellelhető az a „Pcdmaniczky család“ czimü mono
gráfia 78 és 79-ik lapján. A ki az ov. egyházat sze
reti, viszuemlékczve Podmaniczky dánosra kénytelen 
felsóhajtani: „Uram, adj a mi drága egyházunknak 
sok oly nomes, buzgó, hivő, igazságos és elfogu- 
latlau férfiakat, hogy azon sebek, melyeket a nyelvi 
szűkkeblűség és elfogultság ütöttek rajta, hamar 
behegedjenek.“

Mocko János
ctiársrti ov. le lk é sz .

(K olv t. k ö v .)

„A b itó k  egyetem inek tő riényes k íp íise le te .“
Múltkori számunkban közölt tiszakerületi 

püspöki leirat egy passusára szükségesnek tart
juk visszatérni, hogy az abban foglalt téves á l
lítást helyesbítsük, illetőleg az ellen újból is 
óvást emeljünk. A nevezett körlevélben ugyanis 
e szavak állnak : „Az Agendák időnként vál
toztatása nem a lelkészek, hanem a lelkészeket 
és világiakat, vagyis a hívők egyetemét törvé
nyesen képviselő egyetemes közgyűlésnek oly 
kizárólagos joga, melyet józan belátás Liptóhan 
sem tagadhat meg attól soha. A közegyház 
összes belügyeire nézve ezen legfőbb hatóság 
intézkedhetik törvényadta jogkörében minden
kor tövényesen."

Átlapoztuk szorgalmasan a zsinati törvényt 
s különösen annak az egyetemes gyűlésre vo
natkozó szakaszát, de a fentjelzett törvényma
gyarázatot nem voltunk képesek megtalálni ab
ban. Ha az egyetemes gyűlés a hívők egyete
mének törvényes képviselete volna, úgy ezáltal 
azt magasan a zsinat fölé helyeznének s igy 
hatás körébe tartoznék a dogma alkotás is Az 
egyetemes gyűlés a magyarhoni ág h. ev. egy
ház legmagabsahb adminisztrativ forma, amint

azt nagyon helyeden a zsiuati törvény is ek- 
képen fejezi ki : „Az egyházegyetemnek, mint 
a magyarországi ágostai hitv. evang. egyház 
legfőbb önkormányzati testületének képviseleti 
és kormányzó hatósága az egyetemes közgyűlés.“

A kik ezen törvényt h z ö  végezték — nem 
nevezték el az egyetemes közgyűlést a hivők 
egyeteme törvényes képviseletének; mert igen 
helyesen tudták, hogy a hivők egyetemének 
nincs külső törvényes képviselete, nem is lehet 
ev. állásponton, hanem az egyház tagoknak, a 
jogilag szervezett egyháznak van jogi legfel
sőbb fóruma. A hivők egyeteme az a keresz
tyén any ászén tégy ház, a mely hitünk tárgya.*  
melyre nézve az apostoli hitvallásban azt vall
juk: „hiszek egy közönséges keresztyén anya- 
szentegyházat, szenteknek egyességét “ A kü 
lön beég a prot és római katholikus egyházfo
galom között épen abban áll, hogy mig a róin. 
kath, állásponton a hit tárgyát képező egyhá
zat azonositj >k a jogilag szervezett egyházzal, 
addig prot. állásponton a kettőt különválasztjuk 
s az egyház külső, jogi alkat részeit nem mond
juk örök érvényűiknek és Isteni eredetűeknek. 
Az egyetemes gyűlés tehát nem a hivők egye
temének képviselete, hanem az ág li ev. or
szágos egyház legmagasabb administrativ fó
ruma s intézkedései, határozatai csak is i.z egy
házkormányzásra nézve bírnak érvénynyel. Az 
egyházi taut, a hitéletet illetőleg jiz  ő  szerepe 
csak is az őrködés, a'.ért mondja a zsinati tör
vény 150. §-ának b. pontja „őrködik az evang. 
tan tisztasága fölött s azon van. hogy az a temp
lomokban és iskolákban az egyház hitelvei sze
rint hirdettessék.“

Teljes tisztelettel vagyunk az egyetemes 
gyűlés határozatai iránt, bár kifejezzük azon 
nézetünket, hogy ezen legmagasabb administra
tiv forum is igen sokszor tévedett.

Őrködnünk kell azonban a felett, hogy az. 
egyetemes gyűlés se lépje át hatáskörét s vala
hányszor azt tenné, az ellen kötelességünk ha
tározottul óvást emelni, nehogy az egyetemes 
gyűlés a zsinat helyét foglalja el, vagy talán a 
fölé helyezkedjék — felvéve még a csalhatat- 
lanság jellegét is, mint valami római pápa.

Az eddigi gyakorlat szerint egyik admi
nisztratív fórum sem csinált s nem is módosított
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nem is alakított át agendát, legfeljebb megbí
zást adott arra nézve, bogy egyik-másik jele
sebb püspök, vagy lelkész új agendát adjon 
ki ; de attól őrizkedett, bogy egyes agendális 
kérdések a közgyűlésen tárgyaltassanak. Meg
jelentek agendák minden gyűlési határozat és 
megbízás nélkül is és a lelkészre s gyülekeze
tére volt l'izva azok elfogadása, vagy einem 
fogadása. Az agendai formák az egyház bitné
zetein és történelmi fejlődésen alapszanak, azok 
helyessége vagy helytelensége telett egy két 
órai holmi vegyis bizottságokban dönteni nem 

lehet. Vagy talán csak nem ('hajtják némelyek 
az „ikerelnökség“ é< „egyháziak és világiak“ 
elvét akként túlhajtani, h o g y m é g  az a g e n 
d a  e g y  r é s z é n e k  k i d o l g o z á s á t  i s  
a z  á l t a l u n k  i g e n  t i s z t e l t  ü g y v é d ,  
u r a k r a  b í z z á k ?

Nézetünk szerint minden erőszakoskodás 
az agenda kérdés terén igen végzetessé vál- 
hatik. Okulhat link a külföld példájából. Han
noverben épen a házassági formula erőszakolá- 
aa separatiora adott okot

Ma pedig már a legjelesebb külföldi egy
házjogtudósok is elismerik, hogy e változtatás
ra  nem volt semmi ok s kár volta miatt a gyü
lekezetek békéjét feldúlni.

Hazai ág. h. ev. agendáinkban majdnem 
ii inden egyházi cselekményre volt többféle 
fóimulánk. Minden egyes gyülekezetnek meg
volt a maga bevett, szokásos foimulája.

A házasságkötés formuláinál nincs egy 
ígendánkban sem szó a házasság világi, jogi 
vonrtkozásaiiól, hanem egyszerűen csak a val
lási és egyházi oldalról. íg y  az 1867-ben kiadott 
tót agenda esketési formulájának 2 kérdése van? 
melyekben a lelkész azt kérdezi az új házasok
tól : „Kérdezlek titeket, igéritek-e mind. azt lel
kiismeretesen megtartani, a mi az igaz boldog
ságot óhajtó házasok kötelessége ?“ s azután is
mét: „Okajtjátok-e ezen Ígéreteteket Isten színe 
és barátaitok előtt, esküvel nyilvánosan mege
rősíteni “ — Nincs ezen két kérdésben semmi 
sem, a mi elhagyandó, a mi az állami törvé
nyekkel ellenkeznék, a mi a polgári házasság 
kötés létrejötte után fölöslegessé válnék. Mi az 
állami törvényt respektáljuk, híveinket arra 
utasítjuk, hogy annak intézkedéseit tart
sák be — de az állam sem zavar bennünket

azon hitbeli meggyőződésünkben, hogy eg)-há
zilag azoktól, kik házasságra lépnek, kívánjuk 
a házassági esküt, kívánjuk a házasságnak egy
házi megszentelését és egyházi utón való létre
jöttét, is.

Az agenda formula kérdése meg lesz old
va, ha minden fölösleges és a hitéletre nézve 
káros újítástól és módosítástól őrizkedünk s az 
eddigi módosításokat puszta javaslatoknak te
kintjük s azok elfogadását vagy el nem foga
dását a gyülekezetekre bizzuk.

Szerény nézetünk szerint az általunk igen 
tisztelt püspöki t ar jobban cselekedett volna, 
ha tanulmányozva az agenda kérdés újabb és 
régibb fázisait a külföldön (a porosz, ev. egy
házban ép most hoznak be uj agendát s a be
hozatal alkalmával minden egyes gyülekezetét 
megszavaztatnak), abban állapodott volna meg, 
hogy egyházi intézményeink minden változta
tás és módosítás nélkül ezentúl is fel tartandók 
s a lelkészek felhivandók, hogy azok épségben 
tartására a jelen nehéz perczeiben kettőzött éber
séggel ügyeljenek. Az állam a maga törvényei 
és intézményei ellenőrzésére nem hívta fel egy
házunkat , nem is szükségli azoknál közreműkö
désünket máskép, mint a haza és állam minden 
polgárától. Saját egyházi intézményeink fenntar
tása ez képezze az egyház vezetői, kormányzói, 
fő feladatát, erre kötelezi őket az egyház bizal
ma, erre kötelezi őket hivatalos esküjök is.

Sz.

.

IRODALOM.
Zur bäuerlichen Glaubens und Sittenlehre.

Von einem thüringischen Landpfarrer (D. Hermann 
Gebhardt) Dritte vermehrte Auflage. Gotha 1895. 
Ara 8,60 márka, kötve 4,60 m.

Hogy a pap áldásosán működhessék, arra 
nézve elkerülhetlen követelmény, hogy ismerje alap
jában népének világnézletét, mindennapi életét, val
lásos és erkölcsi állapotát. Ezt az ismeretet a leg
több pap csak a praxisban sajátíthatja el, mert a 
theologián ott nemcsak, hogy meg nem ismertetik 
vele népét, de sőt inkább elidegenítik tőle. Eles 
megfigyelő képesség s igazi szeretet a nép iránt 
szükséges annak, ki mélyebben akar betekinteni 
népének különösen vallási életébe. Gebhardt mind
kettővel bir s azért művét mindenkinek ajánlhat
juk, ki nemcsak a parasztoktól fizetést huzni, de
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köztük élni és működni kíván. Mivel a paraszt élőt 
fölfogása alapvonásaiban mindenütt ugyanaz, nem
csak a német, do a tót ós magyar egyházak lelké
szeinek is a j á n l h a t j u k  a mű  g o n d o s  
e l o l v a s á s á t .

A mű gazdag tartalmáról, mely nemcsak az 
egyházi és valláserkölcsi, de köznapi dolgokra is 
kiterjed, a következő idézetek csak hiányos képet 
mutathatnak.

A paraszt vallásosság megítélésénél a szerző 
egyaránt tartózkodva vak optimismustól mint ko
mor pessimismustól, a falusi vallási élet árnyol
dalait világosan oc>etoli. „A paraszt dogmatikája 
és erkölcstana korántsem egyezik az egyház taná
val“ „A paraszt Istennel szemben logtöbbnyiro a 
törvényesség, az ó teslamentom szolgai álláspontján 
marad. Az Isten gyermekének örömeit és fájdal
mait legtöbbnyiro nem ismeri." „Megtérésről a pa
raszt csak pogányoknál és elitéit gonosztevőknél 
akar valamit tudni ; de nézete szerint még az iszá
kos, a parázna, a tékozló fiúnak sincs megtérésre 
szüksége. Ilyen ember javuljon meg s ha azt tette, 
hiszen akkor már „más ember* lett. Végre azok
nál, kik nem tartoznak a nyilvánvaló bűnösök so
rába, természetük megváltozása teljesen felesleges.“

Helyesen jegyzi meg < iebkard, hogy a paraszt 
érzelem világa sokkal gazdagabb, mint képessége 
annak kellő kifejezést adni s hogy a paraszt a val
lásos érzületek különleges nyilvániilását — mint 
azt a seeták teszik, — illetlennek, mintegy szemér
metlen dolognak tekinti.

Tanulságos a mit a szerző az ujrend, különö
sen a polgári házasság hatásáról ir. „A nép nem 
birja felfogni a keresztelésnek és az esketésnek 
kettészakitását, melyet az ui rend hozott.

„A paraszt az uj törvények következményei
ről sokkal józanabbal gondolkozik, mint a liberális 
urak. Még az utóbbiak azt hitték, hogy az egyháznak 
feladata az, hogy hasonlóan a gyógyszertár vagy 
kereskedéshez, mindenkinek szolgáljon, azoknak is, 
a kik az egyház egyik másik intézményét elhanya
golták, s félve attól, hogy külömben az országos 
egyház feloszlik, minden egyhazfegyelmet mellőzen
dőnek tartottak : addig a paraszt eleitől fogva szí
vesen látott volna czél és időszerinti cgyliázfegyel- 
met. A nép természetesnek találta volna, ha azt 
hirdették volna a szószékekről : „Most mindenki
nek szabadságában áll, hogy váljon magát esket- 
totni, gyermekét megkereszteltetni, halottad ogyhá- 
zilag eltemettetni kívánja. A ki azonban például 
nem veszi igénybe az egyházi esketést, az maga 
magát zárván ki az egyházból, nem követelhet 
többé más neki talán tetsző egyházi segédkc- 
zést sem : Mert az egyház ugyan szívesen szol
gál mindenkinek, de nem szolgálhat annuk, a ki 
nem veti magát alá egyházi rendnek.“

Például felhozza, hogy egy nem esketett pol
gári házaspárt a keresztszülői tisztségtől való eltil
tás által utólagosan esketésro birt.

„A szerző egyházában gyorsan meggyökerezett 
azon szokás, hogy a jegyesek pénteken, a kalács
sütés napján, közönséges ruhában a polgári tiszt
viselő elé mennek, hogy beírassák magukat, maga 
a lakodalom egész terjedelmében vasárnapon, a 
templomeskotés napján folyik le.

Ugyancsak helyes megfigyelései vannak az isko
láról és annak hatásáról :

„A népiskola csak felfuvalkodott, fólművelt és

okoákodó embereket nevel, ha külön órákban ad
ják elő a történetet, földrajzi, természettant s raj
zot, nyelvtant és hasonló tárgyakat. Az egyedüli 
helyes módszor ellenben a jó olvasókönyv alkalma
zása, a moly alapján a tanító előadja azt, a mire a 
tanulónak szükségo van.“

„A mai iskolaoktatás annyiban rossz hatással 
van, hogy elidegeníti ifjú korában a parasztot a 
kézi és mezői munkától s igy elveszi tőle a hiva
tásához való kedvét és az állapotával való megelé
gedést “

Az oktatásban végre visszafognak térni azon 
régi módhoz, hogy a gyermekek először szószerint 
betanulják az anyagot s csak aztán következik a 
tanító magyarázata He fogják látni, hogy a papaszt 
gyermekeknél ez a leghelyesebb oktatás, ha az 
egész életro szóló anyagot, úgymint kis számú va
lódi egyházi ének, bibliai versek és a kátét, a kellő 
magyarázat mellett úgy vésik be emlókezetökbe, 
bog}’ azt többé el nem felejthetik.

A paraszt népnél az iskola ós egyház befo
lyása nem szokott olyan eredményes és áldásos 
lenni, mint máshelyutt, de nem is gyakorolhat 
nála olyan romboló hatást.

„A paraszt szereti az állandó formákat az Isten
tiszteletnél is. De a felvilágosodás elrontotta a pa
raszt jó egyházi ízlését.“

A műnek utószavában érdekesen fejtegeti azt, 
hogy az egyházi élet miért hanyatlott és hanyatlik 
az utolsó évtizedek óta oly rohamosan a vidéken ? 
Nézote szerint minden, a mit az újkor hozott, az 
egyházi szokás lazítását előmozdította. Hogy azon
ban a hanyatlást teljesen megértsük, szükséges te
kintetbe venni azt is, hogy az előbbi századokban 
a nép keresztyénségo nem volt öntudatos, hanem 
inkább öntudatlan „A régi időkben az egyházias- 
síig csak gyermeki hitben, szokásszerü templom- 
látogatásból és a nép erkölcs külső megtartásában 
állott. 1 >o ezek helyébe az újkorban nem lépett ön
álló hit és vallásosság, mert a gyermeki hittel 
együtt elveszett a keresztyén hit, a szokásszerü 
templomláiogatással a keresztyén valasosság, a 
külső néporkölcscsel az igazi keresztyéni erkölcs is.

Ha öntudatos lett volna népünk egyházi élete, 
keresztyén hitélote ha azt valóban szivében átélte 
volna, minden kisértés daczára, a melyet az újkor 
hozott, megállta volna helyét. De mivel nem volt 
olyan, nem állhatott ellene a sokfélo kísértésnek.“

„A népóletot nem javíthatja meg alaposan 
som az iskola, sem az állam, so«a a természetes 
fejlődés, hanem csak az egyházi élet uj fellendü
lése, oz utóbbi podig csak akkor lehetséges, ha né
pünk ö ii ál 1 6 hithez, ö n t u d a t o s vallásosság 
és erkölcsiséghez jut. tírre a főeszköz az igehirde
tés, a diakonia ós az ogyházfegyelom.“

Az igehirdetésnél, egyáltalán az istentisztelet
nél óvva inti a lelkészeket minden elkerülhető újí
tástól. A nem egyházi összejöveteleknél való pro- 
dikálás nézető szerint nőm bir nagy értékkel s csak 
múló divat. „Külömben parasztoknak prédikálni 
nem oly könnyű dolog, mint azt sok laikus ós né
mely pap is hiszi, s ha a prédikáció valóságban a 
gazdag evangéliumot magyarázza és az élet min
den köréro ós viszonyaira alkalmazza, akkor nem 
olégséges eg.y jó prédikációhoz ogy pénteki vagy 
szombati előkészület.“ „Sok paraszt azt hiszi, hogy 
a lelkész összes beszédeit elhozta készen „Jenából“ 
s minduntalan ezeket mondja el.“
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A belmissióról tartózkodva nyilatkozik. „Álta
lános egyháziatlanság feltevésén alapuló behozatala 
a belmissió szektáskodó egyesületeinek, különösen 
b vidéken felesleges, sőt káros."

„Sem helyi egyletek, melyek rövid feltűnés után 
nehezen tengődnek, sem egyes ide oda utazó evan
gélisták nem érnek fel egy egyszerű laikus csen
des s a mellett állandó s mindenekelőtt nem „csi
nált“ működésével.“

„Nem kell sok mindenféle „uj“ módszereket 
keresni, hanem a vallásosság ápolására czélzó már 
meglevő eszközöket hűen felhasználni és pedig alá
zatos lelkűiét s minden hierarchikus törekvés mel
lőzésével. Csak ne adjunk a híveknek választ az 
ablakon keresztül vagy ajtó előtt, s ne állapítsunk 
meg „hivatalos órákat.“ No intézzük el az ügyeket 
„üzletszerűen,“ hsnem bánjunk a néppel úgy, hogy 
mindenki, férfi és asszony, öreg és fiatal otthono
san érezze magát a papiakon. Azon papokról, a kik 
a vendéglőben végezik a cura pastoralist, a thűrin- 
giai nép is azt mondja, hogy „hiszen nem kell 
templomba mennünk, a lelkész mihozzánk jön a 
korcsmába.“

Ezen idézetek csak elenyészőleg csekély ré
szét képezik azon gazdag tartalomnak, melyet a 
mű magában foglal. Hosszú gondos megfigyelések 
tárháza az, miért is újból melegen ajánljuk a nép
élet iránt érdeklődők figyelmébe.

—1 —

„A Magyarország ezeréves fennállása ün
nepének alkalmából P ő s t y ó n f ü r d ő b e n  
1896. évi májushó 3l-én, délelőtt 11 órakor tartott 
ág. hitv. evang. keresztyén Istentisztelet Emléke.

A tiszta jövedelem felerészben a Pőstyén für
dőben felállítandó evangélikus irnaház, felerészben 
a pozsonyi evang. thoologusok otthona javára for- 
dittatik. Ara, a jó czélra való tekintetből, tetszés 
szerin. Pozsony, 1896.

Az ezredéves ünepóly alkalmával Pöstyén für
dőben tartott ev. Istentisztelet leírását tartalmazza 
e füzetke. Bevezetésül adva van az Istentisztelet tar
tásának története Libertiny Gusztáv és társainak 
arra való felhívása, mely felhívásban meg van ígér
ve a résztvevőknek, miszerint jeles magyar hitsz )- 
nők megnyerése iránt az intézkedés megtörtént, E 
jeles hitszónok az egyetemes theológiai akadémia 
igazgatója volt. A beszédre vonatkozólag az a meg
jegyzésünk, hogy bizonyára Lepsényi is örömmel 
olvasta el azt, mint elveinek nagy diadalát, a meny
nyiben az ág. h. ev keresztyén egyetemes thelogi- 
bi akadémia igazgatója az esztergomi prímásról 
szóról szóra ezeket mondja : „az ősz béke pap — 
hadd mondjam méltán a méltóról — országunk fö- 
jo.pja pedig rámondta az Ament s ráadta az áldást, 
hogy szinte minden egy szavára visszhang kelt 
szivünkből s köny csordult szemünkből.“ Bizony 
öröm tölti el Lepsényi szivét, hogy ellenfele, a kat- 
holiczizmus egykori ádáz ostromlója, evang. Isten
tisztelet alkalmával főpapjának ismeri el Lepsényi 
főpapját s erre ok — a hazafiság. Lepsényi győzött 
az első eredeti Luther magyar életrajz Írója felett,

a ki Róma télé útban van. Különben Vaszary Ko
los igazán hű utánzóját leli fel az evangeliomi 
Ige tudománya főoltára főpapjánál, meit ő még 
jobban és gyakrabban használja azon megszólitf.st: 
„ón n e m z e t e m ! “ Egész új theologiát tár elénk 
e beszéd, melyben a hallgatóságot ily fogadásra 
hívja fel a jeles szónok : „Fogadást, hogy mi a ma
gyarok Istenén, megtartó Urunkon s kegyelmes 
Atyánkon kívül más idegen isteneknek e földön 
oltárt soha nem emelünk, hogy mi csak is őt imád
juk.“ — íme a „sacra theologia“ főpapja ág. h. ev. 
k e r e s z t y é n  istentisztelet alkalmával a magya
rok Istenének egyedül imádásáról szól, holott tud
hatná, hogy a keresztyének Istene nem nemzeti 
Isten, hanem minden népnek Istene — ha csak az 
új nemzeti theologia a régi kereszsyén Istenfogal
mat át nem alakítja.

Dobó A dolf: Az iglói ág. hitv. ev. népiskola 
és polgári leányiskola története. Igló, 1896. 48 lap. 
4 kép 6 tervrajz.

A felvidéiti egykor hires német evangélikus 
egyház alsóbb iskoláinak történetét tárgyalja a fent- 
nevezett mű. Megemlékezik a régi üldöztetés kor
szakáról és tanügyünk akkori szomorú helyzetéről. 
Az iglói ev. egyház sokat áldozott., hogy iskoláit 
emelje. Különösen kivannak emelve Trangous Jó
zsef és neje egyháztagok érdemei, a kik nagy ha
gyományozásukkal lehetővé tették az év. népokta
tási intézetek fejlesztését. Kár, hogy e nemes ada
kozók élettörténetét legalább pár vonásban nem ecse
teli a monographia. A nemes adakozó sírkövére e 
pár sort vésette a hálás egyház :

Mich Kinderlosen findet ihr im Staube,
Doch meine Werke suchet, wo der Glaube,
Und wo die Lehre wohnt. Dort will ich leben,
Dem Vaterlande will ich Kinder geben.

A történet még becsesebb lenne, ha a pár la
pon is nem látnánk minduntalan azt bizonyítva, hogy 
ez intézet hazafias szellemtől van áthatva. E szellem
ben senki sem kételkedik, a kétely csak az esetben 
támad fel, ha bizonyos szellemmel örökké előhoza
kodunk. A czigány is örökké dicsekszik hitével, 
de a világ nem igen ad arra.

A népiskola tannyelve a német ; de a polgári 
leányiskoláé már nem az. Éidekesnek tartjuk a tan
nyelvváltozás menetének leirását a kis monogra
phia 24, ‘25 lapján, hol a történetiró ekként szól: 
„Fejlettebb viszonyoknak örvendő hazafias taninté
zetünk azonban a magyar állameszme szolgálatában 
eddig felmutatott eredménynyel meg nem eléged
hetett, hanem a magyar nyelvnek tannyelvvé való 
emelését tűzte ki czélul. Lelkesen és vállvetett erő
vel törekedett a czél felé intézetünk tanítótestüle
tének minden tagja, — de mégis óvatosan akar
tunk eljárni, tudván, hogy a lassan működő erő
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hatása biztosabb, mint a rohamos erőszaké. Egy
két tantárgy magyar nyelven való tanításával kezd
tük s lépésről-lépésro haladván, évről-évre biztosabb 
alapon álltunk s a most elért eredmény a lassú, de 
ezéltudotos és biztos eljárás helyességét igazolja. 
A polgári leányiskola tannyelve ma már magyar.“ 
Ily történelmi tényekkel szemben alaptalan a kül
földön hangoztatott ama vád, hogy a felvidéki ev. 
németség pusztulásának okozói a tótok.

F E L E K E Z E T I  IS K O L A .
A szarvasi ág. h. ev. fiigyninahiuiii értesí

tője az 1895— 9(>-dik iskolai évről, közzéteszi Benka 
Gyula, igazgató tanár. Az értesítő becses tanul
mányt közöl Liska dános tanár tollából „adatok a 
magyarországi latinsághoz“ ezim alatt. Az érteke
zés többek között azt mondja : „Csodálatos, de tény, 
hogy midőn József császár a németet akarta hiva
talos nyelvvé tenni, a magyar megyék nerr. a nem
zeti, nem a magyar nyelv érdekében szólaltak fel, 
de a latinnak keltek védelmére. „Ez atyai nyel
vünk, ez külömbüzteti meg a nemest a néptől, a 
férfit a nőtől.“ így Írtak a megyék s igy gondol
koztak e század első negyedében is mindazok, kik 
az ország, a nemzet számottevő elemét képezték.“ 
Sajátságosnak találjuk azt, hogy a szerző nem szól 
r reformáczióról, a mely Kurópaszerte — ha bár a 
latin nyelv még sokáig érvényben maradt — ha
talmas indítást adott a nép nyelvek művelésére. 
Hazánkban is ezen hatása a reformácziónak igen 
érezhető. A szerző tanulmányával azt igyekszik bi
zonyítani, hogy a mi műveltségünk annyira össze 
van fonva a latinnal, hogy nem csak ma, de még 
hosszú ideig sem gondolhatunk arra, hogy a latin 
nyelvet iskoláinkból kiküszöböljük. Majd végre 
azon helyes állítással fejezi be érveléseit: „A múl
tat megtagadni, s a jelennek a múltból eredő fej
lődését erőszakos kísérletezésekkel megzavarni nem 
is tanácsos, dem is szabad.“ Közli azután a ma
gyarországi latin különlegesség szómutatványát.

A fögymnasium eddig a békési esperesség 
pártfogása alatt állott. A békési esperesség három 
esperességre oszolván, a három esperesség kebelé
ből választott felügyelő bizottság intézi a főiskola 
ügyeit. Az értesítő közli ezen felügyelő bizottság 
működési köre és szabályzata pontozatait. A felü
gyelő bizottság elnökévé választatott Mikolay Mi
hály, szarvasi kir. közjegyző.

A főgymnasiummal össze van kapcsolva ta
nítóképző intézet is, amely épen az alfüldön oly fe
lette szükséges s melynek fejlesztésére az értesítő 
szerint megtétettek az első lépések. A nagy bá

nyakei ületnek kellene kezébe venni ezen egyetlen 
intézetet a kerületben s azt kerületivé tenni. Fele
kezeti népiskoláink, melyek hála a kerületben ural
kodó jó szellemnek (eltekintve egyes hozamoktól), 
ma még nagy túlsúlyban vannak, megkívánják a 
jó és gyülekezeteink igényeinek megfelelő tanító
képzőt.

A fögymnasiumuak 424 beiratkozott tanulója 
volt, ezek közül 228 ág. h. ev., 31 ref., 88 róm. 
katb., 2 gör. katli., 10 görög keleti, 59 izr. Ünbe- 
vallomása szerint 408 magyar, 3 német, 9 tót, 3 
romén, 1 szerb. Az ily „önbevallomások“ nagy ér
tékkel nem bírnak. Legfeljebb annyiban becsesek, 
hogy annak bizonyságául szolgálnak, hogy muta
tónak legalább mindenből van „valami.“

A selmeczbanyai ág. Ii. ev. Jyceuin értesí
tője az 1895,96-iki tanévről, közzé teszi Jezsovics 
Károly igazgató tanár.

Az értesítő közli Király Ernő tanár milleni- 
umi beszédét, melyet a tanuló ifjúság és számos 
hallgatóság előtt tartott május 9-ikén. A beszéd 
kritikáját adja az értesítő a 49-ik lapon, azt mond
va airól, hogy jól átgondolt, higgadt ünnepi be
széd volt. A beszéd következő buzdítással végződik : 
„Őrizzétek meg, s hagyjátok majdan ivadékról-iva- 
dékra a magyar fajnak két sarkalatos jellemvoná
sát, a nemzetiségünkhöz való sz ív ó s  ragaszkodást 
és az euiópai viszonyokhoz való alkalmazkodást. 
Es törekedjetek mindég, a mint őseink tették, ezen 
két nagy elvet bölcsen összeegyeztetni !“

A lyeeumi tanárikar egyik törekvő tagja 
egyiptomi tanulmányutat tett, melyre a lyceuin ta- 

j nácsa 6bU Irtot szavazott meg. Nagyon helyesoljük 
azt, hogy tanáraink tanulmányúinkat tehetnek, lát
nak országokat és népeket, látkörük bizonyára tá
gul. A külföldön, még a kis Lámában is, egyhá
zunk jelesebb theológusokat, sőt lelkészeket is ta
nulmányútra küld. Az egyházi életre is áldással 
lenno az ily tanulmány ut, különösen, ha kezdő 
lelkészeink, kik kellő nyelvismeretekkel bírnak, 
küldetnének ki azokra. Az ily tanulmány utak an
nál szükségesebbek lesznek, mennél inkább ritkul 
azon theologusok sora, kik theologiai tanulmánya- 

v ikat a külföldön tetőzik be.
A lyceumban már régóta fönnáll Gusztáv 

Adolf, illetve bibliai egyesülőt. A tanulók dicsé
retes buzgalommal 226 frt. 50 krt. gyűjtöttek össze. 
Több szegény gyülekezetnek bibliákat küldtek. 
Confirmatioi ajándékokra a selmeczi magyar-né
met egyháznak (a zsinati törvény határozatába 
ütköző ezen megnevezéseket az értesítő folyton 
használja) és tót egyháznak 15—15 forintot adtak. 
Adott ez ifjúsági biblia társulat a „Petőfi emlék
táblára“ 20 irtot.

Meg van említve az értesítőben a lyceum ősz 
nyug. igazgatója, Breznyik János, nemes totte, a
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ki a lyceumnak a b.-csabai bukott népbanki rész
vényeiben elhelyezett és elveszett pénzét, 16.000 
forintot kamataival együtt a lyceum pénztárába 
lefizette.

A lyceumnak az elmúlt évben 368 tanulója 
volt. Ezek közül ág. hitv, ev. 213., ref. 17., róm. 
kath. 98., izraelita 40. Anyanyelvre nézve magyar 
236., német 36., tót 95., szerb 1. A 236 magyar 
anyanyelvű között csak 53 beszél kizárólag magya
rul, a mi arról tesz bizonyságot, hogy Selmeczbá- 
nyán az idegen szó nagyon ragad, daczára az ér
tesítő 15-ik lapján foglalt azon állításnak, hogy az 
idegepajku növendékek úgy a tanároktól, mint ta
nulótársaiktól más szót, mint magyart nem hal
lanak.

Mint az értesítő curiosumát felemlítjük, hogy 
a tanárok között lelkészeink nem egyházunk neve 
szerint emlittetnek, hanem mint magyar-német és 
tót lelkészek s természetesen az utolsó helyen 
Welwart Jakab izr. vallástanitó után van felemlítve 
Hrencsik Károly tót lelkész.

KÜLFÖLD.
Németország. A VH-ik ev. szoczialis kongresszus 

május 27 és 28-án tartatott Stuttgartban. A kongresz- 
szus kezdeményezője és alapitója Stöcker. Az ala
pítás éve 1890. a mikor a szoczialdemokratákra 
vonatkozó kivételes törvények megszüntetettek. A 
kongresszus híveinek a múlt összejövetel óta több 
pechje volt, igy Stöcker, annak alapitója, kilépett 
s a császár ismeretes távirata is zavarólag hatott 
és sokan azt jósolgatták, hogy a kongresszus rö
vid idő múlva feloszlik. A jósolgatás nem vált be, 
a monnyiben a stuttgarti összejövetel is arról ta
núskodik, miszerint ez intézménynek még igen sok 
barátja van. A kongresszus esteli Istentisztelettel 
kezdődött, mely alkalommal Keeser, stuttgarti ev. 
lelkész, 2 Tim 1, 7 alapján prédikált. A keresztyén
ség szelleme a szónok szerint a rettenthetlenség 
szelleme. A szocziális kongresszusnak is ezen szel
lemre van szüksége, mert a nagyok kegye nem 
mosolyog felé, de ezen körülménynek nem szabad 
lankasztólag hatnia a kogresszusra. A szocziális 
munka az erő és fegyelem szellemében mint szent 
feladat tekintendő. Szükségünk van a Szent Lélek 
erejében vetett hitre, a mely egykor egy haldokló 
világot új életre keltett, a mely a retormáczióban 
sziklákat robbantott fel, az a mi korunkban is az 
igazságtalanság és mammonszolgálat szellemét meg
törheti és békét létesíthet. A szoczialis feladat azt 
kívánja, hogy mi azt a szeretet szellemében fogjuk 
fel. Isten a szeretet és Jézusban e szeretet testté lön. 
A Jézusi szeretet hatotta át egykor a tanítványo
kat, De hol lelhető fel e szeretet a mai világban? 
Az igazságtalanság és szeretetlenség nyomása alatt 
egész tömegek megtántorodtak a hitben és a ke- 
resztyénységet önzésnek és képmutatásnak tart
ják. A szeretett nem veszett ki az egyházból, a

belmissió áldásos tevékenysége bizonyítja azt, mé
gis a nyomor mindig nagyobb lesz — misegithet? 
Több szeretet. Elviselhetőbb az élet keresztyénség 
nélkül, mint a keresztyénség szeretet nélkül. Hiszünk 
egy jobb jövőben, egy új szellem tavaszában s 
azért csak akként foházkodunk : szretetet paran
csoltál Urunk stb.

Az üdvözlő beszédek és az évi jelentés el
hangzása után az elnök közli, miszerint a választ
mány, általa személyesen átnyújtandó, következő 
határozati javaslatban állapodott meg: „Az ev. szoczi
ális kongresszus elismeri Stöcker udvari lelkész úr 
nagy és maradandó érdemeit a szocziális mozgalom 
megalapításában és előmozdításában és nagy mér
tékben sajnálja az ő kilépését a kongresszusból és 
reményli, hogy e kilépés daczára meg marad vele' 
evang. szocziális működés közösségében.'* Stöcker ba- 
rátjai távirati utón értesítették őt e határozati ja
vaslat elfogadásáról.

v. Soden, berlini lekész, három és fél órai ér
tekezést tartott a hivataloskodó lelkész szocziális 
tevékenységéről — az ellenértekező és számos kon
gresszus tag felszólalása után a következő két ha
tározat lett elfogadva : „Az ev. szocziális kong
resszus mindkét előidóval egyet ért arra nézve, 
mélyen át van hatva attól, hogy az ev. egyház a 
néplelkiismeretet meghatározó erőt és szellemi ve
zérlő szerepet, szocziálisan békítő befolyást csak az 
esetben gyakorolhat a német államban, ha az ő 
szolgái és tagjai a kor vezérlő erőit megértik és a 
társadalmi és erkölcsi bajok okait kutatják, azok 
leküzdésére a reájuk háramló feladat mérve sze
rint közreműködnek. Ily értelemben egyhangúlag 
azt fogadja a kongresszus, hogy a nagyidőben 
bölcsen megkezdett szocziális reform munkáját lel
kiismeretesen támogatni és odaadóan előmozdítani 
fogja a haza üdvére és a keresztyénség javának 
előmenetelére.

2. Az ev. szoczialis kongresszus azon tisztelet- 
teljes kérelmet intézi azev, egyházi főhatóságokhoz, 
hogy az ev. lelkészeknek a fentjelzett pontokban 
foglalt jogaita lelkiisrn eret kedvéért épségben tart
sák és védjék.“

A kongreszus tárgyalásán ik fő tárgyátképez
ték a fentjelzett határozati javaslatok. — Azon kí
vül a szocziális kérdés több mozzanata képezte 
a megbeszélés tárgyát, —

Május 28-án-meghalt Rostockban Dr. Stein L. 
egyetemi tanár és kiváló philosophus, a ki a böl
csészet meredélyei daczára megmaradt,a kér. hit szik
la alapján. Krisztusban vetett hitében nem tántorí
totta meg őt sem a magas röptű philosophia, sem 
az élet kísértései. A platonismus történetét tárgyaló 
nagy munkájára a következő mottót irta :

Discussi, fateor, sectas attentius omnes,
Plurima quaesivi, per singula quaeque cucurri,
Nec tarnen inveni melius quam credere Christo.
A giesseni theoh konferentián Walz, darmstad- 

ti fő egyháztanácsos, értekezést tartott arról, misze
rint a külsőités (Veráusserlichung) képezi a jelen
ben a lelkészkedés fő veszélyét. A külsőités alatt 
azt érti az előadó, ha a lelkész ki lép hivatásának 
központjából. E veszély három részről fenyegeti a 
lelkészt, u. m. az előtérben levő külső realisztikus 
világnézet, ideges nyugtalanság s végre a pártos
kodás részéről. E veszély ellenszerei: elmélyedés 
az Istenigéjóben, ápolása a belső embernek, hűség
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a hivatás legkissobb feladatában is, az egyéniség 
fejlesztése és művelése. Nagyon is időszerűnek tart
juk e tbemát nem csak Németországban, hanem 
világszerte. A lelkész fő lelki táplálékát no a po
litikai lapok izgató és felületes ezik kei képezzék, 
hanem az Isten igéje és lelje fel örömét hivatása 
gyönyörű mezején !

A párbajban elesettek egyházi végtisztességo 
tárgyában a Schleswig-holsteini lekészek a követ
kező határozatot hozták egyértelmű eljárás czéljá- 
ból a jövőben : „A párbajozó, a ki ellenfele által 
megfosztatik az élettől, oly pillanatban válik meg az 
élettől, a melyben Isten igéje és különösen az ötö
dik parancsnak ellen szegült. Tette által az Isten 
egyházától és a keresztyén gyülekezettől elszakadt, 
bűnbánat és megtérés nélkül hal meg bűnében s 
nem tekinthető egyháza tagjának. Nem az a tény, 
hogy párbaj következtében halt meg. hanem azon 
körülmény, hogy Isten igéje ellen való fellázadás
ban biinbánat es megtérés nélkül távozik az élet
ből, oka annak, hogy a keresztyén végtisztesség 
megtagadtatik részére. Ha nzombnn a párbajozó 
nem hal meg a párbajban nyert sebek következté
ben azonnal és bűnének tudatára és megbánására 
jut, ezen érzülete okot adhat a keresztyén végthz- 
tesség nyújtására. A párbajban életben maradt egy- 
háztugra vonatkozólag egyházi jogai és tisztségei 
szintén csak az utóbbi esetben maradnak érvény
ben.“ Nálunk az ily kérdések nem foglalkoztatják 
az elméket, duezára annak, bogy a párbaj mánia 
meglehetősen elterjedt — igaz, meglehetősen ártat
lan sport, melyben komolyabb sérülések ritkán tör
ténnek.

A szekták Hősimben különösen a temetéseket 
és a temetőben tartatni szokott halotti beszédeket 
szokták térítési alkalomul felhasználni s ilyen ul 
kálómmal az ev. egyházat és annak szolgáit ócsá
rolni. A hatóság rendeletében eltiltotta a szekták és 
einem ismert vallás társulatok szónokait úgy az 
evangélikus mint a községi temetőkben való szó
noklástól és imától. Az ev. egyháznak joga az ha
zánkban is, hogy temetőiben ne engedje meg a 
szektáskodók szónoklatait és semminemű más val
lásos cselekményt; mert nálunk is a baptisták to
lakodó módon épen a temetőket használják fel té
rítési helyiségül s ha ettől egyházunk részéről el- 
tiltatnak, sérelem és üldöztetésről panaszkodnak és 
szomrehányólag hivatkoznak oly lelkészekre, kik e 
tekintetben, úgy mond, toleransok.

Francziaország. Francziaországban már 73 
év óta fennáll a katholikus hitterjesztését czélzó 
társulat, melynek czime : „1* Oeuvre de la Propa
gation de la fői.“ Hóméban már régóta arra törek
szenek, hogy e társulatot a Hómában székelő ily 
nemű központi társulatba olvaszszák, de a franczia 
bibornokok teljes erővel ellenállnak e czélzatnak. 
Kz egylet bevétele 1823-ban 15,672 frank volt, 
mig a múlt évben ez összeg 6,6000,000 frankra rú
gott. Európa majdnem minden országából történ
tek adakozázok o ezólra, igy Ausztriából is 68,000 
frank folyt be.

Az egyházi körmenetok, processziok ezélját a 
tridenti zsinat következőleg határozza meg, «hogy 
az egyház fénye és öröme megpillantásánál az el

lenfél megtörve haladjon el, vagy mélyen megszé- 
gyonitvo és megzavarva észre térjen.“ Francziaor- 
Hzágban az ily nyilvános utczai körmenetok el vannak 
tiltva s ott az ily körmonotekben, e kiválóan 
katholikus országban, prot. miniszterek néni vehet
nek részt, mint mi nálunk. Az ez évben tartott 
urnapi körmenetek több bolyon zavargásokra ad
tak okot. Hombuix gyárvárosban nagy tömegek 
verődtek össze, az egyik fél azt kiáltotta: „éljen 
Jézus Krisztus,“ mig a másik rósz a numrseillaiso“-t 
énekelte, végro pedig verekedésben végződött a cso
portosulás. Másutt mog a rendőrség tilalma da
czára a papok megtartották a könnenetokot. í gy lát
szik az egyház megakarta próbálni erejét. Nálunk 
azt tapasztaljuk, hogy a tulnyomólag prot. váro
sokban is újabb időben nagyobb fény nyel tartanak 
meg a rom. kath. körmenetok — különben a poli
tikai körök is utánozzák azt újabb időben. Jó lesz 
ügyelni a tridentinumban foglalt ezólra.

Svájcz. Zürich kantonban niegalakittatolt a 
régen óhajtott vegyes zsinat, melynek tagjai a nem 
lelkészek sorából is választatnak. Jelenleg 87 lel
kész és 51 világit választottak a zsinat tagjául. A 
lolkészek maguk óhajtották, hogy a világi elem 
nagyobb számban jusson a zsinatba, do a nép bi
zonytalanságban lévén a felől, hogy ki lesz alkal
mas a világiak közül, inkább a lelkészekre adta 
szavazatát. Kgyháziatlan világiak, a nép dicsé
retére legyen mondva, egyáltalán szavazatokat som 
kaptak.

A Zürich kantom egyháztanács jelentésében 
foglaltatik, bog}' a gyülekezet általános óhajtására 
egy lelkész állasától megfosztutott. Svájez némely 
kantonjában érvényben van az az abszurd törvénj% 
hogy a lelkész öt évenként újra választatik. 462 
gyermek részére engedélyt adtak, hogy a megha
tározott kor előtt konfírmáltassanak és pedig már a 
15-ik évben. Nálunk is e részben nagyon jó volna 
intézkedni ; mert maholnap nem lesz más ér
telme az ev. konfirmácziónak, mint a róm. kath. 
bérmálásnak.

Anglia. Jótékony adakozások czimén Ang
liában óvónként 120 millió sterling foly be. Ily jó
tékony adakozások czéljából disz lakomák rendez- 
tetnek. Mindeddig megtartott disz lakomák közül 
legnagyobb összeget gyűjtöttek a junius 10-én a 
walesi herezeg elnöklete alatt tartott disz ebeden, 
mely alkalommal a Guys kórház czóljaira három 
millió márkát adakoztak a „lakomázók.“

Amerika. Lapunk egy barátja szives volt az 
amerikai egyházi állapotokról részletesebb tudósí
tást adni. Áz ág. h. ev. egyháznak, vagy a mint 
ott nevezi magát, a luth. egyháznak, nehéz harcza 
van Amerikában, a szekták eldorádójábán, a szek
tákkal. E század első felében, a mig egyházunk 

| szervezetlen volt, különösen a methodisták gazda
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gon arattak egyházunk tagjai között. Ezerekre 
megy azok száma, kiket a bünbánat padjára hur- 
czoltak. Újabban egyházunk is megerősödött s az 
egybáztagok jobban képesek ellenálni az uj prófé
ták kisértóseinek és cselszövéseinek. Egyházunk 
legmegátalkodottabb ellenségei ott ma is a metho- 
disták és baptisták. Ez utóbbiak Amerikában körül
belül 30 különféle ágazatra oszolnak. A methodis- 
ták és baptistáknak gazdag könyvtárral ellátott lel
készképző intézeteik vannak. Érthetetlen, hogy né
mely luth. lelkész túlságosan engedékeny a szek
tákkal szemben és némely synodus megengedi a 
„szószék közösséget is.a Égyházunk nagy áldoza
tok árán az állami iskola mellett fenntartja a fele
kezeti iskolát s jelenleg 2760 felekezeti tanitója 
van. Az iskola főtannyelve az anyanyelv, az olva
sás, Írás, vallás és számolás anyanyelven adatik 
elő, mig a történelem és földrajz angol nyelven s 
újabban néhol a számtan is.

A szabadkőműves társulatok úgy szólván a 
külön vallási társulatot képeznek, ezért a legtöbb 
egyházgyülekezet helyi szabályzata alapján tiltja 
tagjainak az azokba való belépést, mig a szekták 
papjai nagy szerepet visznek a páholyokban.

A „Der Lutherische Herold“ 22-ik számában 
a „lutheránus egyház és szekták“ czimű czikkében 
igen helyes gondolatokat közöl a szektákról és 
azon eszközökről, melyekkel ellenükben sikeresen 
küzdhetünk. Közöljük a következő részletet a ne
vezett czikkből : „Az apostolok ideje óta voltak 
mindég szekták és nagy kárt okoztak az egyház
nak, az Isten országának. 2 Pét. 2, 2-ben az apos
tol olyanokul jelzi a szektákat, mint a melyek okot 
szolgáltatnak arra, hogy a nem keresztyének gyaláz- 
zák az evangéliumot. Ignatius egyház atya óv az 
olyan tanítóktól, a kik a halálos mérget mézzel ke
verik össze. Ugyanez, a mit az irás „erős tévely- 
nek“ jelez, a mely annál veszélyesebb, mivel ke
resztyén igazsággal van összekeverve. Ireneus egy 
kimerítő művet irt a háretikusokról. Figyelmeztet 
arra, hogy a háretikusok között mindjárt uj sza
kadások keletkeznek, felemlíti a háretikusok nagy 
lelki gőgjét, továbbá kiemeli, hogy azok legnagyobb 
lelki öröme feltakarni a régi egyház bajait, mint 
egykor Hám atyja meztelenségét, továbbá figyel
meztet az ő önkényes biblia magyarázatukra — 
mind ezek oly dolgok, a melyek ma is a szekták
nál fellelhetők.

„Sok szekta és nagy rajongás egy csomóba kerül“ 
panaszkodott már Selneccer Miklós, egyike a re- 
formáczíó egyházatyáinak. A mi luth. egyházunk 
mindég elkeseredett harczot vívott úgy a római 
egyházzal mint a szektákkal, és viselnie kell e har
czot továbbra is, ha elveihez hű akar maradni, de 
természetesen e harczban nem használhat érzéki, 
hanem csak szellemi fegyvereket. Nagyon aggasztó 
tünet az, ha bizonyos úgynevezett lutheránus kö
röknél előzékenységet tapasztalunk szemben egyes 
szektákkal és oly hangokat hallunk, melyek mint
egy a reformáczió egyháza testvér egyházaiul is
merik el a methodistákat és baptistákat.

Ha erre az álláspontra jutunk, akkor a só 
megizetlenül, akkor a mi szent zászlainkat cserben 
hagyjuk és megadjuk magunkat az ellenségnek. 
De idáig nem szabad jutnunk ! Ahelyett, hogy a 
szektákkal bűnös és áruló egyezséget kötnénk, mint 
hű lutheránusok az ő erős tévelyeik ellen küzdjünk. 
Hogy a harczban győzelmet arathassunk, azon czél-

ból először is önmagunkat vizsgáljuk meg szigo
rúan. Egyszer egy hű lutheránus azt mondta : „Min
den szekta az egyházban létező valamely bajra 
utal, mely nem a tanban, hanem az élet gyakorlá
sában fellelhető.u Sok igaz van ebben. Azok a ba
jok, melyek egyházunkban a szekták befolyását 
előidézik, röviden összefoglalhatók abban, hogy az 
eredeti reformatorikus elvekhez nem ragaszkodunk 
s azokat nem visszük következetesen keresztül. A 
bajt nem az képezi, h)gy egyike is ez elveknek 
nem volna egészen helyes, nem volna irásszorü, 
vagy talán hiányozna. A lutheránus egyház hit
vallási irataiban teljesen bírja az apostoli egyház 
tanát ; de szinte könnyen bebizonyítható, hogy 
egyik-másik jelentőségesebb szekta ez elveknek 
hiányos vagy bágyadt hangsúlyozásából keletke
zett s úgy szintén az is bebizonyítható, hogy a re- 
formáezió elveinek következetes keresztülvitelével a 
szekták útját elzárjuk. A mellett persze nagy része 
van a szekta képződésnél ama régi ellenségnek, a 
ki szeret a tiszta búza közé konkolyt hinteni.“

BELFÖLD.
Lapszemle. A „Prot. Szemle“ júniusi szá

ma igen jóakarólag nyilatkozik lapunkról, bár 
újból is helyteleniti magatartásunkat, szemben 
az új egyházpolitikai törvényekkel. Csodálkozik, 
hogy sokan teljesen ignorálnak bennünket. Mi 
épen nem csodálkozunk e felett s arra el is vol
tunk készülve, de azért csak tovább szerkeszt
jük  és adjuk ki a lapot — már t. i., a mig le
het s a mig a lapra szükség van. Jól esik az 
elfogulatlan buzdító szó s azért köszönetét is 
mondunk s a kritikát is figyelemmel elolvassuk; 
de azért elveink útján maradunk és program- 
munktól el nem térünk.

Á „ P r o t .  e g y h .  é s  i s k. L a p “ 25- 
ik száma „Evang. prot. theologiai fakultás“ czimű 
vezérczikkében arra hívja fel az ev. közönséget, 
hogy sürgessék az államnál a már báró Eötvös J. 
által tervezett egyetemi prot. theol. fakultás léte
sítését, a többek közt azt mondja : „Wlassics Gyu
la kultuszminiszterben ma olyan férfi áll hazai ok
tatásügyünk ólén, kinek nagy conceptiók megváló 
sitására van képessége, hivatottsága, akarata és 
ereje, bizonyára nem volna méltatlan hozzá a br. 
Eötvös örökségét diadalra juttatni ! Bizonyos va
gyok benne, hogy ismeri a kérdés állami és nem
zeti fontosságát, horderejót.“ Az egyetemi prot. 
theól. fakultástól nagyon sokat vár a szerző, midőn 
azt mondja : „Ki tudná előre megmondani, minő 
hordereje lenne ennek a testvér prot. egyházak 
egymáshoz való közelebb hozására; a magyar egye
temi theologiai oktatásnak a felekezetközi béke, tü
relem ápolására ; a magyar nemzeti állam tovább 
építésére I ? Mekkora lépés volna a ref. egyházke
rületek igazi uniójához, a belső harczok elenyész-
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tetősére, mily természetesen oldatnék meg Enyed 
és Kolozsvár áldatlan, ádáz hareza ! ?“ — A szer
ző túl sokat, még politikai átalakulásokat is vár 
az ogyetemi prot. thoologia fakultásoktól, pedig 
tudva levő dolog, hogy az igazi tanárok első sor
ban a tudománynak élnek és nem politizálnak, leg
alább a politizáló tanárok a logtübb esetben nőm 
érnek egy pipa dohányt som s különösen a po
litizáló thoologiai tanárok. Az egyet, protestáns, 
theologiai fakultás igazságos és méltányos óhaj
tás, melyet talán az absolut kormány is már 
régen létesített volna. A „regnum Marianum“ meg
szűnésének ez sokkal világosabb bizonyítéka lenne, 
mint az állami anyakönyvi hivatal. Az ogyot. thoo
logiai fakultás létesíthető lonne a két prot. egyház 
jogainak épségben tartása mellett — s a mollett 
theol. intézeteink, mint lelkész szemináriumok, to
vábbra is fenn állhatnának.

Ugyanazon számban Hiberauer Richard „Kü- 
lömböző örömök“ czimű érdekes czikkét folytatja, 
szól a természeti ember örömeiről s elmélkedé
sét a következő gondolatokkal fejezi bo : „Azon
ban legyen valakiben bármilyen szenvedély és bűn, 
az élettől való megundorodás oka az élet helytelen 
használatában rejlik. Es a mint az embor a világi 
javak rabjává lösz — ez nyilatkozhatik finoman is, 
durva alakban is — azonnal elvesztette az igazi 
életörömöt. Mert az anyag olnyeli az őt imádót. A 
materialismus az emberiség halálangyala.

Hol találunk segítséget? hol menekülést? 
Hogy juthat el az elhaló emberiség, egy elhaló vi
lágban igazi állandó örömre ?

Egyes-ogyedül a hit által, a Krisztus evau- 
gelioma által.“

Ugyanezen czikkel merő ellentétbe áll az, a 
mire a könyvismertetés rovatában a bíráló rámu
tat Bartha Mór „Emlékezés gyakorlati pályámra" 
czimű művének szörnyszülötteire. Ez az ev. ref 
lelkész ur huszonötévig hirdette az Isten igéjét a 
templomban s több egyházban logoltetto az Ur 
nyáját, de megunva a küzdelmet, a nagy pipáju, 
kevés dohányu kompossesor urakkal, a kik többnyi
re csak dirigálni akarnak az ckklézsiában, de ton- 
ni, áldozni nőm, sőt mindég készen tartják az ol
lót, molylyel a pap reverendáját, vagy az ekklézsia 
báránykáját nyirbálják.“ De ha aztán olvassuk az 
ima és beszéd szemelvényeket szinto csodálkozunk* 
hogy a reverenda huszonöt évig is épségben ma
radt. Egyik imában Kossuth Lajos gyász tisztos- 
ségtótele alkalmával igy szól : „A megváltás kor
szaka XIX. csudás százada hajnalán, az isteni 
küldetés minden igazolásával szültél fiat: Kossuth 
Lajost. A mi megváltó Kossuthunk is, miként ama 
Krisztus, halálra szereztetett. Ah Isteni . . . . 
Isten I . . . . még az ő megváltottál közül is sokan 
akadtak, kik kiáltották „a foszítsd mog“-et. A 
szolga lelkek.“

A boszédokről már több jót mond a bíráló, 
bár ott is előfordulnak furcsaságok s igy az egyik 
osketési beszédben igy fejtegeti a szónok a házas
ság czélját: „A házasság czélja az érzéki étvágy 
kielégítését követő fajszaporulat. . . . Ez pedig csak 
testerős lények szövetkezetével érhető ol.u — Az 
egész mű bírálatát ezzel fejezi be a bíráló : „Álta
lában o füzet beszédeinek nagy részét a gyakorló 
lelkészek“ használhatják, az imádságok azonban 
csupán „emlékezésül“ lesznek jók a késő utódok 
histórikusainak. Kiolvashatják ebből, hogy milyon 
volt a XIX. század végén a magyar ref. nép és 
papság legnagyobb részének politikai felfogása s 
hite.“ Bizony, ha ilyen a legnagyobb rész hite, ak
kor az egy nyelvű egyházra is rá illik a „tristissi- 
ma facies“ és nagy szükség van az „evangelizá- 
lásra !

A 27-ik szám „A tizenkettedik órában“ czimű 
vczérczikkében Dr. Kecskeméthy István üdvözli 
azon mozgalmat az egyházban, a melynok czélja 
az „egyetemes papság“ elvének megvalósítása és 
az üdv egyéni elnyerése. Ilyen czólt tűz maga elé 
a Buduposten megalakult ev. szövetség is, mely ol
len a ref. egyház hivatalos lapja a „I’rot. Közlöny“ 
oly dühösen kikel, mert abba a nevezett lap sze
rint a csizmadiák is felvétetnek a „világi papok 
közé.“ A czikkiró szerint az egyház elég hosszú 
ideig szolgált már idegen czéloknak, épen azért el
hanyagolta tulajdonképeni hivatását. Azzal fejezi 
be értekezését: „A tizenkettedik óra int, vessük az 
eke szarvára kezünket, mert félő, hogy az éj el
közelgőt.“

Az evangeliomi szövotség, a mely jimius 14-én 
alakult meg Budapesten, következő vezérelvekben 
állapodott meg :

1. Az evangyóliomi szövetségnek tagja lehet 
mindenki, a ki igazán hisz a megfeszített és fel
támadott Krisztusban s az Ur Jézus akarata sze
rint törekszik élni, feddhetetlenül tartván magát a 
világi bűnöktől.

2. A szövetség ügyeit az elnök, alelnök (a ki 
a pénztárt is ellenőrzi), a titkár (a ki a pénztárt 
is keceli), továbbá logalább hat választmányi tag 
vezeti.

3. A szövetség czélja a magyar ovangyeliomi 
(lutheránus és kálvinista) egyházak felvirágoztatása, 
az Isten országának és az evangy’éliomi igazságok
nak szóval és Írásban terjesztése, ifjúsági egyesü
letok, szeretot-egyesületok és mértéklotességi egye
sületok alapítása és fentartása által.

4. A tagok tehetségükhöz mérten minden év
ben adakoznak a szövetség czéljaira s igyekeznek 
lakóhelyükön is, máshol is tagokat gyűjteni, a kik 
a sző vétség czéljainak komoly megvalósítására tö
rekszenek.

6, A szövetség tagjai időnként vallásos össze- 
jövotolekot és tanácskozásokat tartanak, valamely
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keresztyén munkatéren munkálkodnak, házaikban 
lehetőleg naponként családi áhitatot tartanak ! E 
vezérelvekből látható, hogy az evangeliomi szövet
ség annyiban tér el a külföldi általános evargeli- 
omi szövetségtől, hogy különös czéljául tűzi ki a 
lutheránus és kálvinista egyházak felvirágoztatását. 
A tagok ismérve oly általános, hogy a szekták felé 
hajló lelkek is bátran beléphetnek az egyletbe, kü
lönösen mivel ők tartják magukat „igazán hívők
nek.“ Jgy az egylet igen könnyen egyházat fog ké
pezni az egyházban, különösen ha tagjaiban meg
erősödik az a nézet, hogy ők mindnyájan igazán 
hivök Ma az egyletek és társulatok korszakát él
jük s igy a vallási téren is érvényesül a kor szel
lem. A „vallásos összejövetelek és tanácskozások“ 
a pietizmus korának szülöttei és a külföldön a 
„conventikulumok“ alatt voltak ismeretesek. Mi 
tartjuk magunkat a régi rendhez, mely szerint a 
mi vallásos összejöveteleink főhelye a templom, a 
közös Istentiszteletre rendelt hely. A házi áhitatos- 
ság megtartása kívánatos, de azért nem szabad po- 
gányoknak és nem igazán hívőknek tartani azokat 
sem, kik azt épen naponként nem tartják, de a 
kiknek családi életrendjében s a ház szellemében 
meg van a keresztyén szellem és világnézet kinyo
mata s kiknek nem csak bizonyos órában, de egész- 
napon élete „Istennek tetsző áldozat és okos isten- 

imádás“ (Rom. XII. 1.) Az áhitatosság és istenitisz. 
telet elhanyagolásával szemben jogos hangsúlyo
zása az áhitatosság gyakorlatainak, csak vigyáz
zunk, hogy a másik végletbe ne essünk és ne 
hagyjuk el a reformátori alapot, ne tegyük a val
lásosság, a hit eszközeit czéllá, mindenkor tudjuk, 
hogy azok mindig csak eszközt képeznek. Mi min
dig megszívlelendőnek tartjuk azt, a mit Luther 

„de libertate Christiana“ czimű művében mond“ : 
„Ceremóniáé in vita Christiana alio loco habendae 
non sunt, quam apud fabros et artifices habentur 
praeparamenta ilia ad aedificandum et operandum 
disposita, quae non in hoc parantur, ut aliquid sint 
aut maneant, sed quod sine iis aedificari aut fieri 
nihil possit, perfecta enim structura deponuntur.“ 
(Erl. k. 254.)

A 29-ik számban Farkas Géza megkezdi czikk- 
sorozatát a konfiimáczió reformjáról s hangsúlyozza, 
hogy mily hety-es lenne, ha a gyermekek nem 1* 
éves, hanem 14 és 15 éves korukban konfi ríná Itat
nának. A „külföld“ ez. rovatunkban megemlítettük, 
hogy mily szigorúan veszik ez ügyet a külföldön, 
igy Svájczban még arra is egyházhatósági enge
dély kell, ha a gyermekek 15 éves korukban kon- 
firmáltatnak.

A „ S á r o s p a t a k i  L a p o k “ 24-ik szá
ma közli Dr. Tüdős István „Centralisáló törek
vés a lutheránus egyházban“ czimű czikkét, 
mely nem helyesli a három theol. intézet egye- 
sitéfcét; mert az eperjesi theol. akadémia a ma

gyarság szempontjából is lelj sitett megmérhe
tetlen szolgálatot s azt mondja, hogy ez intézet 
feltétlenül megtartandó magának a lutheránus 
egyháznak s a felső magyarországi magyarság
nak érdekében A soproni theo^ogiai akadémia a 
dunántúli német s magyar elemek összeolvasztá
sa szempontjából szintén nagyszerű missiot, tel
jesített. Végre azzal fejezi be őzikét: „Őszintén 
óhajtjuk, hogy ez a millenáris esztendő ne hozza 
ezt a nagy csapást a magyar lutheránus egy
házra!“ — íme mindenütt csak a politikai érdek 
és Bariba Mór theolsgiája!

A 29. szám közli Duka Tivadar „A biblia 
és a reformátio“ czimű czikkét, melynek fő czél- 
ja kimutatni, miszerint a biblia hitünknek egye
düli alapja s hogy a hol a szentirás szeretete meg 
van, rendén lesz ott az egyházi élet is. Az angol 
tudósok példáját hozza fel, kik a bibliát szeret
ték és arról tisztelettel nyilatkoztak. Még' Huxley 
és Daiwinról is tévesen hiszik sokan, hogy hi
tetlenek voltak. Az utóbbi 1830-ban meglátogat
ta Dél-i^merika végső határán Tierra del Fuego 
szigetet és Sullivan tengernagy előtt ügy nyilat
kozott, hogy e vad néphez teljesen hasztalan do
log lenne missionáriusokat küldeni. A tengernagy 
úgy nyilatkozott, hogy nem hiszi, hogy létezne 
oly nép, a rm ly képtelen volna Jésus evangélio- 
mát megérteni 1881-ben igy ir Darwin a tenger
nagynak : „A fuegoi lakosok felőli jelentés érde
kelt nemcsak magamat, de összes családomat is. 
Csudálatra méltó dolog, a mit ön Bridges missio- 
nariustól hallott a fuegoi nép nyelve és becsü
letessége felől. Kezdetben én azt jósoltam, hogy a 
világnak összes téritői sem lesznek képesek vég
be vinni azt, a mint, most látom, valóságban már 
megtörtént.“ Darwin állítólag haláláig pártolója 
maradt a missionak.

A „C i r k e v n é L i s t y“ 6. száma részlete
sen foglalkozik Strauch Béla „Die Arbeit und die 
Freunde der ung. allgem. ev. kirchlichen Hilfsan
stalt“ czimű röpiratával. Sorra veszi Strauch állí
tásait, a ki iratában a többek között azt mondja, 
hogy az árvái esperesség a gyámintézettől 756 fo
rintot kapott s azzal szemben a hálátlan árvaiak 
csak 26 frtot gyüjlőttek a gyámintézetre. Az árvaiak 
a név. czikk szerint egy garast sem kaptak a gyám
intézettől ; mert a 756 forintban 100 forint ő fel
sége adománya, a többi pedig a külföldi Gusztáv 
Adolf egylet adománya a már kétszer leégett Alsó 
Kubin részére. A felvidéki egyházak a legszegé
nyebb vidéken vannak és bár igaz, hogy az egye
temes gyámintézetért nem nagyon lelkesednek, de 
azért a felvidéki ev, nép áldozatkészsége nem gán
csolható, hisz nagy áldozatokat hoznak ott a sze
gény egyháztagok saját gyülekezetük közszükség
leteire. A pogány missió czéljaira jelentékeny ösz- 
szegeket adtak a felvidéki ev. egyháztagok, sok
kal többet, mint országos egyházunk összes más 
egyházközségei együtt véve. A 7-ik szám közli 
Zoch Pál trencséni esperes nyilatkozatát az „Ev. 
Glocken“ czikkére. Külföldön tartott beszédjének
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hírlapi ismertotóso oly zűrzavaros egyveleg, hogy a 
ki ismeri állapotainkat, mindjárt beláthatja, hogy’a 
beszéd tévesen van reprodukálva, a mint az „Ev. 
Glocken“ mult év folyam 24-ik számában o nézői
nek kifejezést is adott, azt mondva „wir meinen 
übrigens, dass senior Zoch's Aussorungon von den 
deutschen Blättern nicht richtig wiodergogobon 
worden sind.“ Nem áll az, hogy egyházunkról azt 
mondta volna, hogy az „die bedräogtoste der Welt“; 
mert 5 a tót lutheránusokra nézve mondta szóról- 
szóra az t : „dió luthorische Slovaken sind wohl die 
bedrängtesten.“ Ha ez túlzás, kéri a nyilatkozó Hol- 
lerungot, hogy mutasson neki még más lutheránu
sokat, a kiknek nem volna egyetlenegy középisko
lájuk, mint nincsen a tótoknak. A lappok száma 
csak 32 ezer s azoknak van középiskolájuk (külön 
egyetemi tanszék a chrisztiániai egyetemen szork.) 
s a norvég állam törvényhozási lag kimondta, hogy 
nyelvüket tökéletesen nem értő pap nem mehet 
hozzájuk. Az oroszországi elnyomott lutheránusok
nak van egyetemük. Nem képes felfogni a nyilat
kozó, hogy az erdélyi szászokat mcgczáfolni akaró 
Holierung ur miért hajtott épen a tótoknak . talán esak 
nem azért, mert legkönnyebb ülni azokat, a kik 
gyengék és levertek. Nem hiszi, hogy irigyelné azt 
a szellemi és anyagi segélyt, melyet nyújtanak ne
kik a reformáczió földjén élő testvéreik n hitben. 
Czikkét azzal zárja be: „Mi szivünkből örülünk, 
ha a mi benszülött német testvéreink jobban si
mulnának az anyaegyház hithű lutli. köreih tz s ha 
azok által a legbőségesebben támogattatnának ; — 
az bizonyára egész egyházunk javára szolgálna.“ 
Mi azt hisszük, hogy szaporodni fog hazai orszá
gos egyházunkban is a hithű és Luther szellemű 
német papság száma és ritkulni fognak ott is a 
Bariba Mór-féle theologiai irány követői.

A „ R e l i g i o “ sok számon át közli az ISO.*», 
lourdesi magyar zarándoklat leírását ]>r Búrt Iván 
tollából. A többek között Lourdes csodáiról szólva 
azt mondja: „Az összes gyógyulások között legcso
dálatosabb és legplasztikusabb do Rudder Péter 
esete, kinek eltört lába Ö óv és két hónap múlva 
Belgiumnak nevezetes bucsujáró helyén, a Lourdes 
Oostakeri barlangban, a lourdesi Szűz közbenjárá
sára egy pillanat alatt összeforrt.“ Kiváncsiak va
gyunk, miként szerezhetett a l>r, ur tudósítást a lour
desi Szűz e messzire nyúló működéséről ? Az 50-ik 
számban arra hívják fel a közönséget, bogy a pá
pa Magyarországra nézve nyilvánított hitegységi 
óhaját az által igyekezzék mindenki megvalósítani, 
hogy kész legyen belépni a Magyarország hhegysé
géért könyörgő nagy, országos imaegyesületbe. Az 
indokolásban azt mondja : „A jövőre nézve, úgy 
látszik, a magyarságnak élete ahhoz az isteni ren
deltetéshez van kötve, hogy megkezdi-e Európa Ko- 
letén a visszatérést a keresztény hitegységre, a 
mint erre Európa Nyugatán a világuralom an
gol nomzet nyert szemmel látható hivatást az 
Istentől.“

1 gyanazon szám tárczája „Kossuth Lajos 
szennyeséről“ czikkezik. Borzasztó dolgok vannak 
itt felsorolva chronologiai sorrendon. A sok közül 
álljon itt egy : „1855. január 4-én Mazzini elnökló- 
se alatt tanácskozás volt Londonban a fölött, kit 
gyilkoljanak mog elóbb ; V. Ferencz modenai lier- 
ezoget-o, vagy III. Károly pármai herczeget Kos
suth, Lemmi értesítése alapján, a választást Károly 
pármai herczegre irányította.“ A szennyes czikk

végre azzal végződik : „Ezek után most már, úgy 
hiszem, mindenki átláthat Kossuth Lajos lelkén, a 
ki mindezekben szövetséges pajtás vala, valamint 
azt a szörnyű vógrendoletszorű utalást is az ördög
gel való szövotségro meg fogja érteni mindenki, 
molyét ez az istontelen világforradalmár a magyar 
szabadelvűségnek atyai tanácsul, sőt parancsul ha
gyott. Nô  de vigasztalódjunk ! Bismarck, Crispi. 
Lemmi, Kossuth mind lejárták magukat. Péter szik
láján s az azon álló a kath. egyházon o bukott 
nagyságok sötét tettei nem voltak képesek kifogni. 
Hej sok hires és közönséges agyvelő fog még Ma- 
gvaroszágban is Péter szikláján szótlocscsanni I“ --  
N̂ em igv irmi a Roligio, ha Kossuth róm. kath. 
lett volna — nőm ösrneri azt az egyszerű szabályt 
sem „de mortuis nihil, nisi bene.“ Ezen dolgokat 
ólotóben is lett volna alkalma szemébe mondani, 
ugyan miért nem tette ? Péter szikláján nem locs- 
csan szót senkinek sem agya, hanem azok agya is, 
kik azt vélik, hogy Péter szikláján ülnek idővol, a 
mikor az Ur azt elrendeli, elszárad. Ha az ember 
a borzalmas históriák összegyűjtésében leli örömét 
a pápasíig történetéből is szép szemel vényeket 
gyűjthotne összo.

Heküldetett. Az e p e r j e s i  t h e o l o g  i á n  
a beiratások szop. 1—8-ig tartanak, az előadások 
szept. 9-én kezdődnek. — A theologiára lépők tandíj 
czimén egy félévre 5 frt. 25 krt fizetnek s az első 
ízben beiratkozok beiratás czimén 2 frt 20 krt, rnely 
összegen felül könyvtárra kórházra és programúira 
még 3 frt 30 krt. kell fizetniük, a miért a coll. 
könyvtárt használhatják, értesítőt kapnak és szük
ség esetén orvosi kezelésben s ápolásban ingyen 
részesülnek.

.ló erkölcsű és előmeneteli! theol.-ok tnndij el
engedésben is részesülhetnek, de azért szept. 10-ig 
benyújtandó kérvényen folyamodnak kell.

A lapok utján jelzett t h o o l  i n t o r n á t  us  
szept l-én megnyílik s ehoz képest felhívom azon 
bittanhallgatókat, a kik ezen jótéteményt igénybe 
venni akarják, hogy ez iránt való folyamodványaikat 
aug. 20-ig h o zz á m b e k ü 1 d j ó k. Ezen folyamod
ványban jelentsék ki, hogy egészségesek és alávetik 
magokat az internatusi szabályoknak Melléklendők 
tanulmányi, erkölcsi és szegénységi bizonyítványok.

Az intornatus teljesen ingyenes és csak fel
szerelés s beiratás czimén tartozik mindegyik 2 ftot 
fizetni. Az internátusbán kapnak a felvett theol.-ok 
lakást, reggolit (1 pohár tej zsemlével vagy kiili- 
vel) fűtést, világítást és kiszolgálatot. Kosztot a 
konviktusban kapnak csekély díjért, a mely később 
mcgáliapittatik a folyamodók kérvénye alapján; de 
mivel a konviktusi dij ogész óvro 62 frtot tesz s 
abból minden esetro 10-30 elongedtetik egynek-egy- 
nek ; igy körülbelől (közép szám) 42 frtba kerül 
egynek tiszteséges ebédből és vacsorából álló koszt
ja. A szükséges ágyneműt minden bennlakó ma
gával hozni tartozik.

Mnyer Endre.
e. i. thool. dókán a honlakók

felügyelő tanára.

A bánáti ev. esperessé# legutóbb tartott 
gyűlésén a köv. határozatot hozta: „az ev. püspö
kök által az erre egyedül jogosult fórumok mel
lőzésével elrenedelt házassági agendai változta-
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tást tudomásul nem veszi; egyház megyei nagyt. 
tőesperesünknek szándékolt változtatásokkal szem
ben kifejtett nézetét teljesen magáévá teszi, és 
múlt évi jegyzőkönyvének XXXI. a) pontja 
alatti, most már tények alapján is teljes- n czél- 
ezerünek bizonyult határozatát újból is hangoztat
va, kimondja, hogy a házassági Agenda meg
változtatása tekintetében, a liivek meghallgatá
sa, esetleg a zsinat hozzájárulása nélkül kibocsá

tandó bármely utasitást, rendeletet, vagy fel
hívást, mint illetéktelent, figyelmen kivül hagy
ja  s annak az egyház megye területén való al
kalmazását meg nem engedi.

Felkéretnek egyszersmind a kerületi gyű
lésre kiküldendő követek, hogy ennek a hatá
rozatnak a kerületi gyűlésen érvényt szerezni 
igyekezzenek, s a mennyiben ez nem sikerülne, 
jelentsék be egyházmegyénk ezen negállapodá- 
sával ellenkező bármely határozat elleni tiltako
zásukat. “

Változás az ág. ev. egyház vezetésében czi- 
mtí czikkünket a politikai lapok is átvették. 
Nyilatkozatok történtek diplomatikus és esetlen 
módon sok felől. Nem látjuk megczáfolva azon 
mü sűlésünket, hogy az értekezlet megtartatott. 
A politikai lapok közleményei arra adtak okot, 
hogy már egyes gyülekezetek és esperességek 
siettek a biza'mi nyilatkozatokkal Változás te« 
hát nem lesz, legfeljebb egy kis bizalmi játék, 
esetleg több felvonásban

Az arad-békési esperesség közgyűlését f. 
hó 23-án tartotta Aradon, A részletes tudósítást a 
jövő számban adjuk.

Az esperességi közgyűlés egyhangúlag ki
mondta, miszerint a már létező theol. intézetek 
fennállását továbbra is óhajtja, az egyesítési javas
latot czélra vezetőnek a theol. műveltség fokozásá
ra nem tartja s veszélyt lát abban egy esetleges 
felszeg irány állandósítására. Ezzel kapcsolatban 
azon íelterjesztéssel él az esperesség a kerülethez, 
hogy a már meglevő theol. intézetek mellett Buda
pesten, az egyetemen, theol. fakultás állíttassák fel 
allami költségen.

A Pozsonyban felállítandó „Otthonra“ az es
peresség nem járul anyagi segélylyel ; mert nem 
óhajtja a thel. ifjúságnak internátusbán való ne
veltetését.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

M. M. Mosócz. A lap előfizetési ára 2 frt — igy az 1 
í r t  többlet a jövő év előfizetése.

Sch. K. Szt Gy. M ár az egész évre elő volt fizetve. 2 
í r t  a jövő év szám lájára Íratott.

R. K. A hiányzó szám ok m ennek. R észem ről jobban 
tudok  rokonszenvezni azokkal, a k ik  szigorú ref. confessio- 
nális alapon állanak, m int azokkal, k ik  ez alapot holm i me- 
thodista „találm ányokkal“ szeretnék felcserélni. A helyes „unió“ 
barátja  vagyok, mely szerintem  abban áll, hogy m indegyikünk 
ragaszkod ik  sajátjához, de a hol arról van szó, hogy a rég i 
rósz ellen har-cz öljünk, ott egym ást tám ogatjuk és egy czélra

törünk. Fájdalom , ú jabb időben a politika az, a mely ezen 
egy czélt elhom ályosítja.

G. J. KI. Jó k ivónataiért s lapunk terjesz tése körü l ta
núsíto tt buzgalm áért fogadja mély köszönetemet. Hogy a szer
kesztőnek erős gyom orral kel bírnia, az bizonyos. De hát m i 
is szú runk  és vágunk  s ezért el kell tű rnünk , ha mások is 
velünk ezt cselekszik.

J. J. Granton Wise. Köszönöm a szives értesítést s ké
rem  továbbra is szerencséltessen az ottani állapotok ecsetelé
sével. K ívánatos, hogy a k ik  a L u th e r által m egindított és 
keresz tü l vitt reformáczió álláspontján állunk, az egy hitben 
a nyelvek és országok különfélesége daczára egyeknek érez
zük m agunkat és tám ogassuk egym ást egyházunk  hivatásá
nak  betöltésében. Levél m egy. A lapokat m egkaptam .

L. M. Zs. L égy  szives egyházad nagy  áldozatkészségé
ről, az egyházi adó terén, értesíteni. Sajnálom, hogy nem ta 
lá lkozhattunk  többé.

Kovács Fái, Puszta.-F . Túlfizetés 1 frt a jövő év szám 
lá já ra  Íratott.

M. E. E. M utatványszám okat küldünk . K özlem ényeire 
lapunk  nyitva áll. K özlem ényeket nem  előfizetőktől is elfo
gadunk.

Lapunk jelen számával a második évfolyam 
második felébe lép. Ez alkalommal lapunk új mel
léklettel jelenik meg, melynek első számát veszik 
t. olvasóink. A „Külmisszió* szerkesztését Seholtz 
Ödön, ágfalvi lelkész úr, vállalta el s igy a keresz
tyén élet ezen gazdag tere bővebben lesz ismertet
ve, mint a hogy mi azt lapunk e czélra szánt szűk 
keretében ismertethettük. A „Külmisszió“ a keresz: 
tyén élet ezen legideálisabb pontja képezze rnind- 

I nyájunk érdeklődésének tárgyát s ez érdeklődés 
j nevelni fogja hitünket és szorosabbá teszi közöt

tünk a kapcsot Istenországa szeretetében. Ez az a 
! mező, mely a belharczok zajában, országos egyhá- 
| zunkban, eddig elhanyagolva, parlagon hevert. 

Ezen parlagon heverő mező megmunkálásának 
kezdetét jelezze új vállalatunk.

Lapunk barátai közűi többen felszólítottak 
arra, hogy az havonként többször jelenjen meg. 
Válaszunk mindég az volt, hogy inkább a lap ter
jedelmét bővítjük, mivel egyházi lapnál nem fontos 
a gyors hirszolgálat, fontosabb a biztos események 
alapos kritikája és a válogatott tartalom.

Anyagi kiadásunk a lap melléklete által na
gyobb lesz. Kérjük azon olvasóinkat, kik az elő
fizetéssel még mindég hátralékban vannak és is
mételt felszólításunkra sem tesznek eleget kötele
zettségüknek, szíveskedjenek tartozásuknak eleget 
tenni. A sok hátralék akadályozza a lap terjedelmé
nek további bővítését. Az előfizetési ár csekély. 
Teljesen szegény lelkésztársainknak és tanítóink
nak, ha arra felszólittatunk ingyen küldjük a lapot.

Lapunk ezentúl minden hó 30-ikán küldetik 
szét. Értesítéseket, közleményeket háromnyelvű 
egyházunk bármelyik nyelvén elfogadunk s azok 
bű fordításáról gondoskodunk.

A lap előfizetési ára a „K.ülmisszió“-val együtt: 
egész évre 2 frt., félévre 1 frt. Egyes szám 20 kr.

A „Külmisszió“ az „Ev. Egyházi Szemle“ 
nélkül egész évre 50 kr. Égyes szám ára 5 kr.

Lapunk teljes példányaival, vagy csak egyes 
számokkal, kívánatra szolgálunk.

Az előfizetési pénzek az alól jelzett czimre 
küldendők.

B.-Csabán 1896. Julius 30 án.
A í „Evangélikus Egyházi Szemleu

kiadóhivatala.

Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvéreknél 1896.



ÜŰLMISSZIÓ.
AZ .EVANG. EGYHÁZI SZEMLE- melléklete.

S z e rk e s z t i :

Scholtz
er. lulh. lelkész Agíalvén.

Melléklet az .  h\ K. Sz.m 7-ik számához (1 . N /.;  II.-Csaba, 18 9 ti. julius 30.

Az „E- E. Szemle* előfizetői n mel
lékletet d i j t a l a n ú l  kapják. 
Maga a , k ü  1 m i s s z i ów egy érre 
50 k r, — mely összeg II . - C s u- 
b á n, nz „E. E. Szemle" kiadóhi

vatalánál fizetendő.

A „K ii I m i h h i  i 0“ szellemi ré
szét illető összes közlemények, min
den hó 1-ig A g f a 1 v á r a (Sop

ron megye) küldendők.

Tájékozásul.
Ha napjainkban o 1 f o g u 1 a 1 1 a n ú 1 szem

léljük hazai háromnyelvű evang. egyházunk bol- 
viszonyait, nem tehetjük azt fájdalom és szégyen
érzet nélkül. Lépten-nyomon a ziláltság, czéltalan- 
ság és tehetetlenség tüneteivel találkozunk, még 
pedig úgy a felső, mint az alsó fórumokon. Gyak
ran úgy tetszik, mintha azt sem tudnék, hogy vol- 
taképen hát minők is létezünk ? A történelmi fej
lődés folyományaként itt vagyunk, a fatalista egy
kedvűségével tengetjük tehát életünket, amíg lehet 
— s ha egyszer az utolsó tengely is elkopik, majd 
C 6 a k  beledőlünk — valamely árokba . . .

Ha nem akadna mindég valamelyes nemzeti
ségi heczcz, melynek nagyhangú tárgyalása alatt 
egyesek olcsó dicsőséghez jutnak s ha nem kívánná 
nehány, a közigazgatásra vonatkozó ügy, évröl- 
évre elintézését, — talán még attól a sok gyűlés
től is elesnénk, melyek manapság úgyszólván egye
düli kifejezői egyházi életünknek.

S ha egyházunk ezen szomorú helyzetének 
okát keressük, úgy véljük, hopy minden mi nyo
morúságunknak kútfeje a h i t o t l e n s é g .

Azért hiányzik nálunk minden egyháziassóg ; 
azért nem található fel körünkben az annyira szük
séges lulh. közszellem ; azért tengődik s nem tud 

virágzásra vergődni a belmisszió ; a z é r,t n e m  
g o n d o l u n k  a k ü l m i s s z i ó r a ,  n e m  
t ö r ő d ü n k  a h i t t é r i t é s s o l .

S ha már valamennyi, a l e g u t ó b b i  k ö 
r ü l m é n y  a legridegebben bizonyítja, hogy 
egyházunk tetszhalott s közel áll a végvonaglás- 
hoz, a teljes elzülléshez, — ha újjá nem születik. 
Mert h i t t é r i t é s t  csak h i t t e l  lehet űzni. 
Csak a ki birtokában van a megigazító keresztény 
hitnek, s érzi, tapasztalja saját magán annak meny- 
nyei áldásait, csak annak szivében támadhat a 
vágy, hogy ezen égi kincset, a bűn rabságában ülő 
szegény pogány népnek is közvetítse. Azért látjuk,

hogy mig a hit alapján rendületlenül álló egyhá
zak tartják fon a legnagyobb s legeredményesebb 
misszióterületekot, — addig azon egyházközösségek, 
melyek sivárrá lettek, a rationalismus öldöklő s 
minden hitéletet elsorvasztó befolyása alatt, vagy 
semmi, vagy csak igen eredménytelen külmissziói 
munkásságot fejtenek ki: mire ismét legszomorubb 
példa, hazai evang. egyházunk ! S nem törődvén a 
misszióval, épen azért elesünk attól az áldástól is, 
melyet a misszió az anyaegyházra hoz, az által, 
hogy a messze idegonben élesztett hit emeli, nö
veli az anyaegyház tagjainak hitét, szeretetét s ál
dozatkészségét is; mert a minden téren nyilatkozó 
kölcsönhatás itt különös áldással nyilvánul !

Azonban bármily szomorú is hazai egyházunk 
jelenlegi képo, egy örvendetesebb megfigyelést 
mégis tehetünk, azt, hogy legújabban egyre töb
ben jutnak arra a tudatra, hogy egyházunkat csak 
egy módon menthetjük meg a bukástól : ha v is  z- 
s za t é r ü n k  ő s e i n k  h i t é h e z .

Az üres templomok ijesztően beszélnek s az 
ebből folyó erkölcsi romlás, mely népünkot a bűn 
útjára s a társadalmi rend és béke feldúlására ösz
tökéli, megdöbbenti a felületesebb lelkoket is ; azon 
tapasztalás pedig, hogy gyülekezeteink kegyesei, 
nem találván nálunk lelki szükségletük megfelelő 
kielégítését, némely vidéken tömegesen térnek a 
szekták karjaiba, mély fájdalommal tölti el az Ur 
igazainak szivét. Mind sűrűbben hallszik ennek 
hangoztatása s legtöbb egyházi lapunkban olvas
tunk legújabban czikkekot, az eddigi állapot tart
hatatlanságáról. S habár a legtöbb felszólalás ma 
még csak „kiáltó szó a pusztában“, mégis úgy 
érezzük, hogy ismét közibénk tért az : „kinek az 
ő szórólapátja kezében vagyon és megtisztítja az 
ő szérűjét és az ő gabonáját csűrébe betakarja ; a 
polyvát pedig mogégeti olthatatlan tűzzel“ (Máté 
3. 12.) Az ő lelkének sugallatára a belmisszió ügye 
nehány önálló s a logtöbb általános jollegü egy
házi lapban meleg pártolásra talált; legújabban pe-
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dig a külmisszió iránt is kezdenek a hivő körök 
érdeklődni.

Két óv előtt G l a d i s c h e f s z k y  K. buda
pesti német ref. lelkész felszólitotta a b á s z e l i  
prot. misszióegyesületet, hogy küldjön egy misszióná- 
rust hazánk németnyelvű gyülekezeteibe, ki pré- 
dikálásával híveink hitét élessze s szánalomra s 
áldozatkészségre indítsa őket a szegény pogányok 
iránt. Tavaly pedig S c h m i d t  K. J. pozsonyi 
lelkésztársunk az igy megindított mozgalmat h e- 
1 y e s e b b irányba terelte, amennyiben tekintettel 
arra, hogy hazai németnyelvű egyházaink oroszlán 
része^lutheránus, a l i p c s e i  ev.  l u t h .  m i s s z i ó 
e g y e s ü l e t h e z  f o r d u l t ,  hasonló kérelem
mel.

Az első helyről 1894. őszén L i m b a c h  S. 
missziónárus utazott meg több németnyelvű evang. 
hitközséget, az utóbbi misszióegyesületből pedig 
maga S c h w a r t z  misszióigazgató és H a n d -  
m a n n  misszióesperes voltak vendégeink. Gyüle
kezeteink mindkét alkalommal nagy érdeklődést 
tanúsítottak az előadások iránt s szépen is áldoz
tak a szent ügyre, de ez nem elég ; a megkezdett 
szent munkát folytatni és fejleszteni k e ll! !

Azóta egyházi lapjainkban is gyakrabban ol
vashatunk egyes a hittérésre vonatkozó czikkeket 
és megjegyzéseket, sőt Főt. G y u r á t z Ferencz 
püspök ur Öméltósága s valószínűleg a többi püspök 
is, felszólitotta a .lelkészeket és gyülekezeteket, 
hogy áldozzanak a szent misszióra s küldjék a be
folyó pénzt a gyámintézet pénztárába, mely a ho- 
vaforditásról gondoskodni fog.

Ezen az ügy iránt nyilványuló nagyobbfokú 
érdeklődés okadatolja, hogy a missziói tevékenység 
részletesebb ismertetésére vállalkozunk. Azonban 
ismerve hazai protestáns sajtóügyi viszonyainkat, 
nem adunk ki önálló lapot, hanem az „E. E. Sz.“, 
ezen határozott irányú, háromnyelvű országos egy
házunk érdekeit függetlenül szolgáló és védő lap
hoz csatlakozunk, állandó mellékletül, mégis úgy, 
hogy a „K ü 1 m i s s z i ó r a“ külön előfizetést is 
nyitunk.

Abból, hogy az „E. E. Szemlédhez szegőd
tünk, már a „ K ü l m i s s z i ó “ követendő iránya 
is kitűnik. Elsősorban a l u t h e r á n u s  nevezete
sen a l i p c s e i  missziói törekvéseket akarjuk és 
fogjuk ismertetni és támogatni ; de másodsorban 
gondunk lesz rá, hogy kellő tájékoztatást nyújtsunk 
a többi prot. egyházak missziói működéséről, sőt 
azok küzdelméről a róm. missziókkal is.

Lapunk Magyarországon az első és egyedüli 
lesz a maga nemében, kérjük azért egyházunk 
közönségét, hogy fogadja azt szívesen. De kérjük 
Istent is, az örökkévaló királyt, a halhatatlant, lát
hatatlant és egyedül bölcset, hogy tegye áldását 
szerény vállalatunkra; engedje, hogy általa érdek
lődést és szeretetet ébreszszünk a szegény pogány

népek iránt s hogy a hittéritós szent művéről olvas
va, hatását látva s átérezve, a mi szivünkben is új 
erőre ébredjen azon megigazító krisztusi hit, mely 
hivatva van meggyőzni az egész világot , pusztúló 
magyarhoni ág. hitv. evang. egyházunk pedig új 
dicsőségre s fényre derüljön általa !

Á g f a l v a  (Sopron m.)
Scholtz Ödön.

Segítsetek  nekünk!
Isten a k a r ja !

i.
Miért missziondlunk ?

Sokan azt hiszik, hogy azon óriási munkát, 
mely a pogány népek megtérítését czélozza csupa 
kedvtelésből vagy azon reményben végezzük, hogy 
idővel önmagunknak, gyülekezetünknek, vagy azon 
országnak melyhez tartozunk, anyagi haszna lesz 
belőle. Ha ez csakugyan állana, úgy missziói mun
kásságunk nem sokban különbözne egyes világi 
foglalatosságoktól, pél. felfedezési utazások vagy 
kereskedelmi vállalatoktól s mint minden e világ
ból való dolog, rövid virágzás után elhervadna, 
megszűnne.

De nem ; — azon roppant vállalkozás, mely 
a pogány népeknek a bűn szolgaságában fogva tar
tott l e l k é t  akarja megmenteni az örök élet szá
mára, s z i k l a a l a p o n  kell, hogy álljon s ezen 
sziklaalapot m i n d e n h a t ó  k i r á l y u n k  azon 
világos és félreérthetetlen parancsában bírjuk : 
„Menjetek el és tanítsatok mmden népeket,“ vagy 
amit ez tulajdonképen je len t: „Tegyetek minden 
népeket tanítványaimmá, — keresztényekké!“

Milyen nagyjelentőségű, világraható szó ez ! 
Mert igaz, hogy Krisztus mindenhatósága csoda- 
fényben tündököl, midőn megdorgálja a szeleket és 
a tengert; szeretetének biborfénye sugározza körül 
szent keresztjét, midőn az összes bűnösökért imád
kozik : „Atyám bocsás meg nekik;“ mennyei gló
ria övezi körül a feltámadott homlokát úgy, hogy 
a tanítványok térdre borulnak előtte, Urok és Is- 
tenök e lő tt: de mindezen dicsőségsugarak e g y  
gyúpontban egyesülnek akkor, midőn Jézus a ga- 
liléai hegyen állva megparancsolja tanítványainak, 
hogy menjenek szét északnak és délnek, nyugat
nak és keletnek mind a föld végéig s egyesítsék 
az összes népeket, melyek a földön laknak az ő 
keresztje alatt. Nagyobb és fontosabb parancs en
nél, emberi ajakról soha el nem hangzott ; igy 
csak a mindöröktől-mindörökké való I s t e n f i ú 
szólhatott, kinek a pogányok örökségül adattak 
(2. zsolt.).

S csodálkozásunk még fokozódik, ha azon 
gyönge eszközöket látjuk, melyekre Jézus ezen 
óriási munkát bízta. Szegény koldusok erszény, 
táska és saru nélkül, félelemtől reszkető halászok, 
tudatlan galiléabeliek : ezeket emeli a világ összes 
királyai, szentjei, bölcsei, tudósai, nagy és dicső fi
ai felé, hogy általok m i n d e z e k  tanítványaivá 
legyenek. Valóban, ezen egyetlen parancsból lát
hatjuk, hogy Krisztus hatalma, minden más hata
lom felett vagyon !
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De felmerül a kérdés : v á l j o n  e z e n  pn- 
r a n c s  r e á n k  i s  k ö t e l e z  ő-o V Nos ked
ves olvasó, közvetlenül ezen missziói parancshoz 
fűződik az Ur azon nagybecsű igéroto : „íme, ó n 
t i  v el e t e k  v a g y o k  mi n  d ó n  n a p o n  o 
v i l á g  v é g e z t é i g . “ Ugyebár, ezen igérotot, 
mely az egész világra vonatkozik » az idők végéig 
tart, magadra is szeretnéd vonatkoztatni ? Szeret
néd, ha Jézus veled is lenne minden napon, — s 
ez igy is lösz, ha a fenti i g ó r o t o t, az azt 
közvetlenül megelőző s Isten országára vonatkozó 
királyi p a r a n c s t ó l  el nem választod. Mert 
a milyen igaz az, hogy Jézus minden tanítványa 
vigasztalást lelhet azon ígéretben, hogy az Ur az ő 
irgalmával és kegyelmével mindég közelében van, ép 
olyan bizonyos az is, hogy oz?n Ígéret o 1 s ő s o r 
b a n  a z o k r a  v o n a t k o z o t t  é s  v o n a t 
k o z i k ,  kik Jézus missziói parancsához híven el
mennek széles o világra! Mint bárányt a farkasok 
közé, — úgy küldi szét az ő gyönge, szegény kö- j 
veteit; de a gyönge, kicsiny seregnek azért nem 
kell félnie és rettegnio : hi szón Jézus velők me
gyen és velők marad. S amint a missziói Ígéret 
meszszo túlszárnyalja az apostolok korát s meg nem 
szűnik a világ végéig, úgy a missziói parancs is 
s z  ü k s é g k é p o n  ezen egész időro vonatkozik.

„A világ vége“ még azon máp, hasonló mon
dást is emlékezetünkbe hozza : „Es predikáltatik 
az Isten országának ovangyélioma a z  e g é s z  
f ö l d ö n ,  hogy az m i n d e n  p o g á n y  o k 
n a k  bizonyságul legyen, és ezek utón eljő (Je
ruzsálemnek — a világnak) a végo.“ (Máté *4, 14.) 
Hogy a megtérés és a hit mindenütt prédikáltas- 
sék, viszsza vonul a feltámadatott a menny rejtő
kébe, honnan nem akar előbb visszatérni, inig ezen 
prédikálás az egész földön el nem terjed, — ha nem 
is minden népek megtérésére, legalább „bizonyságul 
minden pogányáknak.“ Jézus ezen három mondása 
„háromszoros kötél, mely el nem szakad ;“ szavak, 
melyek ellonmondást nőm tűrő határozottsággal 
tisztán és világosan bizonyítják, hogy Krisztus 
menybemenetelének napjától, visszajövetele napjáig 
missziói időszak van, s hogy ennélfogva a misszió 
nagy munkájában részt venni, minden keresztény 
ember szent kötelességei

De nem csak Krisztus urunk külső parancsa 
hanem a kereszténység b e l s ő  l é n y e g o  is 
kell, hogv ezon szent kötelesség teljesítésére ösz
tönözzön bennünket. Ha Krisztus n é l k ü l ,  bűnei 
miatt, m i n d e n  ember elhárhozik, s ha o g y o- 
d ü l a Krisztus érdemében találhatunk m i n d 
n y á j a n  üdvösséget, úgy obből önként kö
vetkezik, hogy az Ige evangyéliomát hirdetni 
kell minden népeknok. A koreszténység tehát 
misszió vallás, mely a fényhez hasonlóan belső 
szükségszerűségből mind szélesebb körökben ter
jed s minden lélek előtt bizonyságot akar tenni 
a Krisztus által szorzott üdvről: mig v i l á g v a l 
lássá nem lett. S ezon fényt a keresztény e g y  h á z  
terjeszti, miért is reá vonatatkoznak az Ur szavai: 
„Ti vagytok e világnak világosságai“ és: „Fényi
jók a ti világosságtok az emberek előtt!“

(Folyt, következik .)

Lipcse, Handmann R.
misszió osperos.

A lipcsei ev. luth. m isszió-egyesületről.
Az egyesület lapja a egyéb kiadványai. A

lipcsei misszió-egyesület, „ E v a n g e l i s e  h-L u- 
t h e r i s c h e s  M i s s i o n s b l a t t “ czimen 
H a n d m a n n  R. misszióo6poros szerkesztésében, 
czéljai s munkássága ismertetése s népszerűsítése 
végett lapot ád ki. A folyóirat havonként 2-szer 
jelen meg 16 —24 lap terjedelemmel, illusztrálva s 
bő tartalommal. Előfizetési ára postai küldetéssel, 
egész óvro 1 frt 20 kr. könyvkereskedés utján po- 
dig csak 72 krajezár s megrendelhető Naumann J. 
könyvkiadóhivatalában Lipcsében. — Az egyesület 
ezenkívül számos a hittéritésre vonatkozó munkát, 
tiizetot is ád ki, melyek közül ezúttal csak a 
„Polmzweige von dóm ostindischon Missionsgebiet“ 
czimü népiratkákat említjük meg s azokat a me
lyek „Lichtstrahlen im dunkeln Erdtheile“ czimen 
jelennek meg. Egy-egy füzet ára csak 5 - 2 0  fillér 
s az elsők az egyesület i n d i a i ,  az utóbbiak pe
dig a f r i k a i  működését ismertetik népszerű mo
dorban. Úgy a lap, mint a népiratkák terjesztése, 
hazai n é m e t  n y e l v ű  gyülekezeteinkben is 
nagyban hozzájárulhatna a misszió-ügy népszerű
sítéséhez. Különben bírjuk a szerkesztő felhatalma
zását, hogy az egyesület összes kiadványait tetszés 
szerint felhasználhatjuk lapunkban s élni is fogunk 
ezon nagybecsű felhatalmazással.

Közgyűlés. A lipcsei ev. luth, misszió-egye
sület minden évben a pünkösd után következő szer
dán nagygyűlést, (Jahresfest) tart, melyen az uj 
mis6ziónárusokat felszentelik s az egyesület ügyoit 
bajait megbeszélik. Az idei nagygyűlés május 27-éü 
volt, Lipcsében. Lapunk legközelebbi számában 
részletes leírást közlünk róla.

Mozgalom a páriák között. Missziónk főmű- 
ködési tere Indiában Madrász vidékén, a hinduk 
között van. A munka, mely sok költséggel, fárad
sággal s önfeláldozással jár, éveken át csak nehe
zen haladt előre s különösen megnehezítette a hit- 
térítést az ott fennálló kasztrendszer. A múlt év
ben azonban a legalsóbb kaszt, a szegény p á r i á k  
(helyesebben p a r r o i-ák dobosok) között nagy 
mozgalom támadt a koreszténység javára. Szegé
nyek százával tódulnak missziónarusainkhoz s ké
rik a felvételt lutheri egyházunkba. Ez amily örö
möt, épon olyan gondot is okoz a hittérítő testvé
reknek ; mert mihelyt egy hindu megkeresztoltetik, 
rögtön kitagadják rokonai, barátai, egész nemzet
sége, sehol munkát, keresotet nem kap s igy a 
missziónárusok az áttértek testi ellátásáról is köte
lesek gondoskodni, a mi igen sok költséggel jár. 
Legutóbb K a b i s z testvér, egyesületünk egyik 
legbuzgóbb missziónárusa, nagy földterületet vásá
rolt, molyén az áttért páriákat letelepítette, hogy 
földművesekké logyonek. Elutasítani egy községből 
som lehet a kerosztségre jelentkezőket, mert külön-
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ben rögtön befészkelnék magokat oda a többi kö
zelben működő methodista, baptista, pápista, angli
kán stb. misszió egyesületek munkásai; ezt pedig 
a misszió érdekében minden áron ki kell kerülni, 
mert a többféle felekezet közti elmaradhatlan súr
lódás okvetlenül ártana a szent ügynek.

Felkelés az afrikai misszióterületen. Egye
sületünk második fontos működési tere Ke l e t -  
Af  r i k á b a n  van. Ottani vállalatunk, mely még 
csak néhány éve áll fen s még mindég a kezdet 
nehézségeivel küzd, legutóbb nagy veszedelemnek 
volt kitéve, A benszülöttek egy része fellázadt az 
angol fenhatóság ellen s R ab  a i falu angol misz- 
szió állomását meg is támadta. Ezen lázadás alatt 
missziónk is sokat szenvedett. Egyik legközelebbi 
számunkban részletesebb tudósítást Írunk ottani 
testvéreink nyomorúságának idejéről.

Adományokat a lipcsei misszió-egyesület javára 
szívesen fogadunk s nyugtázunk lapunkban.

Különféle misszió egyesületekről.
A herrnhúti testvérgyülekezet missziójáról

ezeket olvassuk a R i c h t e r  szerkesztésében meg
jelenő „Die Evangelischen Missionen1*) **) czimű lap
ban : „Németországban a legkisebb evangélikus mis
sziógyülekezet a testvér-egyesület. Németországon 
csak 24 ilyen gyülekezet van 7914 lélekkel s ha 
az összes angol, amerikai, s ausztráliai testvér-gyüle
kezeteket hozzávesszük, úgy valamennyien együtt 
is csak 34,623 lelket számlálnak. Ezen testvéregye
sület a legrégibb s legnagyobb misszióterületeket 
gondozza. Missziói bevételei s kiadásai évenként 
meghaladják a fél millió márkát. Most a testvér- 
egyesületet, nagy csapás érte : 1894/95 évi száma
dása 109,960 márka hiánnyal zárult. Miután a ta
gok csak a folyó missziókőltségek fedezésére is 9 
márkát áldoznak f e j e n k é n t ,  ezen tetemes hiány 
fedezése lehetetlennek látszott. S ime, a lehetetlen 
lehetővé lett. 1895 szeptember havában tette a 
misszió vezetősége a pénztár szomorú állapotát is
meretessé, s már 5 hónappal később, ezen év feb
ruár havában öröm s bálatelt szívvel tudathatta, 
hogy a nagy misszió adósság utolsó részlete is fedez
ve van. Németországban még talán sohasem ta

*) M egjelenik Gütersloh-ban, B ertelsm ann C. k iadásá
ban, — illusztrálva. Előfizetési ára 3.20 m árka.
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pasztaltak missziói czélokra ily nagy áldozatkész
séget. Ha a testvéregyesület missziólapjában az ado
mányok nyugtázását átolvassuk, úgy csodálkozunk 
az összegek nagysága felett ; 1000—3000 márkás 
adományok nem tartoznak a ritkaságok közé, 100 
márkát pedig szegény emberek is nagy számban 
áldoztak. Hollandiában a kis z e i s t i  gyülekezet 
egymagában 17,000 márkát gyűjtött. — Ezen defi
cit törlesztésének történetét nem olvashatjuk szé
gyenérzet nélkül, ha arra gondolunk, mily keveset 
áldozunk m i a szent misszió czéljaira. Az olyan 
vállalatot, mely ilyen áldozatkész szereteten épül 
fel, kétségtelenül megáldja az Url . . , .

Egyről-másról.
K iállíto tt keresztény szerecsenek. Berlin

ben most érdekes és tanűlságos g y a r m a t k i á l -  
l i t á s  van, melyen a sok tropikus kiállítási tárgy 
között, számos pogány szerecsen mellett, 7 kiállított 
keresztény szerecsen is látható. Ezek a H e r e r o  
népfajhoz, tartoznak s a Barmenben székelő raj- 
navidéki misszióegyesület gyülekezeteiből valók. A 
misszióegyesület utalva azon sok veszélyre, melynek 
ezen keresztény szerecsenek, a kiállítás látogatói 
részéről ki vannak téve, kéri barátait, hogy ha a 
berlini iparkiállitást megnézik, intézzenek egy-egy 
szívélyes szót hozzájok s adjanak alkalmat a he- 
rero keresztényeknek meggyőződni arról, hogy a 
fehér keresztények szeretettel viseltetnek színes 
testvéreik iránt. Az egyik kiállított, kinek neve 
Kamatoto Jozaphat, elég jól beszél németül s igy 
bárkinek tolmácsul szolgálhat. — Az „Alig, Ev. 
Luth. Kirchenzeitung“ megjegyzi, hogy „keresz
tény körökben általánosan sajnálkozni fognak, ke
resztények ilyetén kiállítása felett“ — s magunk is 
osztjuk ezen derék luth. lap nézetét.

Néprajzi misszió k iállítás Budapesten. 1 A
Kispesten felépítendő róm. kath. Rudolf fogadalmi 
templom javára, katholikus részről Budapesten 
néprajzi missziókiállitást rendeztek. Bár a kiállítás 
rendezői és czélja hitelvi okokból nem bírják rokon- 
szenvünket, a missziót illetőleg mégis sokat ta
núihatunk, ha Budapestre utazva ezen kiállítást is 
megnézzük.

Tisztelettel kérem mindazokat, kiknek lapunkból mutatványszámot küldtünk, bogy ar
ra  előfizetni s előfizetőket gyűjteni sziveskedjenek; azokat pedig, kik a hittérités szent ügyét 
szellemileg is szolgálni akarják, kérem, hogy támogassák lapomat r ö v i d  dolgozatokkal. A 
misszió czéljaira történt adakozások az „Ev. egyh. Szemle“ kiadóhivatalába küldendők s e lap 
hasábjain nyilvánosan nyugtáztatnak.

& ő.
Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvéreknél 1896.
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Revízió.
Általánosan elfogadott szabály az : 

quieta non movere. E szabály követői 
megütközéssel hallják e szót: „revízió“ ; 
mert hiszen legjobb a tények felett na
pirendre térni és a már egyszer ténynyé 
vált dolgot nem bolygatni.

„Vannak zsinati törvényeink. Azok 
változtatása, vagy megm ásítása nem 
szükséges, jó ideig elélünk azokon.“ 
Mintha hallanám sokak részéről e szót, 
a midőn a sokak előtt rémes revíziót, t. 
i. a magyarhoni ág. h. ev. egyház z^nati 
törvényeinek revízióját sürgetem.

Ha zsinati .törvényeinkben nem is 
volna oly sok gyarlóság, mint a hogy 
bőven van s már a végrehajtás kezdetén 
is mutatkozik, még az esetben is szük
séges lenne a revízió. A törvény helyes
ségét a gyakorlat mutatja meg. A leg
jobb törvény az, a melyet hosszas gya
korlat előz meg. A törvény javítására a 
gyakorlatban szerzünk tapasztalatokat.

Mi evangélikusok az egyház szerve
zetet nem tartjrk a hithez tartozónak, 
legkevésbé pedig az örök üdvösség al
kotó részének. Egyházunk különféle or
szágokban különféle népek között külön- 
féle szervezettel bir. Az egy házszervezet 
mint az egyház múló, földi, jogi alkatré
sze yáltozásnak van kitéve, változtatható.

Saját törvényeinket, inig érvény
ben vannak, meg kell tartanunk; mert 
törvények és szabályok nélkül semmi
nemű külső szervezet nem létezhet. A
törvények és szabályok tökéletesítésére
kell törekednünk, hogy igy a szervezet, 
a melynek hivatása Isten országa ter
jesztése, a hitélet ápolása, ne legyen ne
hézkessé és akadálya a tulajdonképeni 
ezél elérésénak. A törvény ne legyen az 
élet koloneza, hanem biztositő korlátja 
és útmutatója.

Zsinati törvényeink, bár nagyon rég
óta húzódott a zsinattartás ügye, nem 
voltak kellőleg előkészítve. Hiszen az 
egész zsinat — a mint annak történet Író
ja állítja, egy ember azon hatalom sza
vára keletkezett: „jó hát! ha zsinatot aka
runk tartani, úgy tartsuk meg és ne ha
logassuk tovább. Menjünk be a zsinatba.“ 
Pedig mily jó lett volna ez esetben a ha
logatás. Három régi püspökünk egy év
ben költözött el az Úrhoz. Uj erők let
tek az egyház kormányzatával megbízva 
Két évre a zsinati törvények szentesítése 
után, létrejöttek az uj egyházpolitikai 
alkotások, teremtve egészen uj helyzetet 
— uj világot!

A zsinati törvény több rendelkezése 
revíziót és pótlást igényel. A zsinat a lel
kész választás rendezését az egyes kerü
letekre bízta — s épen ott, a hol oly fe-
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lette szükséges lett volna az egységes el
eijárás, teremtett még a régi helyzetnél 
is kiilömb sokféleséget. Most majd min
den kerület a fnrcsábbnál-furcsább sza
bályrendeleteiben chinai fallal veszi ma
gát körül. A lelkész választási eljárást a 
zsinat nehézkessé tette, a midőn megvál
toztatva a régi általános szokást, azt az 
ikerelnökségre bizta. Az ikerelnökség a 
helyes közigazgatás akadálya és szigo
rúan keresztül vive hazai országos egy
házunk specialitása. Két fejűség az életben 
csak csoda szíiLőtteken jöhet elő. A zsi
nat elmulasztotta a kóplánkodás mini
mumát törvényileg, meghatározni, pedig 
ez sokkal lényegesebb dolog lett volna, 
mint törvénybe iktatni azt, hogy a vá
lasztási aktus elnökei az esperes és es- 
perességi felügyelő. Vannak aztán oly 
zavart paragrafusok, mint a 48 §, mely
ből alig lehet kiokosodni. A 74-ik §-ban 
kimaradt azon lényeges intézkedés, hogy 
az elhalt lelkész javadalmát az özvegy 
és munkára képtelen szülőkön kivül csak 
a kiskorú, vagy teljesen szegény gyer
mekek élvezzék s nem olyanok is, kik 
azon segélyre nem szorultak, kik esetleg 
jobb módban élnek mint a szegény egy
ház község.

A zsinat által püspökeink szép czi- 
met kaptak, de hatáskörük korlátozva 
lett. Nem lett volna-e idején való, hogy 
a püspök a rendes lelkészi teendőktől 
mentessék fel ? Persze a mi kyriarcháink 
ebben hierarchikus irányzatot látnak. Pe
dig, a ki ösmeri a két hivatás nehézsé
gét, az tudja, hogy e két állást, még ha oly 
sok segédet és titkárt adnak is a püspök 
mellé, betölteni jóle gy  s z e r r e  nem le
het. A mely egyház rendes lelkésze 
püspökké lesz, az tulaj dónk épen felette 
nagy áldozatot hoz a közegyház részére. 
Az ev. püspöknek ma a gyülekezetek hité- 
letéreps nagy gondot kell fordítani és sze
mélyesen is megjelennie ott, a hol baj van. 
Neki szabad idejének kell lenni a komoly 
tanulmányra is, hogy az esetben, ha sza
vát a főrendiházban is felemeli, ne kelt
se azon esetleges véleményt : „ez az Ur

komolyan sohasem tanult s nem tud 
többet mintegy ügyes toasztozó.“ Az ev. 
püspöknek a theologiai tudományban is 
tündökölni kell, de hogy ezt tehesse, 
időt kell adni a komoly tanulmányra, az 
elmélkedésre és imára — s nem lehetet
lenné tenni azt a két hivatal nyűgével—- 
s a fyzikai munka halmazával gátolni 
a szellem felemelkedését s elmélyedé
sét.

A zsinat tartózkodott a részletek 
meghatározásától, csak a nagy birtok 
adómaximumát csodálatos preczizitással 
meghatározta.

A közalap, igaz kis adóval terhelte 
meg az egyes egyház tagokat, de hát ez 
adó összeírása oly nehézkes, hogy néhol 
az összeirás többe fog kerülni, mint az 
az abból folyó jövedelem. A teher ismét 
az egyes egyházközségekre fog háram- 
lani s azok néhol úgy is az állami adó 
100 percentjénél is nagyobb adóval van
nak megterhelve. A domesztika utánzata 
a ref. ilynemű alkotásnak, pedig okul
hatni lehetett volna azokon a bajokon, 
melyeket azon intézmény ott okozott. 
Ezerek mennek ott oly missio pontokra, 
melyek egyáltalában semmi missiot'sem 
teljesítenek. Híveink úgy is eleget áldoznak 
saját gyülekezeteik fenntartására. A do- 
mesztikai külön adózásnak ott van értel
me, a hol a hi vek nem fizetnek gyüle
kezeti, esperességi, főiskolai és kerületi 
egyházi adót.

A zsinati alkotások koronája az ará- 
nyositási törvény. Nem lett volna rósz a 
régi kerületek kikerekitése és igazi ará
nyosítása s nagyban elősegítette volna 
az egyházi közigazgatást. A mi arányo
sításunk páratlan a maga nemében, — s 
hogy az abban foglalt különlegességek
ről nem szólunk ez alkalommal, annak 
oka az, hogy e tárgyról kötelességün
ket megtéve, úgy is eleget szóltunk.

A régi kerületi beosztás valóságos 
gyöngy volt a mostanihoz képest. Mi a 
régi határok fenntartásában, vagy meg- 
bolygatásában hitbeli dolgot nem látunk. 
Utóvégre is emberek alkották a régi ha
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tárt, emberek alkottak újat s az emberek
nek jógiik van ez újat is megváltoztatni. 
Az arányosítás helytelenségét és arány
talanságát minden ember belátni kény
telen. A szenvedély alkotta ez újabb egy
háztörténetünk szomoru emlékét, a meg
fontolás, egyházszeretet és józanság ja
vítsa ki azt, valóban arányos részekre 
osztva a hazai ág. h. ev. országos egy
házat.

A fenti okokból kezdjük meg gyü
lekezeteinkben, esperességekben és ke
rületekben hangoztatni a revíziót és gon
dosan előkészített munkával tegyük jóvá 
a múlt hibáit, szenvedélyét és sebeit.

A m últ századbeli er. nemesség az énekkölté
szet terén.

in.
fíodó Mátyás.

Ezt a férfiút a XVIII. század első felében az 
ev. egyház kiváló díszének lehet novuzni. Barát és 
ellenség egyaránt olyanul tekintette. Mély tudo- 
mánynyal, vallásos buzgósággal és irodalmi tevé
kenységével tündökölt. Kortanai őt a hivő, öntuda
tos keresztyén példányképénok és a porig alázott 
anyaszentegyház leghűbb fiának tartották. Az uj 
kor, melyben felszínre került a mindent elnyelő s 
hatalmába kerítő politika, megfeledkezett e jeles 
férfiúról. Drága egyházunkban nem veszhet el az ő 
emléke s a mint százéves szellemi álmából uj élet
re ébred egyházunk, úgy fog értékben emelkedni 
az ő nemes emlékezete is.

Bodó Mátyás unokája a hires Bodd András 
superintendensnek, a ki Turóczból származó nemes 
és csetneki lelkész volt s a ki 1708 mart. 10-én 
halt meg. Mátyás atyja Podó András J704—1721-ig 
rimabányai lelkész volt. Hol hivataloskodott 1704 
előtt, az ki nem kutatható s nem lehet Bodó 
Mátyás születési idejét és helyét som megállapítani. 
Bodó Andrásról a csetneki anyakönyvek azt mond
ják, kogy 1702-ben szám kivetésben élt, atyjánál 
CsetDeken tartózkodott s ugyanazon évben született 
hármadik fia, János. (Lásd : L. Bartolomaidcs : 
Memorabilia provinciáé Csetnek 305 1.). E szerint 
a XVII. század utolsó éveiben születőit a mi Bodó 
Mátyásunk.

^Bodó András, rimabányai lelkész, fiatalon halt 
el 1721-ben, négy fiút hagyva maga után, u. m : 
Mátyás, András, János és Jónást, a kik ugyan 
atyjuk és nagy atyjuktól elütő hivatási kört válasz
tottak, amennyiben világi pályát választottak, do 
emellett az egyházvédolem és egyházszerotet terén

nem maradtak őseik mögött. (Schmal : Brevis do 
vita Superintendentum evang. in Hungária comnien- 
tatio. Pest 1861. 1 OH 1 ).

Mátyás neveltetési viszonyait közolebhrßi nem 
ismerjük ; do a férfiú jelloméből következtethetjük, 
hogy gyermek korában gondos vallási nevelésben 
részesült. Szülei házában a bibliai és egyházi ének 
gondosan ápoltatott; mórt hisz irodalmi munkás
sága arról tanúskodik, bogy a bibliában rendkí
vüli jártassággal birt és szint úgy Tranoscius éne- 
keskonyvében- Iskoláinkban som azelőtt, sein azután 
soha sem fektettek oly nagy súlyt a vallásos bu.z- 
góság i-zellemének fejlesztésére, mint épen a 
XV111-ik században.

Bartülumaeides fent említett művében azt 
mondja, hogy Bodó Mátyás több helyen s igy 
Beszterczebányán is jért iskolába, amely utóbbi hely 
iskoláin különös befolyással lehetett szellemi fej
lődésére. Hruskovic önéletrajzában látjuk, hogy 
mily áldásosán működtek azon iskolában Bél Mátyás 
és utódja Simonides Pál, fia egyházunk vértanújának, 
Simonides Jánosnak. Bél Mátyás naponként a ta
nítás előtt vallásosságot keltő exhortátiokat tartott, 
melyek mély hatással voltak az ifjúság lelkére. 
Bél Mátyás volt az, a ki az Arnd féle „Öt könyv az 
igaz keresztyénségről“ czimü művet 1715-ken tót 
nyelven kiadta, arra törekedve, hogy az igaz tan
ból kifolyólag igaz keresztyén élet keletkezzék. 
Bodó Mátyás művei arról tesznek tanúságot, hogy 
ő ezen irány hivő volt 8 Arnd műveit szorgalma
san tanulmányozta.

Gymnnsiumi tanulmányai befejozte után a 
jogi pályára lépett, Eperjesen hallgatva a jogot és 
theologiat. A kellő elméloti és gyakorlati képzés 
után Csetnekcn nyitott ügyvédi irodát, a hol töl
tötte gyermekeveit nagyatyja házánál. Csakhamar 
oly keresett ügyvéddé lett, hogy a főurak. daczára 
buzgó lutheránus voltának, őt bízták meg ügyeik
ben. Az ő mély jogi ismeretei, igazságszeretete és 
pártatlansága oly általánosan ismort volt, hogy a 
iiiin* Bnrtolomaeides mondja, a pörösködö felok szí
vesen megnyugodtak az ő Ítéletében s jogi véle
ményezésében.

III Károly uralkodása alatt a kormány kez
deményezéséből egyházunk rendszeresen elnyo
matott. Az evangélikus egyház elnyomását 
ezélzó törvények és rendelkezések között nem volt 
az utolsó az a rendelkezés, mely katholikus eskü 
mintát irt elő a képviselők s megyei és városi 
tisztviselők számára. Ily módon az evangélikusok 
ki lettek zárva a közhivatalokból. Bodó Mátyásnál 
e tekintetben, midőn Gömörmegyo assesorává lett, 
kivételt tettek, a mi ismét bizonyságát képezi azon 
nagy tiszteletnek és tekintélynek, a melyet ő ba
rát és ellenségnél egyaránt élvezett.

Bodó kitűnt a jogi irodalom terén is, kiadva 
az akkortájt jeles művet, melynek czime ; „Juris- 
prudentia eriminalis secundum praxim et consti- 
tutionos Hungaricas in partes dims divisa etc. Po- 
sonii 1751. föl.“

Mint befolyásos, általánosan tisztelt, jogilag 
kitünően képzett és egyházát forrón szerető férfiú 
kiváló szolgálatokat tett. a, létében minden ponton 
veszélyeztetett és elnyomott ev. egyháznak.

Az evangélikusok őt tekintették fő vezető
jüknek és tanácsadójuknak, a kinek tanácsa nél
kül semmit sem kezdeményeztek.A gömöri esperes-
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ség őt választotta esp. felügyelőül. Schmal „Adver
saria ad illustrandam históriám eccl. ev. hungaricam 
pertinantia“ ezimű művében több oly esetet sorol 
fel, a melyben Bodó egyházát védte. Ribini „Me
morabilia aug. conf. in regno Hang.“ ezimű műve 
2-ik köt. 309 lapján felemlíti, hogy 1733-ban ő lett 
kiküldve a gömöri evangélikusok részéről a bécsi 
udvarhoz. Klanieza Márton „Fata aug. conf. eccle- 
siarum stb." ezimű műve 20-ik lapján azt mondja, 
hogy midőn i746-ban a csetneki ev. egyház egén 
vészes felhők tornyosultak, amenyiben az ellensé
ges érzületű báró Andrásy Ferencz, Razlaviczy Fe- 
rencz királyi táblai jegyző által kieszközölte, hogy 
szigornan vizsgálja meg a csetnekiek szabad val
lásgyakorlatát, a minek ezélzata az volt. hogy el
vegyék az evangélikusok templomát, akkor őrt állt 
Bodó és Szontágh Gáspárral egyetemben szétosz
latták a tornyosuló vészfelhőket s a csetnekiek 
megtarthatták úgy szabad vallásgyakorlatukat mint 
a régi templomot is.

Meg vagyok győződve arról, hogy a gömöri 
esperesség történelmének kutatója még sokkal több 
adatot gyüjthetne arra nézve, hogy Bodó mily ki
tűnő szolgálatokat tett egyházának, nekem azon
ban az ő egyházirodalmi tevékenysége méltatására 
kell szorítkoznom, mely ugyan nem ajánlja őt a 
mai kor sovinistáinál, de egyházszeretetének fényes 
tanúságát képezi.

Bodó Mátyás igen termékeny egyházi iró volt. 
Prózai dolgozatai kéziratban maradtak. Ezekből 
kettőt sorol fel Bartholomaeides (Memorabilia pro
vinciáé Csetnek), az egyik czime : „Obrana kres- 
t’anského nábozenství,“ a mely szerinte Grotius Hu
go művének tót fordítása, a másik czime „Poutnik“ 
s tárgya sokban megegyezik Komonius „Labyrint“- 
jének tárgyával. Dolezsal Pál Bodó egyik művéhez 
(„Zvuk evanjeíium vécného“) csatolt hexameteré
ben azt mondja, hogyha Bodó minden kéziratban 
levő műve nyomtatásban megjelenne, a világ el- 
csudálkozna az ő irói tevékenységén. Nagyon kí
vánatos lenne, ha bárki is ezen kéziratok között 
kutatást eszközölne.

Egyetlen nyomatásban megjelent műve Bó
dénak fent jelzett könyve, mely egyházi énekeket 
és verses imákat tartalmaz. 37 ) lapot foglal magában 
e mű s benne 107 eredeti egyházi ének s 145 vasár
napra és ünnepnapokra szóló verses ima van .Igen ta- 
nuságos az az előszó, melylyel Bodó művét meg
nyitja s melyből a szives olvasó engedelmóvel ma
gyar fordításban itt közlünk egy részletet (az ere
detit Bodó biblikus tót nyelven irta) : „Egy okos 
ember sem fogja ócsárolni azoo világiakat, a kik
nek Isten talentomot adott arra nézve, hogy iro
dalmi tevékenységükkel Isten dicsőségét némileg 
előmozdítsák. És napjainkban is akadnak egye
sek, a kik külső hivatás nélkül vallásos irányú 
műveikkel Isten dicsőségét terjeszteni s felebará
taik javát munkálni igyekeznek, ezen okból ón is 
azok közé tartozva, mint azok legjelentéktelenebbje 
nyomdokaikon haladni óhajtok. Találsz e műben, 
kedves olvasó egyházi énekeket, melyeket én nagy
mérvű nyilvános elfoglaltságom közepette a nekem 
juttatott szellemi ajándék mérvéhez képest Isten 
nevének dicsőségére szereztem. Ezen énekek czél- 
ja és rendeltetése az volt Isten dicsőitésén kivűl, 
hogy én azokat magam és háznópem épülésére 
használjam, de miután némely tekintélyes és a 
theologiában jártas férfiú azt véleményezte, hogy

e művecske által sok vallásos embernek szolgála
tot tehetnék, elhatároztam kiadni azokat, hogy má
sokban is legalább oly vallásos buzgóságot kelt
sek általuk, a minő vezérelt engemet akkor, midőn 
azokat szereztem, Ezen énekek által más régi egy
házi jeles ének szerzőket, kiknek emléke és éne
keik az egyházban nagyra becsültetnek, nem óhaj
tottam felülmúlni (a mit bárki is bármint igyekszik 
is oly könnyen nem fog megcselekedni), hanem 
őket követni törekedtem, ekként másoknak is pél
dát adtam, hogy amazokat még jobban követni tö
rekedjenek és gondoskodjanak az Isten dicsőségé
nek terjesztésére szolgáló eszközökről.“ Itt azután 
azok ellen fordul, a kik bírnak szép tehetséggel, a 
melylyel az igaz koresztyénséget előmozdíthatnák, 
de képessegüket mkább a világi téren érvényesí
tik, hogy az emberek tetszését megnyerjék, majd 
ekként folytatja: „ón is az ehhez hasonló 
dolgokkal dicsekedhetnék, mutogathatnám azt, 
a mit más jogtudósoktól és saját tapasztalá
somból tanultam és rendszerbe szedtem, de mivel 
Isten dicsőségének terjesztését az nem igen moz
dítja elő, mind azt szemétnek tekintem s már ré
gebb idő óta másfelé fordítom figyelmemet, arneny- 
nyiben törekszem épülést és az öröküdvösséget 
előmozdító műveket Írni, melyeket itt mind felso
rolni nem tartom illő dolognak. Most pedig ilyne
mű munkásságom legkissebb részét adom, őszinte 
olvasó, kezeidbe, és ha abból csak kevés is épülé
sedre szolgálna, vedd azt szívesen, a többi felett 
meg ne botránkozzál, hanem igyekezzél teremteni 
valami tökéletesebbet a mi épülésünkre “

Bodó énekei nem igen magas röptüek s nem 
is divatos menetüek — ily mintát ő a Tranosci- 
usban nem talált, de kitűnnek formai és tartalmi 
egyszerűségükkel, a mely gyakran emlékeztet az 
ó-cseh énekekre Az Isten igéjén alapuló hit su
gárzik ki azokból s igy a mű czime igen találó : 
Zvuk, alebo ohlas Evanjeíium svatého. (A szent 
evangeliom viszhangja). A nemes tartalmat meg
felelő formába tudta önteni. Énekei Tranoscius 
dallamai szerint énekelhetők. Nyelvezete egyszerű 
és gördülékeny. Teljesen hatalmában bírta a nyel
vet.

Még egy tulajdonság figyelemre méltóvá teszi 
Bodó énekeit. Hazai ev. egyházunk kezdettől fogva 
vonzódott a reformáczió bölcsőjéhez. E vonzódás 
függő viszonynyá alakult át a XVIIl-ik században. 
Az üldözött egyház e szomorú időszakban utalva 
volt a németországi virágzó ev. egyházra. Ott ta
lált menedéket, egyetemeket, könyvnyomdákat, ki
adókat, pártfogókat, ott talált tűzhelyet, a mely 
mellett a sok szenvedésben didergő testét megme- 
legithette. E függő viszony kifejezést nyert az egy
házi irodalomban, a mely kevés kivétellel csupa 
fordításból áll. Természetes, hogy ily viszonyok 
között az egyházi ének sem tarthatta meg önálló
ságát. Az egyházi énekköltők nagy figyelmet for
dítottak a német énekek fordítására. A jelszót 
Krman Dániel superintendens adta ki, Kleych éne- 
keskönyvéhez irt előszóban kijelenti, hogy nagy 
figyelmet fordított arra, hogy minél több német 
ének forditassék le. így számos énekköltő csak 
pusztán ónekforditással foglalkozott, ezek közé tar
toztak : Krman Dániel, Stransky Dániel, Sextius Já
nos, Értei János, Jeszenszky Dániel, mig mások 
nagyobb részt a fordítással foglalkoztak s ezek kö
zé tartoztak Mlynárov Illés, Glosius János, Amb-
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rósius György, Blasius János, Jakobey Pál, Hrus- 
kovic Sámuel.

A világiak nem hódoltak ez iránynak és ere
deti énekeket szereztek, igy cselekedett Kadics 
György, Podmanicky János és különösen Bodó Má
tyás. Ez utóbbinak gazdag gyűjteményében ogyet- 
len forditást sem találunk.

Különös az, hogy Bodó énekoi daczára je
lességüknek nem lettek a családok és az egyház 
közös birtokává, hogy majdnem teljeson feledés
be mentek.

Nincs azon mit csodálkozni. Az „Evangoliom 
viszhangja“ ezimfi könyv ritka könyvvé lőtt. Bar- 
tbolomaeides fentidézett műve 113-ik lapján azt 
mondja, hogy Bodó művének kevés előfizetője volt 
s hogy a peldauyok nagy részét féltve az el koboz
tatástól egy igen nedves helyre dugták, igy azok 
nagy részt tönkre mentek. Az elkoboztatástól pe
dig ez időben nagyon lehetett tartani, ha meggon
doljuk, hogy Mária Terézia uralkodása alatt is 
1768-ban mennyire megcsonkították a jezsuiták 
Tranoscius énekes könyvét.

Tranosius énekeskönyvében valószínűleg azért 
nem vétettek fel Bodó énekei, mivel annak kiadá
sát már sajtó alá rendezte Hruskovic azon évben, 
a melyben Bodó kiadta énekeit. 1745 ben ismét 
kiadta Hruskovic az énokoskönyvet, de ennok 
énekei már akkor túl nagy számban lóvén, csak 
13 új éneket vett fel.

Bodó énekeit, amint már említettük, saját házi áj- 
tatossága számára irta, a melynek nagy barátja és 
ápólója volt. Négy leánya sz imára külön énekeket 
szerzett.

íme mily felette építő hatású ösmerni a XVIIl
ik század evangélikus egyházának ügyvédjét, a kiró 
az evangoliom mély hatással van. A XIX-ik szá
zad ev. ügyvédje nem ösmer collogájára. De sok 
pap 6em ösmerno rá ma napság özekre a kegyes 
világi papokra. Mindnyájan tanulhatnánk tőlük.

Mocko János 
csácsói ov. lelkész.

IRODALOM .
Bereczky Sándor: „Bibliaismortotés, bibliai 

történetekkel. Budapest. Kókai Lajos kiadása. 1895. 
116 lap. Kötve 60 kr.

A polgári, középiskolák alsóbb osztályai szá
mára van szánva o tankönyv. A vallástanitáshoz 
különösen a középiskolában kovés igazán jó tan
könyvvel rendelkezünk.

Beroczky világos érthető nyelven ir és tan
könyvével jó szolgálatot tett s igen helyeson cse
lekedett, a midőn a bibliai ismertetést összokap- 
csolta a bibliai történetekkel. A bibliai történetek 
elbeszélésénél ragaszkodik a bibliai szöveghoz. Né
hol azomban ép a leghatásosabb részt hagyja el. 
így a 18-ik lapon előadva Izsók házasságát, el
hagyta a hű szolga, Eliezor szép imáját s úgy

szintén Eliezor búcsú szavát Bothuelhoz. Mindezon 
hiányokat a vallástanár, gondosan elolvasva a bib
liai szöveget, pótolhatja élőszóval. Kifogásunk van 

a tankönyv azon szavai ellen is a 100-ik lapon: 
„A zsidókhoz irt levelet csak annyiban lehet Pál 
lövőiének mond ani, amennyiben Pál szellemében 
van írva. Szorzőjo ugyanis nem maga Pál, hanem 
valamelyik tanítványa, valószínűleg Apollos.“ Az 
ily „valószínűségi“ hypothesisekkol kár terhelni 
az ifjúság lelkét. A kritika kétes eredményeit kár 
az iskolába vinni. A keresztyén gyülekezet Pál le
velének ösmori el azt a levelet is — olyannak van 
folvóvo az általunk is elismert kánonba.

Eltckintvo e gyarlóságtól — mint a létező 
bibliaiamé tankönyvek között a legjobbat, ajánljuk 
tankönyvül középiskoláinkba.

I)r. Luther Márton kis kátéjának magya
rázata. Irta : K o r e n  P á l  b.-csabai ág. h. ev. 
lelkész és arad békési esperes.

A csabai polgári loánjűskola múlt tanévi val
lásvizsgáján a káté magyarázatából nyert feleletek 
szokatlan mély hatást gyakoroltak az intelligens 
hallgatókra. Ámulatuknak és csudálatuknak a hal
lottak fölött hangos kifejezést adtak s omigy nyi
latkoztak : „igy kellene a vallást tanítani minden 
iskolában.“ — Alulírott, mint a hallgatók egyike, az 
ez után nem sokára tartott arad-békési papi kon- 
ferencsián felhívta a testvérek figyelmét a vallás 
tanítás o rendkívüli sikerére; minélfogva a konfo- 
renczia felkérte Koren Pál ospores s lelkésztársun
kat (mert ő volt az ki a novezett iskolánál a val
lást tanította) : adná ki nyomtatásban káté ma
gyarázatának kéziratát az iskolák használatára. Az 
ospores e kérésnek engedve fenti czim alatt mun
káját kiadta 6 Ívnyi terjedelemmel.

A káté 3 részének magyarázatát figyelmesen 
átolvasva, nem habozom kimondani; hogy tartal
mát tekintve, o kátémagyarázat páratlan a maga 
nonébon. Magam is e téren dolgoztam s módom 
ban volt a kátémagyarázók logjelesbjoivel megös- 
merkednom ;*do állíthatom, hogy messze, nagyon 
messze túlszárnyalja ez mindazt, a mit valaha a 
kátéirodalom mezején láttam s olvastam. Koren 
o r o d e t i kátémag3Tarázó, módszer, forma, tarta
lom tekintotébcn egyaránt. Csak az utóbbit aka
rom rövidon jellemezni. Érveit, tanításait az isteni 
kijelentés másik bibliájából a t e r m e s z e  t- 
b ő 1 meríti ugyan a szerző, de úgy, hogy az tel
jes öszszhangban áll a szcntirással és symbolikus 
könyveinkkel, 0  a positiv keresztyénséghive, a hit 
szikláján áll s épon azon fegyverrel védi az erköl
csöt s harczol a hitért, a mely fegyverrel azt má
sok támadják, ostrormolják, A természet titkaival 
magyarázta a hit titkait, a természetből veszi gyö
nyörű hasonlatait, képeit s ritka elmeéllel, frap
páns, velős mondásokkal világítja meg a legneho-
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zebb dolgokat, oly nyomokat hagyva a tanulók és 
figyelmes olvasók szivében és lelkében, melyek on
nan szinte kipusztithatlanok s eltörölhetlenek. — De 
nem jellemzem tovább e kis dogmatikát és ethikát. 
Beszéljen maga r szerző. Mutatványul álljon itt a 
következő részlet :

C) A hitvallás kezdő szavai:
Hiszek egy Istenben.

Hiszünk egy Istenben.
1 . N em  v a g y u n k  t e h á t  p o g á n y o k ,  a 

kik több Istent hisznek, kik a Teremtő helyett a te
remtményt két és azok képeit, a bálványokat imád
ják. Az ember a régiségtárakban látva azon mindenfé
le emberi s más torzalakokat, melyeket bálványokul 
imádtak az emberek, mélyen elszomorodik. Mi

lyen nagy ott .a tudatlanság, ahol  az ily báboktól 
rettegnek, vagy segélyt remélnek az emberek Mily 
borzasztó tévely az, midőn az Isten hasonlatosságára 
teremtett ember a saját hasonlatosságára alkot 
magának istent !

Pedig még most is kétharmada az emberek
nek bálványimádó. Ezek közt a hittérítők (miszio- 
náriusok) terjesztik a keresztyénséget.

2. N e m v a g y u n k i s t e n t a g a d ó k  sem, 
vagyis olyanok, a kik egy Istent sem hisznek.

Az ember, bármily elszigetelten lakott is, mégis 
mióta csak a világ létezik, minden időben és 
mindenütt hitt Istenben. A hol az uj földrésze
ket felfedezők embereket találtak, ott vallásra is 
akadtak. Hogy milyen az Isten, arra nézve eltér
tek a nézetek, de hogv van Isten, abban minden 
idők és minden országok nepeinek hite egyezett. 
A pogányok nem tudták, hogy melyik Istent imád
ják, de azt tudták, hogy Istent tisztelniök kell.

Mi is hisszük Isten létét, valljuk Istent, mert 
az I g e  k i j e l e n t e t t e  őt, l e l k i i s m e r e 

t ü n k  és  s z i v ü n k  p e d i g  é r z i  l é t e i é t .  
Azonban a mit az ember érez, azt látni is óhajtja. 
Istent magát ugyaninem láthatjuk, mert l é l e k .  De 
a napot sem nézhetjük. Azonban, ha sugarait és 
melegét észleljük, ha nem is látjuk a napot, de 
tapasztaljuk. Épen úgy az ember értelmével keresi 
Istennek nyomait a természetben és meg is találja. 
Mert a mint az emberi arezon észlelhető a láthatat
lan emberi lélek és ész nyoma, úgy a teremtett 
világon is észrevehető Istennek léte. S megtalálva 
az ember Istennek nyomait e világban, látja a lát
hatatlant.

Nevezetesen a létező világ arról tesz tanúsá
got, hogy v o l t  e g y  I s t e n ,  a k i é  világot te
remtette. Némely pogány bölcsészek mást tanítot
tak, tudniillik azt, hogy a világ magától létesült, 
tehát hogy a világ önmagát teremtette.

Mily oktalan gondolkozás ez. Hiszen ha va
laki azt mondaná, hogy a mi iskolai kis földgöm

bünket senki sem készítette, hogy az magától lett, 
azt mondanék, hogy az ily ember bolondot beszól. 
Mennyivel helytelenebb tehát azok nézete, a kik 
azt mondják, hogy az a nagy világ, melyet az is
kolai földgömb csak ábrázol, magától lett !

Okos ember nem mondhatja azt, hogy egy 
épület magától lett, mert a házak nem nőnek fű 
módjára a földből. Hogy épület keletkezzék, ahoz 
épitő mester kell. A nagy világ, midnyájunknak 
ezen közös lakása, sem létesühetett magától, terem
tenie kellett azt valakinek. A világ jéte Istentkövetel 

És a mint a v i l á g l é t e  a t e r e m  t ő r ő l ,  
ú g y  a v i l á g  k o r m á n y z a t a  a g o n d v i 
s e l ő  I s  t e n r ő  1 te sz t a n ú s á g o t .  A világ 
léte azt bizonyítja, hogy v o l t  Isten, a világ kor
mányzás pedig arról tanúskodik, hogy v a n  Isten.

Isten naponként nyilvánuló intézkedései Isten 
folytonos létezéséiül tanúskodnak. Ha a földön em
beri lábnyomokat látok, még ha nem is látom ma
gát az embert, helyesen következtetek arra, hogy 
ott ember járt. Ha kimegyek a mezőre és ott mai 
szántást találok, teljes joggal mondhatom, hogy ott 
aznap földmivelő ember volt, mert a szántás az ő 
munkája, azt más nem teszi. Épen úgy, midőn na
ponként észlelem a napfölkeltét, esőt, vihart, áldást, 
csapást, bizton következtetem azt, hogy most is lé
tezik Isten, mert az az ő munkája, olyast más tenni 
nem tud. Minden ily esemény Istennek, és az Ő 
kezének és lépteinek nyoma.

Hitünk szerint az I s t e n  l é l e k .  Mint ilyen 
lényében láthatatlan. A mint például a szelet is 
csak érezzük, de nem látjuk.

Továbbá azt mondja az Írás Istennek lényé
ről, hogy ő a s z e r e t e t .  Az emheri jó szívnek a 
szeretet csak tulajdonsága, ellenben Istennek lénye.

Egy Istenben hiszünk, azonban megkülönböz
tetünk az egy isteni lényben h á r o m  i s t e n i  
s z e m é l y t  : Atya, Fiú és Szentlelket. Ha arra 
gondolunk, hogy három betű miképen képezi egy 
tárgynak nevét, némi sejtelmünk van azon kifür- 
készhetlen mélységről, hogy a három isteni sze
mély hogyan lehet egy isteni lény.“

íme, így magyarázza szerző Luther kis ká
téját. Én is azt mondom, a mit az a csabai úri 
ember mondott : „igy kellene a vallást tanítani 
minden iskolában.“ — Különösen nagyon alkalmas 
e tankönyv tanításra népiskolákon kívül a polgári 
iskolákban, tanító-képezdében és gymnasiumokban 
Tanulhatnak azonban belőle mindnyájan, papok 
tanítók, tanárok egyaránt. Kapható e könyv a 
b.-csabai ev. egyházi könyvkereskedésben. 2o krért 
jut az ember olyan könyvhöz, a melyről jó lélekkel 
mondhatom, hogy egyházi beszédeinkhez is több 
anyagot szolgálhat, mint számtalan 25-szörte drá
gább predikációs könyv.

Linder Károly.



„Gyáiniiitézet.“ Megjelenik évenként három
szor. A Magyarhoni egyetemes evang. egyházi 
gyámintézet közlönye. XIII. évfolyam. 3-ik szám. 
Lovászpatona 1896. jul. hava.

Evenként háromszor nagy másfólivnyi alak
ban jelenik meg e lap. Czélja az egyetemes gyám- 
intézet ügyét előmozdítani. A czól nemes, megér
demli, hogy irodalmi utón is egyengessük útját, 
így atomban, amint o lap teszi, nem hisszük, hogy 
azon czól előmozditatnék. Lehet, hogy némely hiú 
ember zsebéből kihúz egy két garast; de egészben 
vevő émelygős hizelgéstár ez, inkább arra alkalmas, 
hogy még a gyámintézet szép nevét is megutál- 
tassa. Olvasva a lapot, eszembo jut az a gör. kel. 
szerb falvakban divatos szokás, hogy a ki a tomp- 
lomszeutelés emléknapján 1 forintot ad egyházi 
alapra, annak egyszer harangoznak s igy tovább 
a forintokhoz képest. Az ember egész nap nem 
hall egyebet mint csupa harangozást. így ezen lap
ban sem olvashatunk egyebet mint csupa tömjó- 
nezést és hízelgést — s az aztán émelygőssé teszi 
az egész tartalmat. Az ily tömjénezés és hízelgés 
hivatalos szerkesztésére kár a gyámintézet filléreit 
fecsérelni.

Állításunk igazolására idézni lohotno az egész 
lapot, a lapnak majdnem minden szamát, de la
tunk szűk körete nem engodi azt. Sokaktól hal- 
ottuk, hogy felette kíváncsiak, miszerint, ha a hí

zelgésben ily rohamosan fog haladni a lap, 
hova is fog jutni? A nyelvtudósok használni fog
iák azt az uj kitételek gyűjteményében, sőt a temp
lomok előtt néhol hosszú sorokban ácsorgó koldu
sok szabad óráikban tanulmányozni fo.'ják e lapot, 
hogy a hálálkodásban nyilvánuló „koldus poozist“ 
még nagyobb tökélyre vigyék.

Egyik egyházi jelesünk a nevezett 3-ik szám
ban (7 lap) „t i z t a l e n t o m o  s-nak jelez tutik, 
holott Urunk példázatában (Máté 25, 16) a tiz ta- 
lentomot csak a pálya végén szerzi meg a legje
lesebb szolga s azt is nem az emberek, hanem a*, 
Ur constatálja. Theologiai tanáraink a 10-ik lapon 
foglalt közleményben Jakab és János apostolok
nak neveztetnek, tehát mar nagyon közei állnak 
az Úrhoz.

Van egy két jó és helyes megjegyzés is, de 
ez egészen elvész a többi tartalom mellett; mert 
az általános nívó nem emelkedik a szellemoskedő 
toaszt sziporkái felé.

Nézetünk az, hogy legjobb lesz ezt a hiva
talos közlönyt beszüntetni, vagy valami okosabbut 
nyújtani helyette- A tények egyszerű felsorolása is 
elengedő lenne. Az ily örökös dicsőítés még az 
adakozókra is kellemetlen hatású lehet. A legtöbb
nek eszébe jut az Ur azon szava: „Azért mikor 
alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, 
mint a képmutatók cselekosznek a zsinagógákban 
és az ulczakon, hogy az emberektől dicsórotot nyer
jenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmu
kat.“ (Mát. VI 2).

F E L E II  EZ ÉTI ISKOLA.
A dunántúli ág. liitv. evang. epyházkerii-

leti s o p r o n i  L y c e u m  államilag segélyezett

főgymnásiumának és thool. főiskolájának É r t e 
s í t ő j e  az 1895'6-iki tanévről. Közzéteszik : Gom- 
bocz Miklós, Poszvék Sándor.

Az értesítő közli a lyceum egyik tanárának, 
Goesánji Gusztávnak „Budapesttől-Kairóig“ czimű 
útleírását. Érdekes ez útleírás már csak azért is, 
mert egy és ugyanazon utat Írják le többen s igy 
tanáraink műveltségi fokának tükrét képezi. Szé
pek és kellemesek őzen távoli utak, de nézetünk 
szerint csak akkor van áldás nyomukban, ha az 
ember ismeri a közelebbi vidéket. Tanáraink ellá
togatnak Görögországba, Egyiptomba s ma már 
ott csak romokat látnak ; mert az életet pár hét 
alatt, különösen hivatalos vozotők és exogoták tár
saságában, a maga valóságában, nem lehet meg- 
ösmerni — legkevésbé a minden konforttal berende
zett kéjutazasok alkalmával. Gecsányi útleírása, 
látni való, hogy az egyszerű valóság leírását ezé- 
lozza. Minden hiábavaló czafrang és professori nagy 
képűsködéstől ment. A reflexiókban azombao né
hol elveti a sulykot s azok a bírálatot nőin igen 
állják meg. A kairói el A • ház egyetemet leírva azt 
mondja: „Csodálatos, hogy az annyira türelmetlen
séggel vádolt moziimek valójában mégis mennyire 
összeférök. A múzsák ezen óriási csarnokában az 
orthodox sunnita vallás négy különbőz) felekezeto 
békésén megfér egymás mellett. Egy és ugyanazon 
oszlop tövében gyakran két különböző fe'ekezethoz 
tartozó tanár magyarázza a kánonjog ugyanazon 
fejezetét, ellenkező nézet szerint*“ A keresztyénsóg 
türelmesebb, mert ott egy- és ugyanazon felekezet 
tanárai ugyanazon felekezet által fizetve tanítják 
más felekezet tanait — a tanszabadság nevében. 
Majd azon téves nézetben van a tanár u r: „Téve
désben vannak tehát azok, kik azt hiszik, hogy az 
izlain a tudományt nem ápolja eléggé. Meghazud
tolja ezt a mohamedánok következő szentencziája; 
„A tudomány kiegészítő részen hitnek“ és „azok va
lóban az emberek, a kik vagy tanulnak vagy tudnak : 
a kik ezen osztály egyikébe sem tartoznak, azok fér
gek es semmit se érnek.“ A koresztyénsóg nem 
tartalmaz ily szép szontencziákat a tudományról és 
mégis az igazi tudományosság csak a keresztyén- 
8ég körén belül létezik. A keresztyénség nem tartja 
féregnek nzt sem, a ki sokat nem is tud, az ő szen
tencziája szemben azon említett mohamedán szen- 
tencziával : „Boldogok a lelki szegények, mert övékó 
a mennyek országa.“ Ez a szó, a mi elég ész elle
nesnek tűnik fel, képozi és fogja képezni az igazi 
tudomány alapját.

A lyceumot a kerület uj püspöke kétszer meg
látogatta, a mi tanúságot tesz a nevezett püspök 
urnák meleg érdeklődéséről a középiskolai tanügy 
iránt. A vallástan tanítását három theologiai tanár 
végozte a főgymnasiumoan.

A főgymnasium tanulóinak száma 416, ezek 
közül ág. h. ov. 345. Ez aránylag a legnépesebb 
középiskolája felekezetűnknek — a hol legkevesebb 
idogen felekezetű elom van. A 416 tanuló kö/ül 
345 magyar, 61 nómot, 10 szláv.

A bölcsészet theologiai főiskolának 4 rendes és 
4 rendkívüli tanára van. A 3 theologiai tanfolyam
ban 19 theologiai hallgató volt. Az első tanfolyam
ban 9. Ez volt a legnépesebb osztály az összes ma
gyarhoni theologiai intézeteken ; mert az egyetemes 
thool. akadémia első tanfolyamában csak három nö
vendék volt. A dunántúli theologusok a IV-ik évet I  külföldön végzik régi időtől fogva, a mi igen he-



lyes — mert szegény theologusaink nem tehetvén / 
egyiptomi és görögországi utakat mint főgymna- 
siumi tanáraink, ekként tágíthatják látkörüket.

Programm des ev, Gymnasium s A. B. zu 
K ronstadi und der damit verbundenen Lelir- 
anstalen. Am Schlüsse des Sehuljares 1895/96 
veröffentlicht von Julius Grosz.

Ezen az erdélyi részekben lévő ág. h. ev. 
országos egyház német tannyelvű egyik jeles 
főiskolájának értesítője közli az Olaszországról szó
ló útleírás )k befejező közleményét. Tanszereit 
s könyvtárát a múlt évben is gazdagította. 
Mint rendkívüli tantárgy szerepel a román 
nyelv a 3-ik és 4-ik osztályban, heti két órában.

A millenniumi iskolai ünnepély lefolyását 
következőleg írja le az értesítő: „Május 9-én a 
gymnasium, reáliskola növendékei, az V osztály- 
tói kezdve, tanáraik vezetése alatt a felső vá
rosi templomba gyűltek össze „Lobe den H errn“ 
ének elzengése után Gusbeth reáliskolai tanár 
emlékbeszédet tartott. A 7-ik osztálynak egyik 
növendéke elszavalta Vörösmarthy „hazaszeretet“ 
ez. költeményét Melas német fordításában, és 
az óvónőképző egyik növendéke elszavalta Ma
rienburg „Der Sahsen Adel“ czimű költemé
nyét. Az ünnepély „Nun danket alle G ott“ 
egyházi énekkel be lett fejezve.“

A főgymnasiumnak 240 növendéke volt 
ezek közül 189 ág. h. ev. 14 róm. kath. 2 gör. 
kath. 10 gör. kel. 1 unitárius, 14 izraelita. Nem
zetiségre nézve: 200 német, 6 magyar, 9 román 
3 görög, 12 izraelita.

A könyvtár ríj szerzeményei között több 
jeles theologiai mű is helyet foglal, a mi egy 
felekezeti intézetnél teljesen rendén is vau.

A budapesti ág. hitv. evang. főgymnasium
értesítője az 1895/96-iki iskolai évről, közzé 
teszi Gobi Imre igazgató.

Az értesítőt Gobi Imre igazgató ezredéves 
ünnepi beszédje nyitja meg, a amelynek egy 
sorából sem tűnik ki, hogy az igazgató egy 
felekezeti intézet igazgatója és tanára. A refor- 
máczió hatásáról a lefolyt ezer évben nincs 
más szava az igazgató úrnak mint az a hideg 
megjegyzés, mely teljesen igazat ad az ultra- 
montáu Íróknak, mely szorúl szóra ekképen 
hangzik: „A reformáczio szembeállította egymás
sal minálunk is a katholikust a protenstánssal,

a politika a királypártit az erdélyi pártival.“ 
Tehát a reformáczio áldásait csak a „szembe 
á llítá sib an  látja, nyelvre, szellemre, erkölcsre 
tett hatásáról nincs szava. A diszszónok nagyobb 
méltatásban részesíti a franczia forradalmat s 
az újkori Nagy Sándor, Napoleon nevét is meg
említi — csak Luther nevét gondosan kerüli.

Ezen beszéd után közölve van Dr. Tóth 
Kálmán igen részletes értekezése az iskolai vizs
gálatokról. Az érettségi vizsgálatot nem tartja 
eltörlendőnek, hanem egys'.erősítendőnek.

Évű jelentésében az igazgató megemlékezik 
azon veszteségről, mely az intézetet az által 
érte, hogy jeles tanára, Böhm Károly, kinevez
tetvén egyetemi tanárnak, Kolozsvárra távozott. 
A millenniumi ünnepély ódája szerzőjének 
Kirchknopf Ferencz VIII oszt. tanulónak dr. 
Králik Lajos egyházi felügyelő 50 korona ju 
talmat ajánlott fel.

A főgymnasiumb tn van „Arany János kör“, 
„Segélyző egyesület“ — dal és zene egyesület, 
gyorsíró kör — csak valami vallási vagy fele
kezeti kör nyomát is hiába keressük és igy a 
„szembe állirás“ veszélye gondosan kerülve van.

A tudományos művek között, melyeket a 
főgymnasium számára a múlt évben beszerez
tek egyetlen theologiai vagy vallási vonatko
zású mű sem szerepel.

Az intézetnek az elmúlt évben 444 re des 
tanulója volt s ezek közűi csak 207 ág h. ev. 
és 190 izraelita, Az utóbbiak tódulása oly erős, 
hogy miattuk gazdag felekezetűnk két paralel 
első osztályt kénytelen fenntartani a szegény 
izr. felekezet részére ! Hiába gazdag egyházunk
nak ilyesmire is van pénze, mig egy némely 
falusi felekezeti iskoláját be kell zárni ; mert 
nincs pénz — Az intézet, az értesítő után Ítél
ve, bátran felvehetné az „ág h. ev. és izraeli
ta egyesült főgymnasium“ czimét, zárjelbe oda 
lehetne tenni, hogy ez egyesült főgymnasiumot 
kizárólag a gazdag ág. h. ev. egyház tartja 
fennt

A pozsonyi ág. h. evang. lyceum értesítője 
az 1895/96 tanévről. Közzé teszi Zorkóczy Samu, 
igazgató tanár.

Az értesítő a szokottnál gazdagabb tartalom
mal jelent meg. Közölve van Albert József lyceumi 
tanár ünnepi beszéde, melyet a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasium, ág, h. ev. lyceum, in. kir. állami fő
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reáliskola és a kereskedelmi akadémia közös ez- 
redévi ünnepségén mondott el. A vegyes közönség 
meglehetett elégedve, a beszédnek a felekezeti 
„szükkeblüség“ korlátain felül emelkedő egyes 
passusain. Jgy a 7-ik lapon azt mondja a szónok : 
„a 11. század két nagy ellenfele, Bethlen és Páz
mány minden vagyonukat a nemzeti művelődés 
felvirágoztatására íorditák.“

Közölve van 9—58 lapon Szép Bezsó egyip
tomi utleiiása, ki Öt hetet töltött az ó kor emléke
iben gazdag vidéken. E tárczaszeiüen megírt út
leírása után Dr. Serédt L. néhány oldalt szentel 
az ez évben elhunyt Bolhár Bániéi, nyug, tanár 
emlékének.

A tanári kar az ifjúsággal kirándulást rende- 
dezett Pozsony vidékén. Junius 6-an 1G tanulóval 
dr. Serédi L. Budapestre rendült. Junius 7-én meg
tekintve a nevezetesebb műemlékeket a kis csa
pat a nap többi részét a kiállításnak, ( >s-Budavá
rának szentelte.

A lyceum körében több ifjúsági egyesület van. 
Az ifjúsági önképzőkörben, melynek elnökei Albert 
József és Dr. Tolnai Vilmos tanárok 19 magyar 
és 7 német gyűlést tartottak. A gyámegyesület 100 
irtot gyűjtött.

A lyceum görögpótlóval is be van rendezve. 
Mint rendkívüli tantárgy taníttatott a franczia és 
a tót nyelv heti egy órában.

A tanulók létszáma az év végen 357 rendes 
és 11 magántanuló, ezek között 187 ág. h. ev.

K Ü L F Ö L D
Németország. A múlt hó elején Kidben tar

tott theol. konferencián Baumgarten tanár igen 
érdekes előadást tartott az úgynevezett vallásos 
társulások és összejövetelek viszonyáról a népegy
házhoz. Fejtegette első sorban a vallásos összejö
vetelek és társulások irányzatának jogosult voltát. 
A hit és szeretet benső közösségének keresése a 
népegyházon belül teljesen jogosult. A történelem 
azt tanúsítja, hogy az igazán hívőknek a kegyes 
összejövetelekben való sorakozása nem csak fran- 
eziskánus és pietisztikus áramlatot képez, hanem 
az egyházi élet ujraébredésének erős rugója. Ve
szélye a vallásos összejövetelek és társulások (Go- 
meinschaítsbewegung) irányzatának, hogy a szer
vezett egyház kultusz és pastoralis intézményeit 
ki csíny li és figyelmen kívül hagyja a vallás er
kölcsinek szoros összefüggését a kultur élettel. Bi
zonyos türelmetlenségnek ad helyet ez irányzat a 
népegyházban előforduló gyarlóságokkal szemben. 
Ez irányzat Schleswigben is amerikai és metho-

disztikus befolyásról tesz tanúságot, a mely befo
lyás jelentkezik abban, hogy bizonyos rendszert 
kíván a megtérésben és megszentelődésben, sokat 
beszél a legszentebb belső érzelmekről és tapasz
talatokról, pontos megfigyelés alá akarja venrri má
soknál a szellemólet legrejtettebb processusait, ro
hamos ostroma alá veszi a lelket, hogy azt azon
nali elhatározásra bírja. A népegyház a vallásos 
összejövetelek, a vallásos társulásokban nyilvánuló 
jogos elemeket figyelemre méltassa és lehetőleg 
gondozza. Minden methodisztikus import ellenében 
azom ban védje az egyház az igehirdetés, a tanítás 
és lelkigondozás által egészséges, józan és az ob- 
jectiv üdveszközökben bizó jellemét. Az értekezés 
főbb pontjait a jelen voltak magukévá tették. — 

A z uj p o l g á r i  t ö r v é n y k ö n y v e t  a 
„Kirchl. Monatsschrift“ 6z.erint nem fogadja külö
nös örömmel a német nemzet; mert a centrum- 
párt az, amely e törvény létrejöttét lehetővé tette. 
A házasságjogDál a nevezett párt érvényesítette 
befolyását s csak kicsibo múlt, hogy keresztül nem 
vitte, miszerint a volt szerzetesek és pápista plé
bánosok házasságra nem léphetnek. A konzervatív 
párt már nagyon hajlandó volt ez engedményre, a 
midőn vezérférfiait figyelmeztették arra, hogy e lé
pési. kkel minő Ítéletet mondanak Luther házassá
ga felett. A centrumpárt nőm küzdött Németország
ban a polgári házasság eltörlése mellett — termé
szetesen ingyen nem tette azt s már is a concessio 
jelei mutatkoznak. A centrum most inkább a je
zsuiták mellett küzd s maholmap el is éri régi 
óhaját. Nálunk sem fog 20 év múlva az ultramon- 
tanizmus küzdeni az egyházpolitikai törvények el
len, hiszen hálás lesz azok iránt, látva, hogy követ
kezményük : a regnum Marianum soha nem re
mélt virágzása és újjá ébredése ! —

W ü r t t o m  be  r g  ben és egész Német
országon nagyon megbotránkoztak az egyházi kö
rök a következő eset felett. Canstattban meghalt 
Glaser nevű szoczialdemokrata képviselő. A pápis
ta plébános hívét eltemetni nem akarta, mivel az 
határozott és nyilt atheista volt. Az özvegy az ev. 
lelkészhez foidult, a ki lelkészi öltönyben a sir fe
lett in át mondott következő szavakkal bevezetve : 
„Egy férfiúnak sírjánál, a ki élotében a róm. kath. 
egyház hive volt, hozzátartozóinak kérésére egy 
egészen egyszerű s rövid imát mondok.“ Az ima 
után ev. halotti ének következett, mire a halottnak 
egy elvtársa lépve a sirhoz, ekként kezdte beszéd
jét : „A közmondás azt mondja, hogy a szükség 
imádkozni tanít, de ma már azt tartjuk, hogy a 
szükség gondolkozni tanít.“

Németországon az ily szomorú szereplés felett, 
mely nyomban méltán'megbosszulta magát, az egyhá
zikörök megütköznek és sürgetik az egyházfegyelmi 
szabályok revideálását. Nálunk is szükség volna 
erre. Egy hazai vidéki városban nem rég egy róm.
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kath. nős férfi meggyilkolta imádottját s azután 
önmagát s nem akarva őt eltemetni plóbánusa, egy
házunk három papja végezte a temetést.

Az adventisták szektája újabban nagy bajt okoz 
a németországi baptistáknak, a mi felett az utób
biak „Wahrheitszeuge" czimü lapja igy kesereg : 
„Másfél év óta e közösség emberei igyekeznek 
romboló munkájukat előre vinni gyülekezeteinkben. 
A proselita csinálásban még felülmúlják a rokon- 
szellemű farizeusokat és Írástudókat (Mát. 23, 15.) 
Hihetetlen mit miveinek e téren. Egy vallási kö
zösségben sem akadtam kevesebb keresztyén ér
zékre. Mily sokkal okosabban tennék, ha a nép 
tengerre mennének és ott vetnék ki hálójukat.“ 
Hát mit szóljunk aztán mi a baptista hamis fut- 
kározó atyafiakra? De hát persze az „Ev. Alliance“ 
szerint ezek a mi keresztyén testvéreink. —

B a j o r o r s z á g b a n  egyre feszültebbé lesz 
a viszony a protestánsok és pápisták között. Nagy 
felháborodást keltett újabb időben az is, hogy egy 
miniszteri rendelet a prot. iskoláknak is meghagyja, 
miszerint „Mindszentek“ napján szünetet tartsanak. 
A felekezeti izgatás erős hullámokat ver. Schwaben
dorf faluban egy missiónáló kapucinus barát a kö
vetkező mondásra ragadtatta el magát : „Ha egy anya 
gyermekét meggyilkolja, itt bűneinek bocsánatát meg 
nyerheti ; ha egy gyermek anyját vagy atyját mér
gezi meg, bűne megbocsítható ; a kiazomban vegyes 
házasságban él absolutist nem nyerhet.“ A sajtó 
nagy felháborodással közölte e hirt, mig az ultramon- 
tán lapok védelmükbe vették azt. Nagy későn, fel
sőbb helyről vett intés következtében, végre a schwa- 
bendorfi plébániai hivatal nyilatkozatot tett közzé, 
mely szerint a lapok közlése téves, mert a ka
pucinus barát beszéde nem volt oly izgató ha
tású és tartalmú.

Belgium. A kicsiny és majdnem kizárólag 
rom. kath. országban óriási mérvű az iszákosság. 
A 6 millió lakosnak 115,104 kocsmája van. 70 mil
lió liter alkoholt fogyasztanak évente, 130 millió 
forintot adva ki azért. Italokért általában naponként
1,300,000 frankot fizetnek ama szép országban.

Olaszország. Monaco. A monacói játókbank 
múlt évi tiszta jövedelemé 13 millió frank, A 
bevétel 50 millió frank volt, melyből nagy összeg 
jut a monacói fejedelemnek s az ott létesített mu
lató helyeknek. A fanczia sajtó az elhallgatások 
és nem közlésekért évenként 1,160,000 frankot 
kap — nem közli az ottani veszteségeket, öngyil
kosságokat, hanem világgá kürtöli a nagy nyerem 
ményeket, ünnepélyeket és mulatságokat. A „Figa
ro“ havonként 3000 frankot kap.

FrHncziaország. A legutolsó népszámlálás sze
rint a 38,228,969 lelket képező lakosság közűi csak 
639,825 lélek protestáns s ezek közűi 572,625 refor
mátus és 80,000 lutheránus. 587 protestáns egyház- 
községben 7U0 lelkész van alkalmazva. XIV Lajos

üldözései előtt 2 millió protestáns volt Francziaor- 
szágban s azok száma már 1756-ban 400,000-re ol
vadt le. A számban csekély protestantizmus képe
zi ma is Francziaország legintelligensebb elemét, 
egyházi élete virágzó, mert positiv elemek viszik 
benne a vezórszerepet s a bei és külmissio terén is 
szép eredményeket mutat fel.

BELFÖLD.
Lapszemle. „Prot. egyházi és iskola- Lap“ 

30-ik számának „Riadó“ czimű vezérczikk e Va- 
szary stylusában szerkesztve viszhang akar lenni 
az esztergomi prímás miileniumi beszédjére. Szer
zője Szabó Aladár ébreszti a nemzetet, hogy az uj 
ezredévben Krisztus szolgálatába álljon, annak szol
gálatában munkálkodjék mindenki.Ha ez lesz min
denki törekvése úgy még gondolatkép sem jelenik 
meg az a halálthozó centralizálás, mely az evan
gélikusokat akarja megejteni. Az erők elforgácso- 
lását nem szereti a szerző sem, de már csak egy 
theol. intézet mégis túlságosan kevés az egész ma
gyar ev. egyháznak. Ő a theologusok, legalább a 
ref. theologusok képzését nem akarja az államra s 
igy esetleg egy pártkormányra bizni. Jegyzetben 
azután megengedi, hogy a román és szerb theolo- 
gusokat az állam nevelje, csak a rcf. theologusok- 
nak hagyjon békét. Ez azután igazi ev. ref, keresz
tyén nagylelkűség ! Végre czikkét azzal végzi .* „Le
heljenek azért a theol. akadémiák uj és éltető, igaz 
gyakorlatias keresztyén szellemet a közönségbe, 
no gyengítsék a theologusok at, a lelkészeket, ha
nem adjanak nekik segítséget, hogy a bűn ezerféle 
nemével megküzdhessenek, akkor majd virágozni fog
nak az akadémiák s virágzik az egyház és élni fog 
a nemzet, mert a Krisztus evangéliuma lészen ereje.“

A 32-ik szám vezérczikke szerint, a mióta az 
evangéliumi szövetség létre jött, azóta a lelkek akar
va nem akarva — még inkább ébredeznek. Az „Éb
resztő“ vezórczikkezője a mi Urunk a Jézus Krisz
tussal való szövetséget tartja szükségesnek, a mely- 
lyel szemben az evangéliumi szövetségre szükség 
nincs. Egy erdélyi ref. lelkész pedig azt a kérdést 
veti fel, hogy jobban fizethetik-e a domestikát 
azok, a kik az evangéliumi szövetség tagjaivá let
tek ? Mire a czikkező reményli biztosan, hogv 
jobban. Megemlékezik lapunk azon megjegyzéséről, 
hogy a szektákhoz hajlók közül is némelyek tag
jai lehetnének az evangéliumi szövetségnek. Sze
rinte ez épen óhajuk, hogy a szektáskodókat. meg
nyerjék. Nagyon szép czél. Mi a vallási élet újra
éledéséért lelkesedünk, de azt kívánjuk, hogy 
minden egyház a maga körén belül teljesítse hi
vatását, a felekezetközi felekezeti társulatokért 
nem lelkesedünk ; mert nézetünk az, hogy a ki so
kat markol, keveset fog. No azt meg épen nem 
képzeljük magunkról, hogy Szemlénk, melyről a 
czikkező ez esetben talán czélzatosan említi, hogy 
csak havonként jelenik meg, áthatná az evangéli
ummal az ezrekből és százezrekből álló egyházat, 
mert erre még a naponként ülésező és theázó tár
sulat sem képes.

Az „Ev. Glocken“ 17-ik számában szólva a 
theologiai hallgatókról és azok kiképeztetéséről azt
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mondja a többek közzütt, hogy a thoologia inté
zeteinken tanszékein általánosan a liberális the- 
ologiai irány van képviselve, melynek jogosultsá 
gát a nevezett lap elismeri a tudományos theolo- 
gia terén, azonban tót gyülekezeteink s német gyü
lekezeteink nagy része, némely magyar gyülekezet 
is, hivő theologusokat kivan. Méltányos lenne to
llat, ha theologiai tanszékeink, melyek közül most 
is kettő üresedésben van, oly férfiakkal töltetnék 
be, kik az-egyház hitvallásában szilárdul állanak. 
A lelkészkedő papság köréből kellene azokat a ne
vezett lap szerint megválogatni.

A „ Ci r ke v nó  L i s t y - 8-ik számában Bodicky 
M. folytatja a nazarenusokról 6zóló fejtegetéseit. Sym- 
pathiái több Ízben a s/erkesztő helyes megjegyzéseit 
provokálják. A nazerenusok csuk hosszabb megíi- 

yelés után Ítélhetők meg. Ruházatban, építkezés 
en, küls) magaviseletükben elárulják a legtöbb 

esetben ferdo jellemű rajongót. Az az ideális vo
nás, melyet a czikkező fellelni vél bennük csak a 
felületes szemlélő előtt tűnhetik fel. A vallási élet 
anarchistái ők s veszedelmét, igaz csak múló ve
szedelmét, képezik az egyháznak. Tannézcteikot 
hiába keresi a szerző, mert azok nagyon hiányo
sak s csak abban egyezők, hogy a szervezett egy
ház llábel, hogy a papok az ördög szolgái, hogy 
semmiféle külső szertartásra nincs szükség, mert az 
nézetük szerint „nincs ineg az Írásban.“ A forma
lizmus ellenségei az egyházban, de saját gyüleke
zetükben csupa külsőséé a fő. Egy előkelőbb na- 
zarenus ev. neje meghalvuu, az ov. temetésen csak 
azon feltétel mellett veit részt, ha a koporsó az 
eresz alatt lesz ravatalra téve, ha feltett kalappal 
mehet a koporsó után. Evang. híveink méltán mo
soly Jvai fogadták a kicsinyes dolgokra nagy súlyt 
fektető szegény rajongót. Az Gs egyház szektás irá
nya éledt fel a nazarenus és baptista szektákban 
— s Macaulay angol történet Íróval mi még a pá- 

istaságot is előnyben látjuk e szektákkal szem
en. A szektáskodás ép olyan bűn mint a haere- 

sis. Külömbcn túl nagy figyelmet fordítani u szék 
tákra, népünk ezen szabadkőműves páholyaira, nem 
érdemes s igy azok hiúságát és lelki gőgjét elő
mozdítani kár, inkább saját híveink felé fordítsuk 
figyelmünket s ott igyekezzünk hű gondozással a 
rajongók munkáját mcgakadajyozni.

A „R e 1 i g i o“ 10-ik számában „A legfőbb 
teendő“ czimű czikkében azt mondja: ,.A legfőbb 
teendő, a legnagyobb korszükség a keresztyén Ma
gyarország megmentésére legelső és Jegluithatósabb 
eszköz, mondhatni maga az összes eszközök eszköze, 
lelke és megmentője, nem más mint az iskola, a 
nevelés és tanitásügy. A kié az iskola, azé a jövő. 
A milyen nevelésben fog rés7esülni Magyarország
ban az ifjúság, olyan lesz ennek az országnak a 
jellege : ha keresztyén, keresztyén ; ha pogány, a 
mint indul, pogány.“ íme az ily sorok is kettőzött 
éberségre intenek, hogy felekezeti iskolánkat min
den áron tartsuk fenn. Nézetünk szerint is saját 
egyházunk fennállása azoktól lügg. Ilogy mennyire 
igyekeznek némelyek a római katlioliczizmust nem
zeti vallássá tenni, mutatja a Religio 14-ik számá
ban „Magyarország oltalmazója“ czimű költemény 
2-ik verse, melyben Répássy .János emigy énekel :

Abban egy szó, aranymondat:
„I’atronája Magyarhonnak 1“
— Ez a te legszebb czimed,
Ez dicsér meg a legjobban,

Lelkünk lángra ettől lobban,
És hitünket edzi meg,
Mert vagy bár világnak anyja,
A történet azt mutatja,
Hogy csak magyar a szived.

Ha Yaszaryt némely protestánsok készséggel 
elismerik, méltón szólva a méltóról, országunk fő
papjának, talán Répásy is e költeményéért elnyeri 
az „országunk költője“ czimét.

Kultúrharc/ Magyarországon cziin alatt a 
„Franki. Zeitung* egy  figyelemre méltó ezikket 
hoz. Szerinte a még minden püspök által eddig 
nem publikált pápai instructió minden egyes 
pontja nagy veszedelmet jelent hazánkra nézve. 
A főbbek között azt mondja: „Még az a látszó
lag ártatlan határozat is, mely azt kívánja, 
hogy a püspökük a klérus életére és erkölcsei
re jobban vigyázzanak, Mogyarországra nézve 
veszedelmes Klerikális fanatismus a klérus 
tagjainál már csak azért sem verhetett gyökeret, 
mivel a toleráns gyülekezetek nem gátolták 
lelkészeiket abban, bogy' ne élhessenek nejeik
kel és gyermekeikkel gazokról ne gondoskodja
nak akként, mint jó családapáknak illik. Van 
itt egy ismert pap-képviselö. a ki nejével és 
két gyermekével fesztelenül sétál a város leg
népesebb utczáin a nélkül, hogy valaki azon 
n egbotránkoznék. Egy nagyon tudományos 
egyházfőről beszélik, hogy midőn kahonokját 
arra intette, miszerint ne éljen oly megbotrán- 
koztatólag gyermekeivel egy hajlékban, a ne
vezett kanonok azzal vágott vissza: „Nincs 
mindenkin* k annyi pénze mint eminentiáiJnak, 
hogy gyermekeit külföldön neveltethesse “ A 
békés családapa, a ki azt akarja, hogy hozzátar
tozói élőm» netellel bírjanak a polgári tár
sadalomban, nem alkalmas a zelotikus ultra mon- 
tanizmua propaganda eszközéül; azért most már 
a cölibátus szigorú megtartására ügyelni fognak.*

A nagylaki egyház 70 tagja azért folya
modott, hogy számukra minden hónapban 
egyszer a tót nyelven tartótr isteni tisz
telet után magyar nyelvű istenitisztelet tartas
sák, de a gyülekezet közgyűlése ezen kérelmet 
elutasította azon indokolással, bogy a kérel
mezők úgyr is ludnak tótul. Ez eljárás n e m 
k e r e s z t y é n  eljárás ; mert mindenkinek azon 
a nyelven kell az Istenigéjét hirdetni, a mely en 
azt kívánja s az egyház hatóság e ♦ekintetben 
nem lehet nyelvbiráló. A nagylaki eset azomban 
nem áll egyedül, hanem kifolyása azon nyelvi 
szükkeblüségnek és elfogultságnak, mely újab
ban sajnálatosan jelentkezik. A békésmegyei 
Csorvás ev. tót hívei, kik a gyülekezet telét 
képezik, hiába folyamodtak azért. hogyr időnként 
tót nyelven is végeztessék az istenitisztelet, a
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régi békési esperesség í 893-ban, három szavazat 
ellenében elhatáro/.ta, bogy e kérelemnek hely 
ne adassék. Losonczon millenniumi emlékül a 
közgyűlés elhatározta, hogy ezentúl kizárólag 
magyar nyelven tartassák az istenitisztelet. 
Szemlakon, hol a tót és német hívek a leg- 
nagyobb békességben éltek, újabban szintén 
nyelvi torzsalkodások vannak, mert a német 
hi vek felbujtogatva egy demagog által azt óhajt
ják, hogy a tótok külön váljanak, Orosházán 
már 40 év előtt még azúrvacsorát sem akarták 
kiszolgáltatni tótúl azon indokolással, hogy az il
letők tanuljanak magyarul. E nyelvi erőszakos
ságok és torzsalkodások szégyenét képezik egy
házunknak. Hirdessük mindenkinek az igét azon 
a nyelven, a melyen kívánja s örüljünk bármely 
nyelven is óhajtja felebarátunk hallani az igét, 
a fő, hogy azt hallgassa, szeresse és megtartsa.

Szomorú eset az, a midőn a legnagyobb 
előzékenység az egyház kormányzat részéről 
hiábavaló; mert a hívek semminemű nyelven 
sem akarják hallani az Isten igéjét. A csabai 
egyház filiáján, Ottlakán, a hívek nagy kis- 
sebbsége orosházi származású s ezek számára 
elrendeltetett, hogy minden 2-ik vasárnap ma
gyar istenitisztelet tartassák, mely azomban a 
legtöbb esetben hallgatók nélkül m arad t; mert 
a szoczializmus által lelkesített hívek ekként 
reménylettek megszabadulni az egyházi adótól!

Ha az evangeliomi, a keresztyén útról le
térünk szomorú helyzetbe jutunk. Egy epizt'd, 
melyet egy barátunk beszélt el, talán az ügy 
megvilágositására szolgál. A Nagyvárad-szegedi 
vonalon utazva három utas szállt be a vasúti 
kupéba : ( gy szarvasi származású tót, egy oros
házi magyar és egy Sáros megyéből származó 
pápista. Az első utas előadta, hogy mennyire 
fáj neki, hogy agg szülei, kik tótnyelvtt isteni 
tiszteleten szeretnek részt venni s régi otthonuk
ban buzgó látogatói voltak az Ú r házának, 
Csorváson kénytelenek nélkülözni azt. Az oros
házi gazda egykedvűen hallgatta a panaszt, mig 
a sárosi pápista atyafi nagy lelkesedéssel meg
szólalt : „lám csak legjobb az nálunk katholi- 
kusoknál, mert itt nincs sem magyar, sem tót, 
sem német, senkinek sem kedveznek, latinul 
végzik a m isé t!“ Az ilyen leczke az egyszerű 
sárosi napszámos szájából nem igen válik díszére 
egyházunknak — ha még a korlátolt pápista 
atyafi is előnyben érzi magát velünk szemben !

Felekezeti béke. Még emlékezünk, mily 
melegen hangoztatták az egyházpolitikai javas
latok barátai, hogy azok elfogadása a felekezeti 
béke föltételét képezi. A felekezetközi viszo
nyok sohasem voltak vadabbak mint épen nap
jainkban. A prozelitadühöt korlátozó 1868 LIII-

ik törvényczikk meg vau változtatva s azóta 
megiudúlt a csatározás minden ponton

Nem régen az Iglóhoz közel fekvő Mar- 
kusfalván egy vegyes házasságból származó 
pápista gyermeket nem akart eltemetni a plé
bános addig, a mig a gyernmk ev. apja át nem 
tér pápista hitre. Az apa e szemtelen követe
lést vissza utasította s a gyermeket ev. pappal 
temettette el. A mi páp. atyánkfiái eme vak 
szűkkeblűsége neveli nagygyá mindkettőnk: 
ellenségét: a szabadkőműves páholyok és bör
zék liberalismusát,

A VI. szabad királyi városi esperesség f.
hó. 6-án Kis-Szebenben tartotta közgyűlését, mely 
alkalommal Bánó József esperességi felügyelő le
mondott hivataláról, látva, hogy az egyházpolitikai 
alkotásokat illetőleg elszigetelten áll nézetével. A 
jeles és minden sorában igaz elnöki beszédből sajná
latunkra csak a következő részletet közölhetjük :

„A múlt évi esperességi gyűlésen, de mint 
képviselő, országgyűlési felszólalásaimban elmond
tam nézetemet az úgynevezett egyházpolitikai kér
désekről, Én ezen törvényeket nem csak az ország
ra nézve tartom vószthozóknak, de különösen pro
testáns egyházunkra, valóságos romlásnak. — Ura
im, nagy szót mondok, de kimondom. Kétszáz év 
óta, sőt P áz m á n ideje óta nagyobb veszély nem 
környezte a magyar protestáns egyházat, mint most. 
A T h u  n-korszakot, a pátens idejét, az 1859-et 
sem lehet ehhez hasonlitani. Mert az önkényes és 
törvénytelen eljárás ellen, akkor mint egy ember 
támadt fel az egész magyarországi protestáns 
egyház és támogatta még a katholikus egyház 
sympathiája is. — Ilyen körülmények között az ered
mény kétséges nem lehetett s az csakhamar be is 
következett és a magyar protestáns egyház diadal
lal és megerősödve küzdötte le az ezernyolczszáz 
ötvenes és hatvanas évek nyomorúságait. Mert hi
szen igaz az, a mit a haza bölcse D e á k  F e- 
rencz egy beszédjében mondott, hogy : a mit a 
hatalom erőszakkal vesz el, azt egy jó alkalom 
visszaadhatja, de a miről önként mond le a nemzet, 
azt vissza szerezni a legnagyobb nehézséggel és 
rázkódtatással jár.

Hát tisztelt uraim, a protestánsok nemcsak a 
törvényhozásban, de mint egyház is, azt lehet mon
dani ellenzés nélkül, önként mondott le sarkalatos 
jogairól, különösen az 1868. 53. 12. §-nál. Belenyu
godott, sőt az egyházpolitikai törvények összességét 
és az ez által teremtett uj állapotot ujjongva üd
vözölte. És éppen ez a baj, ez a veszedelem. A ve
zérlő férfiak a kérdéseket a szabadelvűség mezébe 
tudták öltöztetni és ezenfelül a szegény protestáns 
egyházaknak anyagi előnyöket helyeztek kilátásba. 
Sőt voltak, kik az egyházpolitikai törvények elfo
gadását első lépésnek kürtölték az egyházi javak
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szekularizacziójára. Ezok az argumentumok hatot
tak : Fistula dulci cauit, volucres dum decipit au
gur. A koczka el volt votve, a protostans egyház 
meg sem mozdult. De hát kérdem tisztelt espores- 
ségi gyűlés, lehet-e Magyarországon régi értelem
ben vett szabadelvű az, a mi a protestáns érdeke- 
keket sérti, hiszen Megyarországon maga a protes
tantizmus, annak százados múltja, lorténeto törek
vése, léte, autonómiája, élete maga a megtestesült 
szabadelvűség ! Hát lehot-o tagadni, hogy az úgy
nevezett egyházpolitikai törvények a legenyhébb 
kitételt használom — sértik a protestáns érdeket ? 
Hát nem veszik önök észro, hogy a katholikusok 
által s mint űk mondják, dogmába ütközö polgári 
házasság elfogadásáért áldozatul lett oda dobva a 
vegyes házasságból a gyermekek vallásáról oly böl
csen rendelkező és a protestánsokat teljesen meg
nyugtató 1868. 53. 12. §. Hiszen elég világosan be
szélt a junctim. De mióta ez a törvény él, mindig 
szálka volt a katbolikus hierarchia szemében, mert 
a reversalisoknak aranjuezi napjai elmúltak, ők te
hát ezen nyereséggel meg vannak elégedve és ha 
a zászló becsületéért még fejtenek is ki bizonyos 
ellenzést, ez csakhamar le fog csillapodni, mert ma 
már minden gondolkodó ember tudja Magyarorszá
gon, hogy az egyházpolitikai törvények összességo 
hihotőleg csak egy egyháznak lesz kedvező Ma
gyarországon : ez a katholikus egyház és csak egy
nek lehet romlására s ez a protestáns egyház! Ha 
az ember tudja, hogy százados küzdelembo került a 
magyar prot. autonómiának épületét ily teljesség
ben kiépíteni, ha nz ember tudja, hogy a még 
annyira szabadelvű — de a régi értelemben szabad
elvű — 1791 iki országgyűlésnek sem sikerült a 
vegyes házasságok és az azokból született gyer
mekek kérdését a protestánsokra sikeresen megol
dani és hogy uj hetvenhét esztendő és legnagyobb 
részt kínos hetvenhét esztendő kellett, mig újra 
és végre Deák Ferencz bölcsességének és roppant 
morális hatalmának sikerült megalkotni az 1868. 
53. törvényt : — akkori valóban elborul az ember 
lelke, ha látja, hogy az autonómiának és a vallás 
szabadgyakorlatának igazságos betetőzését, maguk 
a protestánsok segítettek felszaggatni, szétrombolni 
s most a megint be nem totőzött, be nem fedett 
épület újra vésznek-viharnak van kitévo.“

Lapunk álláspontja ez volt eleitől fogva s ezen 
lelügyelői beszéd nagyon kimagaslik azon beszé
dek felé, melyek ez alkalommal országszorte el
hangzottak. A pápistaság már ez egy évben is 
nyugodtan tekinthet babérjaira, melyeket a vegyes 
házasságok terén oly gazdagon aratott. De mi azért 
csak tovább szabadelvüsködünk és dicsőítjük a li
berális „alkotásokat“ — egyházunk pusztulása fe
lett sze net hunyunk ; mert hát igy totszik ez a 
világnak, a mely ma dicsőíti az igazán liberális fér 
fiakat, kik e dicsőségért feladták egyházuk érde

keit is. Mily nevetséges az szemére hányni egyo- 
seknok, kik ev. részről a néppártot támogatják, 
hogy politikai érdekből eselekesznek, mintha bi
zony a liborális alkotások nagy barátjai a múltban 
és jelenben talán egyházi érdekből támogatták 
volna azokat V — Nekünk már sok veszteni valónk 
nincsen — egy, a mi még megmaradt, a íelekezoti 
iskola s azt is a liberalizmus könnyebben veszi el 
mint akár az ultramontanizmus. Ha az egyházi ér
dek fog lebegni szemeink előtt, hamis jelszavakkal 
nem engedjük magunkat megtéveszteni és sáncz- 
toltelékül semmiféle politikai pártnak nem dob
juk oda sem magunkat, sem híveinket.

Az arad-békési esperesség közgyűlését julius 
23-án tartotta Aradon. A közgyűlést megelőzőleg 
július 22-én gyámintézeti közgyűlés volt Dr. Fábry 
Sándor békésmegyei alispán és Joszenszky Károly 
mezőberényi lelkész elnöklete alatt. A világi elnök 
szép beszédüt tartott, melynek rövid részletét itt 
közöljük : „A vallásnak jelentősége a XlX-ik szá
zad inaterialisticus világában egyre emelkedik. A 
soeialismus, comrnunismus, az anarchia államfelfor- 
gató eszméinek leghatásosabb ellenszere a kerosz- 
tyénség az ő magasztos eszmeköreben, melyek: 
a felebaráti szeretet, az Istenben votett megadó 
bizalom, az állandó nemesretörés, és az aláza
tosság. Hol a hit erős, hol annak hivatott apos
tolai toljesitik a lelkiekben kötelességeiket, ott nem 
bírnak életerős gyökeret verni a társadalom és ál
lam-fel forgató eszmék.

És nemcsak megóvólag, do tevőlegesen orvos
lója a vallás a legújabb kor socialis bajainak s az 
azokon alapított téveszméknek. Hisz a szeretet val
lásából fakad a humanismus, mely áldó kezével eny
híti a nyomort s kiegyenlíti a társadalmi ellentéteket 
és épen a vallás az, mely a jó tettekre leginkább 
ösztönöz.

A keresztyén vallás a hit, a remény és a sze
retet hármas elvén alapszik A hit felemel az ég
hez, a remény megmutatja annak fényességét, de 
a mi bevezet a menyek országába az a szerotet, 
a jótevő szeretet, a cselekvő istoníólés.

A jótevő szerotet a lognomessebb keresztyéni 
erény, a jótékonyság terén való buzgolkodás a 
logigézőbb vallásosság.

E téren buzgóikodni épon a mi nemes fela
datunk, mélyen tisztelt gyámintézeti közgyűlés. 
Ágost, hitvall. ev. egyházunk bölcsen megalkotott 
szervezetében nekünk jutott osztály részűi a fela
dat a cselekvő szeretet hivatásos gyakorlására. Lé
lekemelő nemes feladat az erősíteni, istápolói a fej
lődő, vagy hanyatló egyházakat és őrszemeinket, 
a missiókat erősíteni, terjeszteni ezzel közvetve az 
Istenben való hitet a vallásosságot gyámoliíani ; 
gyámolitani a gyámokra s zorúlt árvákat, felemelni 
az elesetteket, segíteni a törekvőket ; gyakorolni 
általában a jótékony szeretet orényét, a legszebb 
erényt.“ Az egyet, gyámintézeti egyh. olnök állása 
megüresedvén, ez állásnál Mélt. Párkány Sámuel 
püspök urra adta az esperesség szavazatot.

Az osperességi gyűlést megelőzőleg gyám in
tézők Istentisztelet tartatott, mely alkalommal Zsi
linszky Endro hirdette igazán szívre hatólag az 
evar.geliomot. Az ospereségi gyűlést Mélt. Zsilinszky 
Mihály esperességi főfelügyelő ur nyitotta meg —
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mint nála megszoktuk — tártain as, egyházias meg
nyitó beszédével. Lapunk szűk kerete nem engedi 
az egész beszéd közlését, mégis felette közérdekű
nek tartjuk a beszéd befejező részének közlését, 
mely a következő :

„Evangélikus egyházunkat nem bírta kiirtani 
a máglya tüze, sem a gályarabok lánczai, sem a 
török-tatár pusztításai. De meg fogja rontani s fáj
dalom, már is nagy veszedelembe sodorta az a ke- 
reszténytelen pártoskodás, mely saját tagjai között 
évek óta dúl. Mint a százados tölgy ,mely diadal
masan küzdött meg külső viharokkal, önmagától 
dűl ki a belsejében rágó férgek hatása alatt.

Soha sem volt több okunk, mint ma előtérbe 
helyezni és ajánlani a hont és egyházat fentartó 
nagy erényeket, az egyetértést és a kötelességérzetet 
mint napjainkban. Ne leledjük, hogy autonom tör
vényeink nemcsak jogokat adnak, hanem köteles
ségeket is rovnak reánk. Ne feledjük, hogy alkot
mányos hazának vagyunk polgárai, hogy autonó
miánkat is a haza törvénye biztosítja és hogy inig 
az a harcz, melyet autonómiánkért az absolut kor
mánynyal küzdöttünk, erény volt, addig az indokolat
lan ily irányú küzdelem valóságos bűn. Ez idő sze
rint legsürgősebb kötelességünk oda hatni, hogy 
az összetartozandóság érzetét ápoljuk híveink kö
zött, hogy saját törvényeinket minden körülmények 
között becsüljük és ha valakinek van panasza, vélt, 
vagy valódi sérelme, annak orvoslását ne másutt, 
hanem saját törvényes hatóságánál keresse. Köte
lességünk felvilágosítani híveinket és azoknak ve
zetőit, hogy aki nem képes az együttműködés kö
telességeit teljesíteni, a ki saját egyéni nézeteit és 
politikai elveit nem tudja összhangba hozni köz
egyházunk életkérdéseivel, az akaratlanul is bűnt 
követ el egyháza ellen, mert lehetetlenné teszi az 
egyház felvirágozását.

Ma már fájdalom odáig jutottunk, hogy leg
főbb egyházi hatóságaink között is felbomlik az 
egyetértés, hogy némely felsőbb gyűléseinkre nem 
elvek, nem argumentumok, hanem egyéni és poli
tikai érdekek tolulnak előtérbe. Ez, uraim nagy ve
szedelem, nagyobb, mint aminőnek sokan képzelik. 
Azért ismételve és erélyesen azt hangoztatom ma 
is, midőn jelen gyűlésünket megnyitom, hogy igye
kezzünk minden egyházi ügyeinkben fentartani a 
régi fraternitást és charitást. Mert örökké igaz ma
rad a költőnek azon hasonlata, hogy a porszemet, 
mely magában áll, elfujja egy kis szellő, egy lehelet, 
de hogyha összeolvad, összenő, ha a porszemből 
szikla alakul, a fergeteg sem ingathatja meg.

Tartsunk össze mi is és akkor miénk a jövő I“
A felügyelő beszédjének elhangzása után az 

esperes ur tartotta meg részletes évi jelentését, 
megtéve az előtt az elmúlt egyházi évre vonatkozó 

általános megjegyzéseit, melyekből a következőket 
emeljük ki:

„ Alig született meg esperességünk, Luther 
halálának 350 éves évfordulóját ünnepeltük kegye- 
letesen' Ez alkalomból a nagy reformátornak élet
rajzát több mint száz példányban küldte meg az 
esperessegünknek Ő Méltósága a Püspök úr. E füze
tek esperesség szerte ingyen osztattak szét az isko
lás gyermekek közt. Ez ünnep alkalmából orszá
gos Luther alap létesittetett, melyhez esperessé
günk szerény 32 írttal járult. Hogy felekezeti se- 
gélyző intézményeinknél csak úgy mutatható fel 
némi eredmény, ha folyton uj czimeket, Lepoldianu-

mi, Luther, Gusztáv Adolf és egyéb 400 majd 350 
éves ünnepeket rendezünk, hogy ezek kapcsán a 
keserves néhány forintot ki facsarjuk híveink, illet
ve többnyire csak egyházaink zsebéből, az nagyon 
elszomorító állapot. De hogy amidőn már másként 
nem tudunk létezni, még azoktól is, a kik e dicste
len szegénységünkről tudnak, csak keservesen, sok 
utánjárással lehet kierőszakolni még az ilyen a 
központból ajánlott czélra is, nehány fillért, az még 
inkább elszomorító helyzet. A midőn az ily ünnepek 
felekezetűnk szellemével alig összeegyeztethetők, az 
azok kapcsán eszközölt gyűjtés pedig oly nagy el
lenszenvvel fogadtatik és oly csekély összeget ered
ményez, valóban idejénvolna ezen divattal felhagyni.“

A felügyelő áltál hangoztatott „fraternitás“ a 
közgyűlésen mindvégig meg tartatott s alapos, min
den politikától ment tárgyalások után a közgyűlés 
egy nap alatt befejezte teendőjét. A theologiai aka
démiák egyesítése tárgyalásánál, a felügyelő hosz- 
szasabban szólt a kérdéshez. A kérdés szerinte fe
lette fontos, de a fontos kérdést nem oldjuk meg 
úgy, ha a már létező három theol. intézetet össze
csapjuk, Egyetemi képzéssel kellene emelni a the- 
ologusok műveltségi nívóját s ezért ajánlja e tárgy
ban, hogy az esperesség felterjesztést tegyen a Bu
dapesten felállítandó theologiai fakultás tárgyában. 
O úgymond örömmel és hálásan gondol vissza a 
külföldi egyetemeken töltött időre, azon sokoldalú 
indításra, melyet ott nyert. Persze sokan manapság 
— feleslegesnek tartják, hogy theologiai ifjúságunk 
a külföldi egyetemeket látogassa, — hogy az ifjú
ság valamikép többet ne tudjon, mint ők tud
nak 1“ —

Az árvái esperesség jul 8-án tartotta rendkívüli 
közgyűlését Alsó Rubinban. Ez esperességi közgyű
lést lemondó gyűlésnek is lehetne nevezni, amennyi
ben az egész másból sem állott, mint az esperességi 
tisztviselők lemondó leveleinek felolvasásából, és a 
megüresedett tisztségek betöltésének elrendeléséből. 
A világi jegyző Dr. Medzihradsky Frigyes lemon
dó levelét a következő sorokkal zárja be : „Mielőtt 
e rövid soraimat bezárnám, legyen szabad megje
gyeznem, ha a mi püspök és felügyelő uraink a 
felekezetnélküliségről szóló törvényt megszavazták, 
ne csudálkozzanak a jövőben/ha egész gyülekeze
tek elkedvetlenedve az ő törvénytelen eljárásuk 
következtében tömegesen lesznek kénytelenek az 
eddigi köteléket elhagyni, sőt azzá lesznek, a mit 
a mi püspökeink által támogatott törvény megen
ged.“ Ezen álláspontot sehogy sem lehet helyesel
ni ; mert hiszen az evangélikus eg>ház nem csak 
püspökökből és felügyelőkből áll, hanem van 
történeti múltja és minden szomorú jelensége mel
lett a jelennek hisszük, hogy van szép és magasz
tos jövője. Egyháznagyjaink eljárását az egyház- 
politikai törvények létrehozása körül mi sem tud
juk védeni és egyházi szempontból igazolni s igen 
végzetes lépésnek tekintjük azt. Egyedül az egye
temes felügyelő volt az, a ki dicséretes férfiasság
gal és önállósággal e téren magát politikai esz
közül nem hagyta felhasználni. De hát még a ve
zetők tévedése sem jogosít fel hűtlenségre az egy
házzal szemben. Az arányosítást mi sem helyesel
jük, de ezt hitbe vágó dolognak nem tartjuk s 
utóvégre is a hitéletre egyáltalában nem lehet za
varó az egyház külső határa.

A többség elhatározta az arányosítást s az
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szentesítést nyert. Nincs elzárva az ut o törvény 
revíziójához sem, mely nézetünk szerint okvetlenül 
be fog következni. Az administration kívül, a mely 
földi es múló része az egy áznak, úgy is lo kell 
omolnia az egyházközségi, kerületi határoknak s 
egyeknok kell lennünk a hitben, a szeretőiben, az 
Isten országa terjesztésében.

Lapunk zártakor veszszük a hirt, hogy az ár
vái osperesség f. hó 20 án tartott rendos közgyűlé
sen a következő határozatokat hozta :

1. a tisznkorületi közgyűlésre nem küld köve- 
veteket; mert annak szükségét nem látja ;

2. a keriiloti egyházi adót a tiszakeriileti egy
házi pénztárba, be nőni szolgáltatja;

3. az esperessé? szándékolt megszüntetése és 
a liptói e&pereaseguez való csatolása ellen óvást 
emel. Az esperessé? ogvházui esperosnek és alos- 
peresnek az egyhónap előtt lemondókat választot
ták. A megválasztott felügyelő és alfelügyelő Or
szágit József és Dr. Medzihradsky Frigyes a gyü
lekezetek bizalmát megköszönve, a tisztségeket el 
nem fogadták.

A zólyomi rsperesseg közgyűlését Jnlius 
15-én tartotta Beszterczcbányán. Klöző napon az 
esperes elnöklete alatt lclkészi érlekezlot volt, a 
mely előtt a lelkészek az l ’r asztalához járultak. 
A lelkészi értekezleten az egyik lolkész felvetetto 
azon kérdést, hogy váljon ismét az eddigi felügye
lőre, Csipkay alispánra, szavazzanak-e a gyülekeze
tek, a ki tudvalévőleg a megyei gyűlésen azt in
dítványozta, miszerint n inegj'o azt kérelmezze a 
képviselő házban, hogv törvény alkottassék, a moly 
szerint a lelkész és tanító csak az esetben toglal- 
hassa el állását, ha a gyülekezet választását az 
államkormány megerősíti. Az esperes e kérdés tár
gyalását megnemengedtü s a tagok nagy része mély 
alázattal e „meg nem engedés" be, ezen főesperesi 
tilalomba belenyugodott. Mi becsüljük azon felszó
laló lelkésztárs bátorságát és felette sajnáljuk, hogy 
felszólalása kiáltó szó maradt a pusztában. A/ok 
ellen, kik az egyház autonómiáját készek feladni, 
kérlolhotlenűl kell eljárni. Sokan rosszalták a fő- 
esperes hatalmaskodásat — de hát erro van a fő 
esperes úrnak oka, hiszen már több Ízben a gyü
lekezeteknek majdnem egyhangú bizalma ültette 
őt a főesperesi székbe. Kegi közmondás az: min
den népnek olyan a felsőbbsége, a minőt érdemel, 
így Csipkay egyhangú megválasztása is bizonyos.

Az esperességi gyűlésen évi jelentésében az 
esperes szomorúan konstatálta, miszerint 14 vegyes 
pár közül 12 a rom. kath. vallásban novolteti tör
vényesen gyermekeit s csak 2 kötolozto magát a 
hatóság előtt arra, hogy gyermekeit evangélikusok
nak nevelteti. A házaspárokat a templomban 
csak kevesen kisérik el az „uj rend“ életbe lépte
tése óta, mig azelőtt toli templomokban folyt le az 
új házasok esketése. Mindezek szomorú tünetek, 
melyek kettőzött éberségre és lelki gondozásra hív
ják lel Sión őreit.,

A Klaza ni (Zemplén) ág. h. ev. egyház o 
napokban igen szép ajándékhoz jutott. — Ngs. 
Viador Emil, klazáni nagybirtokos, egyházfelü- 
gyelönk, jószivü neje templomunk oltárát igen 
gazdagon feldíszítette, minden szükséges új disz
szel látva el azt.

A vett szép ajándékért fogadja a nemes ada

kozó ez utón is. egyházam nevében a legmélyebb 
köszönetéin nyilványitását.

K lazán ban 1890. aug. 22-én.
G—r. J - s .  '

A nógrádi ág. li. év. osperesség julius 13— 
15-ig tartotta közgyűlését Bulussa-Gyurmaton. Az 
esperes jelentésében azt konstatálta,* hogy az ruj 
rend“ legnagyobb részt érintetlenül hagyta eddige- 
ló az egyházi életot, a mit azonban nyomban egy 
statisztikai adut más világításban tüntotett elő, 
amennyibon a nevezett adat szerint 20 vegyes pár 
közül a róni. kath. egyház 15 párt a maga részére 
hódított. Hollos Dano indítványozta, hogy a ^lát
szat“ szerint báró Prónay I)ozsŐ ogyetemos felu- 
gyolő ollen aktio van készülőben s épen ezért bi
zalmat szavazzon részére az esperessé?. Ez az in
dítvány a jelenlévő kerületi felügyelő, Laszkary 
lelkes boszédo kíséretében egyhangúlag elfogad
tatott.

A csatiad-csongrádi uj osperesség első ren
des közgyűlését jnlius hóban tartotta Szegeden. Ez 
alkalommal az osperesség uj felügyelője Húsz An
tal lototto esküjét és lelkes beszéd kisórotében 300 
forintot adományozott egyházi közczélokra. Az uj 
egyházpolitikai törvényekre nézve az esperes meg
nyitó beszédében a következő megjegyzést tette: 
„a gyakorlatban már is érezzük, hogy általuk hely
zetünk híveinkkel szemben is megnehezült, hogy a 
legnagyobb éberségre, fokozott szeretetteljes gondo
zó eljárásra vagyunk utalva, ha nem akarjuk, hogy 
az Írásbeli ellenség, mint ordító oroszlán járván 
szélylyol s keresvén kit elnyeljen . . . .  végzetes 
pusztításokat végezzen sorainkban.“ A közgyűlés 
egy nap alatt letárgyalta az egyh izi közigazgatás 
kérdéseit, kerülvo minden az egyház körébo nem 
tartozó kérdések feszegetését. Az uj felügyelő tet
tével szép tanujolét adta ogyháza iránti érdeklődé
sének. Adja Isten, hogy az uj osperesség közgyű
lése egyedüli czéljául tiizzo ki az egyházi érdek 
ápolását és az egyházi közigazgatás helyes me
netét. • — a.

A nagyhonti ág. li. ev. esperessé? jnlius 
14—lfi-án tartotta közgyűlését a f.-terényi egyház
ban. Az esperes ur mint föltótien hivő az uj alko
tásoknak megnyitó beszedjében következőképen 
emlékezett meg azokról: „Ez alkalomból tehát, 
midőn oly fontos nagy horderejű lépés történt a 
a jogállam megvalósítása felé, nem szabad kislel- 
külcg csüggednünk, keservesen panaszkodnunk, ha 
egyelőre anyagi veszteség is éri volna, — legke
vésbé pedig szabad haladásnak útjában akadályo
kat görditonünk. Ez az ovangeliom egyenes meg
tagadása volna! Mórt a jogállam, mely ismeri fel
adatait, tudja ezóljait, inognom folojtkezhotik soha 
és semmi körülmények között, fennállását, megma
radását s fejlődését biztositó azon vallási s közmű
velődési alapokról, melyek lerakásában s megvé
désében egyházunk mindenkor szorgalmaskodott I 
S az egyenlő mérték mindinkább törj dő alkalma
zása mellett, nőm felejtkezhetik inog munkásairól 
— nőm rövidítheti meg a hűen fáradozókut.“ 
Mily áldott, szerencsés természet az, a mely a je
len nehéz holyzetbon is ily rószás színben nézheti 
a jelont és jövőt. Az ily, az országgyülésen száz
szor elcsépelt frázisok, kár, ha bemenetelt találnak 
az ov. osporos leikébe, a kinek inkább arról kelleno
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elmélkednie — miként javítsunk egyházi helyze
tünkön. Az „egyenlő mérték“ a melybe helyezi es
peres ur bizodalmát, épen akkor szenvedett legna
gyobb csorbát, a midőn a gyengébb fél, a törvé
nyes biztosítékok lerontása után, átszolgáltatott az 
erősebbnek. Az egyház szomoiu helyzetében csak 
szónokoljunk a jogállam szükségeiről és feltételei
ről — kontárkodjunk az állambölcselők mestersé
gébe — az egyháznak úgy sincs semmire szüksége!

A nagyhonti esperességben is volt bizalmi 
jelenet, a mennyiben a következő határozatot hoz
ta az esperesség : „Hirlapi tudósítások szerint bá
ró Prónay Dezső egyetemes felügyelő ellen politi
kai szereplése miatt a prot. egyház egyeteme ré
széről bizalmatlansági szavazatot akarnak provo
kálni, Mi azonban nem tarthatván a protestáns 
vallásszabadság szellemében levőnek, valakinek 
politikai vallásszabadságát, mig az a hazafiság ha
tárán belül marad, bármi tekintetben korlátozni s 
iránta, mint egyházunk disze és kitűnősége iránt egy
házi állásában teljes bizalommal viseltetvén, 
ezennel elhatározzuk, hogy báró Prónay De
zső egyetemes főfelügyelőnknek bizalmat sza
vazunk és őt erről határozatiig értesítjük.“ 
Mily szerencse, hogy a „politikai vallássza
badság“ veszélyeztetése újból alkalmat ad a politi
kának az egyházba való bevitelére 1 A nagyhonti 
esperesség már is nagy lelkesedéssel akar küzdeni 
olyasmi ellen, a mit a „protestáns egyház egyete
mén“ egyesek csak akartak .? ugyanazon egyesek 
fognak sietni az ah aratót csirájában megsemmisíteni. 
A politikai vallásszabadság bajnokai jobban csele
kedtek volna, ha az ily frázisokban gazdag, zavart
határozatokra okot nem szolgáltattak volna.* *_________  *

j S z E R K E S Z T O I  Ü Z E M E T E K .

G aram i. Szives közlem ényét m egkaptam  s kérem  m ás
k o r is sorait. A gyávaságot nem kell k ím élni ; m ert az okozza 
a legtöbb bajt.

n. 1. H. H a valam ely hazai ev. egyházunk körén belül 
m egjelenő lap „egyedülinek" ta rtja  m agát, az ellen nem  tilta
kozunk, m ert az egyedüliséget a szerkesztés silánysága is 
képezheti.

Seb. I. P. A lu theránus konferenczia eszm éjét hazánk
ban  m elegen üdvözlöm. Hozzá kell fogni az alakuláshoz és 
p ed ig  m inél előbb.

Sz. I. Nagy-Becskerck. A kalv in ism us ú jjá  éb iedését 
ir ig y  szem mel nem nézem. A m i ellen felszólaltam  az a szek
tá k  m agasztalása és bizonyos idegen m ethodisztikus irány 
za t propagálása. A buzgóságot és lelkesede'st becsülöm, csak 
helyesebb  irányban szeretném  azt látni.

Jelen számunk melékletéül megrendelési félki
lósként veszik a t. olvasók Koren Pál Mózes első 
könyve magyarázatának első. ivét. E  műnek 25 ivre 
terjedő első kötete 1897. év végén fog megjelenni. 
A szói cg oly terjedelemben, szellemben és modorban 
lesz földolgozva, mint az a mutatvány ivböl kitűnik 
Ara a 25 ives kötetnek két forint. Hogy a szerző 
némileg tájékoztatva legyen a nyomtatandó példányok 
számára nézve, kéri a megrendeléseket f. évi oki. 
hó végéig eszközölni. Ez alkalommal újból felhívjuk 
a t. olvasók figyelmét nevezett szerzőnek a zsidók

hoz irt levél mag; aráz atár a. A 4 4 0  lapra terjedő 
műnek ára szintén 2 frt.

Rékai Lajos
k ön yvk  iadó-hivatalából

Budapesten.
B itay  Béla. M illennium i prédikáció. Á ra 20 kr.
Csáki István. G jász- és sirbeszédek. Két kötet, ára  1 frt 80 ki*. 
Diószegi Ailni)j. E gyházi beszédek. Á ra 80 kr.
Fiilöp József. Tem plom i beszéd elő- és utó im ádsággal m illen

nium i hálaadó Isten tiszteletre . Á ra 20 kr.
Fiilöp József. B ibliai elméi) edések délu táni Istentiszteletre. 

Á ra 1 frt.
Hetesy,Viktor. K öznapi im ádságok tem plom i használatra. 

Á ra fűzve 1 frt.
Faulik János. Ezredéves egyházi beszéd (az „Evang. E gyház 

és Iskola" m ásodik dijá t m egnyert pályam ű). Ara 15 kr. 
Könyves Tóth Kálmán. Az Ú r házában. Im ádságok vasár

napokra, ünnepekre s különféle alkalm akra. Á ra 2 frt.
Megrendelések 5 írttól kezdve bérmetve szállít

tatnak. Egyes műveknél legczélszerűbb az árt 5 
kr.ral megpótolva előre beküldeni.

gg.
Evang. egyházi könyvkereskedésbenf f
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B-Csabán
a következő művek kaphatók :

Korén Pál : Dr. L u th e r M árton k iskátéjának  m a
gyarázata  a nép isko lák  felső a közép is
kolák alsó osztályai szám ára kötve 25 kr. 

Koren P á l : P á l apostol a zsidókhoz Írott leve
lének m agyarázata  fűzve : 1 frt.

Linder K á ro ly : Y yklad  m alého katechism usu 
Dr. M. L uthera . kötve 35 kr.

B -csabai énekeskönyv, fűzve : 1 frt, bőrbe kötve 
1 fr t 30 kr.

„E vanjelicky funebrál." B.-csabai k iadás. K ö tv e : 
60 kr.

Bella J. j,Biblické h istoric." Kötve 10 kr. 
Tranoscius ,,Písné D uchovní." Uj, Mocko J . csá- 

csói lelkész által gondosan átnézett k i
adás, az énekszerzők nevének m egálla
p ításával és az énekeskönyv történeté
vel. R ongyból készü lt papíron. Fűzve 1 
frt 20, Kötve ; 2 frt 40, 2 frt 60, 2 frt 
70, 4 fr t a kötés m inősége szerint. 

Tranovsky „M odlitby" vászonba kötve 1 frt. 
^alansky „O éistoté duse i téla" csinos kötés

ben 35 kr.
Mocko J. Tóbiás M asnicius m úcedlnik pravdy  

Bozej — szám os képpel 5 kr.

A m agyar és tót nyelvű aszketikus — im ád- 
ságos — énekes könyvek állandó rak táron  vanak. 
K issebb m egrendelésnél k é rjü k  a portó t előre 
beküldeni. N agyobb m egrendelések bérm entve 
küldetnek.
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Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvéreknél 1896.



'L b u s s z á .
AZ „EVANG. EGYHÁZI SZEMLE- melléklet e.

Az „E E. Szemle“ előfizetői u mel
lékletet d i j  t a 1 a n ú 1 kapják. 
Majjn a ,K  ü 1 in i a s z i óu effy évre 
50 kr., — mely összeg It . - C s a 
b á n ,  nz ,E . E. Szemle“ kindúhi- 

vatalánál fizetendő.

Szerkeezti :

Schol tz Ödön
o v. luth. lelkész A {fialván.

A „K ü 1 m i h 8 z i 6“ szellem i ré
szét illető összes * közlem ények, min
den hó 1-itf A g f a l v á  r a  (S o p 

ron m egye) küldendők.

Melléklet az „ K. K. Sz." 8-ik számához «— y .) U.-Csaba, 1 8 9 6 . auyuszlus 30.

Legközelebbi teendőink.
Lapunk első számában, olvusóink tájékoztatá

sára elmondtuk, hogy mi ösztönzött bennünket a 
„K ü 1 m i s s z i 6“ megindítására. Most pedig az
iránt akarunk felvilágosítást nyújtani, hogy mit kell 
legelőször s mindenek felett tennünk »végből, hogy 
a külmisszió iránti .érdeklődés, hazai luth. egyhá
zunk körén belől is, mind általánosabbá legyen s 
Istennel kezdett munkánk, az ő szent nevének di
csőségére, eredménnyel járjon.

A hivő keresztény minden dolgát i m á d k o 
z á s s a l  kezdi ; azért n mi első és legfőbb te
endőnk is az legyen, hogy buzgó, szívből fakadó 
imádságban, mennél többször kérjük Isten áldását, 
vállalatunkra. Kérjük ennélfogva lapunk olvasóit s 
barátait, hogy imádkozzanak velünk mennél gyak
rabban, lehetőleg mindennap, evang. egyházunk új
jászületése s a missziói érzék és kedv ébredése s 
terjedéséért s gondoljanak a Miatyánk 2-ik kérésé
nél mindenkor azon kötelességekre, melyek a hit- 
térités szent ezéljainak előmozdítása végett mind
nyájunkra várnak. Lehetetlen hogy Isten látva a 
sok kulcsolt kezet s hallva a sok egy czélért mon
dott buzgó imádkozást: meg no hallgatná azt s no 
adná áldását missziói tevékenységünkre.

Buzgó imádkozásunk meghallgatása első sor
ban abban fog aztán nyilvánulni, hogy Isten a 
misszió érdekében á l d o z a t k é s z s é g e t  éb
reszt s gyújt szivünkben. S ezen áldozatkészség 
második legfontosabb s legközelebbi teendőnk és 
kötelességünk. Lapunkat körülbelöl hutszázan ol
vassák. Ha minden olvasónk vagy önmaga áldozna 
a misszióra évenként egy forintot, vagy közvetíté
sével mások, talán gyülekezete adománya gyanánt 
juttatna legalább ennyit a misszió czéljaira: évi 
600 frt — 1000 márka könnyen összegyűlne. Ez 
ugyan elóg kevés volna s tekintve egyházunk nagy
ságát, csak hitünk kicsinysége mellett tenne bizony
ságot ; — de ismerve egyéb vállalataink lassú fej
lődését, már ezt is biztató kezdetnek, csiraképes

mustármagnak tekinthetnék. Áldozzunk tehát önma
gunk s indítsunk másokat is adakozásra, rendez
zünk a hívek között évenként gyűjtést s tartsunk 
a templomban ezen czélra oíTertóriumot s juttassuk 
az ig}' befolyó összeget a lipcsei ev. luth. misszió 
egyesületnek, hogy ily módon nii magyarhoni lu
theránusok is hozzájáruljunk filléreinkkel néhány 
pogány lélek megtérítéséhez.

Legjobb volna az igy befolyó összeget egy 
vagy több magyarországi m i s s z i ó n á r u s  ki- 
képeztetéséro fordítani, hogy mint minden más or
szágos egyház, mi is állítsunk néhány aratót a misz- 
szio nagy munkamezejére. Mert úgy látom, hogy ma
napság a világ összes protestánsai között egy
házunk az egyedüli, mely egyetlen missziónárussal 
sem működik közre Isten országának terjesztésén. 
Egy újabb sürgős teendőnk tehát az legyen, hogy 
ezen mulasztást mielőbb pótoljuk. Buzdítsunk min
denkit, ki ezen pólyára alkalmas s ahhoz kedvet s 
hivatást érez, hogy legyen hittérítővé. Középisko
lát s theologiát végzett egyéneket szívesen fogad a 
lipcsei egyesület misszióiskolájába s képez ki ruisz- 
sziónárussá ; tanítók missziótanitóvá, kézművesek 
missziókézművesekké képeztetnek ki ugyanott. Az 
egyesület hazánkból is szívesen fogad mindeneit in
tézetébe, aki a miszsziói pályára b e l s ő  h i v a t á s t  
érez, s képez ki díjtalanul, még azon esetre is, ha 
hazánkból az adományok csak gyéren folynának is az 
egylot pénztárába: mert sok a munka s kevés a mun
kás. Mindenkinek, ki evégett hozzánk fordul, szíve
sen szolgálunk felvilágosítással s közvetitéssel.

S ha ilyen módon a misszióügy iránti érzék, 
áldozatkészség s a missziói pálya iránti szeretet 
mind szélesebb körökben terjedve, általánossá lesz 
egyházunkban, akkor aztán mint újabb teendőre, 
m i s s z i ó e g y e s ű l o t  alakítására is gondolha
tunk. Ez persze ma még úgy tűnik fel, mint a 
messze jövő ködképe ; de ha a ÍSzt. Lélek hatása 
elől el nem zárkózunk, úgy ezen czélt is hamarább 
elérhetjük, mintsem azt gyenge emberi eszünkkel 
gondolnék.
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Mindezekben röviden ecseteltük azon legköze
lebbi teendőket, melyek a misszióügy magyarhoni 
barátjaira várnak. Igyekezzen mindenki azok meg
valósítását tehetsége szerint elősegíteni, hogy ily- 
módon is engedelmeskedve az Ur Jézus Krisztus 
missziói parancsának, missziói ígéretének áldására 
is méltóvá tegyük szegény egyházunkat. Fel tehát 
a szent munkára ! Isten nevében — előre !

Ágfalva,
Scholtz Ödön.

Segítsetek nekünk!
Isten ak a rja !

A keresztyén egyháznak ennélfogva k e t t ő s  
h i v a t á s a  van.  Belső hivatása az, hogy már 
meglevő tagjait legeltesse és vezesse a kegyelem 
eszközök által; külső hivatása pedig, hogy azokat, 
kik még a keresztségen kívül állanak, bevezesse a 
Krisztus birodalmába. Amaz, az  ö n f e n t a r t á s  
és emez, a mi s s z i ó ,  egy ember két karjához 
hasonlít. Ahol az egyik a kettő közül hiányzik, ott 
az egyház olyan, mint azon ember, kinek az egyik 
karját levágták : nem egészséges, hiányzik kellő 
életereje, nyomorog s elcsenevészedik. Egyház mely 
nem missziónál, úgy jár, m inta légmentes üvegha
rang alá helyezett láng : k i a l s z i k .

Kérdezd meg magadtól, kedves olvasó, tettél-e 
már te valamit Urad és Mestered világos és hatá
rozott parancsának teljesítésére? Hiszen az, mint 
az O v é g a k a r a t a  kell, hogy kétszeresen szent 
legyen előtted. Ha már a gyermekek atyjok vég
rendeletét nagyrabecsülik és megtartják, mennyivel 
inkább tartozunk mi is annak végrendeletét tisz
telni, a ki megvált tSlünk, nem hogy meghaljon, 
hanem hogy a dicsőség trónusára üljön. Ha eddig 
talán mitsem tettél a szent misszió érdekében, lásd 
az Ur akarja, hogy ezután tégy valamit érte. Fel 
tehát a munkára, segíts te is építeni azon nagy 
épületet, melyen mi fáradunk: Isten országát a po- 
gányok között!

Nagy irgalmat cselekedett az Ur a magyaror
szági ágost. hitv. evang. egyházzal. Mint egy misz- 
sziói előőrs Európa keleti részében, virágzott haj
dan, sok gyümölcsöt Ígérve. Hanem az üldözők 
vaslábai letiporták a virágot s megtörték életerejét. 
Hogy a százados üldözés és elnyomatás daczára 
mégis fen tudta magát tartani s végre győztesen 
került ki az egyenetlen harczból, az csodaszámba 
megyen s egyedül Isten irgalmának köszönhető. 
Épen azért okadatolt azon feltevésünk, hogy az 
Isten kegyelméből igy megmentett egyház szánal
mat érez azon szegény pogányokkal szemben, kik

egy képmutató papság járma s a babona lánczai 
alatt, a sátán börtönében még többet szenvednek, 
mint az egykor Rómától annyira üldözött magyar- 
országi ev. luth. egyház szenvedett. Ezen megkö
tözött pogányoknak akarjuk azt a szabadságot ad
ni, a melyet Krisztus szerzett meg s nyújt nekünk 
evangyéliomában. Jö  j j e t e k a z é r t ,  m a g y a r -  
o r s z á g i  t e s t v é r e i n k  és  s e g í t s e t e k  
t i  i s  n e k ü n k ;  fogjátok meg ti is a hálót, hogy 
mennél több pogány lelket megnyerhessünk a ke
resztény egyháznak. — I s t e n  a k a r j a !

(Folyt, köv.)

Handmann R.
m issz ií-esperes .

A lipcsei ev. luth. misszió egyesület.
Az 1896. május 2 7-én tartóit nagy gyűlés lej olyas a .

A missziói ünnepi közgyűlések mindig a kö
zös kér. hitből folyó szeretetnek nyilvánulásai; 
czéljuk pedig első sorban az, hogy a hitnek és sze
retetnek bennök nyilvánuló közössége uj örömök 
uj szent lelkesedést ébresszen a résztvevők szivé
ben. E szentj czél szolgálatában állott azon ünne
pélyes m i s s z i ó i  i s t e n i t i s z t e l e t  is, 
melyet a lipcsei ev. luth, missziói egyesület f. é. 
május 27-ikén a lipcsei „Nikolai“ templomban ta r
tott. Az ünnepi s zóeok K e l l e r  titk. egyházta-. 
nácsos, bau tzeni lelkész volt, kinek szentirásszerű 
s szent lelkesedéstől áthatott szavai kiválóan al
kalmasok voltak arra, hogy a hallgatóságot a mis
szió művének fenséges voltával megismertessék, 
Efez. 3. 3. 6-7 alapján azon főgondolatra alapítot
ta szónoklatát, hogy“,,a p o g á n y o k  ö r ö k ö s 
t á r s a i n  k.“ Az apostol ezen szava alapján : rá
mutatott azon biztos alapra, melyen a misszió műve 
nyugszik; — emlékeztetett azon feladatra, melyet a 
missziónak teljesítenie kell ; — végül kezességet 
talált azon reménységre vonatkozólag, mely a misz- 
szió útját vigasztalóan megvilágítja.

A világ kicsiny li a missziót, pedig ez mégis 
csak fenséges, i s t e n i  e r e d e t ű .  A ki lelke
sedésre képes, kell, hogy a misszió iránt lelkesül
jön. A ki erre képtelen, az ne saját nagyságában 
keresse annak okát, hanem kicsinyes gondolkozá
sában e nagy művel szemben. Nem emberi gondo- 
latokon, nem egyedül e g y  szentirási igén, nem 
is egyedül Jézus missziói parancsolatán nyugszik 
ez, hanem a z  e g é s z  e v a n g y é l i o  m, mint 
Isten üdvhatározatának kijelentésén, szereteteinek 
ama gondolatain, melyek a szeretetnek tényeivé let
tek a Jézus Krisztusban. A Krisstusban megjelent 
üdvösségnek egyetemessége az evangyéliomnak oly
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lényeges alapgondolat», hogy a Krisztusban történt 
isteni üdvkijelentósnek okvetlenül a misszióra vo
natkozó parancscsal kellett bevégződnio. A misszió 
gondolata aranyfonal gyanánt végig húzódik az 
egész uj test.-on, ez hatja át a kér. egyháznak ösz- 
szes ünnepeit. Az üdvnek egyetomességo azooban 
mély titkot zár magába. Isten különböző s előttünk 
ismeretlen időben hívja meg úgy az egyeseket, mint 
a« egyes népeket; az ő utjai kifürkészhetlenek, do 
azok mindig a kegyelemnek utjai s e kegyelem 
mindenkinek szól. — De ha a pogányok örökös- 
társaink, akkor ezen tény nngy és komoly f e 1" 
a d t o t  zár magába ránk nézve, kik az örökséget 
máris elnyertük. Mily szegények és sajnálatra mél
tók a pogányok, kiknek mindennapi élete is feltün
teti azon nyomort és kárhozatot, a melyben siny- 
lenek, pedig az ő szivükben is él Istennek sejtel
me, s az Isten utáni vágy. Kötelességünk, hogy 
gazdagitsuk őket. s hogy elvigyük nekik a legjob
bat, a mivel bírunk. Ez pedig Krisztus és az ő igéje. 
A pogányság nemcsak tanítást és külső műveltsé
get vár mi tőlünk, hanem — s első sorban — meg
térést is, mivel maga is a helyes útról való letérés. 
Csak e g y  igazság létezik, mely igényt tarthat ar
ra, hogy az egész emberiség felett uralkodjék s 
azért a misszió feladata is csak e g y  lehet: az 
evangyéliom hirdetése. De a hol ezt hirdetik, ott 
megvan mindég a győzelemre irányuló szilárd r o- 
m ó n y s é g. Mi menyei bizonyossággal bírunk, 
oly bizonyossággal, mely minden kételyt legyőz ; 
a misszió sikere iránti kételyünket is. Az egyház 
története nagy sikerek s győzelmek története. A 
szivek most is megnyílnak az ev.-nak; úgy látszik 
mintha az ur maga hirdetné az egyháznak : „itt a 
misszió ideje.“ Semmi som jogosulatlanabb, mint 
azon panasz, hogy a missziónak nincsen sikere 
napjainkban. A mostani siker a végső sikert s győ
zelmet biztosítja. Minél inkább közeledünk a vég
hez, annál gyorsabb lesz a fejlődés. Végül az ur 
maga jön világossággal, élettel és üdvösséggel s fel
állítja az ő birodalmát. E győzelemnek mi is köz
vetítői vagyunk. Örvendező lélekkel gyarapodjunk 
azért hitben és szeretőiben, könyörületességben és 
áldozatkészségben, türelemben és imádságban. A 
pünkösdi lélek munkálja ezt mi bennünk 1

Az ünnepi prédikáczió befejezéso után Schwartz 
missziói igazgató terjesztette be évi jelentését, mely 
a misszió ügyének bár lassú, do mégis örvendetes 
haladásáról tesz tanúságot. Az egyesület hittérítői 
két területen működnek. E 1 Ő-I n d i á b a n a „Ta- 
mulók“ között és A f r i k á b a n  a Kilimandsaro 
vidékén a „Vadsagga“ és „Vakamba“ törzsek kö
zött. Az indiai területen 30 missziói állomáson, 
melyhez 609 község tartozik, 23 missziónárius, 15 
benszülött lelkész, 48 katecheta és 11 evangélista 
működik. A gondozott keresztyének lélekszáma 
15038. Az lb95. évben : megkeresztoltotett 1231 és

podig 537 kér. gyermek és 604 felnőtt pogány ; 
konfirmáltatott 283, az úrvacsorára jogosultak szá
ma 7187, az úri szent vacsorában részesült 15411 ; 
esketés volt 157 ; halálozás 420 ; a ketcchumenok 
száma 467 ; a gyülekezetek járulékai kitettek 6365 
rúpiát; az egyházközségi pénztárak tőkéje kitesz 
82548 rúpiát. A katechumenok majdnem fele rész
ben a inadrasz-i kerülethez tartoznak. Az áttérők 
legnagyobb része a „páriák*4 kasztjából való, meg- 
koreszteltetésük után sok elnyomatásnak s nagy 
üldöztetésnek vannak kitevő a pogányok részéről, 
ők azonban nagy állhatatosságot s hithüséget tanú
sítanak. Szélesebbkőrü egyházfegyelem gyakorlá
sára mindösszo a madúrai kerülethez tartozó kad- 
neri gyülekezetben volt .szükség, melyben az ösz- 
szes felnőtt keresztyéneket az úrvacsorától eltiltot
ták, mivel pogány társaiktól való félelmükben a 
bálványtemplom javára rájuk kivetett járulékokat 
most is megfizetik. Az iskolaügy is örvendotes ké
pet nyújt, a 30 egyházközség összesen 197 iskolát 
tart fen. Ezek közül : vegyes alsóbb népiskola 142, 
vegyes felsőbb népiskola 35; középiskola fiuk szá
mára 0 ; főiskola és seminárium 3 (Trankebar, Gó- 
reiár, Siáli); felsőbb népiskola leányok számára 8 . 
középiskola leányok számára 3. Ezen 197 iskolában 
852 tanerő működött: 306 tanító, 47 tanítónő. A ta
nulók száma 5775. ezek közül 2770 kér. és 3üü5 
nem keresztyén.

A missiónáriusok irodalmilag is működtek. 
G o h r i n g misszionárius kiadta Kurtz „Szenttör
ténelmi ez. könyvét: ószövetségi részének fordítá
sát javítva, az uj szöv.-i részt újonnan fordítva. 
B o i t e n h e r z  misszionárius kiadott egy 60 egy
házi énokből és egyházi népénekből álló gyűjte
ményt. S c h ä if e r misszionárius „(13'akorló köny
vecskéje“ 8000 példányban lett újból kinyoinatva , 
I h l e t e i d  prépost „Uj test-i kommentár“-já- 
ból is megjelent egy újabb kötet.

Istennek megőrző oltalmáról tesz tanúságot az 
egyesület második missziói területe is. A Kilimand- 
sáron A 11 h a u s és M ü l l e r  misszionáriusok 
működnek, már most feleségeiktől támogatva. A 
„modtamo“-i állomáson megkezdett építkezéseket 
befejezték. „Mosi“-ban is építettek állandó kis haj
lékot. A „madsame“-i és „moika“-i törzsfőnökök 
nagy érdeklődést tanúsítottak a misszió iránt, el
lenben a „mamba“-i főnök teljoson közömbös s igy 
a térítők, kiknek tanítványaiknál különösen a majd
nem kiirthatatlan tolvajlási hajlam ellen sokat kell 
küzdonünk, zavartalanul működhetnek.

Csak a Vakamba misszió szevedett némi fen- 
akadást, a monnyiben a múlt évi jun. havában a 
bensziilöttek között kiütött zavargás arra kénysze- 
ritetto a missziónáriusokat, hogy „Mbungu“ állo
mását több hónapra elhagyják. A nyugalom azon
ban holyreállott azóta s most újból zavartalanul 
folytatják a térítést.



8

A két missziói terület szükségleteire 378.000 j 
márka volt szükséges; az egyesület jövedelme
388.000 márkát tett ki, mely összeghez maga Orosz
ország 60000 márkányi gyűjtéssel járult ; Hanno- 
verában 35.000 márkát gyűjtöttek.

A misszió ügye iránt általában folyton növe
kedő érdeklődés és szeretet kezd mutatknzni. „Egy 
Magyarország területén folytatott misszió ismertető 
ut — mond az évi jelentés — ott is uj barátokat 
szerzett ügyünknek. Az általunk meglátogatott né
met ajkú ev. egyházközségek némelyike — első 
helyen maga a fővárosi — gyűjtő perzselyeket ál
lított fel templomában, tagjait kereszt elés, úrvacso
ra és istenitisztelet alkalmával missziói adakozásra 
buzdítandó. A püspök urak is a legszivélyesebben 
helyezték kilátásba a misszió ügyének előmozdítá
sát. Egy tót ajkú gyülekezet lelkipásztora kéré
semre kis missziói iratkáink egyikét lefordította tót 
nyelvre ; ez most van sajtó alatt. Egy magyar 
nyelvű egyházi folyóirat a jövőben missziói mel
léklettel fog megjelenni. Úgy látszik, hogy tényleg 
beteljesedik az, a mit a kedves tiszttársak egyike, 
ki a missziói ut sikeréhez nagyban hozzájárult, 
bucsuzás alkalmával mondott: „Az U r k e g y e 
l e m m e l  á l d o t t a  m e g  u t j á  t,“

Az évi jelentés befejezése után Schvener hit
jelölt és Unger missziói kézműves lettek a missziói 
szolgálatra kiküldve és felavatva. Előbbi Indiába, 
utóbbi Afrikába. A felavatást D. Staehlin főegy- 
háztanácsi elnök végezte. A befejező áldás után s/4 
12-kor végződött a 9 órakor megkezdett istenitisz
telet, melynek collectája 446 márkát tett ki.

(Folyt, köv.)
Th. L.

Különféle misszió egyesületről.
A „Goszner-féle misszió egyesület“ mely 

a Kolszok között működik, 1895-ben 199.060 már
kát vett be, 18.747 márkával többet mint az előző 
esztendőben s 197. 112 márkát adott ki, 34.157 
márkával többet mint 1894-ben.

Egyről-másról.
A benszülötték testi fenyítéséről. Gyakran 

lehet hallani, hogy mily embertelenül bánnak 
egyes gyarmatokon a hódítók a benszülöttekkel. 
Esetleges visszaélések meggátlása végett, Kamerun 
és Togo afrikai német területekre vonatkozólag a 
birodalmi kanczellár f. é. ápr. 20-án kelt rendele
tében a következő büntetések alkalmazását enge
délyezte : testi fenyítékül botozást és vesszőzést,

továbbá pénzbüntetést, fegyházat kényszermunká
val, kurtavasat s halálbüntetést, A botütések szá
ma nem lehet több 35-nél a vessző ütéseké pedig 
20-nál. A büntetés csak orvos jelenlétében hajtha
tó végre, kinek kötelessége az elitéit testi állapo
tát a büntetés végrehajtása előtt megvizsgálni Ha
lál büntetést véglegesen csak a kormányzó rendel
het el. Ezen szigorú büntetésekből is kiérezhető az 
evangyéliom szelídítő hatása.

Szerkesztői üzenetek.
T öbeknek Köszönöm a „Kiilm isszió" m egindítása al

kalm ából k ifejezett jó k ivánata ikat s kérem  ta rtsák  m eg az 
üg y  irán t nyilváníto tt jó indulato t a jövőben is.

Th. L  J .  Örömmel vettem  az alapos ism ertetést. F o r
gasd  a tudom ányosság kalam árisába m árto tt tolladat az egy
ház javái'a, — g vakrabban.

L. K. K, Csodálkozik a lap olcsósága felett ? A zért 
szab tuk  olyan olcsóra az árát, hogy  úg y  Ön m int m ások is 
m ennél több elüfizetöt gyű jtsenek  szám ára Az „E, E. Sz.ff 
szerkesztője azért egyezett bele a „K ülm issió" önálló terjesz
tésébe, hogy az m issziói nép lappá válhasson.

Lapunk 2-ik számát mutatvány számul 
megküldtük többeknek. A 3-ik számot csak az 
előfizetőknek küldjük. A „Külmisszió“ előfizeté
si ára egész évre 50 kr. félévre 25 kr. A lap 
minden hó 30-án küldetik szét.

Az „Evangélikus Egyházi Szemle“ előfize
tői a „Külmissziót“ ingyen kapják. Az „Evan
gélikus Egyházi Szfmle“ 8-ik száma következő 
tartalommal jelent meg : Revizio. A múlt szá
zadbeli ev. nemesség az énekköltészet terén : 
Bodó Mátyás. Könyv ismertetés : Bereczky Sán
dor „Biblia isme“. Koren Pál „Dr. Luther Már
ton kis kátéjának magyarázata. „Gyámintézet,“ 
a magyarhoni ev. gyámintézet hivatalos lapja. 
Középiskolai értesítők : A brassói, budapesti, 
pozsonyi, soproni főgymnasiumok. Külföld. Bel
föld. Egyházi lap szemle. Esperességi gyűlések# 
Előfizetési á r: egész évre 2 frt. félévre l frt. 
Teljes évfolyammal szolgálhatunk. Ú gy  a Kül
misszió mint az „Evangélikus Egyházi Szemlé
re “ szoló előfizetések az alábbi czimre küldendők:

„Evangélikus Egyházi Szemle“
kiadó hivatala

S íkés-Ce ah í  m.
Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvéreknél 1896.



EVANGÉLIKUS

EGYHÁZI SZEMLE.
MEGJELEN HAVONKÉNT EG Y SZER

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

Előfizetési á r :

Egósz évre . 2 írt.
Fél  évre . . .  1 írt.

¥ ------- ------------------------------ *

Második évfolyam.

Felelős szerkesztő és kiadó: 

S Z E B E R E N Y I  L A J O S  Z S.
h. ov. lolkéez R.-Csabán.

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

intézendők.

*  ------------------------------------«

9. S Z 3 m .  6  -Csaba 1896. Szeptember 30,

G jám intézet —  tn ris ta  egylet.
Idegenszerünek tetszik, hogy a két 

czimet egymás mellé soroztuk. A czim- 
ben már magában támadás foglaltatik. 
I#yekezni fogunk a támadást indokolni.

Kényes dolog egy jótékonysági in
tézményt venni bírálat alá. „Ajándéko
zott lónak nem szokás fogait nézni“ 
mondja a közmondás. Egy oly intéz
mény, melynek hivatása szép és nemes, 
amennyiben az egyház szegényeinek 
gondozója — talán nem is válhátik a 
nyilvános kritika tárgyává.

Gyámintézet—turista* egylet, ez lesz 
állitásunk tárgya s fejtegetéseink folya
mán ez állítás igazságának bebizonyítá
sára törekszünk. Nem kedves dolog az 
ily  fejtegetés, és mégis kötelességünk 
volt az e téren is, a hol az elvi 1 ágiaso- 
dás szomorú jelenségeit szemléljük, fel
emelni tiltakozó szavunkat.

Az áldásosán működő Gusztáv Adolf 
egylet mintájára létesült hazai ág. h. ev. 
egyházunkban a patentál is harezok füzé
ben az egyetemes gyám intézet. A hívek, 
gyülekezetek, esperességek és k/brületek 
filléreiből és a külföldi Gusztáv* Adolf 
egyesület adományaiból évről-névre te
kintélyes összeg gyűl egybe, melyet az
tán az egyetemes gyámintézet évenként 
tartani szokott disz ülésén kioszt a szű
kölködő egyházaknak, szegény lelké

szeknek. Az intézet működéséről értesü
lünk a meglehetősen terjedelmes, számos 
nyomtatványból s különösen az intézet 
hivatalos lapjából, melynek szelleméről 
múltkori számunkban volt alkalmunk 

~S3J$lani.
Az egyetemes gyám intézet nem tartja 

közgyűlését az egyetemes gyűlés alkal
mával; a mi a legegyszerűbb, legolcsóbb 
és legtermészetesebb lenne, hanem nem 
egyszer az ország egyik másik végpont
ján tartja vándorgyűlését. A czél az volt 
mindenfelé elvinni az eszmét, mindenfelé 
emelni az egy házszere te tét, az össze
tartozás érzetét. Egyes jeles szónokok 
lépnek fel ilyenkor és ragyogtatják szó
noki képességüket és gyújtanak általa uj 
tüzet az elhidegült vagy öntudatra nem 
ébredt lelkekben.

A közgyűlést megelőző estén össze
gyűlnek a távol vidékről összesereglett 
„érdeklődők.“ Vígan szól a czigány zene. 
A vendégek eloszlanak. Másnap, rende
sen vasárnap van a disz istentisztelet, a 
diszgvűlés s nyomban utána a diszban- 
kett fűszerezve ékes toasztokkal. Délután 
már rendesen nincsen istentisztelet. A 
tagok különféle kirándulásokra mennek, 
melyeknek czélszerü összeállításáról gon
doskodik a körültekintő, ügyes rendező
ség. Újvidékről kirándulást tesznek Belg
rádija. Orosházáról Mezőhegyesre. Po-
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zsonyból Modorba. Mindezen régi kirán
dulási programmokat messze felülmúlja 
az ez évi szepes-felkai felette gazdag 
programm, mely a következőképen van 
összeállítva: „Október 10-én 3 órakor a 
színházi teremben a központi bizottmány
nak nyilvános ülése lesz a végleges meg
állapodások czéljából, délután 5 órakor ma
gyar istenitisztelet, vonatkozással hazánk 
ezredéves fennállásának ez évi ünnepé
lyére, esti 7 órakor ismerkedési estély és 
közös vacsora a park vendéglőjében. Va
sárnap október hó 11-ik napján: reggel 
9 órakor gyámintézeti istenitisztelet né
met nyelven, offertoriummal a „nagy 
szeretet adomány“ javára; délelőtt 10 és 
fél órakor egyetemes gyámintézeti köz
gyűlés a templomban; déli 1 órakor köz
ebéd a park vendéglőben ; délután a „Tát- 
ramuzeum,“ a felkai „fafaragászati házi 
ipar műhely,“ Poprádon a „kárpátegy
leti muzeum“ és a „Huszpark“ tekinthető 
meg, valamint még ugyanazon nap, vagy 
pedig hétfőn október 12-én kirándulhat
ni : a gánóczi fürdőbe, Virágvölgybe, a 
csorbái tóhoz, Széplakra, a Tátrafüredek- 
re, a tarpataki vizesésekhez, Tátralom- 
niczra , a bélai barlangligetbe, a lengyel 
nyeregbe stb.“ Nem-e felette gazdag 
program! A kiben csak egy kis turista 
hajlam van, reá szánja a pár forintot és 
felutazik a kellemes ünnepélyekre. Igaz 
némelyeket, a kik az ilyesmihez nem 
szoktak, kissé elriaszt az alig 24 óra alatt 
tartandó két istentisztelet, No de kárpó
tolva lesznek közös vacsora, közebéd, 
czigányzene, múzeumok, látványosságok 
felemelkedés által egész a lengy. nyeregig. 
A felkai egyszerű hivő vasárnap vissza
vonul családjával, ha még ott szo
kásban van, hogy együtt imádják az 
urat és épitsék a belső embert imával és 
énekkel és lutheránus módon megszen
teljék az Ur napját. Az urak vigan fog
nak mulatni és a kis helység utczáin 
vigan fogja suhogtatni ostorát a bérko
csis, vive a szélrózsa minden irányában 
a vidám kirándulókat; mert a programm 
szerint még vasárnap délután — a kinek

van telt tárczája, mulathat a csorbái tó 
nagyszerű vendéglőjében. Az idegen or
szágból jövő turista meg kérdi, hogy 
merre mennek turista társai s álmélkod- 
va hallja, hogy e vidám turista társasá
got „egyházi érdek“ hozta össze, hogy e 
szép kirándulásokat egy kis istentiszte
let előzte meg a délelőtt folyamán, hogy 
ezen vidám társaság egészen az állami 
törvényeknek megfelelően ünnepli a va
sárnapot: délelőtt dolgozik, délután mu
lat.

Van a dolognak nagyon komoly ol
dala. A „gyámintézet“ közgyűlései évről- 
évre világiasabb szint vesznek fel s az ez 
idei ott a szép Kárpátok aljában, úgy lát
szik, már elérte a legfelsőbb csúcsot a 
világiasság terén. A jótékony czél csak 
puszta czimmé lesz, s igy a gyámintézet 
a jótékony hangversenyek, tánczmulaK 
ságok, sorsjátékok nívójára sülyed le, 
melyeket minden keresztyén ethika ha
tározottan elitéi.

A jótékony czél csak ürügygyé lesz 
s a főczél lesz némelyek számára a mu
latozás és talán a már többször czélsze- 
riinek bizonyult stréber létra. így nem 
emeljük sem egyházunk tekintélyét, sem 
az egyháziasságot. Mert hisz az egyházi- 
asság emelése czimén 40-50 lelkész távol 
van épen vasárnap helyettesek nélkül 
egyházától. A vendégek az ország min
den részéről szabadon jelentkeznek és 
jönnek — s igy gyakran úgy az egyhá
zi és világi részről oly elemek is jönnek, 
melyek nem igen emelik viseletűkkel az 
egyháziasságot és megmutatják egyhá
zunk sebeit. Mig a világias áramlat tart, 
mig az nincs megtörve, mig por és ha
muban nem tettünk vezeklést a politika 
tombolásáért jobb és baloldalon egyhá
zunkban, addig nem czélszerüek az ily 
összejövetelek. Az offertorium pedig, 
melyre némelyek súlyt helyeznek, a leg
több esetben még annyit sem jövedelmez, 
mint amennyibe kerültek a bankett al
kalmával kiszitt szivarok. A bankett és 
czigány zene, ellátási költség, bérkocsi, 
borravalók, vasúti költség, jóval felül-
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irmlják a „ö agy szeretet adományt,“ mely 
Így csak a nagy szórakozás és mula
tozásnak nagy mentó eszköze és űrügyé
vé lesz.

A turista rendezések, mulatságokra 
már többé nincs időnk. Az idő komolyan 
in t : fel a komoly munkára, egyesítve az 
éjt a nappallal, vegyük fel Keresztelő dá
nos durva ruháját és lássunk hozzá a 
a munkához.

Egyszerűsítsük az egyetemes gyám 
intézet kezelését, hogy annál puszta ke
zelési költségre 14H7 frt 17 kr. (lásd a 
inultévi számadások 39. lapját) ne legyen  
szükséges, mely összeget több esperessé" 
képes csak öszehozni kinnal-bajjal. Ledob
va az üres czafrangokat, kövessük a kül
föld példáját, a hol vasárnap délután nem 
poharazással, nein turista kirándulással, 
nem lengyel nyeregbe kapaszkodással, 
hanem komoly felolvasással és sza kérte- 
kezésekkel telik el. Ahonnan az egybe- 
gyült tagok lélekben erősödve s nem 
a frázisoktól megcsümörodve térnek ott
honukba. Reformáljuk az egész intéz
ményt „incapiteet membris“ s távolítsuk 
el abból a világit, — hogy az evangéli
umi megmaradjon és az egyház épülésé
re szolgáljon.

Sz. L.

k i  n r a c s o r a  szsreztetése és jelentősége tek in te t
tel a külföldi újabb vitákra.

Az úrvacsora mindenkor a lutheránus tan és 
hit szentélyét képezte. Ha őseink egyházunkat a 
tiszta tan egyházának nevével ékesítették — s ezt 
joggal tették — akkor bizonyára különösön az úr
vacsorái tanra czóloztak, molyét minden egyházak 
között egyedül a wittenbergi reformáczió egyháza 
tartott meg eredeti biblikus tisztaságában. A római 
tévtanok ellen való ellentétben egyházunk a refor- 
máczió másik főegyházával s a különféle protestáns 
szektákkal találkozik — habár ez az ellentét is más 
színezetet ölt az egyiknél mint a másiknál — az a 
mi őt e z e k t ő l  i s  e l v á l a s z t j a :  főleg az 
urvacsorai tan. Itt érvényesül leginkább az evan- 
geliom azon sajátos felfogása, azon különös szelle
me ogvházunknak, mely őt jellemzi s a mely meg
győződésünk szerint a keresztyénsóg, az ovangyé-

liom legmogfolelőbb kifejezése. „Ihr habt einen t.u- 
dorn Goist“ helyesen mondta Lutherünk a svájczi 
reformátoroknak. Az urvacsorai tan felett való vi
tában jutott erre a belátásra és meggyőződésre. 
Főleg az urvacsorai viták alatt és által jutott a 
lutheri roformáczió toljes kifejtésre és midőn o szá
zad elején a lutheranismust a rationalismus és a 
pietismusban eltemetve vélték egyesek, az unió, 
azaz épen az úrvacsora ellen való harcz keltette 
Luther egyházát uj életre — a mint azt Claus 
Harms megjósolta 1817-ben. Reánk lutheránusokra 
tehát az urvacsorai tan legnagyobb jelentőséggel 
bir. Kötelességünk, hogy felette őrködjünk, hogy 
megvédjük római, de nem kevésbé zwinglianus, vagy 
kálvinista elferdítések ellen, hogy fentartsuk, vagy 
uj életre keltsük gyülekezeteinkben az úrvacsorá
nak helyes használatát és tanát. Ez lesz a mi leg
erősebb védbástyánk minden uniótörekvések és az 
újonnan nálunk is lábra kapó anglo-auerikánus 
„alliance“ szellemmel szembon is.

Az úrvacsora tana, története és jelentősége 
felől való kellő tájékozottság és erős hitbeli meg
győződés olengedhotlen kelleko az evangélikus lel
kész tbeologiai műveltségének és egyházi képzett
ségének, különösen manapság, a midőn külföldön az 
urvacsorai viták újra feléledtek. Hiszen azt lehet 
mondani, hogy uz úrvacsora szereztetéso és jelen
tősége egy pár óv óta a legaktuálisabb thoologiai 
kérdések ogyiko. Rizonysága annak az is, hogy az 
általános lutheránus konferencziának (Allgemeine 

1 Lutherische Konferenz) utolsó összejövetele alkal
mával az úrvacsora képezte az egyik főtárgyat, s 
hogy az urvucsoráról szóló czikkek és monographidk 
mindinkább szaporodnak. Tájékozást óhajtunk e 
kérdésben is lapunk hasábjain nyújtani olvasóink
nak — s azt hisszük, hogy ezen törekvésünk na
gyon is időszerű. Mindenekelőtt áttekintést nyúj
tunk az uj urvacsorai vita keletkezéséről és fejlődé
séről.

Azon viták, molyek az úrvacsoráról az utolsó 
években folytak Németországban, egészen más szí
nezettel bírnak mint az előbbi idők vitái. Előbb 
mindig csak arról folyt a vita, hogy mi az értelme 
az úrvacsorának, hogyan értendők a szereztetósi 
igék ; de hogy az úrvacsora maga az Ur által ren
delt szentség, arról senki sem kételkedett. Most 
azonban — s ez a liberális theologia kritikájának 
oz „órdemo“ — nomcsak az úrvacsora különféle 
felekezeti fölfogásáért barczolnak a tudósok, hanem 
némelyek azon általános alapot is, melyre helyez
kedik minden kér. íelokezet, kétségbe vonják s azt 
vitatják, hogy az úrvacsora nem is az Üdvezitő rende
lésén alapszik és hogy Jézus egész más értelemmel 
és czélzattal tartotta meg tanítványaival utolsó va
csoráját, mint azt az ogyház állítja. Nem kell azon 
csodálkoznunk, ha Németországban, a hol ezen 
kritika megszólalt, nyugtalanság fogta el a hivő kér. 
gyülokozetot; mert ha ezen kritikának igaza van, 
akkor vége az úrvacsorának, akkor el kell azt tö
rölni.

Azon férfiú, a kinek a nevéhez az „apostoli
cumi“ vita fűződik, t. i. a berlini tanár és hires 
dogmatörténész H a r n a c k  A d o l f  indította meg 
tulajdonkópon a theologiábnn az úrvacsoráról való 
uiabb kutatásokat is, melyek aztán a „Bonner 
Ferienkurs“ által nyilvánosságra kerülvén oly nagy 
feltűnést költöttek. Harnack egy értekezésében (Brot 
und Wasser : die oucharistischen Elemente bei Jus-
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tin. Texte und Untersuchungen VII, 2. 1891. Leip
zig. 117 o.) ki akarta mutatni, hogy a régi keresz- 
tyénség körülbelül 150-ig az úrvacsorát nem ke
nyérrel és b o r r a l ,  hanem kenyérrel és v i z z e 1 
ünnepelte volna. De ezen állítását csakhamar meg- 
czáfolta a positiv theologia egyik jeles tudósa Zahn 
erlangeni tanár. Igaz ugyan, hogy a 2-ik század
ban kenyérrel és vizzel való úrvacsora itt ott fel
található, de hogy az á l t a l á n o s  szokás lett 
volna, arról szó sincs. Hogy egyes szekták vizzel él
vezték az úrvacsorát, ez aszketikus hajlamaikra 
vezethető vissza, a nagy egyházban pedig csak rit
kán íordul elő ezen szokás. (Cyprián tanúsága sze
rint Afrika némely gyülekezetében) Különben H. 
maga nem tudja megmagyarázni, hogy míképen és 
mikor cserélték fel a bort a vizzel, (mert hogy az 
első keresztyének bort használtak az úrvacsoránál, 
azt, H, nem tagadja) s ismét a vizet borral. Justin 
végre, a mint azt Zahn kimutatta, s utána a libe
rális Jülicher és a katholikus Funk is — a borral 
való úrvacsoráról tesz tanúságot. Ma már nincs te
kintélyesebb tudós, a ki Harnack álJitásainak alap
talanságát be nem ismerné Ezek tehát magukban 
nem bírnak jelentőséggel, hanem csak mert alkal
mat szolgáltattak újabb felfogásokra és hypothezi- 
sekre az úrvacsorát illetőleg.

Harnack maga történeti hypotheziséből követ
keztetést vont az úrvacsora jelentőségére. Hogy az 
Ur szerezte az úrvacsorát, azon nem kételkedik. 
De abban, hogy az 1 és 2. századbeli keresztyének 
oly szabadon bántak az úrvacsora formájával s ele
meivel, hogy még a bort vizzel is felcserélték (a j 
mint Harnack hibásan állítja) bizonyítékát látja an- \ 
nak, hogy ők ezt egész szabad szellemben fogták 
fel s nem is egyes elemeire, hanem az evésre he
lyezték a fősulyt. Krisztus úrvacsora szerzésének 
értelme az volna, hogy ő az úrvacsora által meg
szentelni akarja az evést és ivást, a termé
szetes életnek legfontosabb functioját, hogy hí
vei azt a szellemi élet gyarapodására használják 
Krisztus a testi táplálékot testének és vérének ne
vezi, azaz a lélek táplálékának, a mivé ő azt a bün- 
bocsánat által teszi. Harnack ezen felfogásával ma
gára maradt, a mi felett nem is csodálkozunk ; mert 
alaptalansága az első pillanatra szembetűnő.

Ezt az utána következő kritikusok be is lát
ták s más megyarázatokkal álltak elő. J ü l i c h e r  
(Zur Geschichte der Abendmahlsfeier, lásd Theolo 
gische Abhandlungen C. v. Weizsäcker gewidmet 
1892. Freiburg -17 o.) visszautasítja ugyan, úgy 
mint Zahn, Harnack történeti állításait a bornak 
vizzel való helyettesítését illetőleg ; de ő maga a 
bibliai elbeszéléseket erősen..megvizsgálva még fel
tűnőbb eredményekre jut. Összehasonlítja Pál (I. 
Kor. 11), Lukács, Márk és Máté jelentéseit az úr
vacsora szerzéséről s eltéréseik szerint két csoportra 
osztja : az egyik P á 1 és Lukács, a másik M á r k )  
és Mátéból áll. Jülicher az utóbbinak tulajdonit 
több hitelességet; mert Jézus szavai a bor kiosz
tásánál Márknál sokkal érthetőbbek és egyszerűb
bek mint Pálnál s különösen mert azon szavak : 
„Ezt cselekedjetek az ón emlékezetemre“ nála és 
Máténál hiányoznak. Tehát két eltérő sőt ellenté
tes traditióval van dolgunk. A későbbi — a Pálé 
— szerint Jézus az úrvacsorát szerezte, hogy az 
állandó kultusz cselekménye legyen egyházának, a 
korábbi traditió, melyet a két első synoptikus fen- 
tartott, erről nem tud semmit. Ezen traditió tanú

sága szerint Jézus nem rendelt el semmi szertar
tást utolsó vacsorájánál, hanem csak symbolikus 
cselekményt végzett, hogy tanítványait közeli ha
lálára figyelmeztesse s előkészítse.. Az egész úrva
csora egy példázat, egy parabola. Értelme az : Úgy 
a mint széttöröm most ezt a kenyeret, úgy fogják 
széttörni testemet; úgy a mint ez a bor elfog tűn
ni, úgy ki fogják önteni véremet is. Ez a főgon
dolat. Esetleg még ezt a mellékgondolatot is fog
lalhatja magában a példázat: Úgy a mint kenyér 
és bor csak széttörés (ez volt az izraelitáknál a 
szétosztás módja) és élvezet által válik testi erősí
tésünkre, úgy Krisztus teste is csak halála által vál- 
hatik az emberiség üdvére. Ezt akarta csak Jézus 
tanítványaival megértetni és nem állandó szertar
tásra őket kötelezni. Tette és szavai nem is hosszú 
megfontolás eredménye, hanem a pillanat szülöttjei.

De hát, hogy keletkezett akkor az úrvacsora 
szokása s azon felfogás, h o g y  a n n a k  m e g 
t a r t á s a  a z  u r  p a r a n c s á n  a l a p s z i k ,  
a m e l y l v e l  m á r  P á l  a p o s t o l n á l  t a 
l á l k o z u n k ?  Jülicher ezt a tényt nem tagad
hatja, sőt azt is kénytelen elismerni, hogy Márk 
és Máté, kik az ismétlésről való szavakat nem köz
ük, magok ép oly kevésbbé kételkedtek abban, 
hogy az úrvacsora az Ur által,, elrendelt szokás, 
mint akár Lukács vagy Pál. Ok azért felesleges
nek is tartják a régi tradition, mely ezen felfogás
sal ellentétben van, valamit változtatni. Azon té
ves felfogás keletkezését pedig Jülicher úgy ma
gyarázza: Jézus utolsó ebédje oly mély benyomást 
gyakorolt a tanítványokra, hogy ők, ha közös ebéd
re összegyűltek, mintegy önkénytelenűl ismételték 
azt, a mit Jézus akkor tett és szólt, úgy, hogy ab
ból- lassanként az úrvacsora általános keresztyén 
szokása fejlődött. Ebből keletkezett aztán a hiede
lem, hogy a szertartás az Ur rendelésén alap
szik — a mi ellen az apostolok se léptek fe l; mert 
ők a külső szertartások iránt régen közönyösek vol
tak. Végre Pál megtoldotta Jézus szavait az is
métlés parancsával. Jülicher kritikájának eredmé
nye tehát az, hogy Jézus nem is szerezte az Úr
vacsorát. Ha igaza volna ennek a kritikának, ak
kor az egyház, századokon át egy kegyes csalás 
vagy tévedés áldozata lett volna, s annak kimuta
tása után kényszerítve lenne felhagyni az úrvacso
ra ünneplésével. Jülicher maga ugyan ezt a con- 
sequentiát le nem vonja, de hogy ez álláspontján el- 
kerülhetlen, azt az elfogulatlan viszgáló nem tagad
hatja.

(Folyt, követ.)

Á ti erővel egyMzfelügyelő akar lenni.
1888-ik évben a néhai szucsányi lelkész és 

turóczi főesperes temetése alkalmával történt, hogy 
Újhelyi Atilla főszolgabíró a temetési szertartást 
végző mossóczi lelkészt, jogtalan fellépésével meg
szakította és a gyászbeszédnek folytatásától eltil
totta. A szucsányi egyház ezen hallatlan tett meg- 
fenyítését kérte, de a világi igazságszolgáltatásnál



137

czólt nem ért. A turóczi esperessé# a szucsányi 
egyház ügyét magáévá totto, s Ujholyi Atillát, a ki 
egy nehány esperessógi gyűlésen mint a turáni 
egyház felügyelője szerepelt, egyházi vétség miatt 
felfüggesztette és hivatalos teendőinek végzésétől 
eltiltotta. A másodfokú bíróság az esperesség ha
tározatát mcgmásositotta, és hivutalvosztós helyett 
csak roszallását fejezte ki ; a logfolsőbb hatóság 
pedig a roszallást is törülte és elrendelte Uj
holyi Atillának felügyelői hivatalába való vissza
helyezését

A legfelsőbb itélot végrehajtásával és közhirró- 
tételével megbízott esperesség Dula Mátét küldto 
ki a turáni egyház kebelébe, a ki az ítéletet kihir
dette és eljárásáról az esporosségi elnökségnek je
lentést tett. — A turáni egyház a Zs. T. 439 §. 
értelmében, — miután Újhelyi Atilla felügyelőnek 
megválasztva, beigtatva és mogeskotvo nem volt 
— óvást emelt a kiküldő esperessé# elnökségénél 
1893-ik évi szept, 17-én kérve ezen ügy pontos és 
igazságos megvizsgálását. — Az esperességi tör
vényszék 1893-ik évi okt. 23-án maga elé idézte 
a turáni egyház számos tagját és egj’szersmínd 
Újhelyi Atillát, és miután Ujholyi Atilla nem jelent 
meg, és az egyház a maga álláspontját hiteles ta- | 
nuk által megvilágította — azon végórvónyos ha
tározatot hozta, hogy Újhelyi azon állásába, a mely
re sohasem emelte az egyház közakarata, vissza 
nem helyezhető.

Alig múlt el egy nehány hét okt. 15 én meg
jelent a turáni egyház kebelében Beniczky Kálmán 
egyet, törvényesé ki biró, a ki a másodfokú tör
vényszék mellőzésével (438 § ) mogbizast kapott az 
egyetemes felügyelőtől báró Prónay Dezső úrtól az 
irányban, hogy a fenti végzést újonnan végrehajt
sa és közhírré tegye. — Az egyház ezen eljárás 
ellen hasonló értelembon, mint azelőtt az espores- 
ség elé, az egyetemes felügyelő úrhoz előterjesztést 
nyújtott be.

A turáni egyház többszöri elemi csapás által 
sújtva szomorú jövőnek nézett eléje, a majdnem 
200 at meghaladó tanköteles gyermek egy tanerő 
vezetése alatt egy szűk és roskadózó tanteremben 
volt össze6zoritva, ' temploma is rósz állapotban 
sinlödött, és az egyház pénztárának ürességo pél- 
dabeszédszorüvé vált. — Ilyen szomorú körülmé
nyek között boldogult Bogyay Pál, turáni lelkész 
a megürült felügyelői állás be töltöltése czéljából 
1892 ápril 24-ére egyházi közgyűlést hívott össze  ̂
a melyen Újhelyi Atilla és Halasa András t. szt. 
mártoni ügyvéd között szavazásra kerülvén a dolog, 
Halasa András túlnyomó többséggel felügyelővé 
választatott, megeskettetett és hivatalába beiktatta- 
tott, annélkül, hogy ezen választás törvényes vol
tát valaki kétségbe vonta volna. — A majdnem 
végromlásához jutott egyház Halasa András gondos 
és szorgalmas közreműködése mellett rövid idő

alatt 2 tantormű uj iskolát emelt, uj tanítói állomást 
rondszoresitott, a papiak tőszomszédságában álló 
fából összetákolt és zsúppal fedett gazdagsági épü
letek helyett újakat, szilárd anyagból, épített és 
pénzügyeit is annyira rendbehozt*, hogy ha bolbó- 
kéjo mogzavarva nem lesz — tisztossógesen lesz 
képos hivatását betölteni.

F. é. február 10-án az egyot. felügyelő ur vég- 
tóro elintézte a majd harmad fél óv előtt hozzája 
felterjesztett beadványt, annélkül azonban, hogy az 
egyház által felsorolt érvek valóságáról meggyőző
dést szerezett volna, és pedig azon értelemben, 
hogy a felterjesztést elutasította, és Újhelyi Atilla 
visszahelyezését elrendelte.

Ámbátor a Zs. T. egyetlen egy §. seni ad 
jogot a logfolsőbb itélot elleni fellebbezésre, az 
egyház meglővén szentül győződve az Ítéletnek 
sérelmes voltáról kérvényt menesztett az egyetemes 
felügyelő úrhoz, a melyben az egyház bizonyíté
kainak uj és gondos megvizsgálását és az egész 
ügy elejtését kérte. Ezen felterjesztés a mai napig 
nem érkezett le, és az ogész ügy lassao feledésbe 
ment volna, ha az esperesség elérő állított helyettes 
elnökség nem bolygatja.

F. é. jul. 30 án Pribóczon tartott esperességi 
gyűlésen elnöklő Beniczky olőro kijelentette, hogy a 
turáni egyh. felügyelőjének ő egyedül Újhelyit fogja 
elismerni, daezára annak, hogy az egyház névszo- 
rint IlaDsát bízta meg képviseletével. A gyűlés 
azomban más nézeten volt és oda nyilatkozott, hogy’ 
miután az elnökség semmiféle erre vonatkozó meg
bízást. és rendeletet nem kapott, marad a stíltus 
quo, azaz Halasa ismertetik el felügyelőnek. A he
lyettes esp. elnökség — miután az esperesség a% 
eddigi oljárástól eltérőlog a bányai kerület fenlia- 
tóságát elismerte és a kerületi gyülésro is követe
ket menesztett, — a bókét oly módon akarja tovább 
fejleszteni, hogy szept. 6 án megjelent, állítólag a 
püspök ur parancsára — a turáni egyház kebelében, 
hogy a már közölt legfelsőbb végzőst újra kihir
desse.

A gyűlés lefolyása nagyon érdekes volt. Az 
esperessógi helyettes olnökségen és'az egyh. tagjain 
kívül megjelentek : Lehotzky Vilmos orsz. képvi
selő. Bulyovszky Simon megyei pénztárnok, Vladár 
Imre szucsányi körjegyző (megjegyzendő, hogy közü
lük egyik sem egyházunknak tagja) hogy jelenlétük
kel az egyház szabad meggyőződésének kinyilatkoz
tatásaira befolyást és prossiótgyakoroljanak. Meg
említésre méltónak tartom fölemlíteni, hogy a szu
csányi körjegyző a leány egyházak bíróit a gyülés
ro testületileg beszállította, és a gyűlés előtt, a He
lyett, hogy azokat templomba küldötte volna, a korcs
mában elhelyezte.

Midőn Beniczky elmondotta jövetelének czél— 
ját, és Ujholyit mint az egyház felügyelőjét üdvö
zölte, a jelenlevők — „egyhangúlag“ oda nyilat-
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koztak : „nem kell Újhelyi, éljen Halasa 1“ S ha 
kérdjük, miért nem akarja az egyház Újhelyit, 
daczára a legfelsőbb ítéletnek, felügyelőül elismerni, 
a  feleletet a következőkben összesithetjük :

Azért, mert Újhelyi a mióta nagykorú s oha, 
s e h o l ,  s e m m i  egyházi adót nem fizetett daczára 
annak, hogy Túránban 700 holdas birtok tulaj
donosa, és a 84 §. értelmében csak az egyház ter
heit viselőnek van joga az egyház kormányzatába 
befolyni ;

Azért mert nehány év előtt a zsidókkal és 
katholikusokkal egyesülve állami iskola felállításán 
és a felekezeti iskola megdöntésén fáradozott; 
Azért, mert isteni tiszteletre sohasem jár el, az 
egyház kegyelem eszközeivel sem él, az egyházzal 
semmi közösségben nincs, vele nem érez és neméi : 

Egyszóval Újhelyi ha hivatalba viszahelyez- 
tetik méltó és égbekiáltó iróniája lesz az egyházi 
felügyelő hivatalnak. Az esperességi helyett, elnök
ség eljárása, és Újhelyi hivatalba való visszahelye
zése ellen az egyház írásbeli tiltakozást fog a tör
vényszabta határidőn belöl benyújtani.

Kiváncsiak vagyunk, hogy a hatóságok ezen 
az utón akarják-e a sokat hangoztatott békét élet
be léptetni ?

T u r ó c z i .  *

*) Közöltük a sok tekintetben páratlan eset 
leírását. A régi időben a felföld némely egyházai
ban szokásos volt az örökös felügyelőség. Ezek az 
örökös felügyelők az egyház igazi patronusai vol
tak. Sok esetben ők építették a templomot és iskolá
kat. Ezen örökös felügyelőségnek úgy az egyes ke
rületi utasítások mint a zsinati törvény is véget 
vetnek. A zsinati törvény 59 §-a szerint az egyház- 
községi felügyelő szabály rendeletileg megálapitan- 
dó időtartamra választandó.

Nézetünk szerint az első hibát a túróczi espe- 
resség követte el akkor, a midőn hivatalvesztésre 
ítélte el azt, ki tulajdonképen hivatalban sohasem 
volt s igy mindjárt az első alkalommal konstatálni 
kellett volna azt, hogy az illető tulajdon képen 
nem is felügyelő. Eltekintve minden paragraphustól, 
a maga nemében páratlan eset az, hogy valaki 
egy bizaln i állást erővel akarjon viselni. Egyházi 
as gondolkozású ember még az esetben is, ha tel
jesen törvényes volt megválasztása, ha látja, hogy 
a gyülekezet bizalmát nem búja, le tudja, vonni a 
consequentiát s nem várja be, míg teljesen becsap
ják előtte az ajtót.

Szomorúan jellemző egyházi állapotainkra, 
ha a valóságnak megfelel levelezőnk ezen tudósí
tása, hogy lehetnek oly férfiak, kik az egyházban 
szerepet vinni óhajtanak, daczára annak, hogy soha, 
sehol, semmi egyházi adót sem fizettek fekvőségeik 
után, már akármilyen ürügyből, akár milyen jog- 
czimen. Voltak egyes hatalmaskodó kyriarchák a 
múltban is, de ezek legalább erszényüket megnyi
tották ott, a hol az eg.yház anyagi szükségeiről 
volt szó. Egyházilag szerepelni és az egyház, adót 
mindamellett nem fizetni, ez oly eljárás, melyre 
megfelelő kitételt egyhamar nem találunk.

Kívánatos, hogy a gyülekezet békéje vissza
térjen — hogy ez ügy is ne a politikai kategóriák, 
hanem a törvény és igazság f.zerrponljóból elinté
zést nyerjen.

Szerkesztő.

IRODALOM.
Dr. Luthardt K. E. „Előadások a Keresztyén- 

ség erkölcstanáról.“ Fordította Csiky Lajos, debre- 
czeni theol. tanár. Budapest, 1896. 866 lap. Ára 
1 frt 50 kr.

Örömmel üdvözöljük korunk egyik legjelesebb 
tudósa theologiai művének magyar foiditását. Bégi 
papjaink nagy része eredetiben is olvashatja e mű
vet. A jeles mű fordítása is nagy gonddal készült s 
élvezettel olvasható.

A theologiai tudomány megkedvelésére vezethet 
ez igazán érthető és minden professoros nagyké
pűsködéstől és a „semmiféle“ theologia frázisaitól 
ment mű. Hajdanában még ügyvédeink is olvastak 
theologiai műveket; mert szerették egyházukat és 
az egyház alapját képező hitigazságokat. Igaz, ma 
már a szaktudományok egész embert kívánnak, de 
azért még sem jó, még a szaktudósnak sem, épen 
az általa miveit tudomány érdekében, tisztán csak 
szaktudományával foglalkozni.

A magyar profi irodalmi társaság üdvös dolgot 
cselekedett, hogy ezen művet kiadta és tagjai még 
üdvösebb dolgot cselekednének, ha azt elolvasnák. 
Mert nálunk irodalmi foglalkozásnak és olvasásnak 
tekintik némelyek azt is, ha a felületesen irt poli
tikai napilapok vezérczikkeit elolvassák.

Luthardt a jelen kötetben a következő téte
lekről tart felolvasást ; A keresztyén morál lényege. 
Az ember. A keresztyén és a keresztyén erények. 
A keresztyén ember vallásos és egyházi élete a 
házasságban. A keresztyén otthon. Az állam és a 
keresztyénség. A keresztyén ember élete az ál
lamban. Közművelődés és keresztyénség. A huma
nitás és a keresztyénség.

Az előadások végén jegyzetekkel látja el mű-' 
vét a szerző. Tárgymutató is van, mely átolvasva a 
művet, igen alkalmas utánnézésre.

A jeles mű kiadásáért hálával tartozunk a 
magy. prot. irodalmi társaságnak és a mű fordító
jának.

Tekintve a mű nagy terjedelmét igen olcsó a 
bolti ára. Ajánljuk e művet olvasóink figyelmébe.

Ján  Mocko: „Tóbiás Masnieius, muéedlník 
pravdy Bozej. Y 200-rocnú pamiatku smrti jeho. V 
Ruzomberku, Nákladom Karla Salvu. 1896. 47 lap. 
ára 5 kr.

Masnieius Tóbiás gályarab halálának 200 éves
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emlékére igen kedves ajándékot adott az ev. tót 
népnek a fentnovezett műnek szorzöjo.

Masnicius Tóbiás egyike volt azoknak, kik 
sem a börtönben, 6em a gályán, sem az ellenség 
által naponként bőven osztogatott gyalázatban, nem 
tagadta mog urát. A könyvecske élónk színekkel 
ecseteli a szegény üldözöttek szenvedését. Minő jel
lemek voltak azok- Náluk az evangélium szere
tető nem volt puszta szó és pusztán köntös. A meg
győződés és jellemesség útja mindég tövises volt s 
ritka kor az, biztosan a hanyatlás kora, a mi
dőn a meggyőződés hasznot és kitüntetést hoz. 
Masnicius mindent feláldozva, a szenvedés nehéz 
utján követi Urát és Megváltóját. Óh mily sok
szor különös érzés hatja át sziveinket, ha e mi
mes vértanukról hallunk. Ok ott a börtönben üt
legelve a gonoszoktól, ott a gálya padján is na
gyobb dicsőségben fényiének, mint azok, kiket a 
világ ugyan magasra omel, hízelgésekkel és kitün
tetésekkel halmoz el, kik testileg emelkednek, de 
kiknek lelke mára pokol mélységébe zuhant. 11a az 
utóbbi szellem vezette volna a bátor hitvallókat — 
ők is mint megtértek ünnepelt és talán általánosan 
„tisztelt“ férfiakká lettek volna s a világ urai kar
jaikon hordozták volna őket s nem engedték volna 
dobos börtöneikben sínylődni és kinoztatni.

Masnicius az ozerveszélyből megszabadult s 
megszabadulva minden erejét és tehetségét egyhá
zának és népének szenteli, kiváló gondot fordít 
nyelve művelésére is, melyet egyik művében „anyai 
és hazai- nyelvének nevez.

Mocko igazán kedves, alapos, becses és építő 
hatású müvet adott ev. tót népünk kezébe. Nagy I 
dicséretet érdemel a kiadó is -  a ki daczára an
nak, hogy számos, ugylátszik egykorú képpel van 
díszítve e csinos kiállítású füzet, mégis oly feltű
nően olcsón adja azt. ** *

Evangélikus Családilnp. — A „Luther Tár
saságinak igen sok felesleges pénze lehet, legalább 
az tűnik ki az „Evang. Családilap“ uj évfolyamba 
való léptetéséből. Amennyire szivünkön fekszik 
mindennemű bclmissiói tevékenység háromnyelvű 
egyházunkban, úgy kárhoztatnunk kell ezt a lapot, 
mert az eddig nem hogy terjesztette volna drága 
ev. hitvallásunk szellemét, de még rontólag hatott, 
ha ugyan voit olvasó közönsége.

ürültünk a mutatványszámnak azon okból, 
hogy igy magyarajku ev. népüoknek is lesz vallásos 
lapja, amely hivatva lesz az ellentétes irányú lapo
kat ellensúlyozni, ámbár az aggodalom jelei sem 
hiányoztak, midőn Horváth Sándor czikkét a pol
gári házasságról olvastuk, mely dicsőítése az uj 
rendnek, amelyre épen népünknek legkevesebb 
szüksége volt. Aggodalmunk nőm volt hiába való, 
mert továbbra is szabadkőműves szellemű czikkok 
jelentek meg e lapban, molyoknek egyike az állam 
mindenhatóságát védi, azt mondva : „hogy csak 
azt veszi el mitőlünk, amihez természetes joga van.“ 
Tehát a folekezetnélküliséghez is van joga, mintha 
az államot nem alkotná egy pár ezer hitetlen ki
vételével oly lakosság, melynek vannak felekezetei

s azokhoz hü akar maradni továbbra is. S külön
ben is mire való dolog a liberalismus álláspont
ját védelmezni akarni egy oly lapban, melynek hi
vatása óp a felckezotÍ8ég, a lutheranismus ápolása, 
mert hiszen a Luther Társaság adja ki azt. Az első 
évfolyam ezen liberalismustól duzzadó czikksorozat 
mollott is igyekezett a bibliából is egy-egy képet 
az olvasók elé állítani, hogy mégse veszszen el a 
köznapi politika posványában, ámbár azt elég ha
tározottsággal ág. h. ev. egyházunk szellemének 
hangsúlyozásával nem is tette.

Eljött a 2-ik évfolyam is s annak első száma 
előttünk van.

Változott a szerkeszti, de a szellem nem; 
mert az „Augustana confessió“ magyar fordítója, 
Paulik János, kinek elve, hogy minden egyháznak 
a korok követelményeihez kell idomulnia, nehogy 
összeütközésbe jöjjön a „józan észszel“ a „haladó 
műveltséggel“ (Ag. htv. 31 1.) nem azon ember, 
ki azt megváltoztatná.

Bizonyítja ezt az előfizetési felhívása az olva
sókhoz, moly tele van közönséges frázisokkal. Be
szél valami vallásos szellemről, amelyről magának 
is alig lösz tiszta fogalma, amint azt a lap tartal
ma mutatja.

Ö e lapocskával a közművelődés oltárára 
akarja letenni csekély ajándékát, mintha a magyar 
népnek nem volna elég külömb közművelő
dési lapja.

Érdekes, hogy a sz. Írásból is mely szavakat 
használta fel irányának megjelölésére t. i. Filip IV. 
Ö. ahol történetesen Urunk Üdvözítőnk neve em
lítve nincs. Krisztus neve e szavakkal az égés* 
lapban csak egyszer van említve.

Egy felekezeti lapnak alapköve csak a Krisz
tus lehet s ha a szerkesztő ezt veszi alapjául, akkor 
majd megjön a jó erkölcs, melyet annyira hangoz
tat a szerkesztő 2-ik csikkében is, ahol azon elvet 
fejezi ki, „hogy az omber annyit ér, amennyit az er
kölcse,“ a helyett, hogy azt mondta volna, hogy 
az ember annyit ér, a mennyit a hite. Mint az ág.- 
hitvallás fordítója tudhatna annak első tételét, hogy' 
az igaz ember hitből ól s ha erkölcsére tokinten» 
az ornbor, mint azt a liberális theologusok karöltve 
a nazarénusok — s baptistákkal állítják, bizony a. 
pokol fenekére kerülne. Ugj'an ki állhutna meg Is
ten itólőszóke előtt saját erkölcsével, ha még oly 
tökéletesnek tartja is magát. ? Bizony senki, ha még" 
10 talentomosnak is neveznék az emberek, mórt 
még az esetben sem szólhat másként az Ur itélö— 
széke előtt : kegyolmozz Uram, kegyelmezz 1

Ily szellemben a lapnak nem lehet nagy jö
vőt jósolni. Láttuk azt a „Mi Otthonunkénál, —- 
melynek nyomdokaiban halad a lap is, moly szin
tén a Luther társaság támogatását élvezte.

E lapban pogány alakok, mint pl. Likurgo%



140

-cbinai leány vannak odaállítva példaként, s ezért 
e lap a vallási szellemet nem igen emelheti, mert 
a keresztyénségnek nincs szüksége keresni a bib
lián, esetleg a keresztyén életkörön kívül eső, kö
vetésre méltó példákat; mert nekünk ilyen van elég, 
csak követnénk azokat. Akinek a pogány világ job
ban ízlik, az ne adja magát a felekezeti szellem 
ébresztésére.

Itt főleg az a különös, bogy a „Luther Tár
saság“ olyan emberekre bízza lapjának szerkeszté
sét, akik nem eléggé megállapodott egyének, kik
nek kenyerük nem a positiv bit ápolása, hanem a 
hangzatos szavak és frázisok emlegetése, amelyek
kel ők magok sincsenek tisztában.

Hitet másban csak az k eltbet és ébreszthet, a 
ki maga is a bitben szilárdan áll.

Csodálkozunk azon, hogy a „semmiféle“ tbeologia 
apostolai az oly férfiút is magukkal rántják, mint 
Bacbát Dániel s üres felhívásaik alatt ott szerepel 
az ő neve is 1

Ily szellemben a lap ne számítson támogatá- \ 
sunkra, sőt annak leszorítása határozott czélunk ; 
mert az ily irányú lapot az evangélikus szó elha
gyásával a czimben, bátran szerkeszthetne és ki
adhatna a budapesti haladó izraelita hitközség, 
vagy bármely szabadkőműves páholy is. Nekünk 
határozottan felekezeti néplapra van szükségünk !

—r.

LTj kiadást rendez a králici bibliából Salva 
Károly rózsahegyi könyvnyomda tulajdonos és 
könykiadó. Ev. tót népünk becses kincset örökölt a 
cseh-morva testvérek králici biblia fordításában 
Klassikus mű ez magát a fordítást illetőleg is. Né
pünk keresi az egész bibliát, melyben meg vannak 
az ó-testamentomi apokryfus könyvek is ; de ma 
már a 33 év előtt napvilágot látott kiadás elfogyott.

Az uj kiadás szövegének alapját az 1613-ki 
kiadas fogja képezni, tekintetbe véve a variánsokat 
is és különösen Palkovics 1808-iki kiadását. A bib
liához következő mellékletek lesznek csatolva : 1.
A vasárnap és ünnepnapokra rendelt szentigék ; 
2. Az idegen szavak magyarázata 3. Imák s biblia 
olvasás előtt és után. 4. A fő egyházi hit- 
czikkek bibliai kalauza. 5. A régi és nehezebb cseh 
fizavak magyarázata és szótára. 6. A králici biblia 
fordítás, mint a legklassikusabb biblia fordítás tör
ténete. 7. Az előfizetők és adakozók névsora.

Egy bőrbe kötött példány előfizetési ára 3 frt 
50. diszkötésű példány ára 4 frt 50.

Örömmel üdvözöljük e nemes vállalatot és 
óhajtjuk, hogy gyülekezeteink meleg érdelődést 
tanúsítsanak. Lelkészek és tanítók vegyék kezűk
be az ügyet s tömeges előfizetéssel tegyék lehetővé 
a mű megjelenését.

F E L E K E Z E T I ISKOLA.
A nyíregyházi ág. hitv. evang. főgymnasium 

XXXII-ik értesítője az 1895—1896-ik iskolai évről. 
K özli: Martinyi József igazgató.

Az értesítő önálló értekezés helyett közli Ma
xime Collignon müvének Moravszky Ferencz által 
eszközölt magyar fordításának Pheidias czimü rész
letét a mü képeinek bemutatásával.

Az évi jelentés egyik önálló czime a következő : 
Vallás-erkölcsi és fegyelmi ügy. E czim alatt ek
ként szól hozzánk az értesítő : „Nem szorul bővebb 
indokolásra, hogy a mennyiben a tanítás, az isme
retek közlése mellett, a szívnek, a kedélynek kép
zése, a vallásos érzület fejlesztése is feladatát ké
pezi a középiskolának, annyiban a tanári testület 
ez iskolai évben is megtette mindazt, mit vallás
erkölcsi szempontból szükségesnek tartott. A tem
plomba való járás, minden vallásfelekezetű tanulónak 
kötelességévé tétetett. Az ág. ev. tanulók testületileg 
járultak az ur asztalához május 17-én, a mikor 
Leffer Sámuel főgymn. tanár fungált mint felszen
telt lelkészeimé e rövid leírás adja a mi telekezeti 
iskoláink felekezeti képét. A tanári testületről méltó 
önérzettel ki van mondva, hogy megtette mindazt, 
a mit vallás-erkölcsi szempontból szükségesnek 
tartott. S ezen „mind az“ abból állott, hogy a ta
nulók a templomba menni köteleztettek, hogy egy 
ízben az Ur asztalához járultak.

Nem lett volna-e jó az ág. h. ev. intézetnek 
felekezeti jellegét abban is nyilvánítani, hogy a 
reformáczió ünnepét külön az ifjúsággal is megtar
totta volna s eljártak-e a tanár urak is szorgalma
san, nemcsak egyenként mint sorosok, a templomba ? 
E helyett ily figyelmeztető szavakat tartalmaz az ér- 

( tesitő . „fel kell emelnem figyelmeztető szómat, hogy 
vajmi veszélyes, eléggé nem kárhoztatandó, bűnös 
tettet visz az véghez, ki ez elvektől eltérően a feleke
zeti gyülöltséget szítani elég merész. Sapienti pauca “ 
Ettől nincs mit félni, ezen figyelmeztetésre nincs 
is szükség felekezeti középiskoláinkat illetőleg ; 
mert azokat inkább a felekezetnélküliség fenyegeti. 
A felekezeti gyűlöletet felekezetét szerető ember 
nem fogja szítani.

De talán nem ártana a „felekezeti öntudat“ 
fejlesztésére több gondot fordítani s komolyan 
munkába venni ez öntudat ébresztését, erősítését. 
Hogy e téren majdnem mindenütt hiány van, azt 
csak a vak nem látja.

Az értesítő közli nem csak az ág. h. ev. val- 
lástanitás anyagát, hanem a más felekezetek val
lásoktatási tananyagát is. Ez felekezeti középiskolák 
értesítőiben másutt nem szokás, vagy talán a nyí
regyházi értesítő a felekezeti türelmességben ez 
irányban is oktatást óhajt adni a többi felekezeti 
középiskolának.

E középiskolának eltórőleg a többi középis
koláktól van ifjúsági olvrsóköre is, melybe a követ
kező lapok jártak : „Budapesti Hírlap“, „Pesti Hír
lap,“ „Magyar Újság“, „Uj Idők“, „Hét“, „Vasár
napi Újság“, „Ország-Világ“, „Kakas Márton“, 
„Borszem Jankó“. A felgymnasium V-VIII osztá- 
lnaiból toborzza tagjait ez olvasókör. Mi az ily 
olvasókörök alakítását a középiskolában valóságos 
paedagogiai bűnnek tartjuk. A tanuló igy a politi
kai sarlatánságba vonatik, a napilapok vezérczik- 

í kei sablonos nagyképűségre vezethetik a fogékony 
ifjú lelkét. A gymnazista ne politizáljon, hanem 
tanuljon. A „Borszem Jankó“ ledérségei meg pláne 
nem ifjú kezébe valók. Németországban a gymna 
sisták kezébe politikai lapot nem adnak s az okos 
szülő kiragadja a politikai lapot a még éretlen s 
kellő alappal és önállósággal nem biró fiú kezéből.
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A gymnasiumnak az elmúlt évben 373 nö
vendéke volt, ezek közül ág, h- ev. 71, ev. ref. 80, 
rém. katholikus 78, görög katholikua 16, izrae
lita 128.

Programm dos ov. Gymnasiums A B. und 
der damit verbundenen Realschule, sowie der evan
gel. Elementarschule A. B. zu H e r m a n n s t a d t  
für das Schuljalhr 1895 6.

A nagyszebeni német tannyelvű ág. h. ev. 
főgymnasium, reáliskola és elemiiskolák értesítője 
ez évben a szokottnál nagyobb terjedelemben je
lent meg, a mennyiben az intézet történelmét is 
behatóan tárgyalja. Az iskolák történőimét 1880-tói 
tárgyalja. Ez érdekes történelemre még alkalom 
adtán visszatérünk. Egyháztörténelmünk sok be
cses adatját tartalmazza.

Föltünö, hogy a külföldi egyházi lapokból az 
intézet csak is kizárólag a „Prot. Kirchcnzeitung“- 
ot járatja. Ez a lap már a külföldön is kevés ol
vasóval bir. A „Prot. Kirchenzeitung“ iránya már 
Németországban is csak haldokló theologiai irány, 
híveit a „Christliche Welt“ halászsza el. A kül
földi prot. egylet eme lapja az egylettel egyetem
ben elvesztette a talajt. A destmctív vallásos irány 
apadóban van s annak foszlányait kár nekünk 
gyűjtögetni!

A fögymnasiumnak 241 tanulója volt, ezek 
közül 167 ág. h. ev., 15 róm. kath., 6 gör. katli., 
58 gör. kel., 1 izraelita. Nemzetiségre nézve 177 
német, 5 magyrr, 63 román és 2 másféle.

A beszterozebányai ág. liitv. ev. gymnasium 
értesítője az 1895 — 96. tanévről. Közzéteszi Varga 
Mihály.

Az értesítő közli a gymnasium folytatólagos 
történetét Dr. Hazslinszky Rezső helyettes tanár 
tollából. A gymnasium az elmúlt iskolai évben uj 
épületet nyert. Az uj épület létrejöttét előmozdította 
Hermann S. Gusztáv 10,000 frtos alapítványa. Az 
alapitó levél 8 pontja azt mondja, hogy az esetre, 
ha az algymnasium megszűnnék, a tőke kamatjai 
a két ev. lelkésznek adassanak.

Az ev. vallástant a növendékek az intézet 
mind a négy osztályában anyanyelvűkén tanul
hatják.

A gymnasiumnak az elmúlt évben 92 növen
déke volt, kik közül ág. h. ev. 89, ref. 1, róm. 
kath. 2. Anyanyelvre nézve magyar 19, tót 71, né
met 2.

KÜLFÖLD.
Németország A németországi katholikusok 

egyetemes gyűlése aug. 23—27-ig tartatottDortmund- 
ban. Jellemző volt a béke szeretetnek hangsúlyo
zása a protestánsokkal szemben. Gröber szónok azt 
mondta : „Ma a hitetlenség óriási propagandájával 
szemben csak egy jelszó lehet: keresztyén ség vagy 
keresztyénellenesség. Az egyetemes gyűlés szíve
sen veszi mindkét felekezot positiv elemeinek össze
tartását. A hitszakadás ellenére nem adjuk fel a

roményt, hogy mindkét folekezet találkozik a fele- 
baráti szeretet terén. Mi örvendünk protestáns test
véreink minden mozgalmának a positiv hit terén, 
az 6 templomépétésüknek, mely téren 300 év óta 
szüneteltek, az ő diakoniájuknak, mely az ember
társak szolgálatára van rendelve.“ Ez a békés han
gulat „Allgom. Ev. Kirchenzeitung“ szerint vissza
vezethető azon hatalmi érzésro, melyre jutott Né
metországon a katholicisraus. A birodalmi gyűlés 
ongedolmeskedik nekik, a birod. kancellár róm. 
kath, a centrum nélkül nem jöhet létre Németor
szágon uj törvény. Ily helyzotben a béke szavait 
hang ;ztatják, nehogv a hatalmas ellenfélt, a pro- 
testantismust ingereljék.

Svájcz. A svájczi református lelkész egylet 
Licstulban összejövetelt tartott. Megbeszélés tár
gyát képezte a rof. isteni tiszteletnek liturgiával 
való gazdagítása. Güder aarwangeni lelkész érte
kezésében melegen foglalt a mellett állást. Azt 
óhajtotta, hogy a vasárnapi főistonitiszteletnél szent 
leczkét olvassanak, hogy a délutáni prédikáeziós 
istentisztelet helyét liturgikus és ének istenitiszte- 
lotek foglalják el. Az értekező Zwinglire hivatko
zott. A másik értekező Stockmeyor lelkész ez in
dítvány ellen foglalt állást, azt mondva, hogy őriz
kedjenek azon úttól, mely^a katholicismushoz ve
zet s a mi iránt a gyülekezetek hajlandóságot nem 
mutatnak. Az istontisztelet holmi vonzó eszközök 
által nem lesz élővé, hanem u prédikálás tökélete- 
sitéso által. Az értekezést követő eszmecserénél 
többen az első értekező álláspontjára helyezkedtek, 
sőt két lelkész olvadta, miszerint ő már behozta a 
liturgiát s a gyülekezet örömmel fogadta azt. íme 
ezen esemény is arra buzdítson, hogy ragaszkod
junk egyházunk ezen kincséhez, melyet a rationa- 
lisraus kora sok helyen igen erősen megnyirbált. 
Mi a régi szép egyházi liturgiában katholicismust 
nem látunk, hanem épen a helyes reformátiót, me
lyet e téren is finom érzékkel vitt keresztül a mi 
Lutherünk.

l)él-Aiiierika. Poruban a róm. kath. püspök 
rendeletére elégették az evangélikusok bibliáit. A 
püspök rendeletét Qurioy plébános közölte a pol
gármesterrel, a ki a bibliákat elkobozva átadta a 
plébánosnak, ki azután az elégotést végrehajtotta. 
A város piaczán elégottek 23 bibliát, 37 evangeli- 
omot, 8 zsoltárt.

B E L FÖ L D
Tanusfigos. A „Religio“ szeptember 5-iki szá

mában Wolafka ur nagy lelkesedéssel ir a katho- 
liczismus ünnepéről Debreczonben. Augusztus 31-én 
bovonult Debreczenbe a „Mi asszonyunkról“ neve
zett apáczák 6 tagja Temesvárról. A bevonulásról 
a bevonulás ügyes rendezője azt Írja : „Nem is tu
dom, fogadták-e nagyobb fény nyel valahol az apá- 
czákat, mint éppen itt a Protestantismus hatalmas 
fészkében.“

Majd azt is mondja, hogy nem csak a katlio-
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likus, de számos protestáns család nagy örömére ( 
vonult be az apácza sereg uj otthonába. A czikkező 
szerint midőn 1719-ben a piaristák Debreczenben 
letelepedtek, a nagy városban csak három pápistát 
taiáltak. 1857-ben már 3000. voltak és ma 12.000 
pápista áll 40.000. protestánssá! szemben.

Wolnfka nagyon mozgékony, előzékeny és to
leráns ember, baráti viszonyban van még a prot. 
tanár urakkal is. Fényes termei vendégszeretet ál
tal állandóan igénybe vannak véve. Sima, elegáns 
ur évi 12.000 frt jövedelemmel bir a „vallásüldözte
tés“ szomorú korszakában, a melynek nevezi a 
fent említett czikkben korunkat. Ezzel szemben 
aztán a szegény, szerény jövedelmű és kevés számú 
protestáns papság védje a „Protestantismus főfész
kében“ álláspontját — mig mások a nyájas, ele
gáns, gazdag ur közelében jól érzik magukat, lel
kesedve a liberális nagy alkotásokért és szónokolva 
az uj korszak nagy eszméiről !

Gyávaság. Annak idején nagy örömmel kö
zöltük a 14 liptói lelkész férfias nyilatkozatát az 
agenda változtatási ügyben. Örvendtünk azon fér
fias és hithü hangnak, a mely abban megnyilatko
zott. Magunk előtt láttuk hazai evang. egyházunk 
azon történelmi alakjait, kik nehéz időkben kocz- 
kára tettek mindent hitükért, egyházuk védelmében.

Amint értesülünk a 14 aláíró közül csak ki- 
lencz lelkész maradt hü meggyőződéséhez és az 
első fenyegető szóra elugrott az aláíróknak egy 
harmada.

Az agenda kérdés nem administrationalis, ha
nem hitbeli kérdés. A liptói eset szomorú fokmé
rője a hithűségnek és meggyőződés szilárdságának. 
Szomorú bizonysága egyházunk harczképességének. 
Kicsiben láthatjuk, hogy miként is néznénk ki, ha 
úgy nagyban ütne ki ellenünk a vallási üldözés. 
Mindenesetre az elesettek és hitehagyottak per- 
czentje sokkal nagyobb lenne mint a 17-ik szá
zadban, a mikor csak börtön és bitófa volt képes 
egyeseket elriasztani.

Ma már nem kell ily erős eszközöket igénybe 
venni, elegendőnek mutatkozik : az abrakos tarisz
nya elvonása, pár erős kitétel, fegyelmi vizsgálat.

Ma már nem szükséges a vértörvényszék, idé
zés — elég egy erősen zörgő hólyag is.

Hitkérdésben nincs alkunak helye. Igaz az 
emberi gyöngeség, félelem erős tényezők ; de hát 
mit ér minden hithűség és szilárdság, ha az csak 
a papiroson van meg, melyet könnyen szét lehet 
tépni. Ha pedig mi lelkészek ily szilárdságot mu
tatunk elveink vallásában, ne csudálkozzunk azon, 
ha fent és alant a gyöngeség és köpönyegforgatás 
csupa szomorú jelenségével találkozunk.

A kilencz állhatatos aláírót respektálták a 
felsőbb körök is. Ellenük a további eljárás beszün- 
tettetett. A férfias magatartást az ellenfél is 
többre becsüli a félénk meghunyászkodásnál.

Set. Chrischona és a mi egyházunk. Már a
mi hazai ág. h. ev. egyházunkat sokan akarták sok 
mindenfélével boldogítani.

Újabban Set. Chrischona zarándok missiója 
(melyben belmissiói munkások képeztetnek) akarja 
boldogítani, követeit ide is menesztvén. Nem fog 
ártani e tényre tágabb körök figyelmét is felhívni. 
Ilyen czélból hozom nyilvánosságra a következőket.

Jó lesz meg nem kötni a szövetséget a fut- 
kározó és ugrándozó atyafiakkal, (szerk.)

Vagy két évvel ezelőtt beállott a bánáti espe- 
resség F. gyülekezetébe egy Feinsilber nevezetű Set. 
Chrischona testvér azon szándékkal, hogy a hívő
ket hitükben erősítse, a hitetleneket pedig a meny
nyire lehet megtérítse. A conventiculumok öröm
mel fogadták.

Régen vártak erősítésre, régen segítségre. Úgy 
látták és tapasztalták, hogy nagy a munka, de ke
vés az arató munkás. Eljöttek a lelkész úrhoz, en
gedné meg, hogy a testvér a gyülekezetben nyil
vánosan hirdethesse az Igét és evangelizálhasson. 
A lelkész szívesen megengedte, a mi örömükre 
szolgált.

Hát volt evangelizatió. Tódult a hivő és nem 
hivő közönség az órákra. Mit láttak és mit hallot
tak ? Egy kis termetű élénk emberkét, a ki szen
vedélyes taglejtéssel és beszéddel hirdeti a Krisz
tust buzdítván a hallgatókat a megtérésre. Beszéde 
hova tovább mind tolakodóbb lesz, (mert megtar
totta faji sajátságát a keresztelés után is) szinte 
kényszeríteni, hajtani akarja hallgatóit a meg
térésre.

Az ifjak és leányok számára tartott külön 
evangelizatiói órákon egyenesen felszólítja hallga
tóit, hogy t a r t s a  f e l  a k e z é t ,  a k i  m e g  
a k a r  t é r n i .  (Az ilyen individuumok akarnak 
evangelizálni, ilyenekkel egy ev. lelkész szóba 
álljon ? Szerk.) Amellett a testvér folyton moso
lyog s a beszédet néha-néha — a nagy komoly- 
ágot enyhítvén — tréfára fordítja.

S mi volt az eredmény ? Az, hogy a nép meg
unta a dolgot.

Nagyon „tarkának“ látta. így még nem hallott 
prédikálni.

De nem unta meg a conventiculumok népe. 
Sohasem járt oly buzgón a „Versammlung“-ba. 
Zivataros téli időben reggel, délbe és este mentek. 
Nem tudtak betelni, nem győzték hallgatni a test
vért. Valamennyi conventiculum népe egy helyen 
jött össze. Azelőtt is jó egyetértésben éltek egy
mással. Nagy ünnepeken mindig egy helyen jöt
tek össze. Most egyesíteni kell teljesen : mindig egy 
helyen gyülekeznek. — Hanem ember tervez . . . 
s a nagy concordiából lett nagy discordia. Az egyik 
conventiculum feje, a kire a testvér elejétől fogva 
sokat tartott s kinél most valamennyien összegyü
lekeztek egy alkalommal azt mondta egy másik fő
ről, hogy az m é g  n e m  t é r t m e g .  Az igy meg
támadott fő ezt meg tudván egy fültanutól, kérdőre 
vonja megtámadóját. Ez tagad mindent. A tagadás 
az ügyet mindinkább elmérgesitette.

A fők szét váltak — szétváltak a tagok is. 
Azontúl nem ismerték egymást sem a fők, sem a 
tagok. Ha találkoztak az utczán, az egyik jobbra 
nézett, a másik balra. így van az most is.

Igaz, hogy a testvér közvetlenül nem okozta 
a viszályt, de igaz az is, hogy kitörte után nem ő
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volt az utolsó, a ki fennen hangoztatta, hogy a kik 
a uieg nem tért főhöz csatlakoztak és csatlakoznak 
azok mindig n y o m o r é k o k  (Krüppel) fognak 
maradni.

Azok nyomorékok — a kik „Versammlung“-!)»! 
©gy általában nem járnák, természetesen hitetlenek 
— az ő hívei pedig a tökéletesek, avagy a tökéle
tességre rendeltek. A tökéletesség pedig b ű n t  e- 
l e n s é g b e n  áll. Mert a f c i a m o g s z o n t e s ü -  
1 é s állapotában van, az büntelon.

Ez az „Kv. Alliance“ útja. Ezen fognak tehát 
a mi lutheránus híveink haladni. Hogy ez mit je
lent — valóban nem nehéz eltalálni.

Nemcsak hogy elvesznek a mi egyházunk szá
mára, de nagy a veszély, hogy egyáltalában elvesz
tik hitüket. Talán sokat mondok. De van-e lelek- 
őlőbb tévelygés mint az n balhit, hogy mi büntele- 
nek lehetünk. S vájjon mit tartsunk azon ember
ről, a ki azt vallja, hogy ő nem bűnös már, ő nem 
bir vétkezni már s azért bűn bocsánatra nincs már 
szüksége — Íme ilyen tökéletes ilyen szent az a 
Set. Chrischona testvér.

Büszkén vallja, hogy ő felekozetre nem tekint. 
Akármely egyház vagy egyházi közönség hívja, 
úgy tekinti, mintha Isten hívná s azért még is hir
deti a Krisztust. Megfoghatatlan, hogy a nazarenu- 
sokhoz nem akar menni. Pedig ott találná igazi 
testvi-icit.

Azok is azt állítják, hogy ők bűnt már nem cso- 
lekc6znek. A helyett boldogítja a mi egyházunkat, 
a mely azt vallja, hogy az 6 élete a b ű n b o c s á t ó  
kegyelem. Hanem perszo az a sajnos, hogy a mi 
egyházunk oly kevéssé van élő tudatában azon 
kincsnek, a melyet h i t v a l l á s á b a n  bir.

Ha élő tudatában s tényleges birtokában volna 
azon kincsnek, még ingyen sem kellene neki az 
ilyen szent próféta. így pedig megadja az áiát is 
bőségesen : elviszi az a testvér az ő munkája bérét. 

jM azt a négy leányzót, a ki diakonissának 
megy. Legfőlebb egyet Pozsonyba küld, de a töb
bit elviszi Budapestre, Sveiczba, Angolországba.

Miért ne? A mi lmzai ág hitv. ev. egyházunk 
bőviben van az erőknek, nem kell már neki az ő 
tulajdon teste és vére, ezért odaadja a református 
egyháznak és az „Ev. Alliauco“-nak!

H. K.

A szombathelyi prot. templom fclszentelési 
ünnepélye. Szombathelyen. < zen r. k püspöki 
városban 40 év előtt még nem volt prot. gyü
lekezet. Csak midőn 1859-ben a pátei h vissza
utasítása alkalmával a prot. egyház új életre éb
redt, jött néhány oda vándorolt család arra a 
gondolatra, bogy jó volna Szombathelyen is 
prot. gyülekezetté tömörülniök A szép terv meleg 
pártolásra talált Schneller Vilmos kőszegi lel
kész részéről, ki a szent ügy érdekében úgy a 
bel- mint a küllüldön fárad ball an agitátiót 
fejtett ki s megnyerte Szombathelynek Vilmos 
porosz király utóbb német császár kegyét s a 
Gusztáv Adolf egylet pártfogását. A bivek tu
lajdonképen 1868-ban tömörültek gyülekezetté, 
amikor a befolyt adományok alapján felekezeti 
iskolát nyitottak, mely 1872-ig virágzott, mely j

évben a város kezelése alá bocsátották azt. 
Ugyanekkor állandó segédlelkészt alkalmazott a 
gyülekezet s minden erejét arra fordította, kogv 
megfelelő templom építési s lelkészfizetési alapot 
gyübsün, mely igyekezetét annyira megáldotta 
az Úr, hogy 1895 végén már kerek 80 000  írt. 
felett rendelkezhetett, mely összeghez Vilmos 
császár s a G. A. egylet 12 000 írttal járultak. 
Közben 189Ó*ban ágost. hitv. evang ésev. ref. 
egyesült prot, anyaközséggé önállósította magát 
az eddig Kőszeghez tartozott leánygyülekezet s 
alapszabályaiban kimondotta, bogy a lelkész 
mindég azon f-lekezetből választandó, mely 
felekezet a hitközség többségét alkotja ; hogy a 
gyülekezet mindég a lelkész felsőbb egyházi 
hatóságának legyen alárendelve; hogy az egy
házi vagyon oszthatatlan ; s hogy a kisebbség
ben lévő felekezet részére az összegyház költ
ségén, évenként legalább 4-szer úrvacsorával 
összekötött istentisztelet tartandó. Miután a két
harmad lutheránus többség jogai ilyen módon 
beláthatatlan időre biztosítva lettek, de a kis- 
sebbségnek is megadatott minden, ami csak 
megilleti, 1895. május 8-án lerakta agyü'ekezet 
az »lapkövet s épített olyan templomot, mely
hez hasonlítható nincs a kerületben s csak ke
vés lesz az egész országban Az uj templom, m ely
nek festett üvegablakain a testvériesség doku
mentálásán! Luther és Melanchton, Kálvin és 
Zwingli képei láthatók f. é. aug 25-én lett ün
nepélyesen 1)'szentelve. A felszentelés előtti va
sárnapon egy kattL lelkész arra használta fel a 
szószéket, hogy éles filippikát mondjon a prot. 
vallás felekezetek ellen s halálos véteknek nyil
vánítsa a katholikusokra. ha az ünnepélyen 
megjelennek : minek megvolt az a jó hatása, 
hogy nem csak a protestánsok, de a katholikusok 
is ezrével tudóltak a fclszentelési ünnepélyhez 
A legalább 5000 főnyi tömegben ott láttuk az 
egyházkerület, a megye s a város összes vezető 
egyéniségeit, több országgyűlési képviselőt s 
körülbelül 80 ev. lelkészt ornátusban. A felszen
telést Cyvráiz ev. püspök végezte mélyen 
vallásos oltári beszéddel és imádsággal, inig 
Aula! rét. püspök inkább hazafias szellemű szo- 
széki beszédet mondott, mindketten lelkesen 
hangsúlyozván az egymás iránt annyira szük
séges szeretet ápolásának kötelességét. Mig ezu
tán egyes lelkészek külömböző funktiókat vé- 
geztek, kün a nagytemplomtéren Z ábn ik  sopro
ni lelkész tartott nagy hatású beszédet azoknak, 
kik a templomba be nem fértek. Ezen szép 
templom létrejöttén, mely ezen r. k püspöki 
városban impozáns módon bizonyít a prot, liit- 
buzgóság s áldozatkészség mellett, nagy része 
van a gyülekezet összes volt segélelkészeinek 
u. m. Brunner, Mamiinger és /ábráknak, — de
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az érdem  oroszlán része Kiss J á n o s  je le n le g i le l
k ész t  és Zimmermann K á r o ly  g y ü le k e z e t i  fe l
ü g y e lő t  i l le t i ,  k ik  a fe lsz en te lé s t k ö v e tő  fé n y e s  
b an k etten , jó l m egérd em elt, le lk e s  o v á cz ió b a n  
részesü ltek .*)

A dunántúli ág. h. ev. egyház kerül éti
én ek - és zen ep árto ló  e g y e sü le t , m e ly  m e g a la 
k u lá sa  óta f. é au g . 2 6 -á n  tartotta  e lső  k ö z
g y ű lé s é t  S z o m b a th e ly e n , te ljes  m e g e lég ed ésse l  
te k in th et ed d ig i m ű k ö d ésén ek  er ed m én y ér e  A z  
a lap itó  tagok  szám a 17, a  rend es ta g o k é  140 , a  
p á rto ló  tagok  szám a p d . 50 -re  em e lk e d e tt s az 
ö sszes  b ev é te l k erek  8 0 0  frt v o lt . A z e g y e s ü -  
le  e g y  sz e g é n y  g y ü le k e z e tn e k  h arm ón iu m ra  s 
2 je les  k ép ezd észn ek  ösztön d íju l m áris n a g y o b b  
ö ssze g ek e t u ta lv á n y o z o tt s elh atározta , h o g y  az 
uj k erü leti ch orá l k ö n y v e t  tö b b  sz e g é n y  h it
k ö z sé g n e k  m eg v esz i, a k á n to ro k  részére e g y h á 
zi zen em ű fo ly ó ira to t in d ít m eg , s h o g y  az é n e k 
tan ítást a k erü le t th eo lo g ia i in téze tén  is  f ig y e 
lem m el fogja  k isérn i s a je le s  n ö v e n d é k e k e t  
o tt  is  m egju ta lm azza . H isszü k , h o g y  ez a h é 
za g p ó tló  e g y e sü le t , m e ly  i ly  m ód on  m ár a g y a 
k orla ti térre is  k ilép ett, ezen tú l m é g  töb b  ta 
g o t  fo g  n y ern i, h o g y  je le s  v ez e tő i a latt an n á l 
jo b b a n  m e g v a ló s íth a ssa  szép  C ié ljá t: a g y ü le 
k eze ti én ek  és o rg o n á lá s fe lle n d íté sé t  s á p o 
lá sá t.

A b u d a p esti e g y h á z m e g y e  f. hó 15-én tar
totta  rendes évi k özgyű lését Budapesten, a deáktéri 
evan gélik u s főgynm asium  díszterm ében, Dr. K rálik  
L ajos felügyelő és B achát D án iel főesperes kettős 
eln ök le te  alatt. A  világi elnöknek  rövid m egn y i
tója  és üdvözlete után a főesperes k inyilatkoztatta, 
m iszerint egyh ázi jegyzőn ek  választása szü k séges, 
a m ennyiben a tavaly m egválasztott jegyző  Sch oltz  
G usztáv, budai lelkész, egyházkerületi jegyzőn ek  
választatván  előbbi állásáról lem ondott, mire P au - 
lik  János h itoktatót egyh an gú lag  m egválasztották  

A  főesperes ezután előterjesztette évi je len tését  
m ely  az egyh ázi élet m inden fázisát fe ltüntette  
eg y e t azonban nélkülöznünk k ellett, m ég ped ig  
igen  kiváló fontosságú  dolgot. T udniillik  nem  láttuk  
érintve azt, m ilyen hatással van egyházunk életére  
az uj rend.

F eltehető , h ogy  ezen n agy gyü lekezetben  
• érezhető lesz az uj rend hatása, különösen  ha te-

Jegyzet. *) K özöljük a beküldött tudósítást, de egyhá
zunk  uniálását e gyülekezetben sem helyeselhetjük . E gyhá
zu n k  a d iasporában gondozhatja a ref. egyház híveit, a m int 
azt a m últban is m ogcselekedte és viszont s ehez uniálás 
nem  szükséges, sem egyezség. Szom bathelyen csekély  része 
a  h iveknek reform átus — ezért kötötte m eg a ref. egyház e 
helyen  az egyezséget, m ig m áshelyen épen 5 egym ásután 
bon tja  fel a rég i egyezséget, m int példáu l Tem esvárott, Pan- 
csován, N agy-B ecskereken. Mi az uniót nem  akarjuk, az el
len  küzdünk  és így az uniónak bárm ily  ü rü g y  alatt való 
behozatala ellen tiltakozunk. Szerkesztő.

kintetbe vesszük, mily nagy mérvben terjed székes 
fővárosunkban a szocziál-demokratismus káros 
áramlata.

Az esperesi jelentésből kifolyólag elfogadták 
azt az indítványt, a mely szerint a három theolo- 
gia egyesittessék és Budapesten egy theol. fakultás 
állíttassák fel.

R eánk az egész gyű lés nem  igen  kedvező h a 
tást tett, hallottunk  sok szép frázist különösen  v i
lág i uraink ajkairól, de tettekről n in cs szó.

P ed ig  itt a fővárosban tevék en ységre van  szük
ség . A z egyházi élet u gyszo lváa  parlagon hever, 
s ha van itt-ott eg y  k is eredm ény, ez a régebbi 
időnek a gyüm ölcse. H ogy m ikópen leh etn e a 
m ulasztásokat pótolni, az egyh ázi életet em elni, 
felvirágoztatni, arról nem  hallottunk sem m it.

Lanyhaságunkat külünösen a reformátusok 
(különösebben a német reformátusok) és baptisták 
használják fel, kik, itt a zavarosban halászva, bő
séges fogást tesznek.

A z idő je le i in te n e k ; vajha felébrednénk  
biztonságunk és lan yh aságu nk  álm ából és m un
kálkodnánk kom olyan és lelk iism eretesen  a bel- 
m isszio tág  m ezején, pasztoralis konferencziák és 
egyéb  lelk ipásztori eszközök  által.

Y iv is e c t io . A  tiszai egyházkerület folyó hó
10-én Felkán  tartott k özgyű lésén  az esp erességek  
kikerek itésével foglalkozva elhatározta, h ogy  az ár
vái esperesség hozzá csatoltatik  a liptói esp eresség-  
hez , azzal indokolva ezen határozatot, h ogy az 
árvái esp eresség  k icsiny, nem  életképes és nem  
képes önm agát adm inistráltatni.

A z  árvái esperesség a lig  lesz nagyon h álás  
azon h izelgő  bizonyitványért, m elyet szám ára a 
nevezett indokolásban a kerület k iállított. A  tiszai 
kerület m ás két esperesség© önm agáról állított ki 
a kerület' indokolásának m egfelelő szeg én y ség i b i
zonyítványt. V olen ti non fit injuria. Sem  az árvái, 
sem  a liptói esp eresség  nem  állított ki önm a
gáról ily  szegén ység i b izonyítványt. A  ki ösmeri az 
árvái esperességet, az tudja, h ogy  ez esperesség  na
gyon  is életre képes ; m ert ez esperességben  van  
hit, van szeretet, van áldozatkészség, van élénk  
egyh ázi élet és n incsen sem  anarchism us, sem  so- 
cialism us, sem  baptism us, sem  nazarenism us.

H ogy az árvái esperesség k icsiny és azért ön
m agát korm ányozni képtelen , ez contradictio in ad- 
jecto. M inél kisebb a gyülekezet, annál k önn yeb 
ben korm ányozható s azért osztják a nagy g y ü le 
k ezetek et is  kisebb lelkószi körökre.'

H ogy  a lólekszám ra és a gyü lekezetek  szá
mára k icsiny  esperességek  kitűnő adm inistratióval 
bírhatnak, erre nézve tanúságul szolgálhatnak a 
budapesti városi és p ozson yi városi, ú gy  szintén  a 
barsi esperesség, m ely  utóbbi lólekszám ra n ézve  
alig  képezi fe lét az árvái esperességnek.
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De van-e a kerületnek joga az ily osperessóg 
egyesítésre ? A zßinati törvény 80. §. szerint csak 
akkor van feljogosítva a kerüloti gyűlés jóváhagy
ni az ily egyesülést, ha azt az illető esperessógek 
maguk óhajtják. Az említett paragraphus azt is el
rendeli, hogy az ily egyesítésnél úgy az egyes egy
házak mint az illető esperosségok meghallgatan- 
dók. A törvény ezen rendelkezését a tiszai kerület 
figyelmen kívül hagyta, vagy legalább is felülete
sen végezte. A liptói esperes az esporességi gyű
lésen kijelentette, miszerint hivatalos tudomása 
van arról, hogy az árvái esperességet a liptóihoz 
akarják csatolui s ezen elnöki kijelentésre az es- 
peresség elhatározta, hogy ezon szándékolt egyesí
tés ellen protestál. A kerületi gyűléson az elnök
ség az egyesítés ellen tiltkaozó liptói követeket 
félbeszakította azon kijelentéssel, hogy a vitának 
nincs helye, a tiltakozóknak nyitva áll* az utfel- 
lebezni az ügyet az egyetemes gyűléshez.

Bizony ideje volna mér, hogy az egyetomos 
gyűlés véget vessen az egyházunkban mindinkább 
elhatalmasodó felosztási mániának. Ila pedig nem 
tudja annak útját állni, legalább arra ügyel
jen, hogy az alsóbb fórumok, a kerületek tartsák 
meg a törvényt szigorúan; mert csak igy állhat 
helyre a béke és törvénytisztelet az esperosségek- 
ben, a kerületben.

A tiszai kerület közgyűlésén megütközéssel 
vették az egyik liptói követ azon indítványát, hogy 
csatolják az árvái esperességot a brassói esporesség- 
h ez; de hagyják békében a liptói esperességot. 
Bedig az ily furcsa beosztás nőm is állna egyedül, 
hiszen ha a turóczi osperesség a bányakerülethez 
csatoltatott, miért ne csatoltathatnék az árvái es- 
peresség a brassóihoz?

Ha a felosztási mánia tovább fog tartani, nap
nap után uj- meg uj meglepetésekre ébredhetünk ; 
csak azután a furcsábbnál-furcsább, az absurdnai- 
absurdabb felosztási hajszát ne kövesse a foloszlás 
szomorú tünete és a mánia nevégződjék agóniá
ban. Lesz-e férfiú az egyotemos gyűlésen, a ki 
ezen hajszának véget vet s aki legalább szavát 
felemeli a szép történeti múlttal s élénk hitélettel 
biró árvái esperesség vivisoctioja ellen ?

A dunántúli gyámintézet aug. 20-án tartotta 
gyűlését Szombathelyen, melynek lefolyásáról meg
említjük a következőket: A bevétel 1293 írt volt, 
melyből 646 frt 99 kr. a központba küldendő, 428 
frt 40 kr. pedig 9 gyülekezőt között felosztatott. 
Ezenkívül 5 gyülekezet különféle kerüloti alap 
kamataiból nyert 250 frt segélyt, 8 gyülekezet kö
zött pd. a br. Baldácsy alapból lett 750 frt. föl
osztva. A 6000 frtnyi állam segélyből 4200 frtot 
az örökös deficzittel küzdő gyámoldának (lelkészi 
özvegy-árva alapnak), 1300 frtot kerüloti közigaz
gatási czélokra, 250 frtot az egyetemes közpónztár

250 frtot pedig a theol. akadémia javára szavazott 
meg a gyámintézot. Az ogyetemes gyámintézetnél 
nagy szeretet adományra Nagy-Kanizsát és Nagy- 
Barátit, 400 frtos adományra Teést, a Palló-féle 
400 írtra pd. az alapitó intentiója értelmébon első 
helyen Folső-Péterfát ajánlja. — Örvendetes tudo
másul vétetett, hogy R u p p r o c h t  Olivér, Nagy- 
Gcrosd felügyelője a püspöki látogatás alkalmával 
testvérei nevében a gyámintézot javára 1000 frtos 
alapítványt tett. — A soproni fölső és vasi felső 
egyházmegyéknek páratlan áldozatkészségükért 
jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. — A kerületi 
gyámintézot egyházi elnöki székének betöltésénél 
többséget újra nem nyert senki ; do most már biz
tosra vehető, hogy az újabb választásnál L ő w 
Fülöp nyeri el a többséget, ki ez évben is r iszt vesz 
Dessauban a Gusztáv Adolf egylet gyűlésén. Az 
egyotemos gyámintézet egyházi elnöki székének 
betöltésénél a kerület esperosségoi egyhangúlag 
Zelenka püspökre szavaztak. — Scholtz Ödön ág- 
falvai lelkész indítványára felír a kerületi gyám
intézet az egyetomos gyámintézothoz aziránt, hogy 
a Löw szerkesztésében megjelenő s áldásos hatású 
„Flugblatt“ — ozentul magyarnyolvon is kiadas- 
sók. A gyűlésen mindvégig emelkedett hangulat 
uralkodott

Uj missziónArius. Geduly Elek lónyabányaí 
lolkész, ki a nevezett egyházban több évtized óta 
buzgón működött, régi állásáról lemondott és Mélt. 
Zelenka Pál püspök ur oldala mellé ment misszió 
lelkész és iroda vezetőnek. Isten országának kivá
ló szeretető szükséges ahhoz, hogy az ember el
hagyja csendes, rendezett, békés falusi gyülekeze
tét és a misszió nehéz munkájára adja magát. 
Brassótól Arvaváraljáig a diasporában mily sok lé
lek sovárog azovangeliom éltotadó ereje után? Re
méljük, hogy az ui misszionárius teljesen ez uj 
hivatásának szentoli óloto hátralevő részét.

A dobanovezei (Horvátorsz.) ov. gyülekezet 
részére igen szükséges volna egy diplomatikus a 
tót és némot nyelvben jártas, hithű tanító. A gyü
lekezet a stólán kívül 600 frtot ad. Közelebbi fel
világosítást ad AbaíTy Miklós szurcsini ev. lelkész. 
(Szurcsin, Szeróm m.).

A tiszai egyházkerület közgyűlését Felkán 
tartotta. E hó 8-án a közgyűlést megelőzőleg tar
totta a gyámintézot összojövotolét. Ez alkalommal 
tárgyaltatott a liptói gyámintézet indítványa, mely 
szerint az egyetemes gyámintézet „e. e. o.u czimo 
el volna hagyandó s a helyett „ág. h. ev. magyar
honi gyámintézot“ czimo lonno felveendő, a mely 
egyházunk jollegének jobban megfelelő. A kerüloti 
gyámintézet ez indítványt elvetotto.

A kerületi közgyűlés szept. 9-én vette kezde
tét. Az elnöklő püspök bejelentette elnöktársa Pó- 
chy Tamás távollétét, a ki betegsége által gátol tá
tik a megjelenésben. Kubinyi Géza kifejezést adva 
azon nézetének, moly szerint Póchy kötelességét 
mulasztja, a miért is azt indítványozza, hogy a ke
rület bizalmatlanságot szavazzon. Hosszú vita után
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Kubinyi indítványát elvetve és a világi elnök meg
nem jelenése felett sajnálatát fejezve ki a közgyű
lés napirendre tért.

Az árvái esperesség továbbra is passiv resis- 
tentiát tanúsítva a kerület akként határozott, mi
szerint az újból megválasztott árvái esperes felszó
lítandó, hogy a kerület utasításait hajtsa végre, el
len esetben újra fegyelmi eljárás indittassék ellene.

A liptói esperesség követei első alkalommal 
jelentek meg a kerületi gyűlésen, kijelentve misze
rint a liptói esperesség ragaszkodik múlt évi hatá
rozatához a kerületek uj beosztását illetőleg s tör
vényes utón keresi az aránytalanságok megszünte
tését. A kerületi közgyűlés a liptói esperesség indít
ványa felett napirendre tért.

Legfőbb tárgy volt s kihatására nézve a leg
lényegesebb az esperességek kikerekitése, egyesí
tése, feldarabolása, megosztása. A tiszai kerület is 
uj térképet akar nyerni az egyházi közigazgatás 
terén. Jánoska György lelkész, a liptói esperesség 
követe igen helyesen és találóan felosztási mániának 
nevezte az újabb arányositási terveket. Az egyedül he
lyes felosztásnak a szónok szerint a gyülekezetekből 
kellene kiindulni, ám de ez esetben is természetelle
nesen felülről oktrálják a gyülekezetekre és esperes- 
ségekre. A püspök ur tiltakozott az ellen, mintha a 
felosztási ügyek felülről erednének. Szerinte, ha még 
onnan is erednének, sebaj, hiszen felülről jő a böl- 
cseség, alulról a szabadság 1 Ezen felülről jövő böl
cseség nagy hatalommal bir a tiszai kerületben. 
Sokan jobb meggyőződésük ellenére hajlongnak a 
felülről jövő bölcseség előtt, pedig föltétien meg
hajlást csak azon bölcseség kíván, mely felülről de 
egyszersmind Istentől jön. Az emberek még ha ma
gasan ülnek is, nagyon tévedhetnek ; mert a ma
gas ülés még nem záloga a bölcseségnek és sok 
esetben okozója lehet a szédülésnek.

Szóba került a tiszai kerület viszonya az er
délyi részekben lévő ág. h. ev. orsz. egyházhoz. Az 
ügy előadója Marton azon inditványnyal lépett fel, 
hogy a kerület mindent elkövessen az erdélyi szászok 
hozzánk csatolása érdekében. A püspök ur indít
ványára napirendre tért Marton ur indítványa fe
lett a közgyűlés, melyen meg lett említve, hogy a 
szászok a tiszai kerületben hazafiasságot tanulhat
nának, példá reá a szepességi szász nép. A jelen
lévő szepességi németek tiltakoztak a „szász“ elne
vezés ellen , mert ők nem fajrokonai az erdélyi 
szászoknak. Egy agg német lelkész még németek
nek sem akarta elösmerni a szepességi evangéliku
sokat, egész határozottan kijelentette, miszerint ők 
nem németek, hanem szepesmegyei németajkú ma
gyar honpolgárok.

A gyűlésen kifejezést adott a kerület annak 
is, hogy nem adja fel az eperjesi theologiai intéze
tet. A sok és fárasztó tárgyalás után berekeszte- 
tett a gyűlés. ** *

Zólyomi esperességböl Mindenki érdeklő
déssel várta, hogy Thébusz János elhalálozása foly
tán, ki lesz a zólyomi ev. egyház lelkészévé ? Az 
érdeklődés annál nagyobb volt, hogy főesperesünk, 
Moczkovcsák János, testvéries körlevélben jelent
kezésre hivott fel bennünket ; miután, úgy mond, 
ezen állás esperességünkben a legjövedelmezőbb s 
igy ő a jelölésnél saját egyházmegyéjebeli érdemes

férfiakra lesz tekintettel, és oda fog hatni, hogy 
ezeket az egyházközség is jelölje. A jelölést Aug- 
20-ára tűzte ki.

Esperességünk több lelkésze csakugyan jelent, 
kezett. mivel azt hitték, hogy a főesperes őszinte 
és nyílt ígéretéhez képest fog eljárni. Azonban 
mily nagy volt mindnyájunk ámulata, midőn ő a 
jelentkezőket kizárta a jelölésből s egyedüli jelölt
nek Blatnicky Pál káplánt nyilvánította ki, daczára 
annak, hogy az egyház ezen kívül mást is kívánt 
jelölni. Bizonyítja ezt ama tény is, hogy az egy
háztagok egy része mindjárt a jelölő gyűlés után 
tiltakozott ezen eljárás ellen s e tekintetben a püs
pök urnái is járt, de úgy látszik eredménytelenül, 
mert főesperesünk f. hó 13-án megtartott papvá
lasztó közgyűlésen Blatnickyt, mint egyedüli jelöl
tet, megválasztatta a zólyomi egyház rendes lel
készéül. Egy pap.

A t.-bánhegyesi ev. egyház belbékéjét meg
lehetősen felzavarta a felülről kezdeményezett 
nyelvkérdés. A t.bánhegyesi egyházban azon in
ditványnyal léptek fel az elnökség támogatása 
mellett egyesek, hogy ezentúl te  minden hatodik 
vasárnap tartassák magyar nyelven az istentisz
telet, hanem minden negyedik vasárnap és ak
kor aztán n e tartassák a tót istentisztelet. A 
tót hívek, a mint levelezőnk Írja, nem ellenez
ték volna, ha az elenyésző csekély magyar ev. 
hívek számára többször is tart magyarnyelven 
istentiszteletet a lelkész u r ; de saját istentisz
teletük megsemmisítését nem akarták s azért 
nagy felháborodással elutasították az elnökség 
által melegen ajánlott indítványt. Mi felette saj
náljuk, hogy ily kérdések bevitetnek a gyüle
kezetbe. A hol a lelkész látja, hogy csak ma
gyarul értő hívei olyannyira epednek az Isten
igéje után, hirdesse nekik az igét ne csak minden 
hatodik, hanem m i n d e n  vasárnapon s bizo
nyára ez ellen a buzgósága ellen a lelkésznek 
nem fognak zúgolódni a más ajkú hívek, csak ne 
akarja megfosztani őket is a tömegesen látogatott 
és megszokott istentisztelettől.

A bányakerület közgyűlése. A béke kon
gresszus befejezése után következett a bányakerü
let közgyűlése. A napi lapok már megunták a 
sok béke játékot s örömmel nyúltak a harczias 
anyag után, melyet a harczias egyházkerület oly 
bő mértékben nyújtott. Olvastunk hangzatos czimü 
tudósításokat mindenféle politikai elemek leküzdé
séről, megfékezéséről. A turóczi esperesség nem el
lenszegül többé az uj arányosításnak. E tény felett 
egyszerűen napirendre lehetett volna térni, de nem, 
nekünk, még ha nem is volna, hajánál fogva kell 
előhúzni a nemzetiségi kérdést, mert ha az nem 
volna, ugyan mit csinálnának a „nagy“ hazafiak 
egyházunkban. Az ellenpárt a kerületi gyűlésen 
csak egy emberrel volt képviselve s ez egy ellen 
nagy vitézséggel és hősies elszántsággal küzdött 
nagy hadserege élén Haviár Dániel,

Szerinte szükséges a további szigor, szükséges 
a megrendszabályozás. Komoly leczkét tart a je
len nem levő nemzetiségi embereknek a haza sze- 
retetéről.
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A politikát nem szabad az egyházba bevinni 
— nagyon helyes elv — do azután semmiféle po- 
litikát se vigyünk az egyházba.

A bányakerület közgyűlése különösen alkal
mas tér a politikai expektorátiókra, ahol a politi
kai napi lapok tudósítói cpedvo lesik az o fajta 
eseményeket.

A gyűlést majdnem kizárólag a világi felü
gyelő vezoti és általában majdnem kizárólag a vi
lági elem viszi a szót — a lelkészok legfeljebb él
jenzésre és helyeslésre nyílják meg ajkaikat, a mi 
bizonyára a leghasznosabb.

A lelkészválusztási szabalyrendolet töob mó
dosítással ellett fogadva. A próba szónoklatok meg- 
hagy attak.

A Ilorvát-Szlavon egyházakkal szemben ki
mondatott. miszerint külön esporességként továbbra 
is egyházunkhoz tartozzanak.

A kissebb jelentőségű tárgyakhoz már a fontos- 
sabbaknál hallgatók is hozzá szóltak. A „szúnyog 
szűrés“ egyik tükre jelen helyzetünknek. A püspöki 
jelentés e tekintetben irányt mutatott. Kimoritően 
foglalkozott a turóczi eseményekkel, de az uj rend 
hatásáról szóló kép hiányos. Az uj rend a püspöki 
jolentés szerint csak abban mutatja hatását, hogy 
némely egyházban a stóla megfogyott. Pedig mily 
tanu8ágos iett volna közölni épen évfordulókor, hogy 
hányán nem vették igénybe az egyházi osketóst, 
hányán adtak reversáíist, hogy nem egyházunk tag
jaiul nevelik gyermekeiket, hányán lettek feleke
zetűéi küliekké. A veszteségek sokkal nagyobbak 
mintsem gondolnánk s ez sokkal fontosabb ügy 
lenne mint egyesek hazafias szereplésére áldozni a 
drága időt. Nem volna e helyes a mentő eszközök
ről nemcsak a konzisztoriumok utján gondoskodni 
akkor, amidőn csak az elmúlt évben a bányakerü
let egy-egyhazában — 100 család tért az unitárius 
hitre és ez nem történt a nemzetiségi agitátorok 
esperességében, hanem Ilaviár Dániel esperességi 
felügyelő ur esperessége területén, tehát felügyelni 
az egyház sebeire lenne ott is elég tér.

A nyltrai esperessé# f. hó 16 án Brozován 
esperességi közgyűlést tartott. Ez alkalommal Dr. 
Markovics Gyula indítványt nyújtott be, hogy az 
erdélyi részekben lévő országos egyházhoz hason
lóan külön egyház kormányzó testté alakuljanak a 
tót nyelvű ov. egyházak. A elnöklő felügyelő fel
szólította az indítványozót, hogy indítványát vonja 
vissza, amit az utóbbi nőm akarva meg cseleked
ni, a kérdést tárgyalni nem engedte. A felosztási 
és ol szakadási huzavonának véget kell vetni. A 
politizálás mindkét oldalon megszüntetendő s o 
czélból szükséges a mindkét oldalon levő positiv 
ogyházias elemek tömörülése. Hazáját, nemzetiségét 
szeretheti mindenki, de az egyház, az Istenországa 
szerotetének mindenok felett kell állania.

A békési esperessé# évi rendes közgyűlését 
aug. 26-27-ikén tartotta meg.

A közgyűlést megelőző napon a tagok élénk 
érdeklődése mellett ülésezett az alapszabály szer
kesztő bizottság, a számvevőség és az iskolaszék. 
Az iskolaszékben felolvasott jelontós legnagyobb 
része megnyugtató hatású volt az iskolaszék tag
jaira s az iskolák intenzív fejlesztését ezélzó indít
ványokat egyhangúlag elfogadták, A jelentés egyik 
pontjának s az ehhez fűzött magyarázó indokolás
nak megértésében az iskolaszék azonban bizonyos

nehézkességet mutatott, mintán különösen az egy
házmegye működési körébe szerencsésen bevont 
újabb s igy a körülményeket nemismerő tagok 
sehogy som tudták megérteni s még kevésbé elfo
gadni azt az indítványt, hogy egy hivatalnok ellon 
csak azért, mert közvizsgán bemutatott statistikai 
adatok összegezésében, 10-el hibázott, — fegyelmi 
eljárás inditassék. Nem látta szükségesnek az el
járás megindítását som ezen okból, sem a hozzá 
fűzött következtetésből.

Ugyanezen napon este 6 órakor volt az elŐ- 
értekezlet, a hol a közgyűlés tárgysorozatának egyes 
pontjai felett megindult vita előre megmutatta a 
következő nap hangulatának conturjait.

A közgyűlés napjan gyámintézeti istentiszte
let volt. melyen Kiár Béla tartott bőszedet. Isten
tisztelet után a közgyűlést Haviár Dániel nyitotta 
meg a tornacsarnokban. A megnyitó beszéd után 
következett az esperes jelentése, melynek a millo- 
niumi óvet érintő vonatkozásai sa  protestantismus- 
nuk vallásáért s a nemzeti érdekekért folytatott 
harcsaira való hivatkozás lelkesedésre ragadta a 
közönséget. Igazán sajnálható, hogy e hangulat a 
jolentés némely részei személyes vonatkozásaikkal 
elrontották. Az erős megjegyzések a közpályán 
évek sora alatt érdemeket szerzett férfiú ellen re- 
actiot keltettek, nem csak a szivekben, de szavak
ban is és érdemei a támadt vitából mint a convox 
lencséből megnagyobbítva kerültek ki s az elisme
rés győzelmesen verte vissza a támadást, a men
nyibon az esperes jelentésének személyes vonatko
zásait a közgyűlés kihagyni határozta.

A tárgysorozat legtöbb pontja simán nyert 
elintézést. ílosszibb vitát k el tett azonban a főis
kola rajztanárjának ügye. A főiskolai felügyelőbi
zottság elnökének tárgyilagos és tájékoztató felvi
lágosításai s a közgyűlés több tagjainak felszolása 
után o kérdést, melynek elintézése úgy sem tartozik, 
az egyházmegye hatáskörébe, tapintatosan levette 
a napirendről. Erősobb vitat provocált az orosházi 
egyház beterjesztett határozata, melyben egy elő
léptetett tanítójától megtagadja a korpótlékot, hivat
kozva az előléptetésben nyert fizetés különbözeire. 
A közgyűlés, — daczára az esperes védelmének, ki 
a korpótlékra vonatkozó törvény megalkotásában 
részt vett s igy e törvény intentioit is ismernie 
koll, — az orosházi egyház őzen törvénytelen ha
tározatát megsemmisítette.

Erős harezot vívott a puszta sz. tornyai egyház 
is az uim.könyi kivonatok ügyében. Az anyásitott 
egyház kérte a reávonatkozó anyakönyvieket, miután 
ezen adatok beszerzéso a nagy (14 km.) távolság 
miatt a hívekre nagy kollernetlenséggol jár s a 
kivonatokat fizetendő nagyobb összeget sem tartja 
méltányosnak. A közgyűlés azomban a törvényre 
való hivatkozással elutasította az egyházat mél
tányos kívánságával. Vájjon opportunus volt-e ezen 
határozat, szükséges volt-e a társadalmi áramlatok 
által úgy is erősen izgatott híveket a közgyűlés 
morov visszautasításával az egyház ellen is izgatni 
ott, a hol a közgyűlés előbb-utóbb tárgysorozatába 
fogja vonni azt a pontot is, hogy mit kell tenni 
az egyház romjain kolotkoző más felekezetek lé
tesítése ellen, azt megmutatja a jövő.

A közgyűlés általánosabb vonatkozású egyéb 
ügyoinek lotárgyalása s a folyó ügyek elintézéso 
után a közgyűlés bofejeztotett. A jövő közgyűlés 
helyéül Kondoros tűzetett ki.
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Bpt. A közlem ényt m egkaptam , kérem  továbbra is tu 
dósításait

L. J. B. Köszönöm a szives m egem lékezést.
K L. Bp. A könyvet m egkaptam . Az ism ertetés jönni 

fog, cak türelm et kérek, m ert sok a m ár előbb beküldött is
m ertetendő könyv.

J. J. G ran ton  A m erika. H allgatásom at ne m agyarázza 
roszra. A  lapokat m egkaptam . Szivesen vennék a nevezete
sebb esem ényekről, különösen egyházunknak  a szek tákkal és 
a  sab ad k ő m ü v es  páholyokkal folytatott küzdelm éről szóló
tudósítást. Örömest veszem  a ném et nyelven ir t tudósitást.

S J .  H .  A k ihagyásokat m egbocsátod. A  tiszai kerü le t 
e ljárása eddig a legszelidebb, m ig a dunáninnenié legélesebb. 
Z. ügyvéd u r rem ekelt a költség'ek felszám ításában és behaj
tásában K ár, hogy 2 századdal nem élt előbb, m ily fényes 
lehetett volna carrierje ?

T öbbeknek. K iadóhivatalunk felszólítását nem  szabad 
rósz néven venni. Sokszor az em ber elfelejt előfizetni. A lap 
tisztán  olvasókból, m eg nem  él, előfizetőkre is szükség  van.

Icu s . A t^cologiai tanárválasztásról s általában a lel
készképzésrő l a jövőben írunk . A plágium ról is m egem léke
zünk , m ert a p lagizálás nem  kevésbé elitélendő m int a denun- 
ciálás.

Sch. E. A. L. A tem plom szenteléseről m ás tudósítás is 
érkezett. A kettő  lényegében m egegyezik. A füzetet m eg

kap tuk ,
Zólyomi Szivesen közlök a közügy  érdekében m inden 

felszólalást, he ly t adva m indég a védelem nek is.
A. M. Sz. A füzetet m egkaptam  s legközelebb ism erte

tem  azt. A k ívánságnak  eleget teszek.
K. L. K. A gyűlésről m ás tudósítás is érkezett. M unka

társi! im nem szokták rósz néven venni, ha egyik-m ásik köz
lem ény elm arad. Ez esetben te se vedd rósz néven.

Lapunk terjesztéséért az abban buz- 
gólkodóknak ez úttal is köszönetét mon
dunk. Egyesek óhajtják, hogy a laphoz 
még egy melléklet volna csatolandó s ez 
volna a hetenként megjelenő tisztán híre
ket és hirdetéseket tartalmazó „hírmon
dó.“ Erre nézve tájékozás végett kérnénk 
lapunk barátainak véleményét.

Az „Ev. Egyházi Szemlé“-nek a kül- 
missióval együtt előfizetési ára egész évre 
2 frt félévre 1 frt. Az előfizetési pénzek 
alulírott czimre küldendők.

Lapunk ezentúl is minden hó har- 
minczadikán lesz postára adva. Újból be
lépő előfizetőknek teljes példányokkal 
szolgálhatunk. Egyes számok ára postai 
szállítással együtt 20 kr.

B.-Csaba, 1896. szeptember 30.

Az „E y. Egyházi Szemle“
kiadóhivatala.

Egyházi irodalmi újdonságok

Kékai Lajos
k  ö n y v k  i a d ó - h i v a t a l á b ó l

Budapesten.
B itay  B éla. M illennium i prédikáció. Á ra 20 kr.
Csáki István. Gyász- és sirbeszédek. K ét kötet, ára  1 frt 80 k r  
Diószegi Mihály. E gyházi beszédek. Á ra 80 kr.
Fülöp Józ.sef. Tem plom i beszéd elő- és u tó im ádsággal m illen

nium i hálaadó Isten tiszteletre . Á ra 20 kr.
Fülöp József. B ibliai elm élkedések délutáni Istentiszteletre. 

Á ra 1 frt.
Hetesy, Viktor. K öznapi im ádságok tem plom i használatra  

Á ra fűzve 1 frt.
Faulik János. Ezredéves egyházi beszéd (az „Evang. E gyház 

és Isko la" m ásodik d iját m egnyert pályam ű). A ra 15 kr. 
Könyves Tóth Kálmán. Az Ú r házában. Im ádságok vasár

napokra, ünnepekre s különféle alkalm akra. Á ra 2 frt.
Megrendelések 5 írttól kezdve bérmetve szállít

tatnak. EgyerS' műveknél legczélszerűbb az árt 5 
kr.ral megpótolva előre beküldeni.
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„  Éváiig, egyházi könyvkereskedésben
B -Csabán

a következő művek kaphatók :
Koren Pál : Dr. L u th e r M árton k iskátéjának  m a

gyarázata  a nép isko lák  felső a középis
kolák  alsó osztályai szám ára kötve 25 k r  

Koren P á l : P á l apostol a zsidókhoz íro tt leve 
lének m agyarázata  fűzve : 1 frt.

Linder K ároly : V yklad  malého katechism usu 
Dr. M. L uthera . kötve 35 kr.

B -csabai énekeskönyr, fűzve : 1 frt, bőrbe kötve 
1 frt 30 kr.

„Evaujelicky funehrál." B.-csabai k iadás . Kötv 
60 kr.

B ella'J. ’«Biblické h is to ric .“ Kötve 10 kr. 
Tranoseius ,,Písné D uchovní.“ Uj, Mocko J . csá- 

csói lelkész által gondosan átnézett k i
adás, az énekszerzők nevének m egálla
p ításával és az énekeskönyv történeté- 
vei. R ongyból -készült papiron. Fűzve 1 
frt 20, Kötve ; 2 fr t 40, 2 frt 60, 2 frt 
70, 4 fr t a kötés m inősége szerint. 

Tranovsky „M odlitby“ vászonba kötve 1 frt. 
£alansky „O eistoté duse i téla“ csinos kötése 

ben 35 kr.
Mocko J . 1 obiás M asnicius m úcedlnik p ravdy  

Bozej — szám os képpel 5 k r.

A m agyar és tót nyelvű aszketikus — imád- 
ságos — énekes könyvek  állandó rak táron  vanak 
K issebb m egrendelésnél k é rjü k  a  portó t előre 
beküldeni. Nagyobb m egrendelések bérm entve 
kü ldetnek
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Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvéreknél 1896.



KŰLMISSZIÓ
AZ „EVANG. EGYHÁZI SZEMLE* melléklete.

Az ,E . E. Szemle* előfizetői a mel
lékletet d i j  t a 1 a n li 1 kapják. 
Maga a ü l m i a » z i óu egy évre 
50 kr., — mely összeg B . - C s a 
b á n ,  az „E. E. Szemle* kiodóhi- 

Tataiénál fizetendő.

Szerkeszti :

Se h o l t z  Ödön
or. Iuth. lelkész Ágfalván.

A „K ü 1 m i s s z i 6“ szellem i ré
szét illető összes közlem ények, min
den hó 1-ig Á g f a 1 v á r a (Sop. 

ron m egye) küldendők.

Melléklet az .A’. A’. Sz.* O-ik számához ( 3 .  «'✓ .) B.-Csaba, 180 0 . szeptember 30.

Segítsetek nekünk !
Isten a k a r j a !

II.

Hogyan tnisszionálunk.

Ha mind ezek után azt kérdezed, hogy mivel 
járulhatsz te lsen országának építéséhez, úgy fi
gyeld meg, egyszer alaposan, hogyan készül el egy 
épület, teszem azt egy templom. Hány agynak kell 
gondolkozni s hány kéznek fáradnia, mig .egy 
ilyen nagy alkotás elkészül. Az építésztől, ki a ter
vet csinálja, a háziúrtól ki a pénzt adja, a fnvaro- 
soktók kik az építési anyagot összehordjak, a kő
művesektől kik az anyagot épületté rakják össze, 
*— le egészen az egyszerű napszámosokig, kik a kő- 
műveseseknek segédkeznek : valamennyinek össz
hangban kell működnie s mindegyiknek fáradsága 
szükséges hozzá, hogy a tervezett mű létrejöjjön.

S ugyanez áll a misszióról is, melynek főfeladata, 
hogy a pogány világból élő épületkövekot gyűjtsön 
■ rakjon össze, az Isten lelki templomának nagy 
épáietéhea. Ezt azt óriási munkát egy ember el 
nem végezheti, hanem mindenkinek ki kell belőle 
venni a maga részét, ha sikert akarunk elérni. Isten 
országában épen azért általános hadkötelezettség van, 
a szolgálatok különfélék, melyek közül az egyesek 
vágyaik, tehetségeik szerint szabadon választhat
nak. — de valamely szolgálatot teljesíteni minden 
keresztyénnek szent kötelessége.

Mindenek előtt a hazai egyház tagjai közül 
kell kiválasztani, kiképezni s kiküldeni azon férfi
akat, kik a hittérítői szolgálatra kiválóan alkalma
sak. Ezek az úgy nevezett misszionáriusok, a ha
z a i  egyház követei. Erre a szent szolgálatra senkit 
sem szabad kényszeríteni, hanem azon keresztyén 
ifjak, kiknek szivében a Szentlélek kedvet, szere- 
tetet s lelkesedést oltott a misszió iránt, önként, 
minden külső kényszer nélkül ajánlják fel szolgá
latokat az egyháznak, Ezaiás prófétával (VI- 8,)

szólva: „Imhol vagyok én, küldj el engemet.“ 
Ezen misszionáriusok feladata azután, hogy a távol 
világrészek pogány népeinek idegen nyelven az 
evangyéliumot hirdessék, gyülekezeteket gyűjtsenek 
8 köztök lassanként evangyéliomi alapon álló ha
zai népegyházat alkossanak, ami sok fáradsággal, 
küzdelemmel s önfeláldozással járó nehéz munka

De amint valamely hadsereg nem küzdhet 
tartós eredménynyol, ha nem áll megotte az egész 
nemzet, mely a sereget az összes szükségletekkel 
ellátja s mindenben segélyezi; — úgy a misszio
náriusok sem teljesíthetik kötelességüket a pogá- 
nyok között sikeresen, ha az őket kiküldő „missziói 
gyülekezet“ nem támogatja őket imádkozással, ado
mányokkal, tanácsosai s bölcs vczotéssel. Azért 
int szent János apostol, hogy a pogányokhoz kül
dött követeket „bófogadjuk,“ az az segélyezzük, 
„hogy sególyző társai legyünk az igazságnak,“ va
gyis elősegítsük az évangvéliom terjedését. (III. Ján.

8 . )

S váljon ki a tagja azon „misszió, gyülekezet
nek,“ moly ezt a segédkező munkát végzi ? Az 
volna rendjén, ha minden keresztyén tagja lenne 
ezen gyülekezetnek ; mert a missziói parancs Jézus 
összes követőire vonatkozik. De mivel ez ideig sok 
keresztyén még nem ismerte fel az ő fontos misszi
ói hivatását, szükséges, hogy mindenek előtt azok 
egyesüljenek a missziói munka közös végzésére, 
kik Isten igéjének hatalma alatt állanak. S ez az 
úgynevezett misszió egyesületek alakítására vezet 
bennünket, mely egyesületek mindaddig szüksége
sek lesznek, mig az összegyház mint ilyen, nem 
veszi a misszió ügjét közébe.

Ezért, alapították a lipcsei misszió atyái 1836- 
ban Drezdában az u. n. ev. Iuth. misszioegyesüle- 
tet, mely azt totte feladatává, hogy lutheri egyhá
zunk kincseit, t. i. a tiszta Istenigét és a meg nem 
hamisított szentségeket, úgy, ahogy azokat Krisz
tustól nyertük, olvigye a pogányoknak. Ezen egye
sület mindenokelőtt misszióintézotet létesített misz- 
szionáriusok kiképezésére, mely intézet eleinte



(1836—1848) Drezdában székelt, utóbb azonban 
czélszerűségi okokból Lipcsébe helyeztetett át, hol 
1856-ban a Karolinenstrasseban önálló misszioház 
is épült számára. Német- Oroszország és Ausztri
ából, Franczia, Angol, Svéd és más országokból a 
luth. ügynek sok lelkes barátja, számos jótékony 
egyesület s igen sok gyülekezet csatlakozott ezen 
misszió egyesülethez, mely a lutheri hitvallás lo
bogóját fennen lobogtatja. A misszió vezető ható
sága a jelenleg 9 tagból álló u. n. „missziói colle
gium,“ melynek székhelye Lipcsében van s mely- 
nek elnöke dr. Staehlin főegyháztanácsi elnök Mün
chenben, elnökhelyettese pedig dr. Luthardt lipcsei 
thool. tanár. Az egyesület eddig 91 misszionáriust 
küldött ki, még pedig először 1893-ig kizárólag a 
tamulók országába, Keletindiába, de 1893. óta 2 
más misszió területre is, úgy mint Keletafrika an
gol és német gyarmataiba a vakamba éz dzsagga 
népek közé. Ezen 3 misszió terület fentartása 
1895-ben 378. 682 márkába került.

Isten akarja ! . . . „Menjetek el és tanítsatok 
minden népeket!“ Válasszátok ki, neveljétek s 
küldjétek szét a misszió szolgálatra alkalmas egyé
neket s el ne lankadjatok a szent munkában mind
addig, mig a pogányok egész tömege be nem tér 
Isten országába. Ez mennyei királyunk parancsa s 
ez a szent parancs neked is szól, kedves olvasóm.

Azért jöjj és segits nekünk ! Csatlakozzál a 
számos ország ev. luth. egyházai által létesített és 
fentartott lipcsei nagy ev. luth. misszioegyesüiethez, 
szolgálj a szent ügynek Istentől nyert tehetséged
del, erőddel és vagyonoddal ; sáfárkodj bölcsen a 
reád bízott tálentomokkal, hogy örök hasznod le
gyen belőle.

Hogy a misszió ügyének kellő buzgósággal s 
kitartással szolgálhass, szükséges, hogy azon egye
sületet, melyhez csatlakozni akarsz, alaposan ismerd. 
Olvasd azért szorgalmasan a lapokat, könyveket s 
egyéb iratokat, melyeket misszióegyesületünk kiád, 
vagy a melyek egyletünk érdekeit szolgálják s en
gedd magad az olvasás által arra ösztönözni, hogy 
imádkozással, tanácscsal, ismertetéssel és adománya
iddal mindég és mindenütt szivezen szolgáld a 
misszió ügyét, a hol s a mikor szükségés és reá 
alkalom nyílik.

De igaz sikert csak úgy érhetünk el, ha Jézsus 
megsegít. Jöjj azért mennyei királyunk, ki meg
hívtál bennünket a te szőlődbe s felruháztál kü
lönféle ajándékokkal: áld meg vállalatunkat s add, 
hogy mindnyájan hívek legyünk szent országod 
szolgálatában és sok gyümölcsöt teremjünk türe
lemben. Add, hogy a magyarországi ágost. hitv. 
evang. kér. egyház valóságos misszioegyház legyen.

E gyházadat, Jézus, Te védd.
Tördd, oszlasd a közöny jegét,
Szent igéden áldás lengjen,

Egész földön hadd terjedjen. Amen.

Lipcse. Handmann R.
m isszió esperes.

i

A lipcsei ev. luth. misszió egyesület.
Az 1896. május 27-én tartott nagygyül és 

lefolyása. A tulajdonképeni egyetemes közgyűlés, 
d. u. 3 és fél órakor vette kezdetét. Ezen gyűlés a 
missziói collegium és az egyes missziói egyletek, 
küldötteiből alakult, kik a missziói intézet tantermé
ben gyűltek össze. D. Staehlin elnök imádsága és 

( rövid megszólítása után mindenekelőtt a bajor köz
ponti választmánynak az 1893. és 1894. évi száma
dások átvizsgálására vonatkozó gondosan kidolgo
zott jelentésével és az egyesületi pénztárosnak 1895. 
évre vonatkozó előterjesztésével foglalkozott a köz
gyűlés. Egyes kissebb jelentőségű indítványok le- 
tárgyalása után a missziói igazgató jelentése követ
kezett. E jelentés első sorban egy az indiai misszi
óra vonatkozó „szervezetinek első részét terjesz
tette elő, mely az általános intézkedéseken kívül 
különösen a misszionáriusok személyes viszonyaira 
vonatkozó határozatokat foglalja magában, nagyob- 
bára az eddigi gyakorlatot megerősítve. Majd a 
Madrasz kerületi páriák közötti mozgalomról tesz 
említést, mely mind nagyobb arányokat ölt. Nagy 
érdeklődést s mély hálaérzetet keltett azért az alsó 
érczhegységi conferentiának ajánlata, melyben ez 
körülbelül 1000 márkát ajánl fel az egyesület 
czéljaira oly módon, hogy ez összeg az újonnan 
megkeresztelt pog. keresztyének letelepítésére vagy 
pedig egy indigósajtó beszerzésére használtassék föl, 
mérsékelt kamatai pedig Ínséges keresztyének se
gélyezésére fordittassanak.

A dsagga-misszió szervezésére vonatkozó ter
vezet és egyes jelentéktelenebb ügyek megbeszé
lése után B a r d, schwerini főegyháztanácsos, imád
sága rekesztette be az egyetemes nagy gyűlést.

Az egyetemes gyűlés berekesztése után D. 
P a n k sup. nyitotta meg este 8 órakor a lipcsei 
központi csarnokban tartott nyilvános missziói gyű
lést, melyen W e n d e r l e i n  misszionárius a va- 
kamba-misszióról szólott megragadó tanulságos elő
adásban. Utána Dr. Braune gehreni egyházta
nácsos és sup. rámutatott azon károkra, melyeket 
a keresztyének maguk okoznak a misszió müvéneJfc, 
miután a mostani világias irányú keresztyénség élő 
tevékeny hit hiányában a misszió müvének meg
értésére és a misszióra irányuló kötelességeinek 
teljesítésére képtelen. Szivrehatóan ecsetelte M e y- 
n e r  misszionárius az indiai keresztyének nyomo
rát, értük való imádkozásra buzdítva a gyűlés tag
jait, rámutatva azon veszélyekre, melyek gyermeki 
hitüket fenyegetik. A pogányok már csak azért is 
üldözik őket, hogy a keresztyénség terjedése miatt 
— hitük szerint — haragra gerjedt helyi bálvá
nyokat kiengeszteljék. — S c h v e n e r  újonnan 
felavatott misszionárius rövid búcsúszava után az 
egybegyűltek éneke s az elnök imádsága és áldása 

| fejezte be e szép ünnepélyt, mely tanúságot tett
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újból arról, hogy a p ü n k ö s d i  l ő l e k  m o s t  
i s  é l  a h i v ö k  g y ü l e k e z o t ó b e n l

Th. L.

Mozgalom a páriák között. Azon mozgalom 
mely Indiának madrászi kerületében missziónk ja
vára megindult s melyről már 1-sŐ számunkban is 
megemlékeztünk, még egyre tart. így Vitteijurban 
számos pogány jelentkezett a kerosztsóget megelőző 
tanitásra, de nem volt sem alkalmas helyünk, sem 
megfelelő katechetánk. Miután az angol kormány 
nemrég alkalmas helyet adományozott, rögtön hoz
záfogunk egy alkalmas tanterem s tanítói lakóház 
építéséhez. — Kuvakamőduban egy tanítónk a sza
badban volt kénytelen tanítani a keresztségre je
lentkező pogányok seregét.

Most egy megvásárolt földterületen, ott is föl 
kell építenünk a legszükségesebb épületeket. — 
Erújainangalamban a pogányok épen templomot 
akartak építeni a falu bálványának, midőn a ke- 
resztyénség javára megindult mozgalom ott is meg
nyert nehány tekintélyes családot az igazságnak. 
Ezek befolyása alatt a falu 4 főnőko beleegyezett, 
hogy a bálvány templomnak már elkészült két vá
lyogfala, keresztyén iskola és kápolna gyanánt 
építtessék tovább.

Az építéshez a misszió pénztárának csak 70 
rúpiával (i rúpia 2 márka 1 írt 20 kr.) kell járul
nia. — kondantseriben egyesületünk nemrég egy 
darab földet vásárolt, melyre a keresztyéneket te
lepítette, kik ott két utczából álló uj falut létesí
tettek, melybon 250 lélek lakik.

Most a régi faluban visszamaradt pogányok 
nagy része is kerosztyónvnyé szeretne lenni s át 
akarna költözni az uj faluba.

Ha sikerülno a szomszédos két darab földet 
ezek részére megvenni, akkor ott egy nagy korest- 
tyény falunk lenne, molynek nem árthatna többet 
a pogány nagybirtokosok üldözési dühe.

Kedves olvasóink jöjjetek imáitokkal s ado
mányaitokkal segítségünkre, hogy minél több jelent
kezőt megnyerhessünk és megtarthassunk a Krisz
tusnak. Különösen égető szükségünk volna nohánv 
érett, derék, bittoljes férfiúra, kik hajlandók vol
nának belépni indiai munkásaink táborába.

Kérjük azért az aratásnak Urat, hogy bocsás
son aratókat az ő gabonájának aratására!

Különféle misszió egyesületekről.

Az angolok missziói működése Ugandában.
Hogy a misszió milyen jótékony befolyást 
gyakorol valamely népre s hogy milyen 
áldás kiséri, ha buzgón művelik, arra 
nézve fényes bizonyság az Afrika belse
jében fekvő nagy néger birodalom Ugan
da, melyről ezeket olvasunk az „Ev Luth. 
Missionsblatt“ f. é. 10. számában :

„A keresztyén missziónak rendesen

bárom fokozaton kell áthaladnia, mielőtt 
valamely nép között eléri czélját. Előszói* 
egyesek megtéritésén fárad a misszió, 
aztán terjedvén és erős küzdelem követ
kezik, míg végre tömegesen térnek át a 
logányok a keresztyén hitre. Úgy látszik, 
logy az angol misszió Ugandában már ezen 
larmadik fokozathoz ért. A keresztyón- 
ség iránti ellenszenv teljesen megszűnt 
s egész tömegek kívánnak a keresztségé- 
ben részes ölni.

Tacker püspök 200 olyan templomról 
tesz említést, (1 Sí 14 elején még csak busz 
volt a templomok száma) melyet a törzs- 
főnökök építtettek, s ezek között első 
helyen áll a „szép, uj székes egyház“ 
X a in i re m d-ben, melyben 400!) ember 
fér el. Ezen templomokban vasárnapon
ként 20.000 megtért szervesen gviil össze 
keresztény istenitiszteletre s hétköznapo
kon a vidéken 4000, a fővárosban pd. 
1000 katechumémust készítenek elő a 
szent keresztségre.

Feltűnő a megtértek olvasási és tanu
lási vágya. \V a 1 kér archidiakónus em
líti, hogy egyszerű munkások gyakran, 
olyan kérdésekét intéznek a misszióiná- 
riusokhoz, hogy melyik Heródes ölette, 
meg keresztelő «Jánost V vagy hogy mily 
messze van Jeruzsálem Xázaréttől V s lOo 
más kérdést, például a bünbánatra vonat
kozót is. Egy törzsfőnök neje igy szólt 
F. misszionáriushoz : „Midőn az első euró
pait láttam, azt gondoltam, bogyó az ís- 

1 ten. Utóbb azt képzeltem, hogy az isten 
Angolországban van. Most már tudom, 

i hogy az Isten lélek, de nagyon sokáig* 
I nem tudtam elhinni, hogy ez a nagy Isten, 
i eljő egy ilyen szegény, fekete asszony 

szivébe is ; most azomban már tudom, 
hogy eljő!*

T íz hónán alatt 23.474 könyv, biblia- 
részlet, olvasó könyv stb. kelt el. Az ol
vasni tudók száma ezerekre rug. Tucker 
püspök beszéli, hogy egyszer megfigyelt 
egy embert, mikor először olvasta Mózes 
II. könyvét. Háza verandáján feküdt, mé
lyen elmerülve az olvasásba s csak olv- 
kor olykor kiáltott fel egész elragadtatas- 

, sál: „Oh, ez a könyv! 0 , ez a nagyszerű 
könyv!* A 19 angol misszionárius, kik 
közül l l  fel van szentelve, s az 5 misszi
ói tanítónő, alig képes az ország Ö tarto
mányában szétszórt 10 missziói állomá
son a sok munkát elvégezni.

* . De a fiatal, benszülött kérészivé nyék
! tömegesen jelentkeznek kisegitőkűl, hogy
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népük tanítóivá lehetnének. A püs pök 
több benszülöttet készít elő a szent ke
resztsedre, miután már előbb igen sok 
ifjút megkonfirmált. Maga Müanga király 
még át nem tért, hanem palotájában már 
templomot építtetett a sok keresztyén ud
vari személyzet részére s az angol misz- 
sziónárius nőknek megengedte, hogy fele
ségeit meglátogathassák !“

Hazai missziói hírek.

Mennyit áldozunk mi a misszióra ? Magyar- 
országból tavaly, vagyis 1895-ben 1445 márka és 
06 fillér folyt be a lipcsei ev. luth. misszió egye
sület javára, mely összeg főként annak a missziói 
körútnak köszönhető, melyet Schvartz missziói igaz
gató s Handmann missziói esperes német nyelvű 
gyülekezeteinkben tartottak. Ez idén eddig 81 frt 
41 kr. van az egylet hivatalos lapjában magyaror
szági adományként az 1896. óv első feléről nyug
tázva, mely összeg még nagyon is messze áll a ta
valyi eredménytől. Jó volna, ha legalább azon gyü
lekezetekben, melyeket az említett misszionárus 
atyák tavaly meglátogattak, de lehetőleg más gyü
lekezetekben is még az ősz folyamán offertóriumot 
tartanánk a szent misszió czéljaira. Ajánljuk e vég
ből a reformáczió ünnepét. Ekkor lelkesen szok
tunk megemlékezni a hitjavitás áldásairól, szólítsuk 
fel tehát a híveket adakozásra, hogy ez az áldás 
a pogányok birtokává is lehessen s filléreinkkel mi 
is hozzá járulhassunk a lutheri egyház, az igazság 
egyházának terjesztéséhez.

A soproni felső egyházmegye f. évi aug. 
6-án Ruszton tartott közgyűlésén kimondotta, hogy 
a gyülekezetek a külmisszió czéljaira ezentúl éven
ként egyszer offertóriumot tartsanak. Ezen határo™

! *at nemesak teljes elismerésünket érdemli meg, ha-, 
nem méltó arra is. hogy a többi egyházmegyék is 
kövessék.

Az első végrendeleti hagyomány. Egy még 
1895-ben Felső-Lövőn elhalt Grosz-Bruckner Ro
zina nevű kegyes Özvegy 1153 frt 13 kr. értékű 
vagyonát végrendeletileg jótékony egyházi czélokra 
hagyományozta, oly módon, hogy egy harmadrésze 
vagyis 384 frt 39 kr. a bázeli külmissziói egyesület 
javára fordittassék. Örömmel közöljük ezen hirt s 
kérjük a Mindenhatót, hogy tegye áldását ezen első 
missziói hagyományra s lelkesítsen sokakat ezen 
szép és önzetlen cselekedet követésére.

Néprajzi misszió káillitás Budapestem La
punk első számában már megemlékeztünk arról a

missziói kiállításról, melyet római részről a budar 
dapesti nemzeti múzeumban rendeztek. Tekintve 
ezen kiállítás gazdagságát, érdekességét s Ízléses 
berendezését, azzal szemben most is csak elisme
résünknek adhatunk kifejezést. De nem állhatjuk 
meg, hogy ne protestáljunk egy dolog ellen. A hit
buzgó, müveit lutheránus norvég nép, egy sorba 
van ebben a kiállításban helyezve a különféle af
rikai népekkel s ázsiai pogányokkal. Ott látunk 
teljes díszben egy norvég női alakot, különféle nép
rajzi vonatkozású tárgyakat Norvégiából s egy 
egész csomó norvég könyvet a misszionárius atyák 
szellemi munkásságáról, melyek a Norvég nép át- 
téritésót czólozzák. Nem lehet ellene kifogásunk, 
hogy a római egyház Norvégia katholizálását meg
kísérti, hisz mi is munkálkodunk Spanyol és Olasz
ország evangelizálásán, de tiltakozunk az ellen, 
hogy missziói kiállítást rendezvén, abban a derék 
keresztyóny norvég nép, egy kategóriába helyez
tessék a pogányokkal. — Mert egy kis különbség 
csak lesz az evangélikusok áttéritése s a pogányok 
megtérítése között 1

Halandóság a misszionáriusok között. Az
1895. év nagyon szomorú helyet foglal el az afri
kai evang. misszió történetében. Körülbelől húszra 
tehető azon misszionáriusok száma, kik a kedvezőt
len éghajlati viszonyok s más okok folytán elhal
tak. A legsúlyosabb veszteséget a bázeli misszió 
szenvedte el Nyugat-Afrikában, hol 9 hónap alatt 
9 misszionárius és 4 misszionáriusnő halt meg, oly 
módon, hogy egyszer 1 hét alatt 3 halálhír jött 
Bázelbe 3 fiatal misszionárus kimultáról, kik kö
zül az egyik alig volt 23 éves. Legújabban ismét 
meghalt egy fiatal testvér Klimalátban. Az ilyen 
veszteségek annál súlyosabbak, mennél nehezebben 
sikerül azokat pótolni; mert mindenütt sok a munka 
s kevés a misszionárius 1

Z E R  K É S Z T  Ő l  Ü Z E N E T E K .

N. L. Szt. A. Kérlek, fordítsd le az ígért Gerok-féle 
költeményt. Minden esetre nyereség lesz egyházi költésze
tünkre s használni fog a szent ügynek.

hi. N. S. Nem On az első, k i azt mondja, hogy elég  
dolgot ád a belm isszió, ne törődjünk tehát a külmisszióval. A  
helyzet s a fogalmak tisztázása végett legközelebb Írni szán
dékozunk azok egymáshoz való viszonyáról.

«z ,Evangélikus Egyházi Szemle1 9-ik száma 
következő tartalommal jelent meg ; Gyámintézet- 
turista egylet. Az úrvacsora szereztetése és jelentő
sége tekintettel a külföldi újabb vitákra. A ki erő
vel egyházfelügyelő akar lenni. Irodalom : Dr. Lut- 
hardt K. E. Előadások a keresztyónség erkölcsta
náról. J. Mocko, Tóbiás Masmicius. Evangélikus 
Családilap. A králíci biblia uj kiadása. Felekezeti 
iskola: a nyíregyházi, nagy-szebeni, beszterczebá- 
nyai gymnasiumok. Külföld : Németország, Svájcz. 
Dél-Amerika. Belföld. Debreczen. Gyávaság. St. 
Chrischona és a mi egyházunk. Szombathelyi prot. 
templom. Dunántúli egyházkerületi ének és zene
pártoló egylet. Budapesti esperesség. Vivisectió. Du
nántúli gyám intézet. Uj misszionárius. Tiszai egy
házkerület közgyűlése. Zólyomi esperesség. T. bán- 
hegyesi egyház. Bányakerület közgyűlése. Nyitrai 
espereség. Békési esperesség.

• Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvéreknél 1896.
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A lap szellem iéi anyagi 
részét illető közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

intézendők.

10 szám. B.-Csaba 1800. Oktober 30,Második évfolyam.

Bellniissió, etangelizáczio.
Újabb időben mind sűrűbben halljuk 

emlegetni a czikkünk cziméül választott 
két szót hazai ág. h. ev. egyházunkban 
és a ref. egyházban.

Sokan azt hirdetik, hogy egyházunk 
eme válságos korszakában a bcfmissióra 
van szükségünk s egyházunk elhidegült 
tagjait öntudatosokká kell tenni: újból 
evangelizálni.

A belmissió szép intézményeit és al
kotásait csodáljuk, ha a külföldi ev. egy
házban megfordulunk. Minő hatalmas, ál
dást hozó és áldást terjesztő intézménye 
a németországi ev. egyháznak a diák on - 
nissza intézmény, mely ma már majdnem 
mindenütt elterjedt, még hazai ág. h. ev. 
egyházunkban is terjedni kezd. Mily nagy
szerűek Lohe, Wiehern, Bodelsehwing al
kotásai. Mily nemesek azon intézmények, 
melyekkel az egyház segíteni igyekszik 
az árvák, az elhagyottak, a szegények és 
betegek sorsán, melyekkel az egyház a 
bűn örvényébe elmei ülőt megmenteni 
igyekszik. A belmissió különösen Német
országban hivő, positiv alapon áll s közte 
és az egyház között szoros a kapocs. 
Beszéljenek bár mit is a modern theologia 
emberei, legyenek büszkék az „Ige“ tu
dományára, nézzék le bármiként is a múlt 
századok hagyományain rágódó theológiai 
irányt, annyi bizonyos, hogy a keresztyén 
szeretet terén, a belmissió terén, ama ál
taluk kicsinyeit theologiai irány emberei 
képesek csak nagy eredményeket felmu
tatni. Az uj kor gnosztikusai és kriti

kusai belmissiói intézményeket létesíteni 
nem voltak kénesek.

Nálunk újabban gyakran halljuk han
goztatni a beímissjói intézmények létesíté
sének szükségét. Es ha ezt is oly gyorsan 
ellehetne gyűlési határozatokkal készíteni, 
mint például a „közalapot," vagy „arányo
sítást,“ akkor bizonyára már tele volnánk 
„belmissiói“ intézményekkel. Csakhogy a 
belmissió alkotásaihoz nem elég a beszéd, 
hanem első sorban szükséges a hit és 
ebből folyik, következik az önfeláldozó 
szeretet alkotó ereje.

Hazai ág. h. ev. egyházunk eddig 
minden erejét az iskolákra és középisko
lákra fordította s e részben különösen a 
múltban szintén belmissiói munkásságot 
is kifejtett. Az egyház majdnem a leg
újabb időkig oly nyomott helyzetben volt, 
hogy örökös harezban a kiilellenséggel, 
alig gondolhatott a várfalakon belől való 
építésre : minden erejét a falak védelmére 
fordította. Elérkezett az idő, midőn ez a 
elkeseredett védelmi harcz megszűnt s 
ekkor meg örökös szervezési küzdelmek 
emésztették az egyház erejét, belekeve
redve azokba a szerencsétlen, múló poli
tika kérdései. A számban, erőben meg- 
fogyott sereg nem pihenhette ki a keserves 
harcz fáradalmait — hisz ág. h. ev. egy
házunk félszázad óta örökös belliarczok 
és küzdelmek szintere.

A belmissió alkotásainak elmaradása 
e körülményben keresendő. Ama körül
mény, fájdalom még ma is fennáll.Kérjük 
Istent, hogy a Szent Lélek támaszszon egy
házunkban is oly féríiiakat, akiknek szi
vében a hit oly hatalmasan működjék a
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szeretet által, mint azok szivében, akiket 
a külföld legújabb egyháztörténetéből fel
soroltunk.

A belmissió csak az egyház alapjain 
szilárdul állva kivánatos. É tekintetben 
intő példa a dán ág. h. ev. egyházban 
létező hatalmas bel missiói irány, mely 
csak nóvleg van összefüggésben az egy
házzal s mely nagy mértékben előmoz
dítja a maholnap megvalósuló separatiot. 
A belmissió ott a szekták utegyengetője; 
mert elhagyta a confessionális alapot s 
teljesen methodista irányt követ. Az angol 
keresztyén irány nagy hatalomra tett szert 
az észak ősi, lutheránus egyházaiban. Az 
út e szellem terjesztésére a belmissió! volt. 
Ma még abelmissiói irány alapitója a dán 
országos egyház papja s lehet, hogy még 
az ő egyénisége visszatartja az egyházban 
az egyháznak az enthusiastákat, de az ő 
halála után talán nem hiába jósolgatja egy 
dán methodista lap, megalakul alkalmas 
férfiú vezetés alatt a szabad egyház, el
szakadva azon országos egyháztól, mely- 
lyel ma már csak a név fűzi össze.

Mi azon fentjelzett belmissiói irányból 
nem kérünk. Hő óhajunk, hogy confes- 
siónk álláspontján, egyházunk tanaival 
és nézetével megegyezőleg létesüljenek 
hazánkban a belmissió intézményei. Jó 
kezdet és helyes irány az, amelyen meg
indult a pozsonyi belmissió legszebb in
tézménye, a diakonissa intézet.

A belmissiónak első sorban a nagy 
városokra kell kiterjednie, de e mellett 
helye van annak a falusi gyülekezetekben 
is. A társadalmi romlás hullámai ma már 
elhatolnak a legfélreesőbb falucskába is, 
ott is tehát van mit menteni, óvni, védeni.

A belmissió hivatása a keresztyén 
egyletek létesítése és vezetése. E tekin
tetben, különösen az ifjú sági egyletek terén, 
már némi kezdet meg van s bárcsak e 
mozgalom kiterjedhetne egész egyházunk
ra. Szégyenünkre legyen mondva a rom. 
kath. egyház e téren hazánkban messze 
túlszárnyalt bennünket. Majdnem minden 
nagyobb városban van ma már kath. le
gényegylet, magában a fővárosban külön 
palotával bir. Alig van számot tevő nagyobb 
rom. kath. egyház, melyben ma már ka- 
tholikus kör ne lenne. A kath. egyház e 
téren utánzója a külföldi protestantismus- 
nak, az ő példájára szervezte vallásos egy
leteit. A belmissióval kapcsolatban halljuk 
emlegetni az evangelizácziót, mely nem 
jelent egyebet, mint a közönyös és Krisztus

evangelioma iránt elhidegült elemeknek 
az evangeliommal újból való áthatását. 
A hol a gyülekezeti élet élénk, nincs szük
ség ezen evangelizáczióra. Nálunk, fájda
lom, vannak nagyon számosán és pedig 
különösen a legalsóbb és az úgynevezett 
miiveit körökben, kik a templomot belül
ről soha sem látják. Némelyek ezen ele
meket újból egyházi öntudatra kivánják 
ébreszteni. Külföldön egyes jeles „Erwe- 
ckungspredigerek“ tettek körutakat és hir
dették az igét nagy tömegek előtt. A hatás 
időszerű, múló volt. A fővárosban és több 
ref. egyházban vallásos felolvasásokat tar
tottak s ez utón óhajtották a vallásos, a 
keresztyén öntudatot felébreszteni. Néze
tünk szerint az a legjobb evangelizáczió, 
ha a templomokban hűen hirdetjük az 
igét s gondos figyelmet fordítunk a val
lásos nevelésre a családban és iskolákban. 
Az evangélikus egyház nem helyez súlyt 
a rohamos megtérésre, hanem a keresz
tyén jellem fejlődésre és nevelésre; mert 
egyházunk nem óhajt birni lelki gőggel 
eltelt rajongókat, hanem a hitben és sze- 
retetben erős lelkeket. Azok az „újjá szü
löttek“ a kik lépten nyomon kérkednek 
újjá születésükkel nagy részt épen ezen 
eljárásukkal bizonyítják, hogy reájuk al
kalmazandó az Ur azon szava: újjá kell 
születnetek. Egyházunk hűen sáfárkodjék 
az evangelizáczió ama kipróbált eszközei
vel : az ige, az ima és a szentségekkel.

A belmissióért, amely az egyházban 
az egyházzal küzd Isten országáért lel
kesedünk s hő imánk, hogy az Ur adjon 
hitbuzgó és kegyes lelkeket egyházunk
nak, a kik e téren is hűen sáfárkodjanak 
a reájuk bizott talentommal háromnyelvű 
hazai ág. h. ev. országos egyházunkban. 
Mily sok üdvös, magasztos intézmény nem 
valósulhat meg nálunk az egyházunkban 
dúló szerencsétlen belharcz miatt és a 
„semmiféle“ theológia uralkodása folytán. 
Mily felette kivánatos, hogy az egyház 
szerető pozitiv elemek egyesüljenek, hogy 
a politika kizárassék és az evangeliom 
uralkodjék egyházunkban. Jelszavunk le
gyen tehát a confessionális alapon álló 
elemek egyesülése, együttes, tervszerű 
eljárása minden téren minden ponton s 
minden gyávaság, ingadozás, kétfelé haj lás 
leküzdése; mert igaz az a szó :

„Die Freiheit und das Himmelreich
Gewinnen keine Halben.“

— Sz.
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Ai n r v m o r a  szereztetése és jelentősége tek in tet
tel a külföldi újabb vitákra.

Jülicher után következett Spitta „Die urchrist
lichen Traditionen üb. Ursprung und Sinn der Abend
mahlsfeier“ (lásd: Zur Geschichte und Literatur des 
Urchristentums. Göttingen 189v*. 207 o.) czimü dolgö- 
zatával. 0  a főkérdésben ugyanazon eredményhez jut, 
mint Jülicher, hogy Jézus nem is akart állandó szer
tartást szerezni, a mi Spitta szerint már azért is való
színűtlen, mert visszajövetelét rövid idő után várta. 
De máskülömben Spittánál sokban egészen eltérő 
felfogással találkozunk. Először is azt állítja, hogy 
az első úrvacsora nizán hó 13-ika és nőm 14 ikére 
esik s ezért nem is volt passza. Ennek igazolá
sára János evangyéliomára hivutkozik s Markm is, 
mely evangyéliomának eredeti alakja szerint Jézus 
utolsó vacsorája szintén nizán 13-ikán volt, tehát a 
passzaünnep elesnék. Ezért az utóbbi eredményt úgy 
éri el Spitta, hogy Márk 14 fojozetóbon egy szakaszt 
(12—16 vers) későbbi toldaléknak nyilvánít — né
zetünk szerint minden alap nélkül. Továbbá azt 
állítja a szollemos kritikus, hogy Jánosnál eredetileg 
szintén meg volt az úrvacsoráról szóló tudó
sítás, de ezt egy leíró később kihagytad) vagy, 
azért maradt ki, mert ellentétben állott a későbbi 
egyház gyakorlatával! Ellenben .János ev. 6. feje
zetében eredetileg nem volt sommi vonatkozás az 
úrvacsorára, azon versek (51—59), melyek világosan 
erre vonatkoznak, szintén — későbbi beszúrást ké
peznek. Sem Jánosnál, sem az „ercdoti- Márknál Sp. 
nem talál semmi vonatkozást a passzához és Jézus 
halálához. Csak Pál ruházta fel az úrvacsorát a 
passza jellegével: mert csak az ő theologiájában 
bir Jézus halála oly alapvető jelentősséggel. Az ő 
befolyása alatt alakult át Lukács és Máté 
szövege is.

Spitta tehát még túltesz Jülicherornfzerinte is nom- 
csakhogy Jézus az urvaceorátegy áll alán mm szerezte 
mint állandó szertartást, hanem az is, a mit ő utolsó 
vacsorájánál tett és mondott, semmi vonatkozással 
nincs az ő halálára. Az egyház — már a legelső 
évtizedekben— toljosen félreértette Jézus szándékát. 
Jézus nem halálára utalt ; hanem a messiási biro
dalom nagy örömlakomáját akarta antieipálni az 
úrvacsorában. Ezen felfogás támaszát abban látja 
Sp., hogy Jézus tényleg máskor, utolsó vacsoráján 
is erre a messiási lakomára utalt (Luk. 22. 16—18 
Máté 26,29 Márk 14. 25, val amint Luk. 14, 15 ; 13, 
22 ; 29 s. k.), hogy ez megfelol eschatologikus irány
zatának s annak, hogy Jézus a gethsemánei jelenet 
tanúsága szerint (!) halálának szükségességéről még 
teljesen áthatva nem volt. Végre arra is hivatkozik 
Sp., hogy az első keresztyének az úrvacsorát mint 
örömlakoruát ülték (Ap. csel. 2, 46), a mi lényegesen 
elüt a Jézus halálára vonatkozó komor emlék va
csorától. Szerinte tehát az úrvacsora nem Jézus ha
lálának emlckvacsorája, hanem örömlakomn, mely
ben a hívek a messiás személyét élvezik.

Spitta, hogy némileg legalább érthetőbbé tegyo 
ezen messiási örömlakoma összezavarását a passzá- 
val, még egy más hypothezissol áll elő. Valószínű
nek tartja ugyanis, hogy a tanítványok, mert Jézus 
halála következtében nem ünnepelhették kellően 
husvét ünnepjót, Num, 9, 10 rendelése alapján négy 
héttel később tartottak volna egy utólagos passzát, 
melyen Jézus megjelenvén, velük tartotta, s annak

) végén végképen távozott tőlük. Ez a vacsora az 
í első keresztyének emlékezetében idővel a tulajdon- 

képi úrvacsorával összefolyt s annak lassanként a 
passza jellegét kölcsönőzto. Azok azután, a kik csak 
Jézus halála után hallottak testéről és véréről ön
kénytelenül halálára vonatkoztatták e szavakat ■ 
igy keletkezett az újabb felfogás, melyyol már Pálnál 
találkozunk s mely ellen az ősapostolok som léptek 
fel, úgy hogy az úgyszólván uz ő tudtuk és bele
egyezésükkel szorította ki az egyházban az úrva
csora eredeti jellemét és értelmét.

Iiarnack, Jülicher és Spitta hypothesiseit rö
viden összefoglalta Grafe theologiai tanár s maga 
részéről Jülicherhez csatlakozva Bonnban 1894-ben 
a lelkészek számára a szünidőkben rendezett theo
logiai előadásokon ome hypothesiseket a lelkészek
nek mint a tudományos kutatások positiv eredmé
nyét adta elő. Az egyik lolkész, a ki jelen volt 
ezen előadásokon Grafe, valamint Meinhold tanár 
uz ó testamentumra vonatkozó állításait, lapjában 
közölte s megtámadva e tanárokat, kik az egyház 
szolgálatában a hit alapjai és szomélyei ellen irá
nyítják kritikájukat. így az egész vita aktuálissá 
lett s mind szelesebb körök figyolmét felkültötte. 
A hivök óvást emeltek a tudomány túlkapásai ellen és 
a tudomány mezején még most is tovább folyik a 
kutatás és megczáfolás munkája. Az újabb köz
lemények közül különösen Haupt (Die ursprüngliche 
Form und Bedeutung der Abendmahlsworte, Halle 
1894.) és Schultzen (Das Abendmahl im neuen Tes
tament. Göttingon 1895 ) munkái érdemelnek omli- 
tést, valamint Bückmann értekezése, melyet az álta
lános lutheránus confercnczián (1895) tartott.

Ezzel bezárjuk fa vita történeti fejlődésének 
ismertetését és a kövotkező czikkben áttérünk a 
kritika hypothotisoinek megvizsgálására és az úr
vacsora keletkezósónuk és jolentósónek megál
lapítására.

Foly. köv.)

Hit és h itvallás,
Az „Evang. Egyház és Iskola“ f. é. 23. és kö

vetkező számaiban Kovács Sándor „Egy énokiró a 
múlt századból- czim ulatt egy czikksorozatot in
dított meg, mely tárgyánál fogva történeti joilogü. 
De találunk benne oly állításokat is. melyek kevés
bé történeti, mint inkább dogmatikai jellegűek és 
olvi jelentőségüknél fogva megérdemlik, hogy kö
zelebbről szemügyre vegyük. •

Amit a szerző mindjárt a 33. számban czikké- 
nek élőjén az egyházról mond, sokkal határozatla
nabb és értelmetlenebb, sem hogy fölötte vitatkoz
ni lehetne. Azt sem kutatjuk most részletesebben, 
vájjon igaza van e a szerzőnek, mtfőn azt mondja, 
hogy azon korban „midőn a prof. egyháznak mar 
voltak eretnekjei — az egyházi költészet elsekélye- 
sodett- ; s hogy „egy e korbeli ének nem egyéb, 
mint a hitvallási iratok tartalmának sokszor min
den melegség nélkül való versbe szedése.*1 Mi nem 
tagadjuk, hogy az.u. n. orthodoxia korában — mert 
ezt érti a szerző — keletkeztek igen csekély értékű 
egyházi énokok is, mert minden kornak megvannak
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a maga fűzfapoétái ; de mi ép oly határozottan ál
lítjuk, hogy azon korban nem kevés oly egy
házi énekköltővel találkozunk, kiket bátran lehet 
az elsők sorába állitani, (pld. Gerhardt Pál). 
De viszont, ha a szerzőnek egész czikksorozatán 
vörös fonalként végigmenő gondolatát ^szemügyre 
veszszük, hogy t. i. hőse Ráday Pál épen azért oly 
kiváló egyházi énekköltő és azért lett népszerűvé, 
mert „nem holt confessiökat ö l t ö z t e t e t t  
k ö l t ő i  f o r m á b a ,  h a n e m  a z  egyén v a l 
l á s i  e r e j e  b u z o g  fel soraiban“, úgy mi ezen 
ítéletet nem helyeselhetjük, mert az egyházi ének 
becsének a helyes mértéke épen az elenkező szem
pont. Ha u. i, (német nyelvű) egyházi énekeinket 
nézzünk, azt találjuk, hogy azok épen egyházi 
énekköltészetünk virágkorában, a 16. században, 
objotiv, hitvallásos jelegűek. „A költő nem festi 
saját subjektiv kedély hangulatát, individuális ér
zelmeit, hanem maga az egyház az, amely az ő 
szájának közvetítésével vallomást tesz, hisz, daczol, j 
dicsőit és imád.“ (Kurtz,) Bizony az egyházi ének 
nagyon is lehet hitvallásos (hisz épen a hitvallás 
az egyháznak ismertető jele) a nélkül, hogy száraz 
és terjengősnek kellene lennie. És az ilyen hitval
lásos, objectiv énekekkel szemben épen a 17. szá
zadban (az orthodoxia és pietismus korában) fel
lépő subjektiv énekek már a typikus reformatiói 
egyházi ének jellemétől való eltávolodást jelentik, 
mert kevésbé alkalmasak gyülekezeti, (mint ma
gán) épülésre. Pedig egyházi énekeink gyülekezeti 
használatra valók a nélkül, hogy a magánhaszná
latra alkalmatlanok volnának, legalább oly egyház- 
tagoknál nem, kik az egyház hitében állanak. Ilyen 
szempontból épen a subjektiv énekek keletkezésében 
sajnálalos jelét kell látnunk annak, hogy innentúl 
az egyén már nem az egyházzal és az egyházban, 
hanem azon kivűl keresi épülését, (pietismus, con- 
ventikulumok, sekták és a modern egyleti élet.) 
Ez meg, ha az egyháztól való elpártolásra vezet, 
annak szemében, ki a vallási közösség áldásos hatá
sát ismeri, igen nagy bajt jelent. Mi tehát a merő 
subjektiv egyházi éneknek nem tulajdoníthatunk 
akkora becset és értéket, mint épen a hitvallásos
nak. Persze követeljük emellett azt, hogy igaz le
gyen és szép. De amint a hitvallásos ének szára
zon tanítóvá lehet, úgy a subjektiv éneknél nem ki
sebb a veszély, hogy sentimentális, affektáló és a 
belső élmények festésében áradozó lesz. Tehát nem 
az a baj, ha az ének confessionális, hanem az baj, 
ha szerzője nem hivatott költő. Ezt tekintetbe véve 
helytelennek kell neveznünk szerzőnek azt az ok
adatolását, hogy Ráday népszerűségének oka éne
keinek subjektivitásában rejlik, szemben a hitval
lásos énekek objectivitásával. Pedig szerző egyenesen 
ezt állítja, midőn Rádayról mintegy dicséretül mond
ja, hogy „vallásos buzgósága nem a hitvallási ira
tokból táplálkozik.u Pedig épen innen kellene táp
lálkoznia, ha énekei meg akarnak felelni az első 
m i n t a s z e r ű  egyházi énekeknek. A mit meg 
a szerző evvel összefüggésben arról mond, hogy 
„Ráday erejének forrása“ — a hitvallásokkal szem
ben „a biblia maga, a zsoltárok szelleme“ — azt 
mi nem tekinthetjük másnak pornál a nem értők 
szemébe, mert előbb be kellene bizonyítania, hogy 
hitvallásaink és a biblia nem egyeznek meg.

Az eddigieket nem akartuk egészen mellőzni. 
De a mellett figyelmünk leginkáab szerzőnek azon 
állítására irányul, hogy „a prot. egyház a reforma

t s  hagyományait megtagadta,“ midőn „a hitélet 
nemesítése helyett a tanrendszer szigorú logikai ki
fejtését tűzte ki czélul, dogmákkal bástyázta magát 
körül s voltak már eretnekei.“

Ha ezen állítás igaz volna, akkor az egész re- 
formátio elejétől fogva valami elhibázott lett volna, 
mert akkor már a reformátorok maguk kezdték 
volna művüknek rontását. Persze tudjuk, hogy ez 
tényleg a modern theologiai liberalismus nézete, 
mely a reformátorok személyét darabokra szakítja 
és as egyiket a másik ellen kijátsza. De ami né
zetünk szerint ezen divatos felfogás alapja nem a 
történeti belátás, hanem a helytelen, közkeletű dog
matikai elfogultság. E dogmatikai elfogultság lé
nyege pedig a hitnek dogmákban való „megmere
vedése“ elleni tiltakozásban áll.

Nem akarunk itt a fölött elmélkedni — és 
akként bebizonyítani a szerző állításának helyte
lenségét, - hogy hová jutott volna prot. egyhá
zunk, ha a szerző értelmében tartózkodott volna a 
dogmaalkotástól, hanem egyszerűen a történet lo
gikájából azt az érvet merítjük, hogy ez úgy, ahogy 
történt, bizonyára jól is volt, mert különben egy
házunk rég elpusztult volna. De azért még mindig 
lehet a kritikának helye. Ami teladatunk arra irá
nyul, szemügyre venni vájjon szerzőnek kritikája 
helyes alapokon nyugszik-e vagy sem ?

Czikksorozatának végén, a 36. számban maga 
a szerző is azt mondja, hogy a „vallás élet.“ Ev
vel mi teljesen egyetértünk, ámbár tudjuk, hogy 
sokan épen azért, mivel a vallást életnek tartják, 
a „hitvallást“ „tanrendszer kifejtését“ s „dogmá
kat“ perhorreskálják. Ezt pedig helytelenül teszik. 
Avval, hogy a vallást életnek és pedig — tegyük 
hozzá — egészen sajátos a „természetes élet“-tŐl 
nem csak fokilag (quantitative), hanem lényegileg 
(quantitative) is külömböző életnek definiáljuk, úgy, 
hogy az, aki csak természetes életet ól, a vallásos 
életű embert meg sem érti, hanem bolondnak tart
ja (v. ö. 1 Cor. 2 14), avval azt is akarjuk mon
dani, hogy a vallás a szellemélet nem csak egyik vagy 
másik oldalának (érzelem, ismeret, akarat) a dolga, 
hanem hogy az a z  e g é s z  e m b e r t  veszi 
igénybe. Azért a vallásos életben a lélek minden 
irányának meg van a maga jogosultsága és belőle 
egyet sem szabad kizárni.

Ha tehát a vallás ólet, hasonlóan a természe
tes élethez, nem tudom, hogy miért nem akarják 
oly sokan átlátni, hogy ezen életnek kifejezésre 
kell jutni és hogy arra törekszik is. És ezen irány
ban az intelligentiának igen nagy szerepe van, 
melyet itt részletesen elő nem adhatunk. Mig ott 
az életnek kifejezésre való lörekvésénél a hitvallás 
alapja meg van adva, addig az értelem munkájá
nak az eredménye a dogma. Ha tehát a válásban, 
mint életben az értelemnek is van jogosultsága, 
nem lehet felfogni, hogy miért nem kell oly sokem
bernek a dogma. Persze kívánatos, hogy a dogma a 
vallásos tapasztalatnak megfeleljen, annak lehetőleg 
hü kifejezóso legyen, de ha ezen követelménynek 
megfelel, bebizonyította jogosultságát és igazságát 
is. így tehát a dogma a vallásos tapasztalatnak az 
értelem munkája által létrehozott rövidített kifeje
zése és igy a vallásos élet megismerésében és meg
értésében hasonló szerepet játszik, mint például a 
természeti élet megismerésében a törvény. Amily 
oktalan volna például azt kívánni, hogy a termé
szettudós ne alkosson törvényeket, olyan ellenke-
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z ósbe jön a vall ás tudomány torén a vallás sajáté 
ónyogóvel az, aki a dogmákat elvei, vagy becs- 

mérli. A dogmának tohát igen fontos szeropo van 
a tboologiai tudományban is.

De ezeken kívül is van még a dogmának igen 
fontos szorepo a nevelés és építés munkájában. Ho
gyan volna a vallásos élet másokkal közölhető, ha 
az a mi tudatunkban dogmák alakjában, rövi
dített kifejezésbon, nem volna meg, ahonnan aztán 
a nevelés vagy építés czéljából megfelelő alakban 
előveszszük ? Nyilvánvaló, hogy dogmája van ily 
értelemben mindenkinek, csak az a baj, hogy az 
illetők az egyház dogmáinak birtokában nincsenek 
mindig.

De nőm folytatjuk tovább. Látjuk, hogy hit 
és dogma összetartoznak, amennyibon a dogma a 
hitnek kifejezése és igy ebből arra következtetni is 
lehet. (Forszé nem várt tényezők bolojátszása, pl. 
hypokrisis a kövotkeztetés helyességét nagyon küny- 
nyen megsemmisíti). Azért mi abban, hogy egyhá
zunk a dogmaalkotás terére lépett, neiy látunk se l i 
mit, amiért a szerző fent idézett vádját megérde
melte volna.

A dogmának a hittel való oz*n szoros össze
függéséből és a hitből való keletkezéséből • azt a 
fontos következtetést vonjuk le, hogy a dogmának 
ezen keletkezése meg adja annak kritikája mérté
két is, mivel a hitből keletkezeit, kritikája is csak 
a vallásos tapasztalat alapjáról indulhat ki. Ami 
őseink egyházunk dogmáit vallásos életüknek ki- 
fejezésekép alkották és mi azoknak megváltoztatá
sára csak a vallásos tapasztalat kényszerítő hatása 
alatt vagyunk feljogosítva. Aki más okból akarja 
azt tenni, aki tehát más mértékot vesz a dogma 
kritikájának alapjául, azt a „mptabasis eis allo ge- 
nosu hibájával kell vádolnunk. Es itt rejlik a dogma 
elleni támadásnak csirája. A vallásos igazságoknak 
hasonlósága a természetes életnek bizonyos (philo- 
sophiai) igazságaival a vallásos tapasztalat hiánya 
vagy hiányossága következtében azt a nézetet tá
masztotta, hogy ezen hasonló igazságok teljesen 
egy vonalba esnek és egymással összhangba hozan
dók. Itt van a dogmák korrumpálásának és hely
telen megítélésének eredete. Aki ennek megisme
résére jutott, az kerülni fogja ezt a hamis utat és 
igyekezni fog növekedni a hitbon, őseink hitében 
és megérteni dogmáikat is. És aki igy elmélyed 
még régi dogmatikusaink müveibe is, az fog ott 
találni nemcsak szalmát és szénát, hanem mély 
vallásos életet is. Csak tessék meghallgatni olya
nokat, akik ezt totték, egy Frankot vagy Luthard- 
tot és tán mégis kételkedni kezd az ilyen ismerőt 
nélkül ítélő Ítéletének helyességében. Nem puszta 
veszekedósi viszketeg, nem az a hires rabies thoo- 
logorum ösztönözte őket, hanem a hitbizonyosság 
és a felismert hitigazság helyes kifejezése utáni vágy. 
Ők bizony csak heves és nehéz küzdelmek árán 
olvasztották ki hitéletük belsejéből és hagyták no- 
künk örökségül a tiszta tant, mi meg most béké
ben heterogen s igy hamis okokból kiindulva fel
adjuk azt ? Mi most, hogy a váltanok meg vannak 
állapítva és a reformátusokkal békében, de mégis 
hitünknek ólhotünk, uniáljunk ?

Ebből lehot látni, hogy mi nem csökönyösség
ből, sem maradiságból ragaszkodunk egyházunk 
hitvallásaihoz, dogmáihoz, hanem azért, mivel 
hitéletünknek, vallásos tapasztalatunknak leghívebb 
kifejezését látjuk bennük. És azért nem is egye

zünk bele azoknak mellőzésébe vagy megváltoztatá
sába logkevósbé olyanok részéről, kik ezt vagy ha
mis alapról, vagy épensóggol a vallásos tapasztalat 
hiányából akarják mog tenni. Itt érvénybe lép és 
leli legjobb magyarázatát Luther hires szava ; 
„Ihr habt einen anderen Geist.“

Egyházunk hitvallás és dogma-alkotó tevékeny
ségét nem lehot tehát hűtlenségnek nevezni. Epoly 
igazságtalanság egyházunkat azért vádolni, hogy 
voltak eretnekei. Éz a beszéd és általában az eret
nekek megvédése nekem mindenkoron gyanús volt. 
Tohát egyházunk a hibás, hogy vannak eretnekei'? 
Ez hasonló vád, mintha azt mondaná valaki, hjgy 
valaki hibás, mert vannak irigylői vagy ellenségei. 
Csakhogy egyházunk ama vád irányában még ár
tatlanabb. Mórt Hbban csak nőm ami egyházunk 
hibás, hogy az ő hitismoretének támadtak ellenesei, 
kik nem a helyesebb vallásos tapasztalat alapjáról, 
hanem kimutathatplog más illetéktelen okok alapján 
opponáltak neki! Es hogy egyházunk mécsét azok 
kedvéért véka rlá nőm rojtetto, azt csak megkö
szönhetjük neki.

Miután igy láttuk, mily igazságtalanok a szerző 
támadásai, sorainkat befejezhetnők. De még egy 
kifejezést akarunk itt kifogásolni, raelylyol a szerző 
szintén hitvallásaink iránti ellenszenvének akart ki
fejezést adni, midőn holt confessiókr.d beszól. Ami 
válaszunk már az eddigiekből is önként követkézik 
A hitvallások eredetileg duzzadó éleinek kifejezése» 
voltak és ezen hitélot közössége egyházat létesített. 
Ezen egyházba tartoznak mindazok még ma is, kik 
azon hitélettől és vallásos tapasztalattal bírnak, 
amelyből ezen egyház hitvallásai fakadtak. És a 
hitéletnek ezon közössége a közösségi életnek, első 
sorban a közös épülésnek, első kelléke vagy előfel
tétele. Ez a hitvallások kötolező erejének mély ér
telme. A kik a hitvallásoknak mogfelolő ezen vallásos 
élettel bírnak, azoknak a hitvallások nem „holtak.“ 
Azok csak olyanoknak holtak; akiknek vallásos 
tapasztalata nzokéval már nem esik össze, kik a 
hitvallásokat létrehozták és akik még ina is vallják. 
De az olyanok ne okolják azért az egyházat, a hit
vallást, és azokat, kik ahhoz ragaszkodnak, hanem 
önmagukat. így ezen vád is igazságt.dan és vissza
esik a szerzőnek saját fejóro, akár neki is, akár csak. 
hősének, kiért úgy lelkesedik „holt“ a hitvallás. 
Azért jó lesz megfontolni, hogy ne Ítéljen, hogy meg 
ne ítéltessék. -

IRODALOM .
Dr. Bartók György „Bibliai Elbeszélések.“ 

Elemi és népiskolák számára. Nagy-Enyed, Cirner 
és Lingner kiadása, l-ső rósz : ó-szövetsógi elbe
szélések, kötve ára 35 kr. 2-ikrész: uj szövetségi 
elbeszélések, kötve ára 35 kr.

Nem látjuk indokoltnak a régi „bibliai törté
netek“ czimnok a modern izű bibliai elbeszélések 
czimniel való hol^ettcsitésót. Ha e czim, mely a 
hívőre nózvo botran}rkoztató, oltávolittatnék, e mű
ről csak kiválóan ajánlólag szólhatnánk. A szerző 
nagy gonddal adja a bibiai szöveget órthotő és a 
gyermekek által elsajátítható nyelven, fő hangsúlyt
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hely ez a lényeges dologra s ezt már a történet elő
adásában is kifejezi. Külön a régi bibliai történetek 
kézi könyvében szokásos tanúságokat nem ad. A 
mester keze épen abban remekel, bogy a tanúsá
gok levonása a kitűnő szöveg következtében, már 
nagyon könnyű dolog. íme a rövidebb ó-testamen- 
tomi történetek közül közlünk egyet, melynek czi- 
me : .Ábrahám hite.“

Midőn Lótot Ábrahám megszabadította, — 
mondá az Ur Ábrahámnak :

„No félj Ábrahám 1 Én paizsod vagyok, és a 
te jutalmad felette bőséges.w

Ábrahám pedig igy felelt: „Mit adhatnál, óh 
Uram ! én nekem, midőn nincsen gyermekem ! és 
íme az én szolgám Eliézer leszen az én örökösöm.“

Ekkor mondá az Ur : „Nem a te szolgád lesz 
örökösöd, hanem a ki tőled származik, az lesz a 
te örökösöd.“

Tekints fel az égre és számláld meg a csilla
gokat, ha ugyan megszámlálhatod. Lásd, igy leszen 
a te maradékod.“

Ábrahám hitt az Istennek, és az ő hite tulaj- 
donittaték neki igazságra.“

Az uj-szövetségi bibliai történetek szintén le
hetőleg rövidek és mentek minden hiábavaló szó- 
ezaporitástól. Mutatóul közöljük a naini ifjúról szóló 
bibliai történetet: „A kapernaumi százados szolgá
jának meggyógyitása után másod napon Nain vá
rosába ment Jézus. A mint a város kapujához kö
zeledett, egy halottat hoztak szembe vele, — egy 
özvegy anyának egyetlen gyermekét. Jézus, midőn 
látta a kesergő édes anyát, igy szolt: „Ne s írj!“ 
Aztán megillette a koporsót s ezt mondotta : „Ifjú, 
azt mondom neked, kelj föl.“ A halott fölkelt és 
elkezdett beszélni.

A jelenlevő sokaságon erőt vett a félelem, és 
mindnyájan dicsőítették az Istent s ezt mondották :

„Nagy próféta támadt köztünk, és Isten rá
tekintett az 6 népére.“

Az egyes biliai történetek előadása oly 
kitűnő, hogy azokról csak elismerően szólha
tunk. Mondhatjuk, hogy a tankönyv irodalom 
gomba módra szaporodó termékei között ese
mény számba megy az ily alapos munka meg
jelenése, melynél jobb biblia történeti kézikönyvet 
a  külföldi gazdag irodalomban is alig találunk. A 
könyv ára olcsó, külső alakja tetszetős, nyomása 
hibátlan. — Sz.

Festflamnien. Gedanken und Bilder zu den 
hohen Festen der Kirche von D. Emil Frommei. 
Bremen Jt-95. Ára 3 márka XII 215 oldal. Nem uj 
könyvet mutatunk be ez alkalommal lapunk olva
sóinak, mert ezen könyv eddig már 8 kiadást ért. 
De a ki előtt ismeretlen volna, annak e mü meg
szerzését legmelegebben ajánlhatjuk. Frommel is 
mert előnyei mind érvényesülnek benne. Á szerző 
könyvével szolgálni akar oly keresztyéneknek, akik 
ünnepnapokon igazán „ünnepelni“ akarnak, ami

tudvalevőleg a templomban nem mindig és minde
nütt lehetséges. De igen nagy haszonnal forgathat
ják és tanulhatnak e kedves könyvből lelkészek, 
különösen fiatal lelkészek is, kiknek a tapasztalt 
lelkipásztor az által, hogy saját lelkipásztori életé
ből szövött be ünnepi élményeket, számos értékes 
útmutatást adhat. Nagyon szeretnénk egy-egy ilyen 
epizódot, milyeneket a szerző sokat beszél el e 
könyvben életéből, itt közölni, de a tér szülte nem 
engedi meg. Csak egy pár helyre akarunk mégis 
ráutalni. Az 50—58 oldalon egy pár szép karácsonyi 
élményt találunk. Igen érdekesek a 104—111. olda
lon feltalálható elbeszélések, melyekben a szerző 
családjába tehetünk egy pár bepillantást. Ide von
ható még a 109-205 oldalon levő „Az én Filippu- 
som“ ez. fejezet, melyben a szerző saját egyetemi 
hallgató — korabeli tévutjait a kételyek útvesztő
jén és egy orosz candidatus (Behm Károly) által 
való megtérítését elbeszéli. Nagyon tanulságos a 
111—117 oldalon leirt első beteg látogatása a szer
zőnek, mig a 140—152 oldalon már a betegek lel
kigondozáséban való tapintatosság magaslatán lát
juk őt. Ezekhez járultak még igen szellemes és a 
prédikatiók készítésénél jól felhasználható elmélke
dések az egyes ünnepek jelentősége és az azokra 
előirt perikopák stb. fölött. Nem folytatjuk, hanem 
arra kérjük a szives olvasót, vegye maga a köny
vet kezébe és olvassa el. Bizonyára a legnagyobb 
haszonnal fogja tenni és talán megérez ő is vala
mit abból, a mi a szerzőt a 151 oldalon azon val
lomásra bírja : „Bizony van élő Istenünk . . .“ és 
a 152 lapon; „Én kulcsot találtam . . . .  a feltáma- 
dottnak királyi, felséges hatalmának megértéséhez.“

Rex.

Ph. Herzl. „Der Judenstaat.“ Versuch einer 
modernen Lösung der Judenfrage. Wien und 
Leipzig 18^6. M, BreitenstehTs Verlagsbuchhand
lung 86 1. Ára 1 márka.

A zsidó állam alapításának eszméjéről szól 
Herzl müve. Nem egy utópisztikus álmot, hanem 
megvalósítható tervet ad a szerző, kinek müvét nagy 
rokonszenvvel fogadták különösen az augolországi 
zsidók s minek következtében e mü rövid idő alatt 
három kiadást ért,

Á zsidó kérdés épen napjainkban az egész 
világon napirenden van. A szerző e kérdés igazi 
okát véli eltalálni, midőn azt mondja : „Én a zsidó 
kérdést sem szocziális, sem vallási kérdésnek nem 
tartom, még ha olyan szinezete is van. Nemzeti 
kérdés ez s ha meg akarjuk oldani politikai világ- 
kérdéssé kell azt tennünk, mely a kultur népek 
tanácsában rei dezendő.

Mi nép vagyunk, égj nép.
Megkisérlettük mindenütt becsületesen a ben

nünket körülvevő népközösségekbe beolvadni s 
csak apáink hitét megtartani. De nem engedik. 
Hiába vagyunk hü és néhol túlzó hazafiak, hiába 
hozzuk meg polgártársainkéval azonos vagyoni és 
vér áldozatot, hiába törekszünk hazáink dicsőségét 
a művészetek és tudomány terén emelni, hiába tö
rekszünk gazdagságát a kereskedelem terén sza
porítani, mindennek daczára idegeneknek kiáltanak 
ki bennünket még olyanok is, kiknek ősei még 
akkor nem voltak az országban, a midőn apáink 
már nyögtek abban. Hogy az országban ki az ide
gen, azt a többség határozza meg, hatalmi kérdés
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az, mint minden a népközlokedésbou. Nem adok 
föl semmit sem szerzett jogainkból, midőn ez állí
tást, mint megbízás nélküli egyes, kimondom. A vi
lág mostani állapotában s bizonyára még nagyon 
sokáig, a hatalom a jog olőtt halad.

Hiába vagyunk tehát mindenütt derék haza
fiak, mint a hugenották is azok voltak, kikot szin
tén annak daczára kivándorlásra kényszoritottek. 
Nézetünk szerint, mihelyt a zsidóság vallásához ra- 

aszkodik, meg van mentve annak lehetőségétől, 
ogy más népbe olvadjon. Vallásához ragaszkodva 

a zsidóság mindég külön nép lesz , mert a zsidó 
vallás nemzeti vallás. Ezért tévőd Ilerzl is, hogyha 
azt hiszi, hogy a zsidók hazafisága, mig vallásuk
hoz ragaszkodnak, egyáltalában megüthoti a ha- 
zafiság mértékét a nemzetiségi államban. A nem
zetiségi állam, mely n fajban keresi az állam alap
ját és üdvét, nőm csak a zsidókat, hanem más 
népfajokat is idegeneknek tekint s innen az áldás- 
talan harcz, melyet legújabban a legdrasztikusab- 
ban visz keresztül a törők állam, moly ogy egész 
idegen népfajt kiirt.

Bevezetésében kifejti a szerző azon nézetét, 
hogy a zsidóságnak daczára minden egyenjogúsí
tásnak, a jövőben som lesz békejo. A zsidóság be
olvasztásának egyedüli eszköze a vegyesházasság 
lehetne. Erre vonatkozólag azt mondja: „A ve
gyesházasságot a többségnek mint szükségest kel
lene éreznie ; nőm elegendő, ha a zsidó keresztyén 
házasság a törvény altul engedélyezettnek monda
tik ki.

A magyar liberálisok, a kik azt megtették, figye
lemre méltó hibában leledzőnek. Es ezt a doctrinftr 
módon berendezett vogyesházasságot jól illustrálta az 
első ese t: egy megkeresztolkedett zsidó elvott egy 
zsidó leányt. A házasság mostani alakjáért vívott 
küzdelem sok tekintetbon még kiélesitette a keresz
tyének és zsidók közötti ellentéteket és az által a faj - 
vegyiilós ügyének többet ártott, mint használt. A ki 
a zsidók elveszését a vegyülés által óhajtja, az 
csak ogy módot láthat erre nézve. A zsidóknak 
oly gazdasági hatalomra kellene szert tenniök, hogy 
az által a régi társadal mi előítélet teljoson legyő- 
zetnék. Példát mutat erre az arisztokraozia, a mely
ben h vegyes házasságok aránylag a leggyakrabban 
fordulnsik elő. A régi nemesség zsidó pénzzol meg- 
aranyoztatja magát s az által a zsidó családok fel- 
ßzivatnak.

A zsidók beolvasztása sehol sem sikerült, az 
antisemitizmus épen újabban erősödik és világszerte 
növekedőben van.

A uj zsidó gyarmatok létesítése által nincs 
elérve semmi sem, sőt ellenkezőleg az antisomitis- 
mus baczillusait viszi el az azon vidékekre is, hol 
azt még híréből sem ismerték. Herzl csak egy meg
oldást lát 8 ez lenne a zsidó allamalkotás, a zsidó
ság második kivonulása Egyiptomból. Az alkotás 
ügyét két nagy társulat venné közébe, u. m. a 
Society of Jews és a Jewish Company. Az első a 
kérdés theoretikus megoldására fordítaná a fősulyt, 
mig a másik a praktikus keresztül vitelt venné 
kezébe,

A kivándorlás nőm volna oly szökésszerü 
mint az első kivándorlás Egyiptomból. A zsidók 
lassanként vándorolnának ki jelenlegi hazájukból. 
Fekvőségeiket nem volnának kénytelenek potom 
áron eladni. A kivándorlást eszközlő nagy társulatok 
gondoskodnának arról, hogy az árak ne essenek,

sőt még a társulatok jó vezetés mollott üzletet is 
csinálhatnának.

Az uj zsidó államot a Jewish Company pénzért 
venné meg. Herzl szerint legalkalmasabb volna 
Palesztina. A török állam pénzügyeit rendeznék a 
zsidók. Az ouropai államok biztosítanák az uj állam 
semlegességét. A zsidók pedig ezért hálából disz 
őrséget képeznének a keresztyénység szent helyein.

Először a szegény zsidóság vándorolná ki s 
csak azután a gazdagok, a kik az uj hazaban gaz
daságuk gyümölcsét teljes mértékben élvezhetnék, 
be lévén akkor már a munkás zsidók által a modern 
comfort toljeson rendozvo ; mert llorzl szerint a 
második kivándorlásnál nem akarnak a zsidók meg
feledkezni az ogyiptomi húsos fazekakról — s igy 
losznok Egyiptomban is fényes kávéházak, orphe- 
umok, ős Budavár stb.

Az uj zsidó állam kormány form áj Aul Herzl 
az arisztokratikus köztársaságot látja a legalkalma
sabbnak. A kivándorlás hosszú időt venne igénybe, 
no hogy a kivándorlók, vagy az elhagyott országok 
károsuljanak. A hátrahagyott birtokok liquidálá6á- 
nál, az ellenőrzés becsülete« antisemitákra bízatnék 
és nem a „Judenknechte“kre.

A zsidók uj Mózese a „Society of Jews“ len
ne. Az uj államban egyike a lognohezobb kérdé
seknek a nyelvkérdés lenne, erre nézve azt mondja 
a szerző : „Azt gon tolhatja valaki, hogy nagy ne
hézséget fog képezni, hogy nincs közös nyelvünk. 
Mi nem tudunk egymással héberül beszélni. Ki 
tud közülünk csak annyit is héberül, hogy o nyel
ven vasúti jegyet kérhessen *? Olyan nincsen. Mé
gis a dolog nagyon egyszerű. Mindenki megtartja 
nyelvét, mely az ő gondolatainak kedves otthonja. 
A nyelvíöderalismus lehetőségének végleges példája 
Svájc*. Mi az uj házában is azok löszünk, kik a 
régi hazában voltunk, s nőm szültünk inog az uj 
hazában is, a régi hazát, molybői kiszorittattuiik 
fájós érzéssol szeretni !

Az eltöpörödött, elcsavart jargonokról, megye
kőt most használunk, özekről a ghettonyelvekről 
le fogunk szokni. A foglyok lopott nyelvei voltak: 
azok. Néptanítóink erro az ügyre kiváló figyelmet 
fognak fordítani. A z  á l t a l á n o s  k ö z 1 e k e 
d é s b e n  leginkább h a s z n á l h a t ó  n y e l v *  
m i n d e n  k é n y s z e r  n é l k ü l  f ő n y o l v v é  
l e s z .  A mi nópaözösségünk egészen eredeti a 
ogyedül álló. Mi egymást tulajdonképon csak apáink: 
hite révén ösmerjiik el együvé tartozóknak. “Az uj 
zsidó állam a szerző szerint nem lesz theokratikus ; 

j mert a zsidók fogják tudni papjaikat a templomok: 
körén belől tartani, ép ugv mint katonaságukat ír 
kaszárnyákban. A papságot nagyon tisztelni fogják: 
az uj hazában. Teljes vallás és nemzetiségi sza
badság lesz ottan. Demokraczia. a miről a zsidi  ̂
sajtó által bofolyásolt államokban még álmodni seirr 

J tudnak az emberek. A zsidó vasutak személyszál
lító vonatain csak egy osztály lesz. Az uj ország, 
zászlójáról igy ir a szerző Nekünk nincs zászlónk- 
Szükségünk van erre is. Ha sok embert akarnak 
vezetni, jelvényt koll azok feje feló emelni.

Én fehér zászlóra gondolok, melyen hót arany 
csillag lesz. A fehér mező az uj, tiszta életet jelzi;
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a hét csillag a mi munkanapunk hét aranyos óráját. 
A munka jelszava alatt mennek a zsidók az ígéret
földére.“

A zsidók kivonulása után következőleg festi a 
szerző a zsidók által lakott országok helyzetét: „A 
zsidók távozása után az általuk létesített vállalatok 
ott maradnak, ahol voltak. A zsidó vállalkozási 
szelleme sem fog ott hiányozni, a hol azt szívesen 
látják. A zsidó mozgó tőke telepeit a jövőben is ott 
fogja keresni, a hol annak tulajdonosai jól ismerik 
a viszonyokat. Mig most az üldözések következté
ben a zsidó tőke felkeresi a legfélreesőbb vállala
tokat az országon kívül, e békés megoldás mellett 
visszatérne és uj virágzásra hozná a zsidók régi 
lakhelyeit.“ íme röviden adtuk a mű ismertetését. 
Modern, emberi utánzása volna ez Isten választott 
népe kivonulásának Egyiptomból. Az uj Mózes nem 
rombolná le az aranyborjút és nem sújtaná az a 
körül tánczoló férfiakat. Világot vet ez a modern 
zsidóság lelkére, melynek Istene a pénz s mely 
pénzzel, vásárlás utján akarna uj államot álapitani 
s azt mindjárt semlegessé tenné, hogyne kelljen 
vért ontani ! Á mozgó tökét visszahagyná Egyip
tomban s az uj semleges állam pénze uralkodna az 
összes keresztyén államok felett s különösen azon 
államokban, a melyekben arra nagy szükség van. 
Az uj állam sem oldja meg a nehéz kérdést; meri 
annak egyedüli megoldása Izrael népének megtérése* 
az arany borjú imádásának megszüntetése és meg
ismerése annak, a ki nem jött a törvény és prófé
tákat ledönteni, hanem azokat betölteni.

Sz.

„Tranovsky evanjelicky kalendár na rok 
1897.“ Kiadja Salva Károly Rózsahegyen. Ára 
30 ki\ (Kapható a b.-csabai evang. könyvke
reskedésben is.)

Gyönyörű kiállítású s gazdag tartalmú nap
tárral látta el ev. tót népünket a fent nevezett 
kiadó. A kiállítás csinossága jótékonyan hathat 
a nép aesztetikai érzékére. A tartalom oly gazdag, 
hogy bármelyik czikke maradandó értékű. Elől 
van Mocko alapos tanulmánya Masnicius Tóbi
ásról, melyet az egykorú kiadványból veit képek 

még érdekesebbé tesznek. Utána következik Hús 
János életrajza, a m artyr reformátor arczképével 
szülő háza és a betlehemi kápolna sikerült fa- 
metszetü képeivel. Ezen kívül számos becses oh 
vasmányt tartalmaz e naptár, melyet ev. népünk
nek és műveltjeinknek a legmelegebben ajánl
hatunk — a derék kiadó, a ki oly sok jeles 
aszketikus könyvel látja el ev. népünket, meg

érdemli, hogy őt munkájában a legbuzgóbban 
támogassuk.

F E L E K E Z E T I ISKOLA.
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi s o p 

r o n i  t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t  értesítője az 
1895—96. iskolai évről. Szerkesztette Kapi Gyula 
igazgató.

Igaz örömmel olvastuk át ezt az értesítőt, 
melynek minden lapja bizonyságot tesz arról a jó 
szellemről, mely ezen intézetünket áthatja. Beve
zetésül adatokat közöl az igazgató az iskola mult- 
óvi történetéhez, melyek közül kiemeljük fa követ
kezőket : „Az iskolai évet a templomban tartott 
istentisztelettel nyitottuk meg . . .  A tanítás az 
eddigi rend- és módszer szerint történt. Csak a 
vallástanitás anyagának beosztásánál állott be azon 
jónak s üdvösnek bizonyult módosítás, hogy a III. 
és IV. évfolyambeliek hetenként külön egy órán 
az illető szaktanár vezetése alatt katechetikai gya
korlatokkal s a vallástanitás módszerével foglal
koztak. A jobb katechisátiókat alkalmilag a g y e r 
m e k  i s t e n i t i s z t e l e t  keretébe foglalták s 
a többi növendékek előtt bemutatták . . .  A tanári 
karnak a lefolyt iskolai évben is különös gondja 
volt arra, hogy a reá bízott növendékek ne csak az 
ismeretekben, a kiszabott tanulmányokban s ügyes
ségekben, hanem a vallás-erkölcsi s hazafias érzü
letekben is gyarapodjanak. A helybeli ev. gyüle
kezet templomában, valamint a fő iskola 3 intézete 
által tartani szokott ünnep s vasárnapi isteni tisz
teletekben növendékeink buzgón részt vettek. Az 
Ur asztalához a tanárokkal együtt 2-szer járultak. 
„Az intézetben lakó növendékekkel reggeli és esti 
könyörgéseket tartottunk. A reformáczió ünnepén s 
karácsony első napján énekkel, orgonajátékkal s 
szavallattal egybekötött vallásos jellegű [családias 
ünnepélyt rendeztünk.“ A kerület uj püspöke, kit 
többrendbéli nyilatkozata alapján a felekezeti nép
iskola határozott hívének ismerjük, a tanári kar 
üdvözlő iratára többek között ezt válaszoló: „Egy
házunknak igen fontos érdekei fűződnek a tanító
képző-intézethez s épen ezért mindenkor egyik leg
kedvesebb kötelességemnek ismerem a közreműkö
dést ennek további virágoztatásán.“ Kár, hogy ez 
államsegély nélkül itt sem igen megyen s a kerület 
már fel is irt a vall. és közokt. minisztériumhoz, 
az épület átalakítására s berendezésére egyszer s 
mindenkorra 17.000, évi segély czímén pd. 8.000 
frtot kérelmezvén . . . Az egyet, egyház határoza
tából az intézet a múlt nyári szünet idején is ren
dezett theol. hallgatók részére 6 heti póttanfolyamot
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molyon 8 theol. vc*t részt, kik közül 1 „kitűnő,“ a 
többi pedig „jeles“ eredménnyel tetto lo a tanképe- 
sitő vizsgálatot. Az egyetemes felügyelő a tanfolyam 
emeléséhez ezidón is 300 frt. ösztöndíj adománynyal 
járult.

A tanári kar 3 rondos és 7 rendkívüli tanárból, 
illetve tanítóból áll, kik. hogy milyen önfeláldzó 
munkát végeznek, kitűnik abból, hogy az egyik 
rendes tanár boti órainak száma 33 !

A nővéndékok száma 67. volt, vallásra vala- 
menynyi evangélikus; anyanyelvre 44 magyar, 18 
német és 5 vend. Ezek közül uz intézetben lakott 
60, kik lakbér czimen egész évre fejenként 20 frtot 
fizettek. A tápintézetet 62 látogatta, kik közül 41 en 
1880 frtnyi elengedésben részesültek. Ösztöndíjat 
37 növendék kapott összesen 710 frt. 20 kr. erejéig* 
Az intézet 2 volt növendéke azonkívül 150 frtny1 
jutalomban részesült ; millóniumi pályadijul pd. *5 
frt. s 5 arany tűzetett ki. A jótékonysági rovat 
szerint egyesek 915 frt. 29 krt. adományoztak az 
intézet különféle czéljaira. A könyvtárak több the- 
ologiai s paedagógiai müvei is szaporodtak. A nö
vendékek a „ Pally-kör- -ben hasznos öntevékeny
séget fejtettek k i; a soproni kézügyességi iskolában 
pd, úgy a papír- mint a fa- szlődfcen is kiképeztek 
magokat. A képezde mellett gyakorló iskola is van. 
melynek 64 növendéko volt és pd. 50 ev. 11 r. k* 
és 3 izr. vallásu; 37 magyar s 27 német anyanyelvű*

A szokottnál részletesebben ismertettük ezt az 
értesítőt, de megérdemli a jeles intézet, melynek 
vezetőségével szemben csak elismerésünknek adha
tunk kifejezést. ^

K Ü LFÖ LD .
Németorf zég. A G u s z t á v  A d o 1 f e g y e 

s ü l  e t szeptember 14— 17-éig Desenuban tartotia 
közgyűlését. Németország minden ponljából össze
gyűltnek ezen nevezetes összejövetel küldöttei. Az 
üdvözlések ez alkalommal is sok időt vettek igénybe. 
Az évi jelentést Dr. Hölscher lipcsei lelkész adta 
elő. E jelentés szerint a fiók cgylettk száma 1832- 
ről 1849-re szaporodott, a nőegylelek száma pedig 
126 ról 538-ra. A bevétel az elmúlt évben 2,056,193 
n árka, vagy is 351,912 máikéval több mint az 
előző évben. Az egyletek és a kö/ponti bizottmány 
vagyona ; 3,991,161 márka. A jelentés nanaszlólag 
említette, hogy Nassaulan a vegyes házasságok 
révén sokat vészit egyházunk, úgyszintén Hessen 
Kassel és Hesscn-Daimsladtban. Ijesztően nagy 
W ürtembergben azon vegyes házasságok száma, 
melyeknél a szülők pápista hiten kívánják nevelni 
gyermekeiket. Bajorországban is nagy a szükség. 
Elzász-Lotharirgiaban szintén az ultramontanis- 
mus növekedőben van s a hatóság jó indulattal 
viseltetik iránta. Megemlékezett a jelentés az ör
mény-keresztyének üldöztetéséről és nagy szenve
déseiről is.

A nagy szeretet adományban Hedderheym 
nassaui ov. gyülekezet részesült s így 19,000 már
kát kapott, mig a kotuschi gyülekezet Poscnben 
6830 és Stoyor 6930 márka segélyt nyort. Az ör
mény árvák ellátására nagyobb összeggel járul 
az egyket.

Számtalan egyházi beszéd és értekezés tarta
tott. 16 án a színházban reformáezioi játékot adtak 
elő, melyben a főszereplők dessaui polgárok és 
tanítók voltak. A játókközben előforduló „erős 
várunk nékünk az Isten“ kezdetű énekot a néző 
közönség is állva énekelte.

Fricko oluök élesen kelt ki a nnponként nö- 
\ekcdő pápista elbizakodottság ollen. A vegyes 
házasságból származó gyermekeket titkon kolos
torból kolostorba hurczolják, a nélkül, hogy a há
tóságok is azok tartózkodási helyét kipuhatolhat
nák A kath. temetőben az öngyilkosoknak száDt 
helyet jelölik ki az ev. halottak számára. A német 
államot ultramoniánok kormányozzák — s ez ter
mészetellenes állapot, mert a német állam lakosa
inak csak egy harmadát képezik római katholiku- 
sok. Kárhoztatta azt is, hogy a császári ebédek al
kalmával elsőbbséget adnak a róm. kath. érsekek
nek az ev. generális superintendensek felett. Az 
elnök ezen szerintünk teljesen jogos kifakadásai a 
német pol. sajtót sokáig foglalkoztatták. -

A l ut h.  „ Go t t e s k  a s t e  n" 1895-ben 64,508 
márkát gyűjtött, mely a következőleg osztatott fe l: 
a német országos egyház diasporája részére 12,903 
márka ; a németországi szabad luth. egyház réssére 
lti,123 márka : Ausztria és Magyarország ev. egy
házai részéro 18,43b, márka, más európai államok
ban létező ev. egyházaknak 4978 márka, lelkész 
és tanító képzési czélokra 3550 marka, kezelési 
költség 4 8 9 3  márka.

Az ev. szövetség (ev. Bund zur Wahrung dor 
deutsch-protestantischen Interessen) egyetemes gyű
lését szept, 28-tóJ október 1-ig Darmstadtban tar
totta. A nagy számú gyűlésezők kiváló érdeklődés
sel várták gróf Hocnebrocch előadását, a ki a je
zsuita rendid tért át egyházunkba, hosszas lelki 
küzdelem után tette meg az utat Kómából W itten- 
bergbe. A gróf előadásának eszmemeneto a követ
kező : „ő, úgy mond, az ev. szövetség tagjává lett, 
mert csak ebben található fel a ezéhudatossóg. 
Czéltudatosság szükséges ahhoz, ha az ember az 
ultramonmn emus ellen harezra indul. Az ultramon- 
tanismus fogalma nem egy a katholikus vallás fo
galmával ; mert az ultromontanisnms nem a vallá
si moth uniókból eredő mozgalom, hane.n egy vi
lágias politikai rendszer, a mely a vallás köpei^e 
alatt világi uralomvágyakat igyekszik kielégítő i. 
Az már az egyház nevéből is kitűnik, u mely név 
az ultromontanisunus hordozója. Kómái katholikus- 
nak nevezi magát; a vnllásos rész csak külső mázza 
e névnek, a politikus elem, a római pogány caesa- 

( rikus szellem az uralkodó abban. Ezt mutatja a 
római katholikus egyház keletkezése és fejlődéso 
is. Az ő állása korunkban nem vallásos erejének 
következménye, hanem az ő anyagi erejének ered
ménye. A kisértő felvezetto a pápát a hegyre s az 
onnan nem jött le győzőként mint az Ur, a kinek 
helytartója akar lenni, hanem mint legyőzött. Ks 
hogy e kisértésben megadta magát, az képezi a pá
paságnak a keresztyén emberiségen elkövetett bű
nét, az okozta a keresztyén vérontás, az tette Isten
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szabad gyermekeit rabszolgákká I Miként küzdjük 
le ezen világias politikai rendszert ? Nekünk meg 
kell mutatnunk a kath. polgártársaknak, hogy kü- 
lömbsóget teszünk az ultramontanismus és a katho- 
likus vallás közöti, hogy az ultramontanismusnak 
mint világi politikai rendszernek nincs semmi kö
zössége a katholicismus és a katholikus egyház lé
nyegével, a mely katholikus nézet szerint azért 
alapittatott, hogy a népek békességének sziklája 
legyen. A harcznak más módja nem segíthet, nem 
a karddal való harcz, nem az a mód sem, melyet 
a kulturharczban alkalmaztak. Az ultramontanis
mus egész vonalán ez ultramontanismus világi po
litikai igényeit tekintetbe nem vevő politikai 
iránynak kell uralkodnia. Csak ha mi ezt teszszük 
és a kormányok is ezt teszik, őrzik meg igazán a 
paritás álláspontját. Rövidlátó és tudatlan tanács
adók javasolhatták csak a császárnak, hogy a pá
pa etikettjének alá vesse magát, és hogy egyházi 
méltóságok viselőit világi kitüntetéssel halmozza 
el. Ne mondja senki sem, hogy hiszen ez csak 
külsőség. Ily külsőségekből táplálkozik az ultra
montanismus. Nekünk a harczban politikai térre 
kell lépnünk ; mert itt hatalmi kérdésről van szó. 
Nekünk hatalommá kell lennünk, hogy a kormány 
ne legyen kénytelen a centrumpártra tekintettel 
lenni, hanem tudja, hogy mögötte áll az ultramon- 
tán ellenes párt többsége. A sír rendesen a fájda
lomnak helye, de van egy sír, a mely az egész em
beriségre áldást jelentene, ez az ultramontanismus
nak a sirja. Ne nyugodjunk, mig nincs felhantolva 
az a sir, melyen az a felirat áll : hic jacet ultra
montanismus !u—

A „p o 1 g. h á z a s s á gu Németországban nem 
szüntette meg a róm. klérus túlkapásait. Jellemző 
a következő eset: Württenbergben egy már 15 óv 
óta vegyes házasságban élő róm. kath. magas hi
vatalnok súlyos beteg lett. Meggyónt és bizonyos 
óhajtott lonni arra nézve, hogy egyházilag nem ta
gadják meg a temetést. A róm. kath. plébános 
csak azon feltétel mellett volt ezt hajlandó meg
ígérni, ha a házasfelek, kik az ev. templomban es
küdtek egymásnak örök hűséget, házasságukat új
ból róm. kath. módon megkötik — a mit azok 
meg is cselekedtek !

Francziaország. Francziaországról az a nézet, 
hogy az az atheismus és materialismus hazája. Sok 
külső látszat, hírlapirodalom, állami intézkedés e 
mellett szól, de a valóságban másként állnak a dol
gok. Párisban még csak előfordulnak a polgári te
metések és tiszta polgári házasságkötések, de a 
vidéken egészen másként áll a dolog. Az állami 
iskolák mellett nagyon is népesek a felekezeti is
kolák. Francziaország ma is épen úgy, mint har- 
mincz év előtt, a klérus kezében van. Az előkelő 
osztályok Párisban s a vidék népe [igen jó lábon 
áll a papokkal.

A müveit franczia nem akar lenni klerikális, 
mindamellett ezek is a vallásról könnyelműen nem 
vélekednek. Taine az ismert positivista, gyermekei 
vallásos nevelést egy ev. lelkészre bízta. Más sza
badelvűek gyermekeiket nem ugyan a párizsi, hanem 
a vidéki, vallásra súlyt helyező intézetekben nevel
tetik. Az egyház és állam elkülönítése, ha mégoly 
könnyű és szép dolognak tűnik fel az ‘elméletben, 
az életben nem igen valósítható meg. Sokan félnek,

hogy az államtól elkülönített egyház még nagyobb 
hatalomra tesz szert.

Hogy Francziaország vallása nem bir uj életre 
keltő hatással a nópéletre, hogy az bizonyos érte
lemben nagyon közéi áll a pogány fetisimádáshoz, 
annak bizonyítékát képezik a lourdesi búcsú járá
sok és Jézus szivének kultusza. Itt ott a müveit és 
hivő katholikusok között is fel-fel hangzik a panasz 
a vallásos materialismus ellen, de mélyreható ellen 
mozgalomról szó sincs.

Augusztus végén Reimsban Lemire abbé kong
resszust hivott egybe, melyen 600 rom. plébános 
részt vett. Sokan azt hitték, hogy ez összejövetel 
az alsóbb papság emancipálását jelenti [a pápa és 
a püspökök hatalmától. Több püspök részt vett ez 
összejövetelen és „jobb“ irányt adtak annak úgy, 
hogy egyelőre minden veszély ez irányban el van 
hárítva.

Oroszország. A d u c h o b o r o k  szektájá
ról a legújabban Hahn, tiflisi tanár, ir kaukázusi 
útirajzaiban, mely leírásnak kivonatát adjuk „A. E. 
L, Kirchzt.“ nyomán. A diachoborok szektája nem 
tévesztendő össze a régibb keletű dachoborcok szek
tájával. A duchborok szektája a 18-ik század elején 
keletkezett a jekaterinoslavi és tambovi kormány
zóságokban.

Egy obsitos porosz altiszt telepedett le a falu
ban s kezdő terjeszteni vallásos nézeteit. Azt tani- 
tóttá, hogy Isten minden egyes ember lelkében 
hajlékot csinál magának és az ember belső világát 
kormányozza. E tant tovább terjesztette az orosz 
származású Kolesnikov, utána pedig Poborichin, a 
ki magát a szekta alapítójaként tekintette. Az 6 
tana szerint az Atya az emlékezet, a Fiú az érte
lem, a Szent Lélek az akarat, e három részben 
jelenti ki magát Isten az elesett telkeknek és pedig 
a bünnólküli ember alakjában, a ki a Jézus Krisztus.

Ezen idő óta Krisztus ereje az egyik válasz
tottról a másikra plántálódott át. Pobochirin utóbb 
azt állította, hogy ő a Krisztus, azért azután körül
vette magát 12 apostollal, 12 arkangyallal, a kik 
az ő parancsait végrehajtották és 12 halálangyallal, 
kik a hitehagyottakat és engedetleneket megbün
tették. Hogy az emberek könyvek olvasása által 
jobb nézetre ne jussanak, minden könyvnek hadat 
üzent, sőt egyenesen megtiltotta, hogy követői írni 
és olvasni tanuljanak. Az emlékezet azaz Isten tegyen 
mindent s így a tan is csak szóhagyomány által tar
tassák fenn. A tan igy az Írott „dogmák“ nélkül 
mindinkább zavarossá lett és a vallásos anarchia 
és atheismus partjára jutott. A szentségek e szekta 
véleménye szerint hiábavaló külsőségek, a melye
ket az emberek gondolták ki. Ima és istentisztelet 
nem hoznak hasznot a léleknek, azét feleslegesek, 
a szentirás haszontalan. Az Isten lélek, a mely em
beri alakot vett fel és állandóan az emberek között 
időzik, azaz kizárólag a duchoborok között „A mi 
tanainkat mondják a duchoborok apáinktól nyertük 
és azok a láthatatlan egyháztól kapták azokat, mi 
a szentirás és zsinatok tanait nem hiszszük, nin
csenek dogmáink, nincsenek szentségeink, mi az 
egyedüli Istenben hiszünk; az apostolokat, Krisztus 
igaz tanítványait, elismerjük mint igaz [és becsü
letes embereket; mi egyszer s mindenkorra meg
bánjuk bűneinket és Krisztus testének közösségébe 
lépünk, hogy benne erőt, áldást és belső világos
ságot nyerjünk.“ A házasság szabad törvény szerint
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a szeretőt alapján köttetik, minden egyházi cselek
mény nélkül. A halottukat bárhol eltemetik ima és 
áldás nélkül, utólagosan a gyülekozot éuokolhoti 
Dávid zsoltárait.

A szokta tulnjdonképoni szervozőjo Poborichin 
utódja, Kapustin gárda káplár, ,n kire vissza vezet
hető a duchobor elnevezés is. 0  azt tanította, hogy 
a midőn Isten először lett emberré, testül választotta 
a legtisztább és legjobb ember testét, a Krisztus 
testét, a kiben a legtisztább lélek lakozott. A mióta 
Isten Krisztusban kijelentette magát, állandóan az 
emberi nemben marad, omellett Krisztus isteni lelko 
egy kiválasztott családban az egyik emberről a má
sikra megy át. A kiválasztottak a duehoborok és ezek 
egyikében állandóan Krisztus lelke lakozik Termé
szetesen Kapustin volt a megtestesült Isten, és az 
ő családjában plántálódott tova az etnborré lett Isten
ség. Kapustin azt kívánta, hogy őt Istenként tisz
teljék, előtte térdet hajtsanak, őt imádják. Az ül
dözés következtében o bolondok száma növekedett.

Az üldözésnek I Sándor ezár véget votett, a 
mindön egy ukázban a hatóságnak és papságnak 
azt parancsolta, hogy a szektáskudókknl jóakarólag 
bánjanak. Egy keresztyén államban, azt mondta az 
ukáz, nem illik, hogy a tévelygőket szigorral, bán
talmazással és szán kivetéssel kényszerítsék az egy
ház kebelébe visszatérni. A humánus bánásmód 
elbizakodottaká és nyílt lázadókká tette a duchobo- 
rokat. A tauri kormányzóságban számuk mindin
kább növekedett. Kapustin Vasili fiával és Ilnrion 
nevű unokájával a tauri koiiuányzóság területére 
költözködött és Terpenje faluban körülvéve magát 
apostolokkal, arkangyalokkal és balálangyalokkal 
az Istenséget családjában örökösnek mondta ki és 
az általa alapított „8ionu érvabézból korlátlan ural
mat g3akorolt híveire. Sionban igazi árvákat és 
szegényeket is ápoltak, de a mellett gyalázatos or
giákat űztek.

Kapustin halála után fia Vasili vezotése alatt 
még vadabb lett a „Siontt-ban folytatott élet s mi
dőn ez meghalt, utódja Ilarion, még kiskorú lévén, 
az apostolok és angyalok akként kezelték a közös 
vagyont és úgy zsarnokoskodtak az egész szekta 
felett, hogy annak tagjai azzal fenyegotődztek, mi
szerint visszatérnek az óhitű egyházba. Az egyo- 

, nellenséget sikerűit elnyomni. Titkos törvényszéket 
állítottak „pokol és paradicsom“ elnevezéssel és 
egész serege a kémeknek kivonult és a béke u 
legborzasztóbb kínzások, tagcsonkitás, élve elteme
tés, megfojtás által lett helyreállítva. E gyalázatos 
üzelmek nyomára jutva a hatóság vizsgálatot ren
delt el s a bűnösöket szigorúan megbüntette.

Az egész szekta lí-81— 1844-ig a Kaukázuson 
túl fekvő vidékre lett áttelepítve, a hol li 95-ben a 
népszámlálás alkalmával az achalkali, erzsébetpoli 
és karsi körzetekben 18 duchobor falut 11,ÜLŐ la
kossal találtak. Szerencsére e helyen a vad, orgia- 
szerű üzelmek ellen reactió támadt. Az apostolok 
és angyalok eltömítettek és egy háromtagból álló 
társaság, élen ilarionnal, megalapította újból az 
öregek, betegek és árvák gondozását czélzó társa
sági házat. Ilarion halála után fia Péter lett a meg
testesült Kristus, ez azonban az ivásnak és más 
bűnöknek lett rabjává. A midőn ez kicsapongó élete 
folytán korán elhunyt, özvegye Godunovo Lukeria, 
egy kevésbé példás életű nő, lett a szekta fejévé, 
a kinek Istenségét a szekta tagjai elismerték. En

nek halála után két pártra szakadt a duehoborok 
szektája, amennyiben egy részük nem akarta el
ismerni Lukoria kedvenezót Verigin Pétert utódjául, 
hanem Lukoria testvérét ismerte el az igaz Krisz
tusnak. A két párt ellenségeskedése mind élesobbé 
lett, egyesek a czárt nem akarták elismerni, som 
adót fizetni, miért a hatóság Verigin Pétert és szá
mos szoktáskodót 1895 ben száműzni volt kénytelen.

A vallási rajongás szomorú tünetei ozok s 
intő például szolgálhatnak azoknak, kik e szeren
csétlenekkel rokonszenveznek. Íme a Tolstoj ideák 
olőfutárjai és megvalósítói. Hatóság, — hagyomány, 
dogma feleslegesek — s hova jut azok nélkül az 
ember ? 1

B ELFÖ LD .
Három-egy Nagyon sok szó volt róla 

tavasz óta, azért talán felesleges is előre 
bocsájtanom, hogy a h áro  in ev. theolo- 
giai intézetünk egyesítéséről szándékom 
a fentebbi cím alatt egyet mást elmon
dani.
A mióta e mozgalom Pozsonyból megin
dult, s az akadémiai nagybizottság oly 
csodálatos módon egyhangúlag állást fog
lalt mellette : végig nyargalt e mozgalom 
néhány egyházi, egyházmegyei és vala
mennyi kerületi es egyetemes gyűlés 
termein — de sehol sem bírták megfej
teni azt a talányt, hogy miért volna h á- 
rom kevesebb mint e g y .  Csak az aka
démiai nagy bizottság, az megértette, vagy 
legalább úgy tett, mintha értené.

A hány gyűlési határozat, a hány 
hírlapi felszólalás — annyiféle felfogás, 
annyiféle nézet és állásfoglalás. Ha más 
nem, már a vélemények ezen elágazása 
is, figyelmeztet bennünket, hogy itt talán 
nem is arról van szó, a miről beszélünk. 
S ha a kutató ezen a nyomon tovább ha
lad, nagyon hamar rá jön, hogy e moz
galom, hangzatos jelszavak alatt, elhall
gatott, rosszul leplezett célok után tör.

A jelszó ez : a h a z a i  e v. h á r o m 
t h e o 1 o g i a i i n t  é z e t e g y e s i t é- 
s e ; a c z e l: a soproni és eperjesi theolo- 
giák bezárása, s vagyonuk, alapítványaik 
lefoglalása a pozsonyi theol. akadémia 
javára. Merész vállalkozás, adjunk hálát 
az Istennek, hogy nem sikerült.

Ha a bányakerületi közgyűlés nem 
utalta volna e kérdést az esperességekhez, 
nem is volna érdemes rá több tintát és 
papirost pazarolni, mert hisz a törekvés
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magán a pozsonyi kerületi gyűlésen is 
megbukott. így azonban lehet, lesz még 
róla szó itt is, ott is ; azért nem lesz fe
lesleges megismerkednünk azokkal az 
érvekkel is, a melyekkel e mozgalom 
meginditói eljárásukat igazolni akarják.

Az egyesités, illetve a bezáratás egyik 
fő érve a th e  o l o g u s o k  c s e k é l y ,  
évről évre fogyó s z á m a .  Igen szomo
rú jelenség, s itt is az ideje, hogy egy
házunk ezen legnagyobb baján valami 
utón módon segitsünk. S ha máskép nem 
lehetne, megnyugodnék rajta, ha a sop
roni és eperjesi theologiai intézetek be
záratásának árán is. A baj meg van, ta
gadni nem lehet, még a vak is látja, se- 
giteni kell rajta minden áron, ha egy
házunkat a végromlástól megmenteni 
akarjuk.

Segitve lesz ezen a bajon az egyesi
tés áltat ? szaporodni fog a theologusok 
száma, ha a két intézetet elpusztítjuk ? 
Bocsánatot kérek az akadémiai nagybi
zottság minden egyes tagjától, de ón az 
ellenkezőjét merem állitani. Nem szapo
rodni, hanem fogyni fog a theologusok 
száma egy theologiai intézet mellett, ha 
nem akadémiának, hanem mindjárt egye
temnek is fogjuk azt nevezni. Száz érvet 
is fel tudnék hozni állításom igazolására, 
de elég lesz abból egy kettő is.

Minden évben, minden theologiai in
tézetünkön, beiratkozik egy két olyan 
theologus, a ki csak a helyi kedvező vi
szonyok miatt lép erre a pályára. Hely
ben, vagy pedig közelben van az intézet, 
azért lesz sok szegényebb sorsú szüle 
gyermekéből pap. Ha most hazánkban 
csak egy ilyen intézet léteznék, akkor 
ezen ok miatt minden évben 2—4 theo- 
logussal kevesebb jelentkeznék. Vagy . .. 
és ez különösen dr. Masznyik Endre igaz
gató urnák, e mozgalom meginditójának 
szól.

A midőn dr. ur, a szarvasi főgymna- 
ziumban letette az érettségit, a soproni 
theologian iratkozott be hittanhallgató
nak. Itt azonban csak egy évig marad
hatott, egy év múlva consilium abeundit 
kapott és Pozsonyba ment s ott végezte 
tanulmányait. Már most, ha hazánkban 
akkor csak egy ilyen theol. intézet léte
zik Masznyik igazgató urnák nem lett 
volna hova mennie, kénytelen lett volna 
a theologiai pályát a körjegyzőivel, vagy 
a vasútival felcserélni. Ez az eset azonban 
nem áll egyedül, ismétlődik az ugyszól- j

ván évről évre. A kinek az egyik theo- 
logián nincsen maradása, megy a másik
ra s ott lesz belőle kitűnő theologus (a 
leczke használt) s később jeles pap.*) Már 
az ilyenekre is kell tekintettel lenni, ha 
másnak nem, hát Masznyik igazgató ur
nák, s minden áron megakadályozni, a 
két meglevő nagyszerű és szép múltú 
intézetünk bezáratását.

Vagy . . .  de nem folytatom, hiszen 
nem igen lesz valaki, a ki állitaná, s ha 
igen, nincs olyan, a ki elhinné, hogy egy 
intézetben több lesz a theologusok száma 
mint h á r o m b a n .

A másik ok, a melyre hivatkoznak 
t h e o l o g i á i n k  s z e g é n y s é g e .  Hát 
valamikor gazdagabbak voltak ezen in
tézeteink ? Szellemiekben talán igen, de 
anyagiakban nem. Az az ifjú, a ki pap
nak készül, nem azért választja ezt a pá
lyát mert négy évig nagy palotába fog 
járni, vagy mert a tantermek fényesen 
vannak berendezve, vagy mivel a taná
roknak 2400 frt a törzshzetésük. Ezek a 
dolgok magokban véve jók és szépek — 
de a theologusok számát egyetlen egy 
lélekkel sem fogják szaporítani. Az az 
ifjú ember nem f é n y e s  theologiai intéze
tekről, hanem fényes paplakokról álmo
dozik, nem a tanárok nagy hzetése, 
hanem a lelkészek rendezett fizetése fogja 
őt vonzani erre a pályára s tölti meg a 
theologiai intézet padjait hallgatókkal.

Diszes épületek, gazdag felszerelések, 
nagy tanári fizetések, otthonok stb., az 
mind kevés a theologus hiányon segitemi. 
A papi fizetéseket kell rendezni, nem 
600—800 frt minimummal, hanem lega
lább félannyit kell biztositni minden lel
kész számára, mint a mennyit az akadé
miai nagy bizottság a theol. tanároknak 
kilátásba helyezett.

Még csak egyet. Soha sem Voltam 
képes megérteni, hogy egyetemes egy
házunk, a három theol. intézet közül, 
csak az egyiket segélyezi, azt a melyik
nek saját bevallása szerint annyi a va
gyona, jövedelme, mint a többi kettőnek 
együtt véve. Úgy tesz mint a rósz szüle, 
kedvencz gyermekét tejben vajban fü
röszti, selyemben bársonyban járatja — 
s a többinek rosszabb a dolga mint az 
apátián anyátlan árvának. A mi egyete
münk is úgy tesz, Pozsony a kiválasztott, 
Sopront és Eperjest teljesen magára hagy-

*) Sőt m egesik  az az eset is, hogy a ki az egyik the- 
ologián m egbukik  a m ásikon próbálhat szerencsét Szerk .



ja. Es midőn azok saját emberségükből 
is fenn tudnak állani, rendeltetésüknek 
megfelelni, akkor Pozsony fehivásán utat 
módot keres — kihúznia gyékéntalólok.

Ez nem fog megtörténni ! de ez kevés. 
Elégtételt kell szolgáltatni Sopron és Eper
jesnek. Egyetemes egyházunk kell hogy 
ezeket is oly arányban és oly mérvben 
segélyezze, a minő segélyben részesül 
Pozsony. A soproni és eperjesi theologi- 
ák csak oly intézetei egyetemes egyhá
zunknak mint a pozsonyi.

Azért nem a hármat egyesíteni, még 
kevésbé a kettőt bezáratni, hanem mind 
a hármat egyformán segélyezni, ez legyen 
jelszavunk, ezt tartsa feladatának — az 
akadémiai nagybizottság is.

-  gy-

A Luther társaság közgyűlését f. hó 21-én 
Budapesten tartotta. Zsilinszky Mihály megnyitó 
beszéde után az igazgató tanács javaslatai kerül- 
tek tárgyalásra. Az igazgató tanács azt javasolta, 
hogy még ez évbon az egyes segélyért folyamodó 
egyházi lapokat, részesítse az egylet segélyben, de 
a jövöre nézve tegyen felterjesztést a Luthor tár
saság az egy ütemes közgyűléshez az iránt, hogy a 
központban egy hiyatalos egyházi közlöny létesit- 
tessék, moly hivatva lenne a közegyház érdekeit 
szolgálni és a papság szellemi nívóját is emelni. 
E lap szerkesztője a felterjesztés ellen felszólalt, 

.utalva arra, hogy hivatalos ut;n jó lapot teremteni 
nehéz s a mely lap csak szubventióval képes ma
gát fenntartani, nem igen életképes. Veres József 
szintén sorra bírálta az igazgató tanács indokait, 
kimutatva a hivatalos lapok sorsát, utalva a hiva
talos .Néptanítók Lapjára“ is, melynél csak a pá
lyázati hirdetések birnak érdekkel. Radó Kálmán 
dunántúli felügyelő éles bírálat alá vette az egy
házi lapokat, melyeket a legtöbb esetben nőm ér
demes olvasni; mert hiszen egy-egy keresztelőről 
is több hasábnyi tudósításokat hoznak. Ilazaűas, 
magasabb nívón álló lapra nagy szükség van szo- 
rinte. Persze bírálni könnyű. De hát mit tegyenek az 
egyházi lapok, ha azok úgyszólván csak a lelkészek 
támogatásából kénytelenek élni. Még ugyanaz nap 
hallottam egy igen tartalmas és magas nívón álló 
a fővárosban megjelenő, egyházi lap szerkesztőjé
től, hogy lapját két évig küldte egy kerületi fel
ügyelő urnák — midőn végre azt kérte, hogy az 
excelontiás ur lapját ne csak olvassa, liánom fizes
sen is elő arra, a válasz az lett, hogy az illető 
visszaküldte lapját. Ily körülmények között bizony 
nehéz lapot szerkeszteni és kiadni s nehéz a ma
gasabb igényeknek eleget tenni 1 A Luther társa
ság ez évben is sególyzi az „Ev. Glocken“ czimü

néplapot és a Sopronban megjelonő-„Ev.$Nópt.inoda‘‘ 
czimü lapot.

A társulat elhatározta, hogy kiadványainak 
árát leszállítja és kapcsolatban a b.-csabai evang. 
könyvkereskedéssel próbára egy évre kolportőrt 
állít. A társulat évi jelentéséről jövő számunkban 
szólunk.

Az egyetemes gyűlés f. hó 21—23-ig tarta
tott Budapesten. A gyűlést, mint rendesen, ez al
kalommal is előórtekozlot előzto meg. Az előérto- 
kozlet előtt, régi szokáshoz hivon a legidősebb püs
pök vezetése alatt a gyűlési tagok egy része tisz
telgett az ogyotomos felügyelőnél. Mi ezen tisztel
gést ma már időszorűnok nem tartjuk s ú régi 
időkből reánk maradt czafrangnak tartjuk, a mikor 
a papság, nem lóvén legnagyobbrészt nemes szár
mazású, a hodolat e nemét választotta. Kyriarchi- 
kus maradvány ez, mely nélkül ellehetünk, a mi
dőn egy közgyűlés tagjai sem tartják szükséges
nek az ikerelnöksóg másik felénél, a püspöknél 
való tisztelgést. Az olőértekezlet nem igen készítet
te elő a közgyűlést, mely nem egyszor nagyon is 
izgatott hangulatban folyt le, s eszünkbe jutotta a 
bécsi érsok azon válaszát, a kit midőn az iránt 
kérdeztok meg, hogy nincsen-e ellenvetése, ha hz 
osztrák protestánsok alkotmánya szabadabb szer
vezetét jóvá hagyja a kormány, azt mondta : „en
gedjék meg, hogy a legdemokratikusabb alapon 
szervezkedjenok ! mert az a legbiztosabb ut a fel
oszlásra.“ Az előórtekozlot végén csattant az o9tor. 
Az egyetemes felügyelő az értekezlet bezárása előtt 
kijelentette, hogy működését és tetteit mindég alá
veti a nyilvános bírálatnak, ha az ellen van vala
kinek kifogása, szóljon itt a nyilvánosság előtt. 
Mély csönd követte e kijelentést. Mire aztán az 
egyetemes felügyelő bezárta az olőértekezletet. Ez 
volt tehát az egyet, felügyelő ellon indított, lapunk 
által említett aktio kudarcának utolsó felvonása.

Október 21-én a közgyűlést ünnepélyes mille
náris istentisztelet előzte meg, melynél Gyurátz 
Forencz püspök omlékezott meg szép boszédben 
az év jelentőségéről. Az egyet, gyűlést megnyitotta 
br. Prónay Dezső egyet, felügyelő millenáris be
szédje, mely valóban megkapó, vallásostartahuu 
beszéd volt s jó minta lett volna arra nézve, hogy 
a lelkészok is mily szelloinbon tartsák a millená
ris beszédeket. Ha e beszédet Összohasonlitjuk az
zal, a melyot a dunáninnoni kerületi gyűlés meg
nyitása alkalmával a pozsonyi tomplomban tartottak, 
moly hemzseg a blasphomiától, bizony jó lett volna 
némelyeknek egy kis theologiát tanulni o világi 
paptól. A beszéd inog fog jelenni az egyetemes 
jegyzőkönyvben s akkor majd olvasóink is meg
győződhetnek állításunk igazságáról. Az egyetemes 
felügyelő bejetentotte két rendbeli adományát, 1000 
frtot a gyáinintézotre, 1000 frtot az egyet, nyug- 
dijintózotro. Az cgyetomes gyűlés jogyzőivé válasz
tattak : Poszvók, Händl, Glauf. Ügyész lett Dr. 
Sztehlo Kornél. Mindjárt a gyűlés elején heves vi
tára adott alkalmat a kormány ismeretes loiratn a 
tiszui körűiét s az ordélyi részekon levő ág. h. ev 
országos ogyház közötti konfliktusra. Egyesek erő- 
nek-erejóvol vallási sérelmet akartak látni ez ügy
bon. Nagyon helyes volt e tekintetben Zsilinszky 
Mihály megjegyzése, hogy kár itt graváment ke-
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resni és mily nevetséges az, ha saját hitsorsai
között akar egyházunk missziót űzni. Az egye
temes gyűlés hosszú és nézetünk szerint telje
sen meddő vita után napirendre tért. Érde
kes vitát provokált Zelenka Pál püspök azon 
megjegyzése, mely szerint az egyetemes felügyelő 
az egyetemes gyűlés alkalmával megszűnt felügyelő 
lenni. Ez alkalommal hallottuk azon megjegyzésre 
méltó kijelentést : „Miként a püspök a kerületet, 
úgy az egyetemes felügyelő az egyetemet kormá
nyozza.“ íme az ikerelnökség hol végződik, abban, 
a mit sokan még a zsinat előtt megjegyeztek : a 
kyriarchia teljes kiépítésében. A kyriarchia túlka
pásai ellen küzdött Zelenka püspök ; de e küzdel
mében magára maradt. A papság az egyetemes 
gyűlésen alig szólal meg —. A gyűlés fő szónoka 
az egyetemes főjegyző Dr. Győry Élek. Sokszor az 
ember azt a benyomást nyeri, hogy itt mindent 
két-bárom ember végez. Ha pedig teljesen idegen 
embert hoznának a gyűlésterembe, a ki a szerep
lőket nem ösmerné és npm látná a néhány borot
vált arczot és lutherköpenyt, bizony nem lehetne 
elhitetni vele, hogy egyházi ügyekről van szó. Néha 
a legjelentéktelenebb ügy hosszú vitát provokál, 
máskor meg a legfontosabb is mint az árnyék úgy 
elrepül. A halasztás és napirendre térés épen, mi
vel az ügyek kellően nincsenek előkészítve, 
nagyon gyakori, Néha rendkívül izgatott jelenet 
és heves szóváltás volt, különösen a szünet alatt 
egy alkalommal nagyon is szomorú kép tárult 
elénk, midőn Kubinyi Géza mokány hangja az 
egész gyűlés termen végig recsegett.

Hosszú vitát idézett elő az eperjesi kollégium 
fel ebbezési ügye is, mely felebbezést az egyetemes 
gyűlés azon indokolással utasított el, hogy az nem 
a rendes utón érkezett az egyetemes gyűléshez. 
Jánoska lelkész ez alkalommal felhozta, hogy mily 
sérelmes lehet az ily indokolás bizonyos esetekben 
a felebbezőkre nézve. Az almási egyház a múlt év
ben szintén ily indokolással lett elutasítva, holott 
a dunáninneni kerület múlt évi jegyzőkönyvének 48 
p. szerint a gyülekezet rendes utón terjesztette be 
íelfolyamodását, mert a nevezett pont akként szól: 
„A kerületi közgyűlés — a bizottság véleménye 
alapján — a felső almási ev. egyház választóinak 
felebbezését az egyetemes közgyűlésre felküldeni ren
deli.“ Ez a pont papiroson maradt, sőt e pont da
czára azzal utasittatott el az almási felfolyamodás, 
hogy az nem a rendes utón érkezett 1 A mulasztást 
elkövetők a gyűlésen nem követték azon elvet „si 
fecisti nega,“ jobbnak tartották a hallgatást és hall
gattak is mint hal a vízben.

Az egyetemes ügyrend tárgyalásánál Zelenka 
püspök felszólalt, hogy az most ne tárgyaltassék — 
de ez indítvány nem ment keresztül, pedig nagyon 
üdvös lett volna, ha e kyriarchikus dolgozat nem 
emelkedik törvényerőre. Zelenka püspök igen helyes 
indítványát a papság néma hallgatással kisérte, mig 
a világi követek egymás után védelmére keltek, 
különösen a dolgozat atyja : Györy Elek, a győzelem 
biztos tudatában, szórta a csapásokat minden felé. 
A tárgyalás folyamán az egyetemes főjegyző egy 
odavetett megjegyzésével szomorú bizonyítványt szol
gáltatott az „iker elnöki“ rendszernek, azt mondva, 
hogy két elnök nem vezethet gyűlést. Mi ezt az 
axiómát gyűléseinken szomorúan látjuk megvaló
sítva, amennyiben a legtöbb helyen a világi elnök 
vezeti majdnem kizáróan a gyűlést, megesik az az

absurdum is, hogy az egyházi iker elnök a szó
lásra engedélyt kór, sőt ha szól, elnöki székéből 
feláll, mig az elnöktárs — kyrios — szókén ülve 
maradva, hallgatja felszólaló elnöktársát.

Az ügyrend azon pontjánál, mely az egyete
mes gyűlés tárgyalási nyelvéül a magyar nyelvet 
rendeli, Jánoska lelkész felszólalt, hogy e pont 
kihagyassók s ne alkossanak erre nézve törvényt, 
a gyakorlat úgy sem lesz más. Három nyelvű egy
házunkban minden nyelv joga érvényben tartassák. 
A gyűlés ez indítványt el nem fogadta. Egyes pontok 
gőzerővel, az egyetemes főjegyző segédkezése mellett, 
keresztül mentek s uj paragrapkusokkal gazdago
dott egyházunk 1

A theologiák egyesítésére ^vonatkozólag vég
leges határozatot nem hoztak. Hornyánszky czóg 500 
forintot adott az egyetemes nyugdíj intézet részére.

Hosszabb vitát provokált a miniszter azon 
rendelete, mely azt kivánja, miszerint az ev. tanító 
egyletek alapszabályaikat a miniszterhez feltertesz- 
szék és a közgyűlés napját a tanfelügyelőnél beje
lentsék. Heves felszólalások voltak az autonómia 
ezen nyilvánvaló megsértése tárgyában — a vége 
a sok beszédnek az lett, hogy érdemleges határo
zatot nem hoztak.

A turóczi esperességnek felterjesztését, mely a 
tót nyelv tanítását a középiskolákon ’.sürgeti s 
melyet a bányakerületi közgyűlésen oly. melegen 
pártfogolt a kerület felügyelője, a tanügyi bizott
sághoz határozta átteni a közgyűlés.

Az izgatott politikai légkör villám szikrái be
hatottak a gyűlés terembe is. Drága és nem igen 
czélravezető administrátió ez. Ha már mindenféle 
újítást hozott a zsinat és lerontott nem egy régi jó 
elvet — mily áldást hozott volna az egyházra, ha 
kimondja, hogy egyetemes gyűlés csak minden tiz 
évben tartassák, addig pedig egy szükebb konsis- 
torium intézze az egyház ügyeit.

Érdekes jelenség. Mig a ref. kerületi gyűlésről, 
mely épen akkor ülézett Budapesten, csak pár sor
ban tett említést a napi sajtó — a mi gyűlésünkről 
egész hasábokat közölt. Mi érdekesek vagyunk. Ró
lunk beszél a világ, pedig jobb volna, ha nem 
beszélne.

Értesítés. Azok kik a Mózes első könyvé
nek m agyarázatát szívesek voltak megrendelni, 
tisztelettel értesittetnek, hogy az említett mű — 
pártolás hiányában — nem fog nyomtatásban 
megjelenni.

Gyümölcsök. Szász Károly ref. püspök a duna- 
melléki kerületi közgyűlés alkalmával kijelentette, 
miszetint az uj egyházpolitikai törvények legtöbbet 
ártottak a ref. egyházuak. De azért a liberális alkotá
sok ezen barátja most is törhetetlen hive azoknak. 
Az ó-becsei templom felszentelése alkalmával az új
szülöttek keresztelése után beható kérdéseket intézett 
a kereszt szülőkhöz: voltak-e már a polgári anya
könyvi hivatalnál, beiratták-e már azt a polgári anya
könyvi hivatalnál, elhozták e már a tanúsítványt ? A 
szegény keresztszülők szinte azt hitték, hogy a püs
pök ur egyszersmind az anyakönyvi kerület felü-
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gy élőjévé' lett legújabban kinovozve. A liberális 
törvény hatását nagyon megérzi a budapesti rof. 
egyház i s ; mert mig eddig egy évben 300 tértek 
át a nevezett egyházba és csak 30-an hagyták el 
azt, addig a liberális alkotások első évében 30-an 
tértok rof. vallásra és 70-en lettek hitohagyottakká. A 
békés bánáti rof. egyházban az uj törvónyok boho- 
latala óta a házasulóknak csak 40 °1, vette igénybe 
az egyház áldását.

De ha már valaki küzdött is a polg. anya
könyvezés és polgári házasságért, köröm szakadtik 
kellett volna küzdeni az 1868. t. ez. 53 § épségben 
tartásáért. Ezt kormányzóink minden lelki furdalás 
nélkül oda aduik. A reversálisok száma óriási. Mily 
elszomorító és egyházunkra megszégyenítő, ha oly 
eseteket hallunk, melyeknél nem csak egyházunk 
lógó tagjai lépnek a hittagadás útjára 1 A napokban 
egyik egyház kerületünk felügyelőjének unokája, 
Steinbach budapesti közjegyző előtt, arra kötelezto 
magát, hogy gyermekeit kizárólag a rom. kath. 
vallásban nevelteti.

A dunántúli egyházkerület augusztus 26 és 
27-ón tartótul évi rendes közgyűlését S z o m b a t 
h e l y e n .  Főbb tárgyai ezek voltak : A komenos- 
aljai osporesség indítványozta, hogy a kerüloti gyű
lés br. P r 6 n a y egyetemes fólügyolőnok bizal
mat szavazzon. A kerületi gyűlés, mivel nem akarja 
a pártpolitikai harezot bevinni az egyházba, do 
meg mivel Prónay személyét megtámadva sem 
tudja, napi rendre tért az indítvány fölött. — Elénk 
vitát keltott a Kőszegon felállítandó felső loányno- 
velő intézet ügye. A tavalyi kor. gyűlés, meglehe
tősen elhamarkodva a dolgot, megbízta a pénzügyi 
bizottságot, hogy az építést körülbelül 80,000 frtnyi 
adósággcil már ez éven kezdjo meg, hogy az inté
zet legkésőbb az 1897— 08-ik tanévben megnyit
ható legyen. Ezen elhirtelenkedott határozat ellen 
oly élénk mozgalom támadt a korülotben, hogy a 
pénzügyi bizottság nem mórt bele fogni az építke
zésbe, hanem az ügyet, újabb megfontolás végett 
ismét a kerüloti gyűlés elé hozta. Nagyon élónk 
és heves vita után végre kimondta a gyűlés, hogy 
az építkezést egyelőre elhalasztja, minden erejét 
megfelelő tőke gyűjtésére fordítja s ha ez 
együtt lesz, csak akkor fog, de a tervezettnél sze
rényebb nőnovelő intézet felállításához. A theolo- 
giai intózotek egyesítését elvileg elfogadta a gyű
lés, de a holyet illetőleg nem nyilatkozott, hanom 
a már előbb kiküldött bizottságot újból mogbizta 
a kérdés további tanulmányozásával. A I I o l  z- 
h a m m or távoztával mogürült 4-ik theol. tanszé
ket podig egyelőre be nőm tölti a körűiét. — Fon
tos azon határozat, hogy a soproni főgymnasium- 
nál rondes vallástanári állás szervezését kimondotta, 
de komikus a mód, a melyen ezen határozatot 
életbe léptették. Egy úri család nevelője a gyrnna-

zista fiukkal, Sopronba megy lakni, s ezt a nevelőt 
bízták meg 400 frt fizotés mellett a vallástanitással, 
molyét eddig a theol. tanárok végeztük. Ilyen mó
don mint legtöbb e v a n g é l i k u s  főgymnasiu- 
munkban, a vallástanár Sopronban is egy könnyen 
meg nem határozható helyot foglal el a tornatanitó 
(már a hol van 1) meg a pedellus köz^§^niiuden- 
esotro nagyban hozzá járul a vallás tekintélyének 
omelóséhoz felekezeti középiskoláinkban (1) — Az 
uj kerüloti chorálkönyv megszerzése s az ahoz való 
szigorú alkalmazkodás minden gyülekezet köteles
ségévé tótotott. — A g y á m o l d a  (kér. özvegy 
árva alap) körülbolől 4000 frtnyi dfficitjót a kerü
let fedozte s kimondta, hogy tanító s tanár ezentúl 
tagnak föl nőm vétetik, a régi tanító tagok azon
ban bentnaradhatnak, mig a tanártagok, befizetett 
járulékaik visszatérítése molleit végleg elbocsátat- 
tak. — A kerület érdemdús póuztárnoka, Scheffer \  
Károly tanár, agg korára való hivatkozással lekö
szönt, de közkívánatra egy évig még hajlandónak 
nyilatkozott a fontos állást botöltoni. A kerület 
megbízta a pénzügyi bizottságot, hogy ezen idő 
alatt, lehotőleg a soproni conventtol együtt, önálló 
pénztár (lutheránus bank !) létesítéséről gondoskod
jék, — A zsinati törvények utasítása szerint, azok 
szellemében s az egyes egyházmegyék jogos igé
nyeinek figyelembe vételével készült esperességi 
szabályrendeletek elfogadtattak, miáltal dunántul, 
ezen mindég legegységesebb kerület azon szeren
csés holyzetbe jutott, hogy esperosségei ezentúl is 
egyöntetűen koruianyozhatók. — A gyűlés tárgy
sorozata 156 pontból állott, mi tekintve azt, hogy 
a gyűlés előtti napon volt a szombathelyi uj tem
plom beszontelóso s hogy a gyűlés olső napján 
csak délelőtt tárgyaltunk, annyira igénybe vetto a 
tagokat, hogy különösen u 2-ik nap délutánján az 
elnökségen s jegyzői karon kívül mások már alig 
vettek részt a tárgyalásokon. Amiből az a tanulság, 
hogy inkább az első napon tartsunk úgy délelőtt 
mint délután érdemleges gyűlést mint a másodikon, 
ha mindjárt a bankett és a sok toaszt rovására is. £. 0~.

Belnilssiói egylet az ág h. ev. egyház 
tótnyelvű hívei számára alakult meg a múlt hó
29-én Rózsahegyen. Az alakulandó egylet párt
fogói minden egyházkerületből megjelentek a 
rózsahegyi ev. templomban, hol az értekezletet 
ima és ének előzte meg. A belmissió szükségé
ről értekezett az értekezlet elnöke Fábry J. 
nagy-szalatnai lelkész. Sajnáljuk, hogy térszűke 
miatt egész terjedelmében nem közölhetjük e 
jeles beszédet s csak egy passusát adjuk a kö
vetkezőkben: „Az a kérdés : kinek kell segíteni ? 
Hiszen itt van a hivatalos egyház elöljáróinak 
tekintélyes gyülekezete ! . . ♦ A hivatalos egy-
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ház még- az evangélikusok bölcsőjében sem ju 
tott oda, hogy apostolkodni kezdett volna az 
egyeseknél — nekünk is soká kellene várakoz
niuk, mig nálunk is másként állanának a dolgok. 
Ott is egyletek láttak hozzá a inukéhoz, nálunk 
is az az eset áll elé. Száz éve annak, hogy egy
házunk üldözése megszűnt s azon száz év alatt 
eg\ házunk a tormánál, a szervezkedésnél tovább 
jutni nem tudott. Azzal kezdte 100 év előtt a 
pesti zsinat, azzal végezte ügyét 100 év után 
az utolsó zsinat Mintha csak a formában, a 
szervezőben s különösen a centralisátióban vol
na a íő erő, mintha attól függne egyházunk 
létezése! Igen. van egyház, a melynél a torma 
szervezet — nagy és tő szereppel bir és fenn
tartja valósággal az organizmust, mint a bal
zsam az ezereves egypt-m i múmiát. De nem 
veszszük-e észre, hogy az a keresztyén öntudat
nak alacsony foka ?

Egy merész szerzetes, a kinek hite volt, 
megrázkódtatta azon egyházat — és recsegni 
kezdett miként az összeszáradt hordó abroncsai. 
A tartalom nélküli forma nem tartós, összeszárad, 
csak az ezetben nem, ha sötét pinczébe teszed 
azt.“ Az egylet megállapította alapszabályait s 
megválasztotta ideiglenes tisztviselőit. Elnök : 
F ábry  J . S, nagyszalatnai lelkész; alelnök Moc- 
ko J . csácsói lelkész ; jegyző : K rcm éry N. ja- 
szenovai lelkész: pénztárnok: Makovicky Vla
dimir ró/ sahegyi kereskedő. Az elnökség meg- 
bizatott, hogy az egyletet jelentse be a főt. 
püspöki karnak.

Alapitó tag fizet 30 i r to t ; rendes tag 1 
irtot. A jelentkazők tagdijaikat az intézet pénz
tárnokához küldjék. Melegen üdvözöljük e sokat 
Ígérő kezdeményezést s kisérje az U r áldása az 
egylet munkásságát.

A rév-komáromi ág. h. ev. egyház 1895. év
ről szóló értesítőjét 46 oldalnyi terjedelemmel kiadta 
azon gyülekezet buzgó ifjú lelkésze Jánosy Lajos, 
a ki 1895. november 10-ikón lett hivatalába beik
tatva. Az értesítő kiváló gonddal van szerkesztve. 
Nem pusztán statisztikát tartalmaz, hanem a gyü
lekezet tagjainak épülésére is szolgálhat az értesí
tőben közölt többrendbeli egyházi beszéd és ima. 
Payr Sándor az uj lelkész beiktatásánál szép verses 
imát mondott az oltár előtt, melyből a következő 
részletet közöljük :

Azért oltárodnál mig szolgád igy áldoz,
Te adj erőt Uram, szent hivatásához.
Ifjú Sámuelként legyen éber szolga,
Keljen fel serényen hivó szózatodra.
Hogy a csalódások soh se csügeszszék el :
Ajándékozd meg őt Illés láng leikével.
Legyen Péter, a kit szent tüze hevite,
Miként Pálnak, legyen rendületlen hite.
Ha bántja a világ önző hidegsége,
Jánosként boruljon mestere keblére.
Mint Thimotheusnak, ifjúsága díszét 

-̂ Tudomány képezne s a te örök igéd.

S ha neki bölcseség ajándékát adod,
Jézustól tanuljon szelíd alázatot.
Az uj lelkész beköszöntő beszédjét II kor. IV,

5. alapján tartotta. Az evangéliumi lelkész hivatása 
nem egyéb, mint bizonyságtétel a gyülekezet Urá
ról, az Ur gyülekezetének.

Az egyik czél, a melyet az ifjú lelkész maga 
elé tűzött, az 1788. jan. 14-én felszentelt ev. temp
lom újjá építtetése. A hívek már eddig is szépen 
adakoztak. Az ev nők oltáregyesületet alkottak, 
hogy a midőn a templom renoválásához fognak, 
belső berendezése a Templ°mnak minél díszesebb 
lehesen.

A gyülekezet lélek száma Komáromban 378. 
Uj Szönyben 51. A szórványban 131. Külön feleke
zeti iskolája nincsen iegyházunknak e helyen. A 
nagyobb iskolás gyermekeket a lelkész tanítja a 
vallásban, a kisebbeket az orgonista vallás tanító. 
A gyülekezet lelkészének szép hivatása vau a nagy 
kiterjedésű diasporában — s reméljük, hogy e hi
vatását hűen be is tölti.

Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

M. D. Zs. A b ib liam ag y a ráza t' csak m utatványként 
e g y  Ízben le tt elküldve, oly czélból, hogy a k ik  esetleg elő
fizetnek, betek in tést nyerjenek  a m űbe. M utatványt, m elynek 
elfogadása sem m iféle kötelezettséggel nem jár, nem  szokás 
v isszaküldeni. Csudálon, hogy a „R eligion des G eistes" hívei,’ 
még’ a nyom tatványokkal szem ben is oly türelm etlenek. Mi, 
k ik  Tolstoj új irányához, vagyis a franc ziskánus keresztyén- 
séghez felem elkedni nem  tudunk , sokkal tü relm esebbek  va
gyunk  s könyv tárunknak  „fanatikusok" czim ű rovatában  
gyű jtjü k  a Tolstoj u tánzók ira ta it, sőt a „R eligion des G eis
tes" füzeteit is ; m ert e lvünk az az apostoli szó „m indeneket 
m egpóhálja tok" és az a közm ondás : „néhá a vak ty u k  is sze
m et talál.„

Spectator. A dolgozatokat m egkaptam . Köszönöm 
érdeklődését. M ár nem  is vagyunk  oly kevesen, hab ár a számra, 
nem sok sú ly t helyezek . A fő az, hogy ne csüggedjünk. Ké
rem forgassa tollát.

— g-y. M indkét közlem ényt m egkaptam . A theologiai 
in tézetek  egyesítésére vonatkozó kitűnő czikket az első ivén 
nem közölhettem  ; m ert m ár akkor k i volt szedve. A bánya
k erü le tre  vonatkozót — ne vedd rósz néven — ez alkalom m al 
nem  kÖ7Ölhetem ; m ert a dologról m ár szóltam. Ú gy is m ár 
sokan panaszkodnak , hogy folyton csak a h ibákat keresem  és 
az erényeket nem  dicsérem  — ped ig  az u tóbbiakat is lám pá
val keresem , de h iába . A bányakerü leti gyűlésen legtöbbet 
beszélt a derék  K ovácsi, — ped ig  egy szót se szólt ! A téli es
tékből m inél többet ju tta ss  lapom nak.

Pozsony. Köszönöm tudósításaikat s alkalom  adtán é r
vényesítem ' A derék  ifjú ság  a mi rem ényünk  ! A jövő a m i
enk ! Ne fé lje n e k !

K. A „gyávaság" czim ű czikket én Írtam , annélkül, 
hogy a rra  bárhonnan is inpu lsu st kaptam  volna. Lem ondtam  
azon szándékom ról, hogy B.-nek az „Ev. E gyh. és Isk ,"ban  
közlött czikkét a védekező jellem zésére egész terjedelm ében kö
zöljem  Az oly h itv án y ság ra  nincs válaszom.

N. L. S. A jeles nyom tatványt m egkaptam  csak kár, 
hogy m ár lapom  zárta  u tán  érkezett. 'I kém át nem  szükséges 
adnom, tudsz te m agad is találni. A tavalyi dolgozat a levél
tá rban  van, ott ped ig  nehéz valam it találni.

P. Sz. L aukö czikkére külön czikkben nem  válaszolok. 
É n nem  a gyám intézet intézm ényét tám adtam , hanem  az abba 
berontott v ilág ias szellemet. L egjobb válasz volt czikkem re 
az, hogy F elkán  a gyám intézet nem  volt tu ris ta  egylet. Az 
ily  válasznak örülök. Lapom  sokakat tám adott, de ezt az egy
ház körén belül s nem politikai lapokban tette. A fő kérdés 
az : igazat m ondtam -e ? Ha igen és ez fáj ném elyeknek, szí
vesen tűröm  a szem rehányást. K yriarch ia , elviiágiasodás- mind 
ez L. szerin t lehetetlen. Irigy lésre  méltó naiv  lélek. Nem is 
tudom , k i volt az, a ki m agán körben oly élesen kárhoztatta 
a lelkészek között uralkodó sze rv ilism u s t!! — A gyarlóságo
ka t csak úgy  lehet m egszüntetni, ha  azokra reá m utatunk, 
nem  pedig  szép itgetjük  azokat. A szem étdom bok e ltakarítása  
nem  valam i kellem es dolog, de valakinek m eg kell cselekedni 

, azt is — ha csak nem akarjuk , hogy azok levegője lehetetlen- 
I né tegye-az  életet. ' _____________

Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1896.
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„Ezeket kellene cselekedni, amazokat is el nem 
kellene hagyni.“

(Szt. Máté 23. 23.)

Mindenütt, ahol a hittéritésben való közremű
ködésre szólítják fel az embereket, rendesen az1 
szokták ellenvetni : „Elég dolgunk van itthon. Elő
ször saját egyházi szükségleteink kielégítéséről kel* 
gondoskodnunk, templomokat és paplakokat, isko’ 
Iákat, árvuházakat s n ás belmiszsziói intézeteket 
kell létesítenünk s csak ha mindozt megteltük és 
saját országos egyházunkban minden nyomort meg
szüntettünk, csak *kkor gondoljunk, ha tetszik» 

a távol pogány népekro s azok megtérítésére.“ S 
aki ezen ellenvetés helyességét el nem ismeri, uzt 
könnyen ügyetlen rajongónak tekintik s szemére 
hányják, bogy saját családtagjaitól akarja megvonni 
az annyira szükséges falatot, csak azért, hogy azt 
a hittérités czéljaira fordíthassa.

De mit mond az Ur ? Azt mondja azoknak, 
kik elhagyják azt „ami a törvényben a fődolog,“ 
hogy : „ezeket kellene cselekedni, amazokat is ci 
nem kellene hagyni 1“

Természete», hogy Baját családtagjainkról gon_ 
doskodni elsőrendű kötelességünk s a nekik szánt 
s őket megillető falatot tőlök megvonni egyáltalán 
nem akarjuk. De a hazai egyház szükségleteit min
denki látja; azok úgyszólván önkénytelenül fel

tűnnek. A családtagokról való gondoskodást a 
természetes kötelességérzés kövoteli s a szemünk 
előtt lévő baj és nyomor enyhítésére már a szá
nalom is indít. Azért ez a törvény könnyebb 
része. Krisztus törvényének n o h  e z o b b  részo az 
engedolmesség azon parancsával szemben : „Élmén
yén mind e széles világra, prédikáljátok az Evan- 
gyéliomot minden teremtett állatnak.“ S épen azért 
sújtja az Ur „jaj“ szava mindazokat, kik a törvény 
nehezebb részénok betöltéso alól felmentve érzik 
magokat, csak azért mivel a törvény könnyebb 
részét teljesitik.

A róni Ki  e g y h á z  jogot és hatalmat tu 
lajdonit magának az isteni törvények megváltozta
tására s arra hogy alólok felmentést adhat. Sze
rinte az egyik téren tapasztalható hiány, a másik 
téron szerzett felesszámu jócselekedotek által pótol
ható. Evangélikus keresztyén ember előtt a Krisztus 
törvényeinek valamelyike alóli dispenzálás — is
meretlen fogalom. Kcá nézvo (feltétlen érvényű az 
Ur azon szava: „Ha szerettek ongemet úgy tartsátok 
meg az én parancsolataimat.“ (Jan. 14, 15 ) S az 
utolsó parancs, melyet tanítványainak adott, vagyis 
a missziói parancs legkevésbé sem képezhet ez alól 
kivételt. Epen azért minden evangélikus h i v ő  
köteles bizonyos módon a misszió ügyét szolgálni, 
ha azt nkarja, hogy az Ur őzen parancsával szem
ben nyugodt legyen a lolkiösmerete s aki a „Mia
tyánk“ második kérését nem akarja mint képmu
tató imádkozni, annak minden tőle lehetőt ol kell 
követni arra nézve, hogy a Krisztus országa csak
ugyan eljöhessen mindazokhoz, kik most még távol 
vannak tőle.

De nem volt-o meg az evangélikus egyház 
sokáig misszió nélkül ? Igen ! Csakhogy ez az idő 
korántsem volt hasznára Bellarmin gúnyosan utalt 
rá, hogy az evang. egyházban nincsen misszió-érzék
— s az egyház nem adhatott erre j i  vádra érdem
leges feleletet. S mig erejét gyakran felemésztették 
kicsinyes pártoskodások s theológia vitatkozások,
— theológusai bizonyára nem fordították volna ide- 
jöket a „ménta, kapor és kömény megdézmálására4/ 
ha a misszió művén való közremunkálkodás által 
megismerték volna azon roppant feladatot, melyet 
a buddhizmusé, bralimanizmusz, Izlam stb. leküz
dése állít a Krisztus egyháza elé.

De ha az evang. egyház ^missziói mulasztása, 
fonál lása első századaiban nem is igazolható, leg- 
alább menthető. Portugál és Spanyolország, ezen 
katliolikus államok uralkodtak a tengerok felelt. 
Ök bírták mindazon gyatmatokat, melyekben a 
pogányokkal érintkezni lelietettovolna. Sőt a lutheri 
reformáczió országai sok ideig még akkor is el
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voltak zárva a pogány országokkal való érintkezés
től, midőn Hollandia és Angolország már nagy 
gyarmatokat szereztek. Nem ismerték a pogányokat 
s igy nem is ébredtek ahittéritós szükségességének 
tudatára. A világtörténelem folyása még nem in
tézte volt missziói felhívását a luth. kereszténység' 
hez. De ezen felszólítás lel nem maradt s az ev* 
luth. kereszténység kész örömmel engedelmeskedett 
neki. Mint Amerika és Angolországban Hollandia 
Francziaország és a Svájczban, úgy Svéd és Nor
végia, Dánia, Finnország és Németország különböző 
részeinek lutheránus egyházaiban is élénk missziói 
élet keletkezett. S aki még most is vonakodik részt- 
venni a luth. missóid munkáján, azt méltán isujtja 
az Ur azon szava : „Ha ón nem jöttem volna és 
nem szóltam volna nekik, nem volna bűnök , de 
nincsen most mivel menteniek az ő bűnöket,“ 
(Jan. 15. 22.)

S váljon megkárosodott-e amiatt a honi egy
ház, hogy a külmisszióra oly sokat^áldoznak tagjai ? 
Nem, sőt épen megfordítva áll a dolog. A missiói 
munkásságából gazdag áldás áradt a misszionáló 
egyházakra. Benső életők mélyebb és gazdagabb 
lett, hitök erősödött, munkaerejök fokozódott, — a 
hitközösség tudata s az együvétartozás érzése pedig 
mi a szivekből olyan könnyen ki szokott veszni^ 
hatalmasan fellendült általa. Németországban pél
dául épen azon vidékeken látogatják legszorgalma
sabban az isten tiszteletet, járulnak legtömegeseb
ben az úrvacsorához, áldoznak legtöbbet a hazai 
egyház szükségleteire s a belmisszió intézményéig 
hol a külmisszió iránti érdeklődés és áldozatkész
ség is a legnagyobb : igy a lüneburgi pusztán, a 
Wupperthalban, Württembergben stb.

Az első, ki ki Németországon luth. misszio- 
nárusokat képzett s küldött ki, Franke H. Ágost 
volt Halléban. Azon tőkék kamataiból, melyeket 
keletindiai misszió-intézetére gyűjtött, még most is 
segélyzik a lipcsei ev. luth. misszió egyesületet. S 
mégsem mondhatja senki, hogy emiatt árvaháza s 
mindazon nagyszerű belmissziói intézet, melyet 
Halleben létésitett, megkárosodott volna.

„Szegények mindenkor lesznek véletek“, mond
ja az Ur ; a szükség sohasem fog teljesen meg
szűnni az egyházban. Ha addig akarunk várni a 
hittéritéssel, mig az egyház minden baján és 
szükségletén segítettünk, úgy sohasem fogjuk azt 
megkezdeni. Pál és Barnabás sem kezdték volna 
meg soha missziói kőrútjukat, ha addig vártak 
volna, mig Antiókhiában nem lett volna többé sem
mi dolguk. De az antiókhiai gyülekezet nem volt 
szűkkeblű s azért meghallotta a Szent Lélek misz- 
szióra buzdító szózatát. S midőn Pál és Barnabás 
az első „missziói jelentést“ megtartották (Ap. csel. 
14, 27), melyből kézzelfoghatóan kitűnt, hogy mind
azon Ígéretek, melyeket Isten a pogányok üdvére 
vonatkozólag tett (Jéz. 60 stb.), a Jézus Krisztus

ban beteljesedtek s hogy ő valójában nemcsak 
„Izralelnek reménysége“, hanem „a pogány népek
nek megvilágositásokra való világosság“ is, — ak
kor az antiókhiaiak hite annyira megerősödött, hogy 
azt jobban semmi más meg nem erősíthette volna.

S váljon mi nem szorulunk-e többé hitünk 
ilyetén erősítésére ? Nincs-e közöttünk sok olyan, 
kik ugyan élvezni akarják a keresztyén kultúra 
gyümölcseit, de azon fával szemben, mely ezen 
gyümölcsöt termi, az élő keresztyén kegyességgel 
szemben hideg, közönyös, szkeptikus állást foglal
nak el? Nem szüksóges-e ezeknek a pogányok pél
dáján megmutatni, hogy hová vezet elvégre is az 
„Isten nélkül való élet“ ? (Efez. 2, 12.) Váljon pró- 
dikáczióink olyan megkapok és népiesek-e, hogy 
felesleges azokat a misszió történetéből oly bőven 
meríthető, megkapó példákkal illusztrálni ? S váljon 
a keresztény népirodalom olyan gazdag-e már mi- 
nálunk, hogy a jó missziói iratokkal való kieli- 
gítést nélkülözheti ? S hogy mennyire képes a 
misszió iránti szeretet valamely nép áldozatkész
ségét fokozni, azt fényesen bizonyítja Norvégia luth. 
egyháza. A természet által csak kevéssé megáldott, 
iparban szűkölködő, szegény ország ez, — hanem 
a külmisszióra 1894-ben 580,000 márkát gyűjtött 
Norvégia hivő lutheránus népe. Valóban lélekeme
lő bizsonyság ez, az élő hit minden nehézségen dia
dalmaskodó ereje mellett !

Megdönthetetlen alapelv Isten országában, 
hogy az ő törvényei iránti engedelmesség gazdag 
áldást rejt magában s hogy bölcs használat mellett

•fVH /y\

a legkisebb erő is növekedik. Isten ̂ adománya egy
úttal egy feladatot is rejt magában, s az ö legna
gyobb adománya, a t i s z t a  e v a n g e l i o m ,  
azt a feladatot rakja azon egyházra, melyre ezen 
adomány bízatott, hogy szétvigye azt széles e világ
ba. J a j n e k i ,  ha ezen feladatának nem akar 
megfelelni, mert beteljesedik rajta, hogy „akinek 
nincsen, a mije vagyon is elvétetik tőle“. Á l d á s  
r e á, ha megteszi kötelességét, mert akkor betelik 
rajta amai ígéret, hogy „aki bőven vet, bőven is 
arat !“

Lipcse.
von Schmai'tz

m issziói igazgató.

Nagy missziói adományok.

V a h 1 dániai evang. prépost nemrég közzé
tett statisztikai kimutatása szerint a föld összes 
evang. misszióegyesületeinek bevétele 1894-ben 
55.183.660 márka volt. Ezen összeghez Ángolország 
23Á80.920 márkával járult, mig az északamerikai 
egyesült államok 16.272.180 márkát, Németország 
pedig 4.460.200 márkát adtak hozzá.
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A misszióogyesületek bovételo óvröl-évro nö
vekszik s bizonyos, hogy a jövedolom zömét a sok 
százezer apró kis adomány összego képezi ; de fel
emelő annak látása, hogy mily mértékbon emelik 
azt az olyan nagyobb adományok, melyeket az Ur 
Jézus Krisztus gazdag kővetői raknak a misszió 
oltárára. Erre vonatkozólag közlünk néhány adatot 
az „Evang. Missiónen“ f. é. 10 száma alapján.

Stanley, a hires Afrika utazó 1875. november
11-én egy lapban arra hívta fel az angolokat, hogy 
Uganda megtérítésére nagy evangélikus misszió- 
egyesületet alkossanak s mielőtt egy hónap öltéit 
volna az egyesület két 100.000 márkás adományt 
kapott s rövid idő alatt 480.000 márka állott ren
delkezésére. — Ha az angol egyházi misszióegyo- 
sülét utolsó évkönyvót átlapozzuk, úgy a rendes 
é v i j á r u l é k o k  (tagsági dijak) között 5000 
márkáig emelkedő összegekro akadunk s az egy
szer s mindenkorra tott adományok között 8 egyen
ként 20.000, eg}' 40000 s egy 6ö.2l4 márkára ta
lálunk. Csodálkozásunk még fokozódik, ha azon 
hagyományokat nézzük, molyeket az utolsó évben 
az egyesület javára tettek. Ezek között 11 hagyo
mány meghaladja a 20.000 márkát, egy 77.830, 
egy 80.000 egy pedig 90.000 márka s ha az 1804|95. 
évi hagyományokat összegezzük, úgy 908.650 már
kát nyerünk. S őzt az összeget csak e g y  angol 
misszióegyesület kapta e g y  esztendőben.

Az angol baptisták misszióegyesületénok utol
só évkönyvében fel vannak sorolva az egylet azon 
még élő jóltevői, kik a misszióra a legnagyobb 
összegoket adományozták s ezek között 18 van olyan, 
kik egyenként 25000 márkánál többet adtak. Első 
helyen áll a jotékonságáról hires A r t h  i n g  t o n  
Róbert Leedsből, ki óriási vagyonát Istenországára 
forditja s maga a legszerényebb viszonyok között 
él. Ez ennek az egyesületnek 164 000 marsát adott, 
mig sok szazezor márkát más egyesületek között 
osztott szét.

Az önzetlen áldozatkészség szép példáját ad
ta legújabban az Uj Hebridákon működő hiros 
skót misszionárus P á n t o n ;  önéletrajza, mely 
korunk egyik legjelesebb missziói művo 240.000 
márkát jövedelmezett s nemrég ezen egész össze
get egyházának ajándékozta avégett, hogy az az 
Uj-Hebridákon ezentúl még eredményesebben foly
tathassa a hittérités szent munkáját.

1894. szeptember havában kitűnt, hogy a 
veszleyánusok misszióegyesületének 600.000 márka 
deficzitje van. Ezen roppant összeg fedezése végott 
nagy „szeretetlakomát“ rendeztek, mely v é r a d á 
son felül sikerült. A jelenlévők egymásután tették 
le áldozatukat a misszió oltárára. Az egyik 20.000 
márkát adott a saját s tízezret a családja nevében 
stb. s este azon tudatban mentek szót, hogy az 
adósság a|a része fedezve van.

A tcstvérgyülokezot tavalyi nagy hiányának 
csodálatos, gyors törlesztéséről már az 1-sö számban, 
szóltunk s igy azt most nem ismételjük. De meg- 
omlitjiik, hogy a misszióra a legnagyobb adomá
nyokat Eszakamerika evangélikus egyházaiban ad
ták. 1879.-ben egy bizonyus Otisz nevű ur 1 mil
lió dollárt vagyis 4 millió márkát testált egy ame
rikai ovang. misszió egyesületnek s 1885-bon ugya
nazon egyesület Svett Samutól 2 milió márkát ka
pott ; 1878-ban pedig valami illand Dániel összes 
7.576,000 márka vagyonát egy másik amerikai ev. 
misszió egyesületre hagyta.

Németország ovang. egyházaiban a legnagyobb 
ősszogot vagyis 800.000 márkát Cracnu Herman 
Adolf boroszlói magányzó hagyta testvérpyülekezet- 
iiek* o mellé sorakozik vagy három 100.000 márkás 
hagyomány s azután már csak 50.000 márkát ado
mányok következnek.

Ezen óriási misszión adományok és hagyo
mányok a külföldi evangélikus testvérek nagy hi
téről tesznek tanúbizonyságot s ha meggondoljuk^ 
hogy milyen keveset teszünk mi ezen a téren, úgy 
feltüntetik egyúttal a mi hitetlenségünket is f  

k (II. kor. 9, 6.)

A lipcsei ev. luth. missziőegyesületről.
Yczérczikkiink köz. Utolsó számunk szerkesz

tői üzenetében czikket Ígérünk a kül és bel- 
misszió egymáshoz való viszonyáról. Azt vél
jük, hogy erről a fontos kérdésről csak az irhát, 
alaposan és meggyőzően, kinek ezen a téren bő 
tapasztalatai vannak Evégből felkértük reá a 
lipcsei ev. luth misszió kitűnő igazgatóját, ki 
nagy elfoglaltsága daczára is szivesen megfelelt 
kérelmünknek Jeles c/ikkét lapunk vezérlő 
bel vén közöljük s kérjük olvasóinkat h >gy helye
sebb megértés végett olvassák el teljesen azon 
bibliai verset (Máté 23 23), melyre szerző gon
dolatmenetét épitette.

Reméljük, hogy ezen meggyőző c/.ikk sok 
eddig közönyös egyháztagot megnyer a szent 
ügynek, kik belmissziói tevékenységűkben el 
nem lankadva, ezentúl a kül missziónak is szentel
nek egy kis érdeklődést, fáradságot és áldoza
tot. A szerzőnek megtisztelő Hzivességéért e helyen 
is hálás köszönetét mondunk. .

Halálhír. Szeptember 7-én ezen szűkszavú 
sürgöny érkezett Afrikából Lipcsébe: Kämpf 
died —  Kämpf meghalt, Ezen sürgöny egy fiatal 
missziónárus testvér halálát jelentette. Kämpf 
még csak az 1892 év Őszén ment ki Afrikába, 
hol f. é. julius 22-ig Jimba nevű állomásunkon 
maradt s főigyekezetét a benszülöttek nyelvé
nek alapos megtanulására fordította. Most, bogy 
a nyelvet már tökéletesen birta, önálló missziói
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működés megkezdése végett Mbúngú állomásra 
helyezték, hol feladatának a legodaadóbb hű
séggel s nagy ön feláldozással igyekezett meg
felelni, midőn hirtelen fekete vizi lázba esett, 
mely megölte életerejét. Az ilyen vessztesség 
mindég nehezen sújtja a missziói egyesületet, 
de kétszeres fájdalommal nehezedik reá akkor, 
midőn egy ilyen sokat Ígérő erő, tulajdonképen- 
müködésének megkezdése előtt száll a sirba s 
vele mind az a sok költség mibe egy nrsszió- 
nárus kiképeztetése kerül. K i. p‘

Uj munkaerő. Egyesületünk tavaly új mi- 
ssziót.^Hensolt és von Soden kisazszonyokat 
küldte ki, hogy az egyesület leányiskoláiban 
tanítsanak s emellett a férfi misszionárusokra 
csaknem megközelithetlen előkelő ind nők meg
térítésére is törekedjenek. Ezek száma újabban 
megszaporodott, amennyiben Prozell Hildegard 
kisaszony, Prozell G r. schwarzeckshofi (Livland) 
földbirtokos tanítónő leánya is felajánlotta szol
gálatát missziónknak. Az egyesület ajánlatát 
örömmel fogadta, sm iután az angól nyelvet jól 
beszéli, az intézetben nyert néhány havi kiké- 
peztetés után már szept. 18-án útnak indította 
őt Indiába. Vele utaztak Zietzschmann missió- 
nárusnő és Schöner misszión árus, kik egészségi 
okokból hosszabb időt itthon töltöttek Európá
ban s Hofstätter kisasszony, Eilwein misszióná- 
rus menyasszonya. Isten áldása kisérje őket Út
jukon és működési helyökön.

Különféle misszióegyesületekröl.
A bá-zeli misszióegyesület. Mint lapunk be;

köszöntő czikkében említettük, az 1894 év őszi 
hónapjaiban Limbach Samu bázeli missziónárus 
beutazta hazánk németnyelvű lutheránus gyüleke
zeteinek nagy részét, a végből, hogy predikálásával 
érdeklődést keltsen a misszió iránt s a bázeli misz- 
szióegyesületnek áldozatkész barátokat szerezzen 
közöttünk.* )

Mi ugyan első sorban a l i p c s e i  ev. luth. 
misszióegyesület támogatását s működésének ismer
tetését tettük feladatunkká, mivel azon megyöző- 
désen vagyunk, hogy mindenek felett hitünk cse
lédeit kell segélyeznünk és saját egykázunk ter-
Í'esztését kötelességünk elő segíteni (Gál. 6, 10). 
)e mivel ezen kívül még igen sok más prot. misz- 

szió egyesület is létezik, melyek más és más vidé
ken és eszközökkel, ugyanazon czélt, a keresztyén 
egyház terjesztését szolgálják, időnként, amennyire 
terünk engedi, ezeket is ismertetjük. S mert a bá
zeli misszióegyesülettel, a fenti akalommal többen 
közelebbi visszonyba léptek, talán nem végzünk hi
ábavaló munkát, ha ezúttal részletesebb tudósítást 
közlünk róla. **)

Bázelben eleinte csak missziói intézet létezett, 
melyben misszionárusokat neveltek, kik kiképezte-

tésök után idegen, leginkább az angol egyházi 
misszióegyesület szolgálatába léptek. Ezen intézet 
már 80 esztendeje létezik, de önálló missziói mű
ködést csak i82i-ben kezdett kifejteni a Kaukázus
ban, mignem azt az orosz czár L 35 ben eltiltotta, 
Hasonlóan járt azon vállalat is, melyet 1827-28-ban 
Libériában kísérlettek meg, sok áldozattal, de 
eredménytelenül. Jelenleg a bázeli misszióegyesület 
munkásai 4 helyen működnek, még pedig a afri
kai aranypartokon, India délnyugati részén, Khiná- 
ban és Kamerunban.

A misszió intézetben eddig 1411 fiatal ember 
nyert kiképeztetést. kik közül a Kaukázusban 25, 
az aranypartokon 200, Indiában 237, Khinában 38, 
Kamerunban 82, idegen misszióegyesüjeteknél pe
dig 233 nyert alkalmazást. A többiek Északarneri- 
kába, Brazíliába, déli Oroszországba s Ausztráliába 
mentek lelkészekül. Az egyesület legutolsó (1894. 
évi) kimutatása szerint, 51 állomáson s 406 külál- 
lomáson 170 missziónárus és 777 benszülött kiegé
szítő működött 30.200 megkeresztelt egyháztag között 
Az iskólákat 13.771 tanuló látogatta, az évi összes 
bevétel pedig 1.051.642 márka volt. (Folyt, köv.)

Egyről-másról.
A kereszténység Brit-Indiaban, egyre ter

jed. Az 1891-ben tartott hivatalos népszámlálás sze
rint akkor 2.036.590 volt a pogánykeresztények 
száma. Ezek közül a túlnyomó többség, vagyis 
1.248.529 a római egyházra esik, ami nem csoda, 
ha meggondoljuk, hogy a romái misszió már 350 
esztendeje működik Indiában. A rómaiak mellett 
van 200.^49 szyriai Jakab keresztény, mig a ben
szülött evangélikusok száma 590 ezerre tehető, kik 
közül ismét 207 ezer anglikánus, 197 ezer baptista 
67 ezer lutheránus, 33 ezer preszbyteriánus, 24 ezer 
methodista stb. A keresztények Brit-India összla
kosságának csak 4—5 százalékát képezik, de mig 
az utolsó tiz év alatt a brahmanisták és mohame- 
dáuusok csak 11 százalékkal szaporodtak, addig a 
róni. kath. egyház híveinek számáé 19 százalék az 
evang. egyházé pd. 34 százalékkal emelkedett. Szép 
fényt vett a kér. misszióra, hogy mig Indiában át
lag csak 6 százalák az Írni és olvasni tudó férfiak 
száma, addig 1000 keresztény férfi között máris 
343, 1000 kér. nő közül pd. 136 olvas és ir folyé
konyan, mig 1000 indiai nő között csak 3 tud ol
vasni és irni, A benszülött keresztények három-ne
gyed része a madrászi tartományban lakik s a 
túlnyomó többség az elnyomott lakosság s az al
sóbb kasztokból kerül elő.

Uj missziói atlasz. Tagadhatatlan, hogy a 
a missziói müveket és tudósításokat csak a megfelelő 
térkép segítségével érthetjük meg teljesen. Megfe
lelő magyar missziói térkép vagy atlasz felett, sajnos 
nem rendelkezünk, de legújabban dr. Gründenmann 
mörzi lelkész szerkesztésében „Neuer Missions-At- 
lasz“ czim alatt, kitűnő német mű jelent meg a 
könyvpiaczon. Ezen mű 35 térképet tartalmaz s te
kintve azt, hogy az összes evang. misszió egyesü
letekre kiterjeszti figyelmét, sőt a kath. misszió 
egyesületek működési helyeiről is könnyen áttekint
hető képet, ád, minden, misszióbarátnak melegen 
ajánlható. Ara félbőrkötésben 9.20 márka s meg
rendelhető Wagner és Debes műintézetében Stutt
gartban.

*) 38 gyülekezetben p réd ikált 3 702 frt 50 krt gyűjtött.
*) Die B aseler Missio euf ih ren  A rbeitetsíeldern . Yon 

M isssionssekretkär W ürz. L ásd  ; „Alig. M issions Zeitschrift^," 
4 Heft.

Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1896.
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Protestantismus és liberallsmus.
Különös ezim. Hogy is lehet e kettőt 

együvé helyezni ? Az egyik a keresz- 
tyénség megújulásának jelzője, a másik 
egy különösen hazánkban felszínen levő 
politikai párt és világnézet neve. Néze
tünk is az, hogy e kettőnek egymáshoz 
semmi köze, hogy e kettőt újabban tel
jesen illetéktelenül akarják mindenáron 
egvhe kapcsolni. Naniainkhan szinte dog
mává kezd válni elmen a szerencsétlen 
dogma gyűlölő korban, hogy a mi pro
testáns, annak liberálisnak kell lenni s 
hogy a ki a mai értelemben nem liberá
lis, az, ha a protestáns nevet is viseli, tu
lajdonképen apostata s hűtlen lett a ro- 
formáczió elveihez és eszméihez, az el
fogult ember, a sötétség birodalmának 
tagja, lutheránus jezsuita. Ezért azután 
nagy elszántság kell ahhoz, hogy valaki 
mint protestáns a liberalism üst ne kövesse 
tüskön bokron. Igazi protestáns a mai 
közvélemény szerint csak az, a ki valódi 
„ l i b e r a l i s m ü s t  l e h e l  *),“ a ki a 
liberalismus eszméit hangoztatja úton út
félen, a ki az új egyházpolitikai törvé
nyek lelkes imádója, aki azokban a pro
testáns szellem és elvek győzelmét, hogy 
ne mondjam diadalát látja.

Politikáról nem szeretünk szólani, 
mert a z z a l  t a r t u n k ,  a k i  a z t  
m o n d t a ,  h o g y  a p o 1 i t i k a c s u- 
n y a  mesterség. Kénytelenek vagyunk 
ez alkalommal kivételesen mégis a politi
káról szólani; mert napról napra inkább

•) Laszkáry arany ni und ésa.

vonatkozásba hozatik a politika a val
lással.

„A protestantismus a szabadság val
lása—s minden, a mi a szabadságot és az 
úgynevezett szabadelvűséget előmoz
dítja, azt a protestáns embernek pártfo
golnia kell.'* Ez egyike a mai közkeletű 
szállóigéknek. Németországban nem azo
nosította magát a protestantismus azokkal, 
a kik ott a liberalismus szóvivői és az 
egyházpolitikai törvények megalkotói vol
tak. A positiv egyházi körök a konser
vativ táborban voltak s küzdtek az új 
alkotások ellen, inelveknek fő szóvivői 
azok voltak, kik azt óhajtották, hogy csak 
az imént egységessé lett Németországban 
az egyház árnyékán kivűl is élhessen az 
ember, persze a politikai liberalismus en- 
thusiastái csalódtak; mert Németország
ban ma is minden tisztességes ember az 
egyház árnyékában akar élni. Csalódtak 
azok is, a kik politikai téren akarták 
megtörni a katholicisinus erejét; mert 
épen a liberalismus tette erőssé és hatal
massá a római katholicismust Németor
szágban. A liberalismus gyermekei a 
szoezialisták gyűlölik az anyát s az anya- 
párt ma már csak töredék.

A politikai liberalismus anyja nem a 
reformaczio, hanem afranczia forradalom, 
már pedig tudjuk azt, hogy a franczia 
forradalom valódi róni. katli. talajon ke
letkezett. A forradalom áldásait emlegetik 
sokan s azon borzasztó vérontásokat és 
őrjöngést sem tartják nagy bérnek a for
radalom igazi vívmányaival szemben. 
Komoly franczia tudósok, a minő Taino

Előfizetési ár :
Egész évre . 2 frt. 
Fél évre . . .  1 frt.

Felelős szorkesztő és kiadó: 

S Z E B E R E N Y I  L A J O S  Z S.
ág h. ev. lelkész B.-Csabán.

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

intézendők.
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is, kimutatják, hogy azon vívmányok ta
lán még sokkal alaposabban megvalósul
tak volna a franczia forradalom nélkül 
is (Taine „Ajelenkori Francziaország ala
kulása“). A pápák és az ultramontán Írók 
szeretik ugyan a forradalom forrását a 
protestantismusban keresni és különösen 
a reformáczióban ; de ezen igyekezetüket 
a történelem semmivé teszi. A forradalom 
typusa a reformáezio korabeli rajongókban 
(Münster) kereshető ; de ezen utóbbiak 
eredete speciálisan katholikus és a fran- 
ciskánus mozgalmakban található fel csi
rája, A liberalismus csak a protestáns 
rationalisimissal hozható vonatkozásba, 
de az ma már a letűnő vallási irányok
hoz tartozik.

Nincs valami fonákabb eljárás s já
ték azzal, a mi szent, mint magát a pro
testáns elnevezést vonatkozásba hozni a 
mai politikai liberalizmussal. Honnan 
eredt a protestáns név? A speyeri biro
dalmi gyűlésen az ev. rendek protestál
tak az ellen, hogy a lekiismeret ügyében 
a többség határozzon. A liberalismusnál 
épen a többség a fő — nem is tekintve 
arra, nem is csinálva lelkiismeretet abból, 
hogy miképen és mily úton jön létre a 
többség: az uj kor e legnagyobb zsar
noka, Azok tehát, a kik a speyeri biro
dalmi gyűlésen a többség erőszakossága 
ellen tiltakoztak, a parlamentarizmus, az 
„alkotmányos gondolkozás mód“ ellen vé
tettek !

A reformáczionál inkább a conserva- 
tiv elem volt a fő, a mennyiben a refor- 
máczió nem egyéb mint ragaszkodás, visz- 
szatérés a régihez, a régi megtisztúlt alak
jához.

A reformáczió fő alakjainál is hiába 
keressük a mai liberalismus főbb jellem
vonásait. Luther maga is nagyon ragasz
kodott a régihez s csak azt döntötte le, a 
mi a régiben nem volt igazán régi. A re- 
formáczio liberális enthusiastái, az oltár és 
feszület rombolók, ellen senkisem har- 
czolt nagyobb elszántsággal mint épen ő. 
Persze akadnak teológiaiprofessorok, akik 
azt mondogatják: „mi csak a Wormsi 
országgyűlésig szereplő Luthert tartjuk a 
magunkénak, az öreg Luthert odaadjuk 
másoknak.“ Ez a szellemes mondás nagy 
vétség Luther és a reformatioval szemben. 
Lutherben a Wormsi országgyűlésig is 
erős a conservativ, a történeti irány. A tör
téneti irány megtagadói az anabaptisták,

a münsteri rajongók, a mennyei próféták 
s ezekben kereshet a mai liberalismus 
méltó példányképeket. Maga Calvin is con
servativ jellemű férfiú volt — s hogy a 
felekezetnélküliségért nem rajongott va
lami nagyon, arra nézve bizonyitékúl 
szolgálhat Servettel való elbánása. Mint 
általános dogmát halljuk úton útfélen em
legetni, hogy a protestantismus a „szabad
ság“ és „haladás“ vallása. Még egyházi be
szédekben is használják ezta semmit mondó 
trázist. Hogy „szabadság“ és „haladás“ 
vallási fogalmak lennének, azt tagadjuk. 
Luther lelkiismerete kötve volt az Isten 
igéjéhez — a keresztyén ember lelkiisme
rete oda van lánczolva az evangeliomhoz. 
Mi azon elvektől einem szabadulhatunk s 
Krisztus evangeliomán túl sem halad
hatunk !

A protestantismus nem azonositható 
tehát a mai divatos liberalismussal." Nem 
állitjuk azt, hogy aki a politikai liberalis
mus hive, az jó protestáns nem lehet —- 
lehet épen úgy mintáz, aki aliberalismus- 
nak ellensége, csak politikai érdekből ne
adja fel vallása és egyháza érdekeit. A libe
ralismus politikai elv, a mely mint olyan 
örök érvényű nem lehet és ha majd üt órá
ja, az is letűnik a túlhaladott álláspontok 
régiség tárába — s épen azért hazánkban 
is veszedelmes játék az, ha mi egy val
lási örök érvényű elvet, a minő a pro- 
tenstantismus is, össze kapcsolunk egy 
múló politikai divat fogalommal, a minő 
a liberalismus is — veszedelmes azért ; 
mert az utóbbinak bukása nagy kárt 
okozhat egyházunkban is.

A „szabadelvűsködés“ már eddig is 
nagy kárt tett egyházunkban; mert szá
mos speciálisan egyházi érdek könnyelmű 
feladására vezetett; mert lehetetlenné tette 
sok régi üdvös egyházi intézmény helyes 
alapon való tova fejlesztését. Az igazi 
szabadelvüséget mi ne keressük a fran
czia forradalomban, sem a „páholyok“ 
titkosdi játékjaiban, sem az állam minden 
hatóságát előmozdító intézményekben, ha
nem azon apostoli szózatban, mely szerint 
a Jézus Krisztusban nincs sem római, 
sem görög, sem úr, sem szolga, sem férfiú, 
sem nő, hanem mindnyájunknak egynek 
kell lenni ő benne. Az igazi liberalismus, 
melytől azonban a mai politikai liberalis
mus oly távol áll mint Makó Jeruzsálem
től, Urunk azon szavaiban keresendő : „a 
mit nem kivántok hogy az emberek cse-



lekenjenek veletek, ti sem eselekedjétok 
azt azokkal.“

. Conservutiv.

ki  u m c s o r a  szereztetés* és jelenlösége tek in
tettel a külföldi újabb Yitakra

A kritikh főeredménye, a mely iráut Jülicher 
Spitta és Grafe egyetértenek, üzen állítás, hogy nz 
úrvacsora nem is az Ur szerzése. Minden tudomá
nyos hypothcsistől — Jülicher s társainak ezen 
állítása se tekinthető egyébnek — azt követeljük, 
hogy bizonyos tényállást, a molylyel a tudomány 
foglalkozik, a hypothesis által érthetőbbé s vilá
gosabbá tegyen. Ezen hypothesis mellett pedig az 
egészen érthető és világos tényállás érthetetlenné 
s homályossá válik. Tény ugyanis az. hogy a ke
resztyén egyház már az első században, már az 
apostolok idejében ünnepelte uz úrvacsorát mint 
az Ur meghagyásán alapuló szent cselekményt. 
Ezt a kritikusok sem tagadhatják. I’ul tanúsága, 
a melyről majd alább szolunk, ezt a tényt kétség
telenné teszi. S ez a tényállás nagyon érthető do
log, ha ignzat adunk uz ős keresztyén felfogásnak, 
ha elismerjük, hogy az úrvacsora valóban az Ur 
szerzésén alapul. Iia azonban ezt tagadjuk, telje
sen érthetetlenné lesz az urvacsorai szokás kelet
kezése, akkor valamiképen meg kell ezt magya
rázni. Jülicher és Spitta ennek szükségét érezvén 
igyekeztek is mindegyik a maga módja szerint az 
urvacsorai szokás keletkezését érthetővé tenni. 
Kétségtelen, ha ilyen képet, a minőt ők az egész
ről festenek, valami régi iratban találtak volna, 
éles kritikájukkal régen neki rontottak volna; de 
mivel ők lestették, megfeledkeznek a kritikáról. 
Mindent kritizálnak, csak a saját eszük találmá
nyait nem.

Már az, hogy az apostolok az úrvacsorát is
mételték volna, a nélkül, hogy Jézus őket arra 
feljogosította volna, nagyon valószínűtlen. Teljesen 
lehetetlen pedig, hogy az apostolok tudtával és 
hallgatag beleegyezésével lassanként azon téves 
felfogás kapott volna lábra, hogy az úrvacsora 
Jézus szereztetése. Ezt csak olyan theologia tart
hatja valószínűnek, a mely egyáltalában az összes 
evangyeliomi traditiót félreértés, mythosok, hazug
ságok és tendenczíózus átalakításokból származtatja. 
De felesleges is lett volna az úrvacsora ezen iga
zolása. Ila az apostolok és a jeruzsálomi gyüleke
zet kezdettől fogva ünnepelték az úrvacsorát, ha
bár tudták, hogy ezt saját szivük indítására és 
nem azUr parancsára teszik, okkor később se érez 
hették Jézus ilynemű meghagyására való hivatko
zás szükségességét. Iiu i edig igaz az, a mit Jülicher 
mond, hogy az első gyülekezet felfogása szerint 
Jézus halálának ezen mindennapi omlékiinnepe, 
(mely a gyülekezeti életnek mintegy középpont
ját képezte) „Jézus akarata ellen, Jézus megha
jtása  nélkül nem is keletkezhetett“ — akkor hát 
nem is keletkezett a nélkül.

De talán Pál apostolra rá lehet kenni a té
ves felfogás keletkezését. Hiszen csak nala és ta
nítványánál Lukácsnál találjuk azon szavakat : 
„Ezt cselekcdjétek az én emlékezetemre !“

Pál apostolnak az úrvacsoráról szóló jelenté
sét figyelmesen megvizsgálva s tekintetbe vévo 
azon körülményeket, melyek közt az Íratott, köny- 
nyen kimutathatjuk, hogy Jézus meghagyása az 
uivacsorát illetőleg nem lehet Pál találmánya.

A ki azt mégis állítja, a legnagyobb hazugság
vádjával illeti nz apostolt ; mert Pál azt állítja, hogy 
az Úrtól vette, a mit a korinthusiaknak az úrva
csoráról mondott. Különféleképen magyarázzák ezen 
szavakat : „ego gar parelahon apó to kyrion.“ A 

I ki ugy magyarázza, hogy Pál itt különös kinyilat
koztatásra hivatkozik, az természetesen Pál jelen
tésének absolut s szószerinti hitelességet tulajdonit 
s a kritikával szóba se áll. Mi azonban azt hisszük, 
hogy itt nincs szó kinyilatkoztatásról. Mert „para- 
lambanein“ rendesen nem kinyilatkoztatás, bánom 
traditio által közvetített tudósításról használtatik, 
(p. o. I. Kor. 15, 8) „apó“ pedig ezen ige mellett s ha 
a tudósítás nem közvetlen, szerzőjére utal. Az „Ego“ 
nem azért all első helyen, mintha az apostol má
sokkal ellentétbe helyezkedne, hanem azért, mivel 
meg akarja mondani, hogy ő honnan vette azt, a 
mit a korinthusiaknak közölt. Hogy Pál azokat, kik
nek közvetítése által azt átvette, meg nem nevezi, 
azon nem kell osudálkoznunk. A korinthustak, kik
kel Pál természetesen már előbb közölte az úrva
csora szerzését, azt ugy is tudták. Hiszen Pál nem 
uj dolgokról ir nekik, hanem csak emlékezetükbe 
hozza azt, a mit ők már ismertek, arra akarván 
őket figyelmeztetni, hogy azon dolgok, melyek ná
luk történtek, ellentétben állanak az úrvacsora szer
zésével es jelentőségével. Tehát Pál tudósítása nem 
kinyilatkoztatáson, hanem a tradition alapul. Jogos 
feltevés, hogy Pál az ősapostoloktól, a jcruzsalemi 
gyülekezettől nyerte az úrvacsoráról való tudósítást, 
vagy ha máshonnan vette, jcruzsalemi látogatásá
nál tudomást szerzett arról, a mit Jeruzsálemben 
uz úrvacsoráról tudóik s tanítottak. Ha ilyen kö
rülmény ’k közt mégis az őskeresztyén felfogással 
ellenkezőt állított volna tudósításában, akkor nőm 
volna többó Jézus apostola.

Do nemcsak hazug, hanem egyszersmind na
gyon ügyetlen embernek kellene őt tekinteni, ha 
meggondoljuk, hogy ő mindezt oly gyülekezetnek 
irta, a hol ellenséges párt létezett, mely Péter ne
vét viselte. Ezek az eltérést észrevették volna s 
Pál maga a legalkalmasabb fegyvert szolgáltatta 
volna nekik tekintélyének • lerombolására. Vegro 
fontos az a körülmény is, hogy nem lehet kimu
tatni, mi indíthatta volna Pál apostolt az ui vacsorái 
traditio megváltoztatására, vagy ezen szertartás lé
tesítésére. Az ő theologiájában — sit venia verbo 
— az úrvacsora, habár ezt I. Kor. 11. tanúsága 
szerint igon nagyra becsülte, — nem játszik neve 
zetesebb szerepet, a mi annál feltűnőbb, minél na
gyobb nála a keresztség jelentősége. (A kritikusok 
nemsokára talán a keresztséget is Pál találmányá
nak fogják tartani). Pál a hitről, az újjászületésről, 
a bünbocsánat és megigazulásról szóló fejtegetései
ben gyakran rátér a keresztségre. Az úrvacsoráról 
alig szól leveleiben, kivévén a korinthiisiakhoz Írott 
első levelét (Eph. 52-bon nincs vonatkozás nz űr- 
vacsorára) a hol külső körülmények szolgáltak
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arra alkalmat. Mind ez érthetetlen, ha az úrvacsora / 
az ő találmánya lenne, vagy ha ő azon változtatá
sokat tett volna.

Azért lehetetlen az is, hogy azon szavak : 
„ezt cselekedjetek az én emlékezetemre“ Páltól 
eredtek volna.

Azon körülmény, hogy ezen szavak Márknál 
és Máténál hiányoznak, nem elég későbbi eredetük 
kimutatására. Mi jogosítja fel Jülichert arra, hogy 
Márk szövegének legnagyobb hitelt tulajdonítson ? 
Ha a négy tudósítás keletkezési idejére tekintünk, 
Pálé az elsőbbség. S ha azt mondják, hogy a synopti- 
kusok, habár sokkal későbben Írtak mint Pál, mégis 
egy, régibb szóbeli hagyományon alapulnak, arra 
utalunk, hogy Pál szövege is sokkal régibb a ko
rin husi levélnél. Azon hagyomány, a melyre ő tá
maszkodik, valószínűleg már fennállt Pál megtéré
sének idejében s nincs jogunk feltenni, hogy ő azon 
változtatott volna. A synoptikus traditió pedig sok
kal könnyebben változhatott, mert nem egy, hanem 
több ember képviselte. A kor tehát inkább Pál tu
dósítása mellett szól. A szöveg alakjára se lehet 
Márk érdekében hivatkozni. Igaz ugyan, hogy Pál 
szövege nem olyan egyszerű mint a synoptikusokó. 
De az egyszerűség nem mindig az eredetiségnek 
jele, a külső szöveg kritikánál épen a bonyolódott, 
nehezen érthető szövegnek adnak előnyt az egy
szerű és világos szöveggel szemben. A szóbeli ha
gyomány, a melyre Márk támaszkodik, nagyon is 
szeret egyszerűsíteni. Azonban az egyáltalában hi
ábavaló fáradság a négy tudósítás összehasonlítása 
által Jézus szavának szórót-szóra való rekonstruá
lását megkísérlem. Téves eljárás az, csak azt te
kinteni hitelesnek, a mi mind a négy tudósítás
ban megegyezik, vasy ha a majoritás gyarló elve 
szerint mindig a többségnek adnak igazat. Több 
pontnál p. o. a kehelynél, magától értetődik, hogy 
csak az egyik relatió lehet az eredeti ; mert a har
monizálás lehetetlenség. De, hogy melyiknek vin
dikáljuk az elsőbbséget, azt végre csak subjectiv 
okok és benyomások alapján lehet eldönteni. És 
elvégre Jézus a szereztetési igéket nem görögül, 
hanem aramul mondta.

Lehetetlerség szóról-szóra megállapítani azt, 
a mit Jézus maga az úrvacsora szerzésénél mon
dott, Nem is szükséges; mert a nélkül is tudjuk, 
hogy mi az úrvacsora jelentősége. A négy tudósí
tás, ha a szavakban nem is, de a lényegben telje
sen megegyezik. Ellenmondást nem találunk. Az 
az ellentét, a mit Jülicher Pál és Márk, illetőleg 
az utóbbiaknak forrása között konstruál, a való
ságban nem létezik. Márk maga mindenesetre, ha 
forrása ellenmondásban van saját és általában az 
általánosan elterjedt nézettel, vagy korrigálja a 
forrást, vagy pedig annak felfogását elfogadja. De 
ez utóbbi esetben világos és érthető módon kifeje
zésre juttatta volna azon nézetét hogy az úrva
csora nem alapszik az Ur rendeletén. Máskülön
ben olvasói czélzatát nem érthették. Azonban ezt ő 
nem teszi, de a forrást se korrigálja. Abból az kö
vetkezik, hogy nem is látott semmi ellenmondást 
forrása és a közönséges felfogás között, Márk te
hát úgy fogta fel az urvacsorai cselekményt, hogy 
az ismétlés magától értetődött. S honnan vette 
volna Márk ezt a régi traditiót oly időben, a mi
kor mindenki más felfogásnak hódolt ? Az őske- 
resztyón gyülekezet szóbeli hagyománya képezte

közvetlenül vagy közvetve a synoptikusok forrását 
Ki fogja azt elhinni, hogy ugyanazon emberek, a 
kik az úrvacsora eredeti értelmét megváltoztatták 
mégis hűen megőrizték volna az ellenük tanúskodó 
szavakat. Jülicher constructiója mellett olyan ha
gyomány, a milyent ő Márkból kiolvas, az első szá
zad második felében már nem is létezhetett. Más
kép állana a dolog, ha a jeruzsálemi gyülekezet 
hűen megőrizte volna az úrvacsora eredeti értelmét 
s az egész újítás csak Pál körében történt volna. 
Azonban kimutattuk, hogy ez ki van zárva I. Kor. 
11 tanúsága által. És azonkívül Márk másképen 
értékesítette volna ezt a traditiót. Bátran mond
hatjuk mind ezek után, hogy Józns szerezte az 
úrvacsorát; mert az urvacsorai szokás másképen 
rejtély marad s mert a források is e mellett tanús
kodnak.

(Vége köv,)

LRODALOiW.

M arkusovszky Sámuel. ,.A pozsonyi ág. hitv. 
evang. lyceum története kapcsolatban a pozsonyi 
ág. hitv. evang. egyház múltjával. Pozsony 1896. 
692 1.

Vaskos mii hngyta el nem régiben a sajtót, 
mely a pozsonyi ág li. ev. lyceum történetét tár
gyalja, kapcsolatban a pozsonyi ág. h. ev. egyház 
múltjával. A czim után indulva az olvasó könnyen 
tévedésbe jöhetne a mű olvasásával; mert benne 
az ág. hitv. evang. elnevezést nem találja, csak 
elvétve ; ellenben hemzseg a protestáns elvenezés- 
től, a mi nem egyszer zavarólag is hat. így pl. az 
az ág. hitv. evangélikusok egyetemes — kerületi 
gyűléseit, protestánsok egyetemes, kerületi gyűlése
inek nevezi, ami már az irály szabatosságánál fog
va sem engedhető meg, még kevésbé a történeti 
hűség szompontjából, amennyiben ugyanis hivata
los protestáns egyházi elnevezés nincs, nem is volt. 
Nem tudjuk micsoda jogon konfiskálta a szerző 
zsinatilag is meghatározott cziműnket ? Úgy lát
szik nem jól érzi magát a három nyelvű egyház
ban s egyesülni szeretne. Ám tessék, nyitva áll az 
ut, de bennünket ne akarjon magával ragadni.

A mű különben nagy szorgalommal van ösz- 
szeállitva, de nem minden hiány nélkül. Mig a 
szerző olykor tárgyával nagyon röviden bánik, 
máskor meg terjengőssé lesz, sőt mi több egyes 
mellékes dolgok leírásába fog, melyeket ily mű
vek olvasóinál mindig feli kell tételeznie. így töb
bek közt teljesen kimaradhatna a Sturm Jánosról 
szóló szakasz, a pietismus magyarázata; vagy leg
feljebb a jegyzetben említhette volna meg röviden. 
— A pozsonyi ev. egyház múltját is, amit a czim- 
ben ígér, nagyon röviden Írja le. Tekintve a forrá
sok sokaságát és közelvoltát a szerző jobban is ki
meríthette volna az első korszakot. Műve csakis



Bél Mátyástól kezdve domborodik ki. — Az olsö 
korszakban nagyon kevés újat hoz fel s csakis is
mert adatokat közöl, mintha nem is eredeti forrá
sok alapján dolgozott volna. Azt sem magyarázza 
meg eléggé, hogy miért alakult Pozsonyban oly 
késón ág. h. ev. gyülekezet, mikor másutt a rofor- 
máczióval egyidejűleg keletkeztek ág. h. ov. egy
házak. Elhihető-e, hogy Pozsonyban csak a XVII. 
század elején keletkezett volna ilyen ? Hogy az 
udvar közel volta hatott volna hátrányozólag, nem 
fogadható el érvnek ; mert magában Bócsben is ke
letkezett ág. h. ev. gyülekezet s különösön Miksá
tól nem volt mit félniük a jó pozsonyiaknak. — 
Az iskola képo is az első korszakban oly homá
lyos, hogy arról a szerzőnek sem lehotett világos 
képe. Hol virágzónak, hol hanyatlónak mondja az 
intézetet, do nőm indokolja az intézet virágzó vagy 
hanyatló képét.

Nagy súlyt fektet a szerző az életrajzokra, úgy 
hogy utána kell néznie az ombernek, hogy vala
hol pótolni valót találjon. Különösen nagy gondot 
fordított Bél Mátyásra, kinél minden órvoléso oda 
irányul, hogy az jó hazafi volt, iniullia azt valaki 
kétségbo vonná. Igen ám, de a szerző többet akar, 
ő Bélben mai értelemben vett hazafit keres, holot 
B.*l ev. egyházunk mind a három nyelvét művelte, 
mind a háromban egyformán jártas volt, mind a 
hármat szerette. — A mi Bélnek Krinanhoz való 
viszonyát illeti, hogy az nem akarta Krmant a ka- 
nonika visitátió alkalmával egyházába bocsátani, 
téves a szerző azon állítása, mintha ezt azért totte 
volna Bél, mivel a pozsonyi ev. gyülekezet a supe- 
rintendenseknek soha alávetvo nem volt. Ezen ál
lítás téves; mórt a zsolnai zsinaton a pozsonyi 
ev. gyülekezet is részt vett s igy nz ov. egyházi 
felsőbbséget elismerte. Bél egészen más okból nem 
engedte a superintendenst gyülekezotébo és pedig 
ennek oka az ő túlzott loyalitása volt, nőin akarta 
a király kegyét elveszíteni, mivel Krman, mint 
nagy Rákóczypárti élénk emlékében volt az ud
varnak.

A szerző kiváló szorgalma mellett nem hagy
hatjuk említés és méltó megrovás nélkül a mű 
egyik fertelme» hibáját, a midőn ugyanis a szorző 
elhagyja a történetíró komolyságát és kötelességét 
és a denuncians szerepét veszi fel szembon a neki is 
kenyeret adó intézettel. A 404 ik lapon szórul-szóra 
ezt mondja: „Mindazonáltal a pánszláv üzolmek 
ezután is fol-felbukkantak tót anyanyelvű tanuló
ink között és a legszigorúbb óvintézkedések mel
lett is m a s e m  t i s z t a  m é g  e g é s z e n  
i s k o l á n k  e z e n  f e r t e l e m t ő l . “ Tehát 
még ma sem tiszta a a pozsonyi lyceum e forte- 
lentől, ezt konstatálja azon intézet egy tót nevű 
tanára Markusovszky úr — neki talán külön 
titkos rendőrsége van, vagy talán szabad órá
it e jeles paedagogus a kémkedés nomos mes

terségére szánja ? Vagy talán az ő szoinében az 
kópoz fortéimét, ha valaki származását és nemzeti
ségét el nem tagadja V Az ily qualifikálhatlan gya- 
musitást másutt az intézet'sem hagyná szó nélkül; 
de nálunk o téren minden szabad.

„Protestáns árvaházi Naptár“ szerkeszti 
Konessey Béla, kiadja Ilornyánszky Viktor. 1897. 
Ára 30 kr, 106 I.

Mint a régi évfolyamok, úgy ezen évfolyam is 
gazdag tartalommal és szép képekkel jelent meg.

I Ev, naptár irodalmunk nem nagyon gazdag s igy 
minden jelenséget örömmol koll üdvözölnük. A szé
pen kiállított naptár megérdemelné azt, hogy na
gyobb olterjedtségnok is ^-vendjén, különösen az 
ov. ref. gyülekezetükben. A tartalom változatos s 
nem tisztán a vallási tért öleli fel. A naptár végén 
„kalászát az év egyházi történetéből“ czimű czikk- 
ben csak a ref. egyház csoményei tárgyaltatnak s  
fő eseménykép az „ev. szövetség“ alapítását emlí
tik R azon egylet alapitó tagjainak arczképét is 
hozza a naptár.Az ág. h. ev. egyházra uz egész 
naptárban csak annyiban van vonatkozás, amennyi
ben Ciynrátz Forenez püspök arczképét és életrajzát 
tartalmazza. Nem lévén ág. h. ev. felokezeti ma
gyar naptárunk, ajánljuk ezt is inkább a holmi 
felckczetnólküli és szent István társulati naptárak 
helyett.

Must&rmag Naptár a magyar nép számára 
az 1897-ik évro. Kiadja (Jladischefsky Károly. 41 
1. ára 15 kr.

E naptár konkurrens akar lenni a baptisták 
olcsó naptárával, mely a roforruátus gyülekozotek- 
bo is bemenetelt talált. Olcsóbban nálunk, a hol a 
napiárbélyeg is beleszámítandó az előállítási költ
ségbe, alig lehet naptárt kiadni.

A naptár kizárólag vallásos tartalmú. Czikkei 
néhol nagyon erőltetettek és idegenszorűek. A ke- 
resztyóuség, a megtérés, Jézus szoretete hangsú
lyozva van, do az egyházra mint olyanra s mint 
az üdv intézményére kevés a vonatkozás.

Megjegyzéseinket nem a rósz akarat sugalja 
— s ha kissé élesebb is néha kritikánk, azt hisz- 
szük többet szolgálunk azzal, mint holmi szintelen 
conventionális bókkal. Kijelentjük, hogy a kiadó 
jóakaratát és buzgóságát méltányolni tudjuk.

Az első czikkot az adakozásról szóló álom 
képezi. Úgy látszik, hogy ez nem erodeti czikk, 
hanem fordítás, legalább arra enged következtetni 
az irály nőm magyaros és nagyon döczögős volta. 
De a tartalom is nagyon idogenszerű, azt legfel
jebb a nagyvárosi ember foghatja fel. Az alföldi 
földmivosnok nincs fogalma thea estélyekről ; mert 
ő rendesen 7 órakor este már lefekszik és 3 órakor
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fel kel. Az adakozásra buzdítani kell különösen a 
vagyonos nagy gazdákat, de e részben a földmives 
középosztálylyal szemben nem szabad túl követelés
sel fellépni ;mert hiszen nagyon sok oly teher van a 
vállán, mely miatt bizony minden estély nélkül is 
neki nagyon sokat kell adakozni. Hosszabb elbeszé
lés van még az idegenszerü álom előadásán kí
vül, a melynek czime : „Hogyan forgatott fel egy 
éjjeli őr egy egész falut.“ Ez elbeszélés is na
gyon mesterkélt. Az életben ilyen átalakulás 
nem létezik, legalább nem iy rohamos. Az emberi 
bűn ilyen könnyen ki nem irtható. Az elbeszélés 
csak akkor hat igazán, ha annak tartalma a való
színűség határain túl nem mozog

A naptár elején van egy ellési naptár, kamrt- 
számitási táblázat s kivonat a postai és távirdai 
szabályokból. A többi olvasmány kizárólag vallási 
tartalmú, még úgy szólván az adomák is. A vallási 
©lemnek ily kizárólagossága egy naptárnál nem igen 
ajánlható. A méz kenyér nélkül nem igen élvezhető. 
A naptárnak fény oldalát a szép képek képezik ; 
mert a tartalom szegény, már pedig épen naptá
raink tartalmára kellene kiváló gondot forditani. 
Gladischefsky igyekezete méltánylandó, hogy ő 
épen a szegény osztálynak kivan olcsó naptárt 
adni s reméljük hogy a jövő évben a szellemi tar
talomra is nagyobb gond lesz forditva.

A Bartal. „Jeden den v meste Majáweráne 
vo vychodnej Indii.tt

Szép könyvet nyújtott evang. tót népünk 
kezébe Bartal András batizfalvi lelkész, midőn le
fordította, a lipcsei ev. luth. misszióegyesület kiad
ványát : Egy nap Majaverám városában, hogy igy 
annál nagyobb érdeklődést keltsen a misszió iránt 
A fordítás ugyanazon egyesület pártfogásával jelent 
meg. Eltekintve az érdekes tartalomtól, számos 
sikerült kép fokozza az olvasó figyelmét. A köny
vecskében csak egy nap van leírva a misszionárius 
indiai életéből, de oly élénken, hogy az ember egé
szen beleképzeli magát helyzetébe, mint kell meg
küzdenie a kiimával, az ember életére törő sok 
állattal; de másrészt átérzi örömét is, meljet Isten 
országának e pogány tengerben lassú, de biztos 
terjedése okoz.

A mi magát a fordítást illeti, úgy a szerző 
dicséretet érdemel fáradságáért, hogy irodalmi téren 
is hasznára akar lenni népének, noha a sok sajtó 
hibát nem hallgathatjuk el, melyeknek súlypontja 
a  szók helytelen elválasztásán és a rövid meg hosszú 
hangzók megnem különböztetésében fekszik. A szók 
elválasztásánál a fordító ugyanis a magyar nyelv 
szabályát követte. Van egy pár értelem za
varó hiba is, mint pl. „tak sme sa presvedcili“ 
helyet áll: „tak sme psa resvedciii.“
, Ezen fogyatkosások daczára ajánljuk a müvet. 

Ara 15 kr. Kapható a szerzőnél és a b.-csabai egyh. 
könyvkereskedésben is.

—  r.

I). Paul Kaiser. Philipp Melanchthom 
Deutschlands Lehrer. Zur Jubel-Feier seines vier

hundert jährigen Geburtstages. Bielefeld und Leip
zig. Verlag von Velhagen u. Klasing. 78. 1. (számos 
képpel, ára 50 pf. 30 kr. nagyobb megrendelés
nél 40 pf. 24 kr.

Melanchton kitűnő, népies életrajzát bírjuk a 
fenti műben. Népies és ez a népiesség nem erőlte
tett valami, hanem a könnyű nyelvezetben és kö- 
nyen megérthetésben nyilatkozik. E müvecskét a 
műveltség legmagasabb és legalacsonyabb fokán 
álló ember egyaránt élvezettel olvashatja.

Érdekessé teszi a müvet az abban^elhelyezett 
sok egykorú kép. Kranach Lukács allegorikus képe 
az Ur szőlejéről is meg van, úgy szintén egykorú 
kép a boszorkány égetésről.

A jeles müvet melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe s különösen a németajkú gyülekezetek 
lelkészeinek a gyülekezetben való terjesztés czél- 
jából.

FE L E K E Z E T I ISKOLA
A felsölövöi á. h. ev. uyilvános tanintéze

tek (tanitóképezde, gymnasium, reáliskola és ne
velőintézet) 1895/6. évi értesítője. Magyar és né
met nyelven.

Az értesítő elején Ebenspanger János képez- 
dei igazgató milléniumi emlékbeszéde olvasható, 
melyben a jeles tanár egy szóval sem emlékszik 
meg a reformáczióról s annak hatásáról hazánk 
történelmi fejlődésére. így pd. II. Józsefről csak 
annyit mond, hogy semmibe sem vette honunk 
alkotmányát, ami igaz; de hogy türelmi rendele
téből mennyi áldás szállt az országra, arra nincs 
szava. — Az értesítő végén áll a tanév története, 
melyből kiemeljük e következőket. Az intézetek 
1895 évi julius 28-án fényesen megünnepelték fen- 
állásuk 50-ik évfordulóját. Ez alkalommal felemlí
tették, hogy a Gusztáv Adolf egylet a tanitóképez- 
dének tenállása óta 230.000 márka szeretetadományt 
adott, s hogy Kurz Samu budapesti tanító 2100 
frtnyi „jubileumi alapot” gyűjtött. — F. évi május 
28- és 29-én Gyurátz püspök látogatta meg az in
tézetet, mi annál örvendetesebb, minthogy már 20 
éve nem volt püspök a tanintézetekben. Ugyan
ekkor a közokt, minisztérium kívánságára elhatá
rozták, hogy az 1896j7 tanévben a képez- 
de IV. évfolyama életbe lépjen s evégből uj 
tanári mállás rendszeresítessék. Miután mindenek, 
igy a kirándulások is megemlítettek, legvégül azt 
is megtudjuk, hogy az ev. tanulók 2-szer az ur 
asztalához is járultak.

Tanuló vo lt: a gymnasiumban 147, a reális
kolában 80, a tanítóképzőben 46, összesen 273. 
Ezek közül: ev. 156, ref. 14, rk. 66, gör. kel. 3, 
izr. 34 , magyar 130, német 121, tót 8, szerb 5 és 
vend 1. A tanárok, tanítók s katecheták száma 16.
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Átolvasva őzen értesítőt, Wimmer szellemé
nek alig akadunk nyoméra, minek oka bizonyéra 
az is, hogy a növendékok nagy része máshitű, mi 
nagyban befolyásolja a tanárok működését. így, 
hogy csak egyot említsünk, a teljesen ovang. Fel
ső-Lövőn, az evang. intézetekben szünetel a taní
tás a kath. ünnepnapokon, péld. űrnapján. Ki tud 
oly protestánsok által sűrűn látogatott kath. tan
intézetet megnevezni, molyben ezek kedvéért meg
tartják, teszem azt a reformáczió ünnepét? f .O.

A tolna- baranya- somogyi ág. h. ev. egy
házmegye bonyhádi algymnasiumának értesítője az 
1895-6 tanévről Közzéteszi Gyalog István igazgató.

Az értesítő elején Forberger László tanár „A 
rajz- és kivált a szabadkézi rajztanitás a gymnasi- 
umban“ czimü értekezése áll, moly után az 1895-6 
évre vonatkozó jelentés következik, melyből meg
említjük a következőket: Tolnavármegye törvény- 
hatósága a még múlt évben megszavazott „KXlfiÜOO 
korona millóniumi alapítványát“ május 18-án tar
tott megyei diszülés alkalmával átadta a bonyhádi 
algymnásiumnak, mely nemes adomány, valamint 
az. hogy a magas kormány 3000 frt fentartAsi s 
1000 frt. beruházási államsegélyt utalványozott az 
intézetnek, képessé teszi az esperességot, hogy a 
bonyhádi algymnásiumot lassanként az állami is
kolák színvonalára emelje. Fvégbül a fentartóság 
felállította a 6-ik tanári széket, melyet egyelőre 
helyettes tanárral töltött be, Fáik Henrik ág. h. ev. 
felszentelt lelkészszol, ki vasárnapi istentiszleletekot 
is tartott az ev. ifjak részére. Az intézet tornázás 
és önálló korcsolyázó- pálya berendezése állal az 
ifjúság testi fejlesztéséről is gondoskodott.

A tápintézetet 75 tanuló vetto igénybe Bony- 
hád a supplicálás utján befolyó pénzből igen helye
sen alapot létesít s ennek kamataiból ezéven 
már 100 frtnyi segélyt osztott ki. Tekintve azt, 
hogy a supplicánsokat leginkább lelkészeink, gyü
lekezeteink s híveink támogatják, inig músbitü- 
ekhez csak kivételesen fordulnak eredménynyel, ki
fogásoljuk, hogy az igy létesített tőko kamataiból 
aránylag mégis oly sok nem evangélikust seg- 
gélyeznek.

A könyvtár, legtöbb ov. középiskolánkhoz ha
sonlóan, egyetlen számottevő ov. theológiai művel 
sem szaporodott.

A tanulók száma 198, kik közül csak 51 volt 
evangélikus; ellenben 33 ref. 90 r. k. 1 gör. kel. 
és 23 ur. Az evangélikusok tehát azö^szes növen
dékeknek alig teszik negyed rószét^^fíom ártana, 
ha az intézetet igaz evangélikus hivő szellem hatná 
át. Anyanyelvit nézve volt a tanulók között 147 
magyar, 50 német. 1 szerb, j (j

A budapesti dg. hite. ev. magyar és német cgy- 
házgyiilekezet nép — és polgárt iskolájának évi 
értesítője az 1895/ 90 . tanévről,

Az értesítőt Mokry Eszter tanítónő „A 
c s a l á d  é s  az  i s k o l a “ czimti értekezése 
vezeti be, melyben a gyermek nevelésére nézve 
eme két legfontosabb tényezőnek egymáshoz 
való viszonyát egy vázlutszerü ugyan, de helyes 
és szorgos megfigyelésen alapuló fejtegetésben

élénkbe állítja. Közös munkálkodás a nevelés 
terén — ezen paedagogíai elvnek czéltud.itos és 
folytonos gyakorlati alkalmazásában látja szerző 
a család és iskola feladatát ; „csak úgy fogja 
munkálkodásunkat siker koronázhatni, ha össz- 
hangzatosan, egy értelemben dolgozunk, eg y 
más működését tiszteletben tartjuk és egymás 
kívánságait teljesítjük.“

A lefolyt év jelentősebb mozzanatairól 
Falvay Antal igazgató számol lie ; jelentéséből 
kiemeljük, hogy hazánk ezredéves fennállását 
az egyházi és iskolai elöljáróság és nagyszámú 
közönség jelenlétében gazdag programmal meg
ünnepelték.

Az intézetekben 11 rendes, 7 segédtanító 
egy nyelvmester és 4 bitoktató működött. A 
tanulók egész létszáma a házi nevelésben része
sült magán tanulókat is ideértve 851-et tesz ki.

A 736. rendestanuló közt 314. ág. hitv. ev. 
18. reform. 6*2. rom kath., 5. gör. kath. és 
337 izraelita : az utóbbiak számra nézve a leg-o
erősebben vannak képviselve. Tandíjmentesség
ben 90. növendék részesült ; tandíj fejében pe
dig befolyt 22.059 frt. Hagyományok és adó- 
múnyok czimén közel 10 000 irtot kaptak ezen 
intézetek. A hely szűke miatt jelentésünket 
csak igen rövidre szabhatjuk. Az értesítő ránk 
kedvező benyomást tett, de azért nem mulaszt
hatjuk el, némi bírálatot is mondani. Evangéli
kusok alapították és tartják fenn ezen iskolá
kat. Szükséges ennélfogva , hogy az evangéli
kus növendékek beírása nemcsak három napra 
H/oiiuasék A mi pedig az izr. növendékek túl
ságos nagy számát illeti , nézetünk szerint igen 
üdvös volna egy numerus clausust. megállapítani, 
nehogy az intézetek zsidó iskoláknak tűnjenek 
fel.

Van a székes fŐváiosban sok zsidó millio
mos, alapítsanak ők maguknak iskolákat! — 
Ilyen módon legalább több hely lenne evangé
likus gyermekeink számára s sok szülőnek nem 
kellene gyermekeit községi vagy privátintézetbe 
adni, hol nem a legjobb szellem uialkodik.

Felekezeti iskolában, hol a tanulók felénél 
több tanuló idegen felekezetű — nem itralkod 
hátik igazán felekezeti szellem; mert külömben az 
idegen felek^zet nem küldené oda gyermekeit.

Óhajtjuk és reméljük, hogy e tekintetben 
is nemsokára javulás beáll, hogy igy ezen is
kolák jó hirneve csorbát ne szenvedjen.

KÜLFÖLD.
Németország. A s z á s z o r s z á g i  ág. h* 

ev. állapotáról terjedelmes jelentést adott ki a Dres-
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dában székelő országos consistorium. A jelentés öt 
évre, azaz 1891—1895-ik évig terjed ki. Nem pusz
tán statisztikai adatokat tartalmaz, hanem részle
tesen leírja a gyülekezeti élet főbb mozzanatait. 
Nálunk is helyes volna az ily jelentés és elférne 
a sok hiábavaló és senki által nem olvasott hiva
talos nyomtatvány között is,mi azonban az ilyes
mitől ugylátszik félünk s e részben a strucz ma
dár példáját követjük.

A szászországi ág. h. ev. országos egyház hí
veinek száma az 1890-iki népszámlálás szerint 
3.347,904. A nevezett öt év allatt egyházunkból ki
lépett 3386 egyén és az egyházba tért 1273. A ki
tértek legnagyobb száma a szekták zsákmányává 
lett. Az irvingianusok 1222, a methodisták 728 a 
baptisták 448, a dissidensek 392 lelket hódítottak 
ol egyházunktól. A róm. kath. egyházba áttért 195̂  | 
mig a róm. kath, egyházból egyházunkba tért 702 
lélek. Feltűnő, hogy a nevezett időszakban 138 
zsidót keresztelt egyházunk. Az üdvhadsereg is 
szerencsét próbált, de ez ideig eredménytelenül.

A vasárnap délutáni istentiszteletek helyébe 
az esti istentiszteletek léptek a nagyvárosokban. 
A vasárnap megszentelése sok helyütt nagyon hi
ányos , mert nagy ártalmára vannak a gomba mód
ra szaporodó egyletek, melyek üléseiket és mulat
ságaikat rendesen vasárnap tartják. A templom lá
togatásról azt mondja a jelentés : „Ezeren- és ezeren 
és pedig nem csak a közép és alsóbb osztályából a 
népnek, hanem a vezető és előkelő körökhöz is 
tartozók az egyházzal való összefüggéssel teljesen 
szakítottak, sőt több magas állású is, a ki a nép 
egy háziasságát megszeretné őrizni, mindenféle 
ürügy alatt a gyülekezet istenitiszteletétől távol 
marad.“ Az úrvacsorához járulni jogosultak közül 
egy harmad rész nem élvezi a szentséget. A szent 
keresztség megvetése elő nem fordul. Az egyházi 
esketést a házasulok 2 percentje nem veszi igény
be. 30 esetben megtagadta az egyház a házasulok 
esketését.

Az erkölcsi állapotokra vonatkozó jelentés 
szerint a házassági elválások kissé emelkedtek. A 
törvénytelen szülöttek száma nem mutat jelenté
keny apadást. Az öngyilkosságok száma 1894-ben 
volt a legmagasabb, a mikor 1159 egyén vetett ön- 
kezévél életének véget.

Az elmúlt 5 év alatt 27 uj lelkészi kört al
kottak, leginkább a nagyvárosi gyülekezetek fel
osztása által. 33 uj templommot építettek. Az ál
lam templom építési czélra évenként 85.000 márkát 
adott az egyháznak. 106 templom renováltatott és 
122 templomot fütő készülékkel láttak el.

A lelkészi állomások száma lfc90 végén 1251 
volt, a mely létszám 1895. végéig 1316-ra emelke
dett, a lelkészek száma pedig a 29 s. lelkészszcl 
együtt 1308. A tiszta ev. országban a lelkészek 
száma a mi hazai szegény egyházunkhoz képest

még mindég igen csekély, ugyanis nálunk a nem 
egészen egy millió ev. hívőre esik ,;a s. lelkészek
kel együtt 730 lelkész, e szerint ha csak annyira 
is el akarnánk látni a szászországi ev. egyházat 
lelkészekkel, a mint a mi szegény egyházunk el 
van látva, ott 2300 lelkésznek kellene lennie. Igaz, 
hogy a szám még magába nem sokat ér. Az állam 
ott évenként a lelkészi dotátiok emelésére 295,000 
márkát ad. Minden lelkész 5 évi hivataloskodás 
után 2500 márkát kap lakáson kivül, 30 évi szol
gálat után 4300 márkát kap. Nyugalmazott lelké
szek számára évenként 556,980 márkát fordítottak 
s így egy-egy nyugalmazott lelkész átlag évenként 
3200 márkát kapott. Micsoda ohhez képest az a 
nyomorúságos 800 frt. melyet világi uraink komo
lyan kilátásba helyezni és mint nagy vívmányt 
emlegetni nem szégyenkeznek. —

A w e i m a r i  nagyherczegségben 1895 vé
gén az evangélikusok száma : 325,211. Az országos 
ev. egyházból kilépett 3 egyén s 12 rom. kath., 8 
zsidó s 3 szektás az ev. egyházba tért. Megkerrsz- 
teltett 9950 gyermek, 14 esetben mellőzve lett a 
szent keresztség. 2442 házaspár egyházilag esket- 
tetett — kizárólag polgári úton köttött házaságot 
46 házaspár. Az elválások száma 46.

Olaszország. A Fiesoléban tartott 14-ik olasz 
katholikus kongresszus emlékiratot nyújtott be 
az olasz kormányhoz, hogy az oktatás szabaddá 
tétessék és a vallást kizárólag a papok tanítsák.

Veronában a szoczialisták azt követelik, hogy 
a káté helyett az evangéliumokat adják a gyerme
kek kezébe.

Amerika. Az északamerikai egyesült államok 
között Minesota állam lakosainak felét lutheránu
sok képezik — itt egy millióm lakosra 366 gonosztevő 
esik, mig ugyanannyi lakosra New-York államban 
600 gonosztevő jut. A minesotai gonosztevőknek 
csak H °lo-je perczent-je lutheránus, mig a többi 
oly felekezetek és szekták köréből származik, 
melyek minden erővel megtéríteni akarják az isten
telen lutheránusokat.

BELFÖLD.
Lapszemle. A „Prot. egyh., és isk. Lap“ 41. 

és 42. száma vezérczikkében „Állami segítség a 
lelkészek fizetésére“ czim alatt Szöts Farkas fog
lalkozik a kultuszminister Csáktornyái beszédje al
kalmával annak e tárgyra vonatkozó kijelentésével. 
A kultuszminister azt óhajtja, hogy minden lelkész 
3 óv alatt legalább 600 és 10 év alatt legalább 800 
frt. jövedelemmel bírjon s hogy mód nyujtassék a 
lelkészeknek magasabb egyetemi képzésre. A szer
ző egészen helyesen kicsinyli a 800 frtot, mivel az



ina már nem olég egy müveit családnak még a 
legszerényebb megélhetésre sem. Hiszen az is szo
morít, hogy az ily javaslattal komoly inditványkóp 
foglalkoznak. IOgyházútik báján csak úgy lesz se
gítve, ha az össz egyház kap méltányos és igazsá
gos államsegélyt minden megalázó kikötések és fel
tételek nélkül. Szöls is uzt kívánja, hogy az állam 
ne az egyes lelkészeknek, hanem az egyház ege 
szenek adja a segélyt. Az államsegély ügyet meg 
az egyházpolitikái javaslatok előtt kellett volna 
rendezni s nem most, a mikor az átlátni Miiyakönyv- 
vezetök szamara sem jut eieg pénz. Az allamse 
gélyből minden valószínűség szerint nem lesz semmi, 
bár mily szép legyen is a Csáktornyái beszéd. 
Jól figyeljük meg, választások előtt már nagyon 
sok „szép" beszedet hallottunk. Mi lehat a czikkcző 
nagy reményeit osztani nem bírjuk ! A szerző kí
vánja a budapesti egy nénién a theoi. fakultást 
akként, hogy az ev. es u reí. egyház érdekei kel
lőleg védve legyenek es a dogmatikai es gya
korlati theol. tanszékek párhuzamosan el legyenek 
látva evangélikus és református tanárokkal.

A „Debreezeni Protestáns Lap* 44 ik számá
ban Balogh Feroncz „Kálvin és kom uj világításban" 
czimű czikkben azt fejtegeti, hogy újabb időben a 
magyar kálvinislasag Kálvin iráni nem tanúsított 
magához méltó hálát. Bethlen (labor lefordítana 
»Szénezi Molnár áltál Kálvin nagy müvét az ins- 
titutiokat s az a könyv a 17- ik szazadban a colié- 
giuniók ifjúinál is közkézen forgott, do ma mar el 
felejtették. Nézetünk szerint a politika ölte meg 
ott is a ratiouaiismus altul megingatott hitet ! A 
külföldön épen most adja ki Doumerguo Emil nagy j 
müvét Kálvin életerői és koráról. A mü 5
kötetben fog megjelenni, minden kötet tHJO képpel 
lesz diszivu. Az egész mii ara 1UU frank, meij öl 
részletben öt év alatt h kötetek átvételekor fizetendő 1 
Bizony kívánatos lenne, ha az ily jeles és érdekes 
mű magyar nyelven is megjelenne.

A „Sárospataki Lapok4* 40 számának vezér- 
czikke „Nyilvános meghurezolirtásunk*4 ezime alatt 
polemizál a „Hazánk" november 8-iki vozérezikkóvel, 
a melyben a nevezett lap ekként szól a képviselő 
választások eredménye fölött elmélkedve : „Az eszme 
meghalt a magyar prot. egyházakban, ott csak az 
anyagi érdek él. A felekezetnélküliség előbb utóbb 
elsöpri az egész magyar protenstantismust, moly 
mar úgy sem képvisel eszmét. Thcologiai kihalnak, 
a papok anyagi helyzeto fényessé lett az elődöké 
hoz képest, de papnak való nem akad. Nem csoda 
hát, ha országszerte mindenütt a protestuntismus 
volt a nemzetaruló politika hordozója, ha a kor
mánypárt főkortesci a zsidók és prot. papok voltak. 
Bámulatosan megértették egymást, az elébbi azon
ban csak inasának használta tel az utóbbit. Az 
arany borjú szolgálat egyesitó a lelkeket." A „Ha
zánk14 téved, a nndőn azt állítja, hogy a papok 
anyagi helyzete fényessé lett az elődökéhez kópost 
— mert az a „fényesebb" anyagi jövodolcm csak 
nagyon kis számra szorítkozik. Egyházunk azono
sította magát a politikai Jiberalismussnl s a ki „u“t 
mondott, unnak „b“-t is kellett mondani. Inas szo- 
repet azonban tudtunkkal nagyon sok lelkész nem 
vállalt. Különben is a mi viszonyaink között leg
jobb, ha a lelkész az „ugynovezett“ választások'küz- 
delmébe nemártja mugats a „legszebb polgári jog“ 
gyakorlásától is, ha lehet, tartózkodik !

Az „Ev. Egyház és isk.“ 4(>-ik száma szól az

ujüapról, melynek tárgyában az egyetemes gyűlés a 
Luther társaság indítványa alapján határozott. Nem 
helyesli azt, mert igy a protestáns, önálló, függet
len gondolkodást hivatalos kényszer zubbonyba eről
tetnék. Fejtegetései során azt mondja : „Legyenek 
meggyőződve uraink, hogy az ő egyházi szereplé
sükről csak egy vélemény van a lelkészek között 
politikai pártkiilömbség nélkül : tiszteljük és kér
jük is működésüket, de sem az egyház sürgős szük
ségeinek, sem a saját befolyásuknak nőni megfe
lelő a komolyság és eredmény, melyet tapasztalunk 
tőink. Nem beszédek és Ígéretek, indítványok kel
lőink az egyháznak, hanem lélek, áldozat, segély.“ 
íme talán még sem agyrém és hiábavalóság em
legetni az egyházunkban uralkodó “kyriarchiát“ ? 
A 4f ik szám „Kevés a theológus még kevesebb 
lesz“ czimű ezikk szerzője a tjbbok között azt 
mondja: „ l’raim ! Az egyház üldözése alkalmával 
sok lom unk katholizált, — de azért az og\ ház mog- 
allott. Azután elszedték szent könyveinket, iskolá
inkat s templomainkat, de azért az egyház meg
maradt. Ekkor végre elkergették avagy Pozsonyba 
(.•zilállak papjainkat : és ime oz bizonyult be az 
egyházra nezve halálos döfésnek. Ekkor és e miatt 
szűnt meg egyházaink legtöbbje! Ez is eléggé bi
zonyítja azt, hogy a pap az egyház oszlopa ! És 
mégis, ha tekintetbe vuszszük a fon többieket. — 
ugyan mivel méltányolja az egyház a pap áldozá
sát ? Kövesre becsüli a vifág a papot, ezt még eltűrné 
az ember, — de fáj, ha látja, hogy még maga az 
egy'ház is a világ után indul. „Igaz, a mit a szerző 
mond s hogy a dolgok igy állanak, nagyrészt oka 
a soraink közölt uralkodó szolgalelküsóg ! — Ki
rajong az iker elnökségért, ki hagyja magát befo
lyásolni sokszor nagyon középszerű es üres strébe
redtől — mihelyt vagyonosak, melyből.az egyházra 
nem adnuk egy fi Her i sem, és befolyással bírnak,

A “( ' i r k ü v n é L i s t y“ 11 száma szól 
az egyetemes nyugdíj intézetről, melynek a zsinati 
törvények értelmében 1SH7 január elsejével életbe 
kellene lépni. A nyugdijösszeg, melyet kilátásba he
lyez 400 Irt. Egyesek azt is indítványozták, hogy 
a lelkész hivatalból is nyugdíjazható legyen. Az 
egyetem kevéssel járulna az intézethoz, mivel a fő 
teher az egyes gyülekezetekre és lelkészre hárulna. 
Igen helyesen mutat reá a szerző az egyházunkban 
uralkodó centralistkus áramlatra — moly mahol
nap a gyülekezet jogát teljesen illusoriussá teszi. 
Nem lett volna-e jobb a már meglevő osporességi 
és kerületi segélyzőintézoteket kellőleg támogatni, 
mint uj terhet akarni akasztani a gyülekezetek nya
kába. A lelkészek helyzetén ez az alamizsna nem 
segítene, sőt ha a kényszernyugdijazás behozatnék, 
határozottan ártana. Nézetünk szerint a zsinati tör
vény ezen intézkedése is ogygyel több érv arra, a 
mit hangoztatni meg nem szűnünk : a zsinati tör
vények alapos revíziójára.

A „Holigio“ 39-ik száma egy rövid hirt közöl, 
molyét egész terjedelmében itt közlünk : „Magyar 
protestánsok halljatok meg 1 A jelen iskolai év ele
jével vonultak be a jezsuiták az oxfordi ugyetem- 
mol kapcsolatos coliegiutnokba. Az egyetem ható
ságai barátságos, előzékeny fogadtatásban részesítet
ték a jezsuitákat, a város lakosságán pedig nyoma 
sem látszik az ellenszenvnek, a régi protestan el
fogultságnak. íme ily változáson ment át az an
gol protestántizmus e század alatt; igy közeledik
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az a kath. egyházhoz. Nálunk még a régi elfogult
ság és gyűlölködés uralkodik, holott a magyar 
nemzet megmentésére nincs más mód, minta katho- 
likus és protestáns magyarok kibékülése az Isten 
akarata szerint.“ Mily nagyszerű felhívás? Persze 
hogy szent lesz a béke, mihelyt a prot. intézetek
be bevonulnak a jezsuiták. Mily nagylelkű béke
szeretet ez? Az angolok még nem ösmerik a jezsu
itákat úgy, a mint a mi őseink a 17 és 18-ik szá
zadban megösmerték őket. Elég baj az, ha a kér. fe
lekezetek között viszály van ; de hát lehetetlen a 
béke addig, mig a róm. kath, felekezet a mi fele
kezetűnket eretneknek tartja s a keresztyén jelzőt 
is megtagadja tőle. Mig ez elfogultság tart a ró
mai táborban — addig mi őket ellenségeinknek 
taríjuk épen úgy mint a hitetleneket és azt a régi 
kui'ucz mondást emlékezetünkbe hozzuk: „ne higyj 
neki; mert pápista 1“

f  Csecsetka Sámuel
1818-1896.

C secsetk a  S á m u e l n y u g a lm a z o tt  th eo lo g ia i  
tanár, a p o zso n y i ly c e u m n a k  és th eo lo g iá n a k  
töb b  év e n  át iga zg a tó ja  e lh u n y t  szü lő  v á ro sá 
ban , B eszterczeb á n y á n ,o k tó b erh ó  2 2 -én  A  m eg
b o ld o g u lt isk o lá it szü lővárosáb an , M isk o lczon  
és  S e lm ec zb á n y á n , a th eo lo g iá t P o z so n y b a n  és 
J én á b a n  v é g e z te . T h e o lo g ia i ta n u lm á n y a in a k  
b efe jezése  u tán  tö b b  é v ig  n ev e lő sk ö d ö tt . 1 8 6 1 -  
b en  a se lm e cz i ly c e u m b a n  tannárrá v á la sz to t
ták , a  h on n an  1 8 5 4 -b en  P o z so n y b a  tlieo l. ta 
n árn ak  liiv tá k  m eg, a h ol e g y h u z a m b a n  41 
é v ig  tan árosk od ott, e lő a d v a  az e g y h á z j )go t és 
eg y h á ztö rté n e lm et.

E  h e ly e n  m int tan árró l e m lé k e zü n k  m eg  
ró la  —  h isz a m a h iv a ta lo sk o d ó  le lk észe k  n a g y  
része ta n ítv á n y a . Mi fia ta lab bak  m árcsak  ú g y  
em lék ezü n k  reá m in t a k e d é ly e s  ö reg  urra, a 
k i történ elm i előad ása in  az e g y h á z  szeretetét  
akarta b e leo lta n i h a llg a tó i sz ivéb e. Az e v . e g y 
h ázn ak  testestü l, le lk e s tű i h iv e  lév én  em lék ezett  
az 1 8 4 8  e lő tti korra, a m id őn  e g y h á zu n k  a rég i 
e lle n sé g  álta l e ln y o m v a , k ic s in y ítv e  vo lt. E lő 
adásai a la tt, k ü lö n ö sen  a k özép k ori p áp aság  
v issza é lése in ek  em líté se  a lk a lm á v a l fe jteg e tése it  
n em  e g y s z e r  azzal zárta b e :  „ U ra im  adjanak  
h á lá t a jó  Isten ek , h o g y  p á p istá k n a k  n em  
szü le ttek .“ A B au r fé le  eg y h á ztö rrén e ti isk o la  
e lv e it n em  h e ly e se lv e , u to lsó  szava  m in d ég  az 
v o lt :  „az é le tb en  n in cs lo g ik a ! “ A  m a g a sb a n  
röp k ed ő  és k izá ró la g  p h ilo so p h á lo  és k r itizá ló  
th eo l. irá n y n a k  n em  v o lt h iv e  s b o g y  h a llg a tó it  
ez irá n y tó l óvja, m on d ása  a,z v o l t : „a p h ilo so -  
p h ia  zsír, arra szü k ség  v an , de pusztán  zsírral 
n em  élh et ám  az em b e r .“

Iro d a lm iia g  csak  é le te  u to lsó  ev e ib en  m ű 

k ö d ö tt s k ia d ta  töb b  k ötetre  terjedő e g y h á z 
jog ta n á t. F ü z e te i azonban  k éziratban  szám os  
k ia d á st értek  s a sok  le írás á lta l o ly  sok  és 
elü tő  varián s k e le tk eze tt , h o g y  n é m e ly ik r e  a  
szerző sem  ösm ert v o ln a  reá

C secsetk a  a rég i v i lá g  em b ere volt, a  lu t
h er i e g y h á z n a k  fe lté tlen  h ive  és pe l ig  m in d en  
hátsó  és m e llé k g o n d o la t n élk ü l. A z ifjú sá g n a k  
m in d ég  n em csa k  tanára, h an em  jóak aró  barátja  
is  vo lt. M int tanár és ig a zg a tó  n em  tartozott a  
„sze llem  k u ta tó k “ k özé . Ú j k orszak  jö tt, m e ly 
b en  ő e lsz ig e te lte n  á llo tt, e g y k o r i n ö v en d é k e i s 
m ajd k éső b b  tan ártársa i á lta l a hazafias téren  is 
m eszsze  tú lsz á r n y a lv a .

H o sszú  tanári p á ly á ja  u tán  ez isk o la i é v  
k ezd etén  n y u g a lo m b a  v o n ú lt, de a fö ld i n y u g a l
m at so k á ig  n em  élvezh ette . N y u g o d jé k  b é k é v e l.

Schlauch Lörincz Debreczenben és Csabán. 
A „Debreczoni prot. Lap“ 45-ik száma közli Schla
uch Lőrincz nagyváradi róm. kath. püspök a re
formátusokra vonatkozó megjegyzéseit, melyeket a 
nevezőit legutóbbi debreczeni látogatása alkalmá
val tett. Némethy L. ref. lelkész üdvözlő szavaira 
a nevezett lap szerint a következő megjegyzést 
tette a bíboros : „a türelem szót szeretném a szó
tárból is kitöröltetni s a k ö l c s ö n ö s á l l í t a n i  he
lyébe, hogy ez csatolja össze a felekezeteket s kü-. 
lönösen épen a r. kath. és református felekezetet« 
mert hiszen mi mindnyájan magyarok vagyunk s 
nekünk különben is sok ellenségünk van.“ A bí
boros ezen szavai értékének mérlegelésére közöljük 
1892-ben Békés Csabán a róm. kath. egyház meg
látogatása alkalmával tett nyilatkozatait e lap sser- 
kesztője előtt. A biboros akkor azt mondta, hogy 
a lutheránusokkal mindég inkább rokonszenvezett 
mint a reformátusokkal, már csak azért is, mert 
Luther róm. kath. szerzetes volt, s mert a lutherá
nusok között több a positiv elem ; mert a reformat, 
atheisták. Nagy kár volna mondá továbbá a biboros, 
ha a két prot. felekezet egyesülne, s különösen kár 
lenne a luth. egyházért, mely igy orginalitását el
vesztené ! O sajnálná a lutheránusokat.

Mi e beszélgetést csak azért közöltük, hogy a 
„szeretet“ és „türelem“ közötti külömbségre vilá
gosságot vessünk és egyszersmind affeletti örömünk
nek adjunk kifejezést, hogy a püspök ur a ref. 
egyházat illetőleg nézeteit aiapos revízió alá vette, 
hihetőleg az utolsó négy év komoly tapasztalatai 
folytán.

A surcsin szerémi ág. h. ev. miszioról rész
letes jelentés tesz közzé Abaffy Miklós az illető 
missiói kör buzgó és fáradhatatlan lelkésze. A jelen
tés élénkbe tárja a horvátországi ev diaszpóra fény 
és árnyoldalait. Látjuk mily önfeláldozással telje
sítik egyesek nehéz hivatásukat. Az idegen vallású 
tengerben egyházunk hívei sok és nehéz kísértés
nek vannak kitéve és sokat szenvednek a hamis 
testvérektől is A ref. egyház itt egyházunk híveit 
nem tekinti testvéreknek és erős propagandát űz 
akárcsak az afrikai négerek között. Ha valaki az 

| ág. h. ev. e*gyházban megdorgálásban részesül, az-
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tán bosszúból elakarja hagyni egyházát, a rcf. egy
ház tárt karokkal fogadja — sőt megtörtént az az 
eset is, hogy az ov. ogyházból ki lépő tt izgatót, a 
ki a gür. keleti egyházba tért s onnan újból visz- 
szaakart az ág. h. ev. egyházba térni, ha az egyházi 
adó alól felmentetik, a ref. egyház örömmel folvot- 
te tagjai sorába és lelkész helyettesnek nevozte ki. 
Az ov. gyülekezőtöknek sokat kell küzdeni a dél
vidék nagy betegségével : a nazaronismussal.

A horvát világi hatóság közegei jóakarattal 
viseltetnek egyházunk iránt. Az állami iskolákban 
is a gyülokezotro való tekintettől ág. h. ev. vallású 
tanítót alkalmaznak s a gyermekek nagyrészt anya- 
nyelvükön okt ittatnak. A diploma nélküli kisegítő 
tanítókkal szemben is türelmes az állami iskola
felügyelőség.

Minden olszomoritó esemény és nehéz küzde
lem daczára is, folyton uj ev. gyülekezetek kelet
keznek és az uj gyülekezetek szervezésében nagy 
gonddal és szorgalommal munkálkodik a fáradha
tatlan missziói lolkész. Az Ur kisérje áldásával 
önzetlen és nemes munkálkodását.

Gyümölcsök. Az uj rendnek károshatásu kö
vetkezményeiről egész hasábokat lehetne közölni, 
annyim mutatkoznak mindenütt. Egyik lelkésztár
sunknál egy fiatal ember jelentkezett egyházunk
ból való kitérésre. Azon kérdésre, mi indítja öt 
ezen lépésre, az ifjú azt feleló, ha az ember azt 
látja, hogy protestáns püspökeink mily könnyen 
adták szavazatukat a polgári házasságra, a felcko- 
zetnélküliségre, utasításokat adnak lelkészeiknek, 
melyek szerint zsidó és keresztyén jegyespár is 
megáldható, hogy ilyen módon ogyhazunkuak sír
ját megássák, — úgy az ember kénytelen elfor
dulni azon egyháztól, melynek ilyen vozórférfiai 
vannak.“ Az ifj. a r. kath. egyház kebelébe tért át.*)

Egy másik eset igen találóan illusztrálja a 
pápista papok fanatisuusát. Kitérésre jelentkezett 
egy württembergi születésű evangélikus hívünk, ki 
testvérünk előtt következőképen indokolta szándé
kát : „én templomfestő vagyok, igen sok dolgom van 
katb. papokkal. Azelőtt, ha azt mondtam, hogy 
protestáns vagyok, a plébános urak nőm szóltak 
semmit. De most, mióta az uj törvényt (t. i. a pol
gári házasságot) alkották és behozták, igen súlyos 
megtámadtatásnak vagyok kitéve, existentiám koc
kára van téve, hogy tovább is valamikép megél
hessek, át Kell térnem a rém. kath. vallásra, szi
vemben azonban protestáns maradok.“

A szombathelyi egyltázgy iitekezet szept. 
2ü-án egy igen igazságtalan határozatot hozott, 
amennyiben azt határozta, hogy ozontul az isten
tisztelet — nen* mint eddig magyar és német, 
hanem kizárólag magyar nyelven tartassék. Ez 
által még elég nagy számú gyülekezeti tag, kü
lönösön az öregek közül, kik logszorgalmasabban 
látogatják az istentiszteletet, elesik az istentiszte
let látogatásának jótéteményétől. Amint értesültünk 
van is ezen igazságtalan és méltánytalan határozat 
miatt elég nagy olégülotlenség különösen az oly

•) Az illetőnek meg kellőit volna magyarázni, hogy az 
ev. egyházat nőm csak azok képezik, kiknek a vezetés jutott 
osztályrészül és hogy épen vész időjén az egyházban kell 
maradni, szerk.

rószben előkelő gyülekezeti tagok körében, kik 
az újonnan épült templom felépítéséhez nem cse
kély járulékaikkal hozzájárulhattak, do azt most 
meg sem látogathatják. Hát itt ki vitte be a poli
tikát az ogyházba V Itt nincsenek tótok, kik vádol- 
hatók volnának őzen egyházi szempontból oly sú
lyos váddal mint ezt rondeson szokták, bánom csak 
magyarok ós türelmes meg jó németek ! Már egy
szer ideje volna, hogy a mi egyházunkban nem 
oszközt lássunk más földi czólokra ós események
ért, hanem ezélt, molynok minden más érdek alá
rendelendő, tollát a nyelv kérdése is. Azt hisszük 
már ologot szenvedett drága egyházunk azért, mi
vel a mérvadó körök ez iránvb.ia vétettek. Az idők 
komolysá?a már arra inthetné Őket, hogy egyszer va- 
lahára észrotórjonok ós n > vigyék egyh ízunkat tel
jesen a romlásba, melyért a felelősség csak az ily 
politizáló atyafiakat fogja terhelni.

Vasmegyei.

Az egyeteme* lelkészi értekszlet ügye 
úgy látszik, hogy telje? fi iszkot vallott. Igiz, Ingy 
az értekezlet ez idén nem hivatott lapjaink utján 
idejekorán összo s O y u r á t z püspök a távollévő 
Trsztyénszky megkeresésére csak október 21-én este, 
a „Luther-Társaság“ gyűlése után, hívhatta meg 
a lelkészeket másnap délután 3 órára értekezlotro^ 
do igy is elég szomorú, hogy a mondott időben 
alig vetődött összo 15—20 lekész. Azomban még 
szomorúbb volt az értekezlet lefolyása ; mert jólle
het az tavaly annak rendje és módja szerint meg
alakúit, a jolonlévők azt som tudták, hogy volta- 
képon minek is jöttek össze, mivel sem az alap
szabályok nem voltak kéznél, sem a jegyző nem 
volt jelen. Végül sok szóbeszéd után abban történt 
megállapodás, hogy Gyurátz püspök, kit az érte
kezleten részt vevő tagok egyérteleminel elnökül 
óhajtottak, jövőro az egyetemes gyűlés olötti nap 
délutáni 2 órájára hívja össze az értekezletet s gon
doskodjék megfelelő programúiról. — Nézetünk 
szeriül a sok torvozgotós ós szalmacsépelós helyett 
végre ezen irányban is munkához kellene fogni.. 
Az egyetemes lelkészi órtekozlot feladata volaa a 
fontosabb egyházi és társadalmi kérdések, a neve
zetesebb theologiai mozgalmak megbeszélése, a 
mellettük vagy ellenük való állásfoglalás. Ezen ér- 
tekezloteknok irányadó szerepet kellene játszaniok 
egyházunkban s kihatással kollono lenniük hazai 
társadalmunkra is, inig eddig csak lelki szegénysé
günket (de nőin bibliai értelemben) documentálták 
önmagunk s a világ ölött. Ha a hivatalos egyház 
mint ilyen s annak egyházi közegei képtelenek az 
az egyetemes lelkészi értekezlet megalakítására, 
úgy ne csodálkozzunk, ha a hivő alapon álló lel
készek, kik a testvéri érintkezés, eszmecsere s az 
együttes épülés szükségét mélyen érzik, más orszá
gok példájára, a hivatalos egyház körén belől, de
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önállóan tömörülnek értekezletté. Tudomásunk van
ról i, hogy egy „országos lutheránus konterencziatt 
összehívása tervbe van véve s hogy az talán előbb 
is megalakúi s megkezdi áldásos működését, mint 
a „veleszületett gyengeséggel“ küzdő s megerősödni 
nem tudó „egyetemes lelkészi értekezlet.“ lü r .

A lelkészi önérzet, stilyedésének szomorú 
példáját szemléltük egy „kis hirdetésben“, mely 
november elején az „Egyetértés“ nehány számában 
jelent meg s mely szóról szóra igy hangzik :

„Nősülni óhajtok, iszonyodom az élettől, mert 
egyedül élek, pedig páros élet a legszebb a világon^ 
hölgyeim, „ P á r o s  é l e t “ jelige alatt válaszol ja- 
nak egy 30 éves r e f .  l e l k é s z n e k :  némi 
hozomány nem felesleges. Csak komoly levelekre 
fogok válaszolni 1!!“

Éhez csakugyan nem kell comment ár ! f  () •

A ruszti gyülekezet november 8-án rakta le 
milléniumi emlékűi építendő uj tornyához az alap
követ. Régi óhaja teljesedik be ezen épitéssel a 
kis, alig 600 lélekből álló gyülekezetnek. Néhány 
rövid hónap alatt 14.000 frtot tettek le a hivek a 
hit oltárára készpénzben. — köztük Wapp János 
600. özv. Panner Paula 500, Schröck Mihály 500, 
hatan egyenként 200, tizen pedig egyenként 100 
forintot slb. Ezenkívül Wapp Károly a nagy ha
rangot vette meg 1514, idősb Kraft János a kö
zépsőt 748, özv. Kleinrath Frida a kicsit 400, Wapp 
Lajos a haranglábakat 550 frt értékben, SchrÖk 
Katalin kisasszony pd. a toronyórára adott 500 fo
rintot. Áz ünnepélyen részt vett^speres, Schrei
ner esp. felügyelő, Baan Endre alispán az esperes- 
ségi gyülekezetekből több lelkész es számos egy
háztag s a soproni tanitóképezde derék tanárai. A 
szépen tervezett torony csak jövőre készül el s ak
kor lesz beszentelve. Egyházunk jelen sivár hely
zetében az egyes gyülekezetekben nyilvánuló élet
erő képezi az örömsugarakat s biztat egy szebb, 
boldogabb jövő reményével.  ̂ ^

Gyülekezeti élet. Az aradi ág. h. ev. egyház 
november 8-án!ünnepelte fenállásának 50-ik évfordu
lóját. Délelőt istenitisztelet, délben pedig „a test
nek kielégítésére“ bankett volt számos felköszön
tővel fűszerezve. — Povázsay György b.-csabai s, 
lelkészt a csernyei gyülekezet (Veszprém m.) egy
hangúlag lelkészének választotta. — A selmeczbá- 
nyaiág. h. ev. egyház templom mák 100 éves fennál
lását nov. hó 1-én ünnepelte. — A béri (Nográd 
m.) ev. egyház újjáépített templomát nov. 8-án fel
szentelte. — Az ó-kéri ev. egyház uj templomának, 
mely 34,000 irha került felszentelési ünnepélyét 
nov. 1-én tartotta. A jobbmóduak 500 frtot, a nap
számosok 23 frtot adóztak az uj templom építésé
re. — Kubányi Lajos alsó-esztergályi (Nográd m.) 
ev. lelkésznek a király a koronás arany érdem ke
resztet adományozta. —

^ S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .

L. L. Legend. Előfizetése ez évre szólt.
B udapesti. Köszönöm a szives tudósítást. Az iskolákról 

szóló jelentés bővitve lett.
Spectator. A kritika  legközelebb m eg fog jelenni. L e . 

YÓl m ent.
K. P . A . K. Köszönöm a szives figyelm et. A „Szabad 

Sajtó" istenkárom lása szom orú je lenség  s m ég szomorúbb, 
hogy egy ref. s. lelkész vezetése alatt firkálhatnak  olyan dol
gokat. A 20-ik szám ban bécsi rongynak  nevezi a vallásos 
trak tátum okat s helyesli ném ely parasz t azon nézetét, hogy 
az asztali im ádság felesleges dolog ; m ert az im a a tem plom ba 
való, m ig a házban inkább a czigany nóta kell. Az ily isten- 
károm lás felette szom orú és tanúságát képezi annak hogy mi 
m indent képzelnek nálunk ném elyek a pro testan tism us alatt. 
A prot. külföld elborzadna az ily „szabadelvű“ s nem zeti the- 
ologiát valló egyének felett.

— 'a. s. B udapest. Az Ígért czikk elm arad, szám ithatok-e 
reá m ég ?

icus. Szó sincs róla, ha a kérdés úgy  lenne feltéve, 
hogy  egy nagyon jó kell-e három  gyarló helyett, akkor csak 
egyet óhajtanék, de igy m aradok  csak a három  gyarló m ellett.

t. F u rcsa  eljárás az,-levélileg m egrendelni a lapot s ha 
aztán m ásfél év u tán a k iadóhivatal külön zártlevélben az 
árát is k íván ja , m élységesen hallgatni. Az ilyen lelkesedés 
nem sokat ér.

Lapunk második évjclyama vegén kérjük azokat, 
kik hátralékban vannak, szíveskedjenek tartozásuk
nak eleget tenni, a mint mi is igyekeztünk kötelezett
ségünknek megjelelni. Ez évfolyam utolsó száma a 
szokott megjelenési időnél pár nappal előbb jog 
megjelenni. A jövő évfolyamban is lapunk rendesen 
minden hő 30-án fog megjelenni:

B-Csabán, 1 8 9 6 . JSo'jember hő 30-án.
A z „E v. E g y h á z i S e m l e “

kiadóhivatala.

H Pályázat segíMészi állásra.
Káplánom megválasztatván rendes 

| | |  lelkésznek, helyébe segédlelkészt keresek. 
Évi dijjazás : 180 frt, lakás, fűtés, vilá- 
gitás és élelmezés. Kívánatos, hogy a 
pályázó birja a tót nyelvet. Azonban 

ll j  ilyen pályázó hiányában, alkalmazok oly 
jelentkezőt is, aki csupán magyarul beszél. 

B.-Csaba, 1896 nov. 24.

Koren Pál,
arad-békési esperes.

Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.

i
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AZ „EVANG. EGYHÁZI SZEMLE* melléklete.

Szerkeszti :

Schol tz Ödön
ov. luth. lelkész. AgTnlván.

A „Jí ü 1 m i h « z i 0“ szellem i ré
szét illető összes közlem ények, min
őén hó 1-ijf A g  f a 1 v á r a (S op 

ron m egye) küldendők.

Az „E E. Szemle* előfizetői a mel
lékletet d i j  t a 1 a n ti 1 kapják. 
Maga a ,K  ü 1 m i a s z i 6“ egy évre 
60 kr , — moly összeg  B . -  C s a 
b á n , az „E. E. Szemlo* kiadóhi

vatalánál fizetendő.

Melléklet az „E. E\ Sz.m /l- tk  számához. (C>. H-Csaba, /HOC. November 110.

Missziói ünnep és missziói órák.
Itt vannak a hosszú, unalmas téli esték. A jó 

pásztor, a lelkiösméretes lelkész fölhasználja azo
kat, híveinek lelki gondozására. Mig nyáron, a 
szorgos mezei munka idején gyakran hiába kopog 
tatunk, különösen faluhelyen híveink ajtaján ; most 
nem kell félnünk, hogy nem találjuk ökot otthon, 
vagy hogy feltartóztatjuk őket valamely munkában. 
Örömmel fogadja a szeretett lelkipásztort a ház 
apraja-nagyja, ki felhasználva a kedvező alkalmat, 
tapintatos fellépése, szeretetteljes modora és jóin
dulatú tanácsaival egyházilag ^befolyásolni igyek
ezik az illető családot. Az ilyonkor folytatott be
szélgetés alkalmával rá lehet terelni a hívek figyel
mét az egyházi élet minden nyilvánulására s a 
bölcs lelkiatya meg fogja őket ismertetni a hazai 
és külföldi egyház főbb intézményeivel bel- és kül- 
missziói fontosabb alkotásaival, azon tudatban, hogy 
a hivek hallva mások szoretetben munkás hitéről, 
magok is készek lesznek ily irányban fokozottabb 
mértékben közreműködni és áldozni. Ily módon 
nem egy, máskép haszon nélkül elröppenő unal
mas téli estét megszentelhetünk a magunk s híve
ink épülésére.

De a körültekintő lelkész ezzel meg nem elég
szik, hanem egy lépéssel még tovább is megyen. 
Ha községo nagyobb, úgy minden családot egy té
len át meg nem látogathat. Ezért, de egyébként is 
rajta lesz, hogy a téli időszak folyamán mennél 
több ünnepélyes istentiszteletet tartson s hogy hí
veit az istentiszteleteken kívül is, lehetőleg az osti 
órákban, tanítás és építés végett, mennél gyakrab
ban maga köré gyűjtse. Az ilyon ünnepélyes isten
tiszteletek s összejövetelek czélja természetesen 
csak az lehet, hogy a hívekben a vallásos érzést, 
az egyháziasságot s a luth. öntudatot emeljék. A 
lelkész igyekezni fog végig vezetni híveit az egy
házi élet egész mezején s igy időt szentel az egy
házi élet egyik legfontosabb, legérdekesebb s leg
ideálisabb ágának, a kühnissziónak alapos megis

mertetésére is. Erre szolgálnak a missziói ünnep és 
a missziói órák.

Nagyobb missziói ünnepot elég évenként egy
szer tartani s legjobb volna, ha a protestáns kül
föld példájára, erre a czélra mi is általánosan viz- 
keresztet (epiphania) választanánk, amint azt né
hány esperesség, dicséretre méltó buzgósággal már 
el határozta. Az ilyen ünnepélyes missziói isteni- 
tisztelet fő alkatrészei külföldön, alkalmas gyüle
kezeti énekeken kívül : teljes ünnepi liturgia, ige
hirdetés, missziói jelentés, missziói imádság és az 
áldozás. A gyülekezeti éneket illetőleg nálunk, más 
hiján, egyelőre rondos vizkoroszti ónok volna vá
lasztandó; de tekintve azt, hogy a misszió iránti 
érdeklődés és szeretet nálunk is mind jobban éb
red és terjed, jó volna, hogy ha a tervezett uj éne
keskön vvekbe néhány jó eredeti vagy fordított 
missziói éneket is felvennének a szerkesztők. A 
prédikáczió az ünnep főalkatrészo s épen azért er
re a legnagyobb gond fordítandó. Ne legyen túlsá
gosan bosszú, tüntesse fel egyszerű szavakkal a 
missziói munkásság okát és czélját s hangsúlyozza, 
hogy a keresztyén egyház, ha csak az Ur Jézust 
meg nem tagadja, nem lehet el misszió nélkül. Is
ten igéjo bővelkedik missziói eszmékben, épen 
azért legyen a beszéd biblikus és ne akarjon túl
sók missziói történet felsorolásával hatást kelteni. 
Ott, a hol a missziói ügy, hogy úgy mondjuk, vér
ré lett az egyházban s ahol minden gyülekezet 
tagja valamely missziói egyesületnek, a prédiká
czió után rendesen felolvassak az illető misszióe- 
gyesület utolsó évi működéséről a missziói jelen
tést. „Ha az ünnepi beszéd a misszionáló egyház 
szava, úgy a missziói jelentés a pogányok közötti 
missziómezőről reá jövő felelet.“ Nálunk ez, mig 
kellően nem szervezkedünk, egyelőre elmaradhat 
8 helyette talán az összes protestáns mis«zióegye- 
sületek utolsó évi működéséről lehetne átnézetos 
jelentést tenni. A jelentés, vagy ha ez elmarad, 
úgy közvetlenül a prédikáczió után következik a 

I missziói imádság, melyre Különös súly fektetendő;
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— „mert a misszióért való imádkozás lényeges al
katrésze a gyülekezet missziói munkásságának,“ 
Az istenitisztelet után, a misszió ezéljaira offertó- 
rium tartandó, de figyelmeztetni kell a gyüleke
zetét, hogy adományát ne tekintse alamizsnának, 
hanem hálaáldozatnak, melyet a Jézus lábait 
nárdusból csinált drága kenettel megkenő Mária 
példájára, önként rak le a mennyei király lábaihoz. 
Legtöbb nehézséget okoz a megfelelő liturgia be
vezetése, nem annyira német és tót, mint inkább 
magyar gyülekezeteinkben. Magyar gyülekezeteink
kel a kálvinizmus káros befolyása csaknem telje
sen megfosztotta a lutheránus egyház egyik legdrá
gább kincsétől, a szép liturgiától. Ennek újra be
vezetése nagyban elősegítené az istentiszteletek lá
togatottságát. Óhajtjuk, hogy a dunántúli ének és 
zenepártoló egyesület által kiadandó „zeneműfolyó
irat“ a liturgia fejlesztésére kiváló gondot forditson 
s hogy magyar luth, lelkészeink és kántoraink azt 
megszeretve, újból meghonosítani igyekezzenek. A 
tartandó „ missziói ünepek“ alkalmat szolgáltat
hatnának ennek megkísérlésére.

Még a missziói ünnep estéjén, de a téli hóna
pok folyamán többször is, tarthatók az úgynevezett 
missziói órák (Missionsstunden). Ezen missziói órák 
rendszerint az iskolában vagy más alkalmas terem
ben tartandók s természetes, hogy főalkatrészöket 
szintén a közös ének, igeolvásás, rövid biblia-ma
gyarázat s közös imádkozás képezik. Ekkor bevon
hatók ̂ /munkába más szereplők is, péld. egy szom
szédos lelkész, ahol tanitó van ott az énekkar, a 
nagyobb iskolás gyermekek, a fiatalság stb. A da
lárda vagy a fiatalság alkalmas karéneke, a tanitó 
vagy más alkalmas egyén szavallata, a lelkész 
vagy más valaki missziói felolvasása tehetik élve
zetessé s építővé ezen órákat. Á felolvasáshoz a 
külföldi gazdag missziói irodalom elég tárgyat nyújt 
s a misszió órák általánosítása nálunk is elősegít
hetné a missziói irodalom fellendülését. Ekkor a 
missziói órák végeztével missziói népiratkákat s 
képeket is osztogathatnánk s árusíthatnánk a hí
vek között, ami egyébként németnyelvű gyüleke
zeteinkben már most is megtehető, mivel a lipcsei 
gyülekezet szívesen adja kiadványait a lelkészek
nek bizományba.

Természetes, hogy az ilyen mizszió ünnepek 
és misszió órák tárgyát, már csak az esetleg elő
állható káros versenygés kikerülése végett is, az 
egyház más „szeretetintézményeiW“ péld. a bel- 
misszió, zsidó misszió, gyámintézetnek ismertetése 
nem képezheti, hanem ezek érdekében külön ün
nepek és órák tartandók.

Ezen missziói ünnepek és órák nagyban fej
leszthetnék híveinkben a misszió iránt érdeklődést 
és áldozatkészséget. Tagadhatlan, hogy a már 
említett esetekben inkább a férfiak szerepelnek, 
mig a nők csak hallgató szerepre vannak utalva ;

pedig a nőnek, mint az egyházi életnyilvánulás 
minden terén, úgy itt is igen szép hivatása van. 
így nagyon sokat tehet a papné, a tanitóné, vagy 
valamely más kegyes női egyháztag, ha barátnőit 
hetenként egyszer-kétszer maga köré gyűjti a végett, 
hogy a misszió ezéljaira kézimunkát végezzenek. 
Ha közbe-közbe egy-egy szép éneket énekelnek, 
felváltva missziói történeteket olvasnak s kezdet
ben és végül buzgón imádkoznak is, úgy ezen ösz- 
szejövetelök s munkájok által nemcsak áldoznak a 
misszióra, hanem magok is merítenek belőle örök 
kincset, lelkök üdvösségére.

Kérjük az ügy barátait, hassanak oda, hogy 
missziói ünnepélyek a közelgő vízkeresztkor lehe
tőleg mindenütt, missziói órák pedig a tél folyamán 
mennél több helyen tartassanak. ,, ,

diUr*

A lipcsei ev. luth. misszióegyesületrffl*
Felhívás barátainkhoz. A lipcsei ev. luth. 

misszió 1893 óta Németország keletafrikai gyarma
taira is kiterjesztette működését. Eddig a Kilimand- 
sáró tövében, a d z s a g g a népfaj között három 
állomást létesített: délkeleten Mambát (1894), délen 
Mósit (1896) és délnyugaton Madsamét (1894). Ezen 
3 állomáson jelenleg 5 felszentelt missziónárus mű
ködik, kik közül kettő nős; velők van továbbá egy 
az építészetben kiképezett missziói gazdr. Vala
mennyi missziónárus megtanulta már a nehéz 
dzsagga nyelvet annak összes, egymástól gyakran 
nagyon is eltérő tájszólásában. Madsaméban és 
Mambában már nagy reménynyel prédikálnak és 
tanítanak hittérítőink s már Mósiban is megkezdték 
az ifjúság tanítását.

Barátaink mindezideig oly bőségesen segélyez
ték egyesületünket, hogy nemcsak a három emlí
tett állomást létesíthettük, hanem az í893-ban a 
keletafrikai angol gyarmatokon, a wakamba népfaj 
között átvett missziót is kellően fejleszthettük anél
kül, hogy e miatt régi indiai missziónk, mely 30 
állomáson már 15.000 keresztényt gyűjtött, meg
károsodott volna. Most azonban egy olyan feladat 
előtt állunk, melynek megvalósításához rendkívüli 
eszközök kellenek. Három napi járásra keletfelé a 
Kilimandsárotól s tőle csak egy a massai népfaj 
lakta barátságtalan sivatag által elválasztva, fek
szik a Meru hegy, melynek magassága megköze
líti a Montblancot. Ennek déli lejtőin, termékeny, 
kristálytiszta patakoktól átszelt hegyvidék terül 
el, melynek lakói a warók,a/\vadzsagga néptörzs- 
zsel rokonok. Már előbb meg hagytuk misszióná- 
rusainknak, hogy tekintettel arra, hogy ott később 
esetleg egy uj missziói állomást létesítünk, utazzák 
be ezen területet s ismerkedjenek meg személyesen 
az ottani viszonyokkal. Ezen expeditiót, melyet 
már januárra terveztünk, de amely akkor közbejött 
akadályok miatt nem volt megtartható, Ovir test
vér augusztus elején végrehajtotta. Az általa be
nyújtott jelentés arra indított, hogy két misszioná- 
rust azonnal meg bíztunk a Merdejtőin uj missziói 
állomás létesítésével. Ezen gyors elhatározásunk 
indító oka röviden a következő :
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Mihelyt a Kilimandsáró vidékén mogkezdtük 
missziói működésünket, rögtön kiszemeltük magunk
nak az irányt, melyben azt fejleszteni s terjeszteni 
fogjuk, mert hisz az a dolog természetében rejlik, 
hogy pusztán a már meglévő 3 állomásra nem szo
rítkozhattunk. Természetes, hogy a dzsagga néptörzs 
által lakott torületen akartunk maradni s evégből 
keletnek akartunk terjeszkodni; mivel űzőmben ott 
a berlini III. evang. misszióegyosiilet (mint testvér- 
egyesület) működik, más felé kollett néznünk. Mi
után nyugatra a Moru hegység felé is dzsagga 
népek laknak s a l ’/• év előtt kiküldött két test
vér Ovir és Segebroek a nyelvet már eléggé meg
tanulták, elhatároztuk, hogy a kövotkező missziói 
állomást ott létesítjük. Ezen tervünket, valószinűlog 
a katonai állomás tiszteivel folytatott beszélgetésből, 
megtudták a szomszédos kath missziónárusok s 
noha közülök, kik szuahéli nyelven beszélnek, egy 
sem érti a dzsagga nyelvet, mégis rüktön oda siettek 
sczölöpökkel kijelölték egy tervezett missziói állo
más terülotét, egyrészt, hogy ezáltal legalább lát
szólag megszerezzék maguknak az elsőbbségi jo
got, másrészt, hogy olőlünk elvágják a további 
terjeszko désro az utat. Egyszer, 1893-ban már jár
tunk igy s nem akarván velők vitatkozni, átenged
tük nekik Kibóso állomást; most azonban föl 
kellett vennünk a küzdelmet, mivel ez az egyetlen 
más társulat által még ío nem foglalt irány Afrika 
belseje felé.

Nem volt könnyű magunkat ezen uj állomás 
létesítésére már most elhatározni. Ha a rómaiak egy
előre csak Nagy-Árusában, egy a Moru hegytől 
csak egv folyó által elválasztott fensikon teleped
tek volna le, melynek lakossága talán kétszer 
olyan nagy mint a Meru vidéké : akkor talán még 
várhattunk volna. De azt, hogy a kalholikusok 
mindkettőt, Nagy-Árusát és Mcrut elragadják elő
lünk, meg nem engedhettük, mivel ez által misz- 
sziónk életerő el lett volna vágva s részünkre a 
nyugat felé való terjeszkedés a jövőben lehetetlen
né lett volna téve.

Egy ilyen uj állomás létositéso totomos költ
séget okoz. Ezen költség tnár a Kilimandsáró vidé
kén sem kicsiny, mivel mindent, ami egy állomás 
létesítéséhez szükséges néger fejeken kell oda szál
lítani. A költségek Afrika belseje fölé, különösen 
ha az ut sivatagon vezet keresztül, minden lépés
sel nagyobbodnak, mivel ide a négerek, kik a 
masszái néptől való félelem miatt úgyis csak ne
hezen kaphatók, még az élelmi szereket is maguk
kal kénytelenek vinni. Ezen uj állomás létesitéso 
legalább 25—30,000 márkát igényel, moly összegre 
a költségelőirányzat összeállításakor nem gondol
tunk.Épen azért kérjük nagyon barátainkat, hogy 
jöjjenek segítségül nkro. Hisz napjainkban sokat 
szónokolunk Róma és a római túlkapások ollon. 
A sok beszédnek csak úgy lösz hatása, ha tetteink 
is megfelelnek neki s különösen ha azokat, kik a 
tiszta evangéliomot terjeszteni akarják, hatásosan 
segélyezzük, nehogy a rómaiak által tulszárnyal- 
tassanak. Kérjük barátainkat, küldjék a Moru he
gyen felállítandó uj missziói állomásra szánt össze
get Schwartz missziói igazgató czimére : Leipzig, 
Carolinonstrasse 19.“

Közöltük ezen érdekes felhívást bő kivonat
ban s azon reményben, hogy talán köztünk is lesz
nek olyanok, kik a misszió segélyezésére szánt 
fillérüket erre a czólra juttatják. Megnyitjuk az

adakozást a következő összegekkel : reform, ünne
pi oífertórium a  g f a 1 v á n 5 frt 13 kr. S c h o 11 % 
Ödön 1 frt. I ̂  ö w Külöp ev. lelkész Loesmánd 1 
frt, összesen T frt 13 kr. További adományokat 
szívósén fogadunk s nyugtázunk lapunkban. „

__________

Különféle misszió egyesületekről,
A hAzoli misuzió egyesület.

1. I n d i á b a n  a misszió leginkább az in
gyenes nópnovelés előmozdítására s arra fekteti fő- 
igyekozetét, hogy a pogány rokonaik által kitaga
dott keresztényeket valamely jövedelmező munkára 
tanítja. Evégből missziói kereskedelmi és ipari tár
saságot létesitett az egyesület, melynek kereskedé
seibe!], tégla, szövő és mechanikai gyáraiban töbk> 
mint 130U keresztény munkás nyer állandó fog
lalkozást. Az áttérések leginkább a földmivelők, 
iparosok és páriák köréből történnek, inig az elő
kelőbb körök csak ritkán érhetők el. A bázeli 
misszióegyesület gondozása alatt álló indiai keresz
tények száma ez idő szerint 11.963.

2- K h i n á b a n 1846-ban kezdett a bázeli 
egyesület két misszionáriussal munkálkodni, kik 
közül az egyik még most is él és működik. Az 
egyesület állomásai többnyire Khina déli tartomá
nyában Kantonban (Kvaogtung) vannak s2  nagyobb 
varostól eltekintve, kivétel 'nélkül paraszt falvak
ban foküsznek Néhány állomás az angol fenható- 
ság alatt álló Hongkong szigeten is van. A lako
sok a/, u. n. I lak ka törzshöz tartoznak. A forradal
mi szellem, mely néhány hónap előtt egész Khi- 
nában kitört a kereszténység ellen, itt is tapasz
talható volt s a bázeli misszió is sokat szenvedett 
alatta. Klímában igen erősek a családi kötelékek 
úgy, hogy egész család-tömegek laknak együtt vár 
alakú épületekben. Ha egy tag keresztény hitre 
tér. azt nem űzik cl, mint az indiánok, hanem a 
családban marad s osztja a többiek szokását s 
életmódját ; csak abban külembözik tőlük, hogy 
„Istennek szolgál.“ Sokan engednek a pogány csa
ládtagok kísértésének s a már megismert igaz
ságból ismét visszaesnek a régi pogányságba; 
de másokat annyira áthat az evangélioni szelleme, 
hogy példájokkal, hitükkel egész családjokat meg
nyerik a Krisztusnak. Itt a bázeli keresztények 
száma jelenleg 4071.•

3.) A z  a f r i k a i  a r a n y p a r t o k r a ,  
már 1828-ban mentek ki az első bázeli misszioná
riusok, de midőn 1840-ben a 9 kiküldött közül az 
utolsó ólő hazatért, úgy látszott, mintha ezen kí
sérlet végleg moghiusult volna. Istenbe vetett hit
tel 1843-ban, Keletindiai gyarmatokkal uj kísérle
tet tettek, mely kísérlet sikerült s 1846 ban már meg- 
koresztelték az első pogányt. A benszülüttek érzik, 
az európaiak szellemi fölényét, a férfiak legnagyobb-
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része feladta a fétisben való hitet, mely baboná
nak már csak az asszonyok között van talaja, s az 
1 millióra tehető lakosság között lévő 154 missziói 
állomáson annyira megismertették a népet az evan- 
gélíommal, hogy az áttérés sokakra már csak er
kölcsi kérdés s nem egyszer a soknejüség az egyet
len akadály. A nagy európai kereskedés s az euró
paiak rósz példája, rontólag hat a szerecsenekre is 
úgy, hogy 1894-ben Christiansborgban 41 keresz
telés mellett 30 egyháztagot, különféle bűnök miatt 
ismét ki kellett zárni az egyházból, Begoroban 
pedig 251 keresztelés mellett 70 kiközösités vált. 
szükségessé. Az áttértek száma 13.036, mely szám 
különösen az iskolák áldásos hatása alatt oly roha
mosan emelkedik, hogy a szaporodás az utolsó 10 
év alatt 113 százalék volt s igy az aranypartokon 
a legszebb jövő várható.

4. K a m e r u n  képezi a bázeli misszió egye
sület utolsó és legújabb működési helyét, hol 1886- 
ban az ott már előbb működött baptistáktól vett 
át az egyesület 4 állomást s ezeket eddig még 
kettővel megtoldotta. Ezen állomások részint a ke
reskedéssel foglalkozó félmüvolt duala, részint pedig 
a vad s csak nehezen megközelíthető bakviri nép 
között feküsznek s folyton ki vannak téve a ben- 
szülőttek s a hódítók között folyó háborúk esélye
inek. A lélekszám 1804-ben 1130 volt, mi tekintve 
azt, hogy a baptisták időközben ismét elszakadtak a 
bázeli misszió egyesülettől, — elég szép eredmény.

A bázeli misszióegyesület tehát 68 évi műkö
dés után jelenleg 30.200 pogány kesztyén felett 
rendelkezik, mi tekintve az idő hosszúságát s a 
ráfordított áldozat nagyságát, kevésnek látszik. De 
ha figyelembe vesszük a kezdet nehézségeit s a 
viszonyok szülte helyzetet, meg lehetünk vele elé
gedve. S miután a jég most már minden felé meg 
van törve, alapos a remény, hogy a keresztelések 
száma ezentúl már évről évre mind a négy helyen 
rohamosan fog szaporodni. Adja Isten 1

Hazai missziói hírek.
Az egyetemes gyámintézet f. évi október l i 

án Felkán tartott közgyűlésén — egy barátunk 
értesítése szerint — s/intén szóba jött a kül- 
misszió kérdése s elvben kimondatott, hogy a 
gyámintézet a külmisszió javára hozrá érkező 
adományokat, a lipcsei ev. luth. misszió egye
sület rendelkezésére szándékozik bocsátani. Addig 
is, mig erről részletesebb tudósítást közölhe
tünk, örömmel üdvözöljük a gyámiutézetet ezen 
elvi határozathozatal alkalmából.

A somogyi egyházmegye tudtunkkal a máso
dik hazánkban, mely folyó évi esperességi gyű
lésén hatóiozatilag kimondta, hogy ezentúl viz- 
kereszt ünnepén, évenként, valamennyi gyüle
kezetében offertóriummal összekötött missziói 
istentisztelet tartassák Ezen határozat annál ör- 
vendetesebb, mivel ez az első m agyar nyelvű- 
esperesség, mely ily módon a külmisszió szolgá
latába lépett, mely ügyre német és tótnyelvü 
gyülekezeteink nagy része már régibb idő óta 
gondot fordít. Vajha a szép példát többi espe- 
rességeink is követnék.

A református testvérek is mindinkább kezde
nek a küllmisszió kérdésével foglalkozni. íg y  
Szabó Aladár „Hajnal“ ez. belmissziói folyóira
tában is egyre sűrűbben találkozunk reformá
tusok által irt külmissziói czikkekkel. Az ugyan
csak általa kiadott „Uj óra mutató “-ban pedig 
Lőw Fűlöp, Locsmánd sokoldalú ev. lelkésze 
közöl tanulságos czikket „A külmissziói műkö
dés felevenitő hatásáról.*

A „ Cirkevné Listy“ czimü lap eddig 7C frtot, 
a „Stráz na Sione* pedig 19 írt 37 krt- gyűj
tött s adott át ezidén a lipcsei misszió egye
sületnek . Úgy látszik, hogy tótnyelvü testvé
reink nemcsak a hitbuzgóságban, hanem az ál
dozatkészségben is az elsők akarnak lenni kö
zöttünk.

Egyről másról.

Sajtóhiba. Lapunk múltkori számába több 
sajtóhiba csúszott be, melyek közül az egyik, egy 
egész sor kihagyása, épenséggel bosszantó. A lip
csei ev luth. missziszióegyesületről szóló, „Uj mun
kaerő“ ez. hir eleje (a szintén tévesen szedett 20 
lapon) igy pótlandó: „Egyesületünk tavaly új misz- 
sziói ágat honosított meg indiai működési terén t. 
i. a női-missziót.“ Ezután jön : „Hensolt és von 
Soden“ , . . stb.

Az első szerecsen nemes L e v i s z  S á 
m u e l  ur, kit Viktoria angol királynő nemrég emelt 
a nemesi rangra. Lewisz Sámuel ur, mint a nyu
gatafrikai Sierra — Leona partvidék angol gyarma
tainak kormányzója s mint kiváló képzettségű jog
tudor oly érdemeket szerzett magának, hogy mél
tán érte ezen kitüntetés. Örömmel említjük meg 
hogy Lewisz úr hivő keresztyén s a freetowni 
methodista gyülekezet buzgó tagja.

Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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Régi szokások és intézmények.
A kedves karácsony elmúlt. Az ün

nepek után eszünkbe jutnak a régi jó nép
szokások, melyeket még gyermekkorunk
ban láttunk és hallottunk, melyeket azon
ban ma már erősen megrongált az úgyne
vezett haladó kor. A karácsonyt hajdaná
ban nem csak a templomban, hanem a 
családban, az utczán, a községben is meg 
ünnepelték. Karácsony előestéjén ének 
hangzott le a toronyból; mert a község if
júsága ott zengte el karácsonyi énekeink 
egy-egy gyöngyét. A falu minden házá
ban megjelent egy-egy gyermekcsaj>at, 
hogv elénekelje a Karácsonyi öröméneket. 
E regi szokás még sok helyen meg van, 
de sok helven mar híréből sem ismerik.

A „haladás“ fanatikusai minden szo
kást gyűlölnek ; mert a szokás rendesen 
nagyon erős féke az újításnak és refor
moknak. A szokás nagy hatalom s a rósz 
szokás erős gátja a keresztyén lélek tö
kéletesedésének, megszentelődésének. A 
népélet tisztasága és helyes úton való fej
lődése megőrzésére kitűnő eszköz a jó és 
keresztyén hijalapon álló népszokás.

A népszokásra sokan, kik azt nem 
ösmerik, lenézőleg tekintenek, szerintük 
a népnél az erkölcs is csak szokás és nem 
öntudatos valami, sőt maga a legnagyobb 
kincs, a vallásosság is puszta szokás. Két
ségkívül a szokás a nepélet minden pont
ján hatalmas tényező s a mely nép jó 
szjokásait becsben tartja, annak van jö
vője, inig ellemben, ha azoktól könnyen 
megválik, az annak jele, hogy a néplelek 
bensejében féreg van.

A népszokások helyes ismeretére 
szükségünk van s Németországban ennek 
jelentőségét felismerte az a jeles iró, ki
nek munkáját lapunk ez évi folyamában 
ismertettük. (l)r. Gebhard: Zur bäuer
lichen Glaubens und Sittenlehre).

A régi jó keresztyén népszokásokra 
nagyobb gondot kell fordítanunk mint 
azt eddig tettük ; mert a jelen nehéz idő
ben még nagyobb szükségünk van arra 
mint egykorvolt. A jó népszokás ápolása 
és fenntartása hatalmas eszköz az egyház- 
bomlaszló erők ellensúlyozására s azok 
visszaverésére. A gondos lelkipásztor vé
dője a régi jó népszokásnak s teremt új 
jó népszokást is, számtalan nemzedék ál
dására. Szarvas egyik buzgó papja szo
kásba hozta, hogy népének fiatalsága a 
vasárnapi tánczot nem a korcsmában, ha
nem szabad ég- alatt, a város ligetjében 
tartja s ez a jó szokás még ma is fennáll. 
Ez csak egy példa arra, miként lehet a 
népszokás meghonosításával s előmozdí
tásával nemesitőleg hatni a népéletre. Az 
alföldi gyülekezetekben szokásos, hogy a 
halottaknál virrasztanak,egyházi énekeket 
énekelnek s a halál és feltámadásra vonat
kozó könyveket olvasnak. Egy alföldi 
lelkésztársunk e czélra külön könyvet irt, 
s a halottnál virasztó gyülekezet e szo
kását nemesítette a miivel, mely ma már 
csak nehezen kapható.

Vannak esperességenként és gyüleke
zetenként még nagyon sok helyen igen 
jó egyházi népszokásaink s ezek megér
demelnék a komoly tanulmányt. A há
zasság megkötése körűi is az egyházi es- 
ketést megelőzőleg a családban, a laka-

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

intézetniük.

Felelős szerkesztő és kiadó: 

S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS.
ág h. ev. lelkész B.-Csah&n.

Előfizetési Ar :

Egész évre 2 frt.
Fél évre . . .  1 frt.
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dalmi ünnepélynél a sok szép búcsúzó a | 
szülőktől, az ima a család régi és új haj
lékában, evangélikus népünknél még sok 
helyen meg van s inig ez élettel bir ne
mes szokásként népünk lelkében, nem 
kell tartani attól, hogy az többre fogja be
csülni a községházát a templomnál, a szer
ződéskötést az egyházi áldásnál !

Sokan kicsinylőleg szólnak arról, 
hogy őseink oly buzgón látogattak el a 
templomba, hogy sem hó, sem sár, sem 
zi vatar, sem hideg vissza nem tartotta őket 
attól s igazolni akarva a jelen ellanyhú- 
lását azzal védekeznek, hogy hiszen az 
a múltban csak szokás volt. Ha szokás 
is volt mindenesetre jó szokás volt, jobb 
a templomkerülés divatjánál. Nekünk né
pünk és ifjúságunk nevelésénél oda kell 
hatni, hogy a templombaj árás oly erős 
szokásukká legyen, hogy azt el ne rnulasz- 
szák s részt vegyenek buzgón a gyüleke
zet közös istenitiszteletén.

A szokásoknál nem kisebb tényezők 
az egyházi élet régi intézményei, melyek 
a múltban áldással voltak egybekap
csolva ; de melyeket a modern kor az 
azokhoz az idők folyamán hozzákeverő- 
dött gyarlóságok miatt a legtöbb helyen 
megszűntetett. Vizkereszt ünnepén kez
dődött a koledálás, a mikor a lelkész a 
tanítóval egy két presbyter és az iskolás 
gyermekek kíséretében meglátogatott min
den házat. Belépve a házba ott az egész 
család ünnepi ruhában várta az érkezőket 
s egy két énekvers eléneklése után a lel
kész üdvözölte a családtagokat s áldását 
adta a háznépére. Egybe volt ez kötve 
azzal is, hogy a hívek adakoztak a lel
késznek és tanítóknak. Ez utóbbi már 
sok helyen a koldulás jellegét vette fel s 
a legtöbb új hiványból elmaradt — elma
radt aztán a látogatás ezen módja is. Pe
dig a jövedelem kárpótlásáról másként 
kellett volna gondoskodni; de a hivatalos 
színezetű s istenitiszteleti jelleggel egybe
kapcsolt látogatást mindenáron fenn kel- 
lelt volna tartani. A lelkész ez intézmény 
nélkül is meglátogathatja híveit; de igy má
sok jelenlétében teszi azt s oly házakba is 
eljut, amelyekbe elmenni máskor alig jut 
ideje s bizonyos a felől is, hogy nem ta
lál üreŝ  házat; mert a család összes tag
jai várják őt. Sok helyen csak a legújabb 
időben lett eltörölve ez üdvös intézmény 
s azok, a kik az eltörlésbe beleegyeztek 
nein fontolták meg, mily hatalmas ténye
zőit az egyháziasság és gyülekezeti életnek

rontották le a nélkül, hogy a helyett va
lami mást és jobbat adtak volna. Az ily 
intézményt, ha egyszer veszendőbe ment, 
nehéz vissza állítani; de azért komolyan 
arra kell törekednünk, hogy a régi intéz
ményeket a gyarlóságok megszüntetésével 
visszaállítsuk. Nálunk a régi jó intézmé
nyek a felsőbb hatóságok oltalmában nem 
részesülnek. Van példa reá, hogy egy-egy 
ily intézményt a lelkész egész önkényesen 
a liivek ellenkezése daczára megszüntetett. 
Sőt vannak, a kik a magán gyónás és űr- 
vacsorát is csupa kényelem szeretetből 
megszűntették. E téren úgy szólván gaz
dátlanul áll egyházunk. Őrködjünk a régi 
jó népszokások és egyházi intézmények 
felett. Ismerjük fel azok becsét és érté
két s könnyelműen ne hagyjuk elrontani 
s lerombolni azokat annélkűl, hogy va
lami újat és jobbat ne adnánk azok 
helyett.*)

Al/ötdi.

A theologiai tanárság és u  e g y h á z  hite.
Németországban a theologiai tanári kérdés 

már régen az égető kérdések közé tartozik. Jelen
tőségét és — ha roszul oldatik meg —óriási hord
erejű rósz következményeit ismét kézzel foghatóan 
demonstrálták a württembergi luth. egyháznak 
bajai az utolsó években. Egymásután mutatkoznak 
a kóros állapotnak, a tarthatatlan viszonyoknak 
jelei. Schrempf és Stendel rövid ‘pár év leforgása 
alatt kénytelenek voltak otthagyni az egyházban 
viselt lelkészi hivatalt. Stendel nyilvánosan kije
lentette, hogy az országos egyház lehetetlent kíván 
tőle, midőn őt arra kényszeríti, hogy a tübingeni 
theol. fakultáson halgasson oly tanároknál, kik fel
adatukat abban látják, hogy bebizonyítsák, hogy 
az egyház tana nem tartható fenn, kik ezt épen aa 
államtól reájuk ruházott hivataluknál fogva teszik ; 
de másrészt meg azt kívánják tőle, hogy ő mint 
lelkész hivatalában épen az egyháznak ezen tanát 
védje és hirdesse. Mi Stendel következtetéseit el 
nem fogadhatjuk, hogy tehát most a lelkész is a 
professor módjára kritizálhasson, hanem megfor
dítjuk a tételt és a theol. tanároknak az egyház 
szellemének megfelelőbb kiválasztását követeljük. A 
württembergi egyház helyzetének viszássága külön
ben abban rejlik, hogy a tanár választásnál az

*) Igen szívesen vesszük, ha e kérdéshez mások is 
hozzá szolnak s különösen miként lehetne a régi jó szokáso
kat fenntartani ás nemesbiteni ?

Szerk.

, 'v
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egyház befolyása nem évényesül eléggé, hanem 
inkább a felekezet nélküli államunk akarat«.

Nálunk ily visszás helyzet theologiáink tanári 
ezókénok betöltésénél nem akadályozza az egyházat 
érdekének érvényesítésében, hanem itt egy sokkal 
nagyobb bajjal kell megküzdoni : az egy háti hatóság 
nembánomságával. Minálunk az egyháznak ezen 
bizalmi állásra felemelt férfiainak közönyén szen
ved hajótörést minden oly törekvés, mely intéze
teink szellemi vezetésében akarna változtatni az 
egyház érdekében

Nálunk is nagy hatalommal bir nz a frázis : 
„theologiai tanszabadság.“ Ezen elvet mint a külföl
dön nálunk is tévesen alkalmazzák. Ugyan kinek 
jut eszébe a „tanszabadságot“ korlátozni ? Nem 
szabad-e hazánkban katholikus, unitárius, zsidó the- 
ologiát bármily terjedelemben előadni. Szabad. Senki 
sem gátolhatja a professor uraknt — csak termé
szetesen a zsidók meg nem engedik, hogy a bu
dapesti rabbi képzőn keresztyén theologiát Hdjon 
elő az ő tanáruk, sem az unitáriusok nem engedik, 
hogy az ő theologiájukon a „pápa esalhatatlansá- 
gát“ adja elő valamelyik professor ur.

A theologiai tanárság igen fontos egyházunk
ban is. A theologiai tanár irányt ad s neki nem 
szabad az egyház hitével ellenkező irányt adnia, 
a mig az ág. h. ev. egyház szolgálatában áll s ha 
nézetei azzal meg nem egyeznek — szabadságában 
áll akár budhista theologiai tanszékro pályáznia.!

Azok a lelkész jelöltek, kik az egyház hité
vel ellenkező irányban vezettettek a theologiai in
tézeten s kik ezen irányhoz hűek maradtak, a gya
korlatba lépvo csakhamar olkedvetlenednok ; mert 
látják, hogy a hivő gyülekezeteket merő tagadás
sal és magas röptű hypothesisekkel táplálni nem 
lehet. Az ily lelkész nem lel támaszt thoologiájá- 
ban, legfeljebb akkor, ha holmi világi ideálok mint 
például „állaraeszmc“ „szocziális kérdés“ ragadják 
magukkal. Az ily emberek nem foglalkoznak többé 
a theologiával, mert az nekik terhűkre válik, vagy 
nem lévén a hitben jutalmuk, a fizetés esekélységo 
miatt középiskolai tanárokká válnak, vagy a posta 
és távirdánál keresik theologiójuk folytatását. (A 
mi még a leghelyesebb ! Szerk.)

De ha a másik esetet is veszszük, midőn va
lamely lelkész a gyülekezetbe lépve bolátja azok
nak a liberalisl^dó elméleteknek haszontalanságát, 
melyekot a theologiai intézet noki útjára adott s meg 
rom olégedve azokkal, megösmeri az egyház igazi 
kincseit s lassanként a gyülekezet hitéletéhez si
mul, a mint erre nem kevés eset van ; mert uz Isten 

gyarló theologiai intézetek daczára is tud hü lel
kipásztorokat támasztani : még ezen körülmény is 
arra int, hogy a theologiai tanárok iránya nem 
közönyös az egyházra nézve. Ha a lelkészek a the- 
ológiai intézotek liberális szellemétől meg is sza
badulnak s az egyház hitéhez fordulnak, működé

sükön mégis meglátszik, hogy pozitív hitük nélkü
lözi a tudományos alapot. Ez a nem eléggé szilárd 
alap azt eredményezi azután, hogy az idegen be
folyásoknak kellően ellenállni nem képesek. (Alli
ance, angol vullási irány).

Egyházunk kiváló érdeke az, hogy theologiai 
intézeteink pozitív irányit tanerőkkel láttassanak 
cl. Nálunk ez irányban az egyház érdekét érvénye
sítheti — tegyék is azt azok, kiknek kezébe tette 
io uz egyház bizalma a tanárválasztás jogát - te
gyék. mig nem késő; mert az Ur küzdő egyházá
nak sorsa nagyban függ a tisztek elszántságától, 
képzettségétől és mindenek felett erős hitétől.

Spectator.

Az ország kormánya néhány év előtt, ezt a 
kis szócskát nHgy diadallal hozta Becsből Buda
pestre. Pedig kár volt oly messzire fáradnia, a mi 
egyházunknak is van egy felesleges „es“-jo, melyet 
szívesen oda adtunk volna az öreg Tiszának.

Nem értek sokat a magos politikához, de azért 
szivesen elhiszem, hogy sokkal helyesebb az uj 
„császári és királyi“, mint volt a regi egyszerű 
„császári királyi“ elnevezés. Az egyház dolgaihoz 
azornban konyitanék valamit, mind a mellett az 
ilyen kifejezéseket : „egyház és iskola“, „egyház és 
iskolai felügyelő“, „egyház és isk. lapok“, „egyház 
és iskola ügyben“ - sehogy sem tudom helyeseknek 
találni. Sokszor megbotlott már a szemem ezen az 
„és“ szócskán, és a mi utána következik, megpró
bálom félrelökni az útból.

Sokáig azt hittem, hogy a fentebbi kitételek
ben az „és“ kötő, de a tapasztalás megtamitott rá, 
hogy de bizony elválasztó szócska. Elválasztja az 
egyháztól az iskolát, a tanítót és az egész gyermek 
sereget. S úgy lassan lassan, az a balvélemény 
vet mély gyökeret igen széles körben, hogy az is
kola nem az egyházhoz tartozó, vagy az egyházban 
lévő valami, hanem vele. ha nem is egyenrangú, de 
különálló közösügyes hatalom. Nem egy iskolánk 
esik áldozatul, s nem egy tanítót, mi magunk tes
sékelünk ki az egyházból, az ilyen felfogással

Szerintem az „egyház“ oly magosabb foga
lom, a melyben már benn foglaltatik egyrészről: 
a pap, tanító, felügyelő, kurátor, a templomi kö
zönség, az iskolások és a hívők összosége ; más
részről : a templom, a papiak, iskola, tanitóink, a 
kurátor háza és a többi, és a többi. Nálam ez a 
rövid elnevezés oly terjedelmes és oly tökéletes, 
hogy az magában foglalja mind azt, a ki és a mi 
Krisztus látható egyházát alkotja itt a földön. Egy
ház és — egyéb semmi, ez magaban véve minden.

Egyetemes felügyelőnk hivatalos czirne és szo
kásos aláírása : „egyetemes egyházi és iskolai felü
gyelő“. Hogy mily helytelen elnovezés ez. azt a 
következő példa is mutatja. Nemde nevetséges lenno, 
ha valaki () felségét úgy czimozné : „Magyarorszag
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és iskolák királya“? Magyarország és Csehország 
királya, ez helyes ; egyházi és gyári felügyelő ezt 
is értem ; de „egyházi és iskolai felügyelő“ ezt 
csak a felületesség honosította meg, és az egyházi- 
atlanság tűri az egyházban. „Egyházfelügyelő“ ez 
elég, ennél több nem lehet senki.

Egyik jeles költőnkről óletirója tréfásan meg
jegyzi : „szerette hazáját és a lencsét“. Ilyen tréfás 
elnevezésnek megjárja : egyház és iskolai felügyelő, 
vagy pedig egyház és nőegyleti lelkész. Felügye
lőink és lelkészeinknek azonban nem ilyen alak
ban, hanem még aláírásukban is méltósággal kell 
lépniök a világ elé és egyházi lapjainknak is még 
czirnükben sem szabad megtűrniök a helytelensé
get. —

Tudom, sokan lesznek, a kik olvasva sorai
mat, azt fogják mondani : kár volt ennek a stilá- 
ris módosításnak oly nagy feneket keríteni. Hiszen, 
ha itt csak néhány helytelen kifejezésnek kiigazí
tásáról lenne szó, dehogy vettem volna magamnak 
ennyi fáradságot. De mikor ez a felületesség szó
ban és írásban nagyon veszélyes gyümölcsöket 
kezd teremni az egyházi életben is. Hogy mást ne 
említsek, ilyen a tanítók képviseltetése az egyházke- 
kerületi gyűléseken. Ha „egyház és iskola,“ akkor az 
egyházi gyűléseken is képviselve legyenek : az egy
ház küldöttei, az iskola követei által — igy okos
kodik a felületesség.

Az egyházmegyében a tanítóknak annyi jo
guk van, mint bármely egyháznak, úgy képvisel
tetik magokat, mint ezek A kerületi közgyűlésen, 
már egyházmegyei rangban jelennek meg a taní
tók, annyi joggal mint az esperesség. Az egyhá
zak és egyházmegyék képviselői között, a tanítók 
képviselői ! Hát a papok, a felügyelőknek mért 
nincs annyi joguk, mint a tanítóknak, hogy ők is 
képviselőt küldhessenek az egyházi közgyűlésre ? 
Quod uni justum, alteri aequum. Mert most a papok 
és felügyelők, ha megjelennek a gyűlésen, az egy
ház megbízásából mennek oda és nem paptársaik 
vagy felügyelőtársaik névében. Különben ilyen ki
küldetésben részesülhetnek, sőt részesülnek a taní
tók is.

De eltekintve mindentől már magában véve 
az a dolog észjogi és egyházjogi abszurdum, hogy 
akár a papok, akár a tanítók, akár a harangozok 
társaik nevében, ugyanazon jogokkal jelenjenek 
meg a gyűléseken, mint az egyházak, illetve az 
egyházmegyék követei Az egyházak viselik az 
összes anyagi terheket, teljesitik az összes fizetni
valókat, amazok — fizetést húznak. Azt hiszem ez 
csak elég kézzel fogható külömbség.

Becsüljük meg iskoláinkat, és ne zárjuk ki 
azokat az egyházból, nem csak szóban, de még 
gondolatban sem. A tanítókat se hozzuk azon ké
nyes helyzetbe, hogy a gyűléseken, a hol minden 
egyes az egyház megbízásából van jelen, az egy
ház érdekeit képviseli, egyedül ők nem képvisel
nek senkit, csak saját magukat és saját érdekeiket. 
Úgy kénytelenek ott viselkedni, mint egészen ide
gen, talán nem is barátságos hatalom.

Addig is, a még alkalmunk lesz a zsinat, ezen 
nem tudom hányadik tévedését kiigazítani, hirdes
sük fenhangon : egyház, egyház, egyház, . . de 
nemmi és.

—gy.
&

IRODALOM.
Dr. Bartók György : Bibliai-ismertetés. A 

gymnasiumok I. és II. osztálya számára. Má
sodik kiadás. Nagy-Enyed: Cirner és Lingner 
kiadása. 109 lap. Ara 75 kr.

A szerző előszavában azt mondja : „Ha nem 
is értem el egészen a czélt, de legalább közel 
jutottam hozzá, s lesznek, kiket e munka a Köny- 
vek-Könyvének értelmes olvasására segit és fel- 
buzdit, kiknek szivében szikrája támad a h i v ő 
s z e r e t e t n e k ,  melytől a Krisztust sem élet, 
sem halál el nem szakithatja : — ez az ered
mény teljesen ki fog elégiteni engemet s más 
jutalmat nem várván, úgy fogom Ítélni, hogy 
fáradságom nem veszett hiába.“ A művecske 
czélja szép és neme-*. A szerző bizonyára, nem 
azon irodalmárok közé tartozik, kiknél a tol- 
forgatásra tő indok az ir<5i tiszteletdij. A mű 
felosztása a következő: Bibliai földrajz. A biblia 
Az ó-szövetségi könyvek ismertetése. Az új
szövetségi könyvek ismertetése. Függelék : Mér
tékek és pénznemek.

A szerző, amint, a művecskéből kitetszik a 
modern theologia hive. A feltámadás története 
leírásánál elhagyja az angyalt, a ki a Krisztus 
sírjához zarándokoló nőknek szól s azt mondja: 
„Midőn a sir szájához értek, e szózat hangzott 
füleikbe: „A nazarethi Jézust keresitek-e? Nin
csen itt; feltámadott. Eredjetek és mondjátok 
meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy 
előttök megy Galileába, és ott megtaláljátok őt, 
a mint megmondotta vala.“ Úgyszintén a 89-ik 
lapon Pál apostol életét tárgyalva, elhagyja az 
Ur megjelenését Saulnak s a helyett ezt mond
ja : „A damaskusi utón élete uj irányt kapott.“ 
— Mi felekezeti iskoláinkon e művet nem hasz
nálhatjuk ; mert a modern theologia hypothesi
sed helyett a biblia igazságait akarjuk nyújtani 
s növendékeknek.

Sz.

J. Yoelter : „Aus England.“ Bilder und Skiz
zen aus dem kirchlichen, kulturellen und sozialen 
Leben. Heilbronn 1896. 167 1, Ára 1 márka 60 fillér.

Az ev. szoczialis kongressus titkára Yoelter lel
kész tanulmányi útja benyomásait Írja le e mü- 
vecskében.

Anglia vallásos élete reánk nagy érdekkel bir 
különösen, a midőn arról oly elágazó véleményeket 
hallunk. Ballagi — a prot. egylet alapitója, azzal 
szokta volt az Angliába utazó theologusokat ut- 
jokra bocsátani: „hát azután, kedves barátom, vi
gyázzon, hogy Angliában ne hagyja az eszét."

Voelter figyelme mindenre kiterjed. Bennün
ket különösen az angol vallásos életre vonatkozó
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megjegyzései érdekelnek. Az angol Államegyházról ( 
közlött megfigyeléseit azzal végzi, hogy az angol 
államegyháznak joga van, hogy magát Anglia 
egyházának nevezze. A romai katholikus egy
házról (119 és 120 o.) azt mondja, hogy ott sok 
előkelő egyéniség katholizálása következtében a 
rom. kath. egyháznak ma egészen más helyzete 
van mint 60 óv előtt; de azért az igazi John Bull 
ellenállhatlan ellenszenvvel viseltetik a pápistaság 
iránt. Az a korszak, a melyben propagandát űzhe
tett, már elmúlt. A nyilvános életben a pápista 
egyház Manning erőlködése daczára nem visz szere- 
pet. Nem is szaporodnak tagjai minden ollentétes 
reklám daczára. Anglia egész alapjában protenstans, 
de a katholicismus értékes részét olsajátitotta.

A vallásos életről szólva azt mondja a szerző, 
hogy a vallás Angliában nagy nyilvános, szoczi- 
ális erőt képez és befolyásos tónye/.Őt jelent. Anglia 
a vallásos élet terén oly képet mutat, a minőt a 
a continens országai a 18- ik században Két ellen
tét azonnal szemünkbe ötlik : egyrészt az erősen 
kifejezett traditionalismus és conservativismus, más
részt pedig a merész előretörés és agressiv jellege 
az angol keresztyénységnek. A traditionalismussal 
össze függ az, hogy a külső formákra és szoká
sokra nagy súlyt helyeznek. Az angol realismus 
mindent megfoghatóvá akar tenni. Külső formák, 
mint a térdepelés, ima. biblia olvasás, templom lá
togatás sokszor önczélt képeznek és érdemszerző 
eselekvényDek tekintetnek. A vasárnap megszen
teléséről a többek között azt mondja a szerző : 
„Épen a vasárnap kérdésnél mutatkozik legfájdal
masabban az angol brutalitása és önzése. Az ő tu
lajdon papjuk Robertson az angol vasárnap szen
telést képmutatásnak nevezi. A művelt és vagyonos 
osztályoknak van kényelmes házuk, a hol neme
sen vagy szabadosán szórakozhatnak. Senki sem 
tiltja azt nekik tulajdon helyiségükben. A proletá
roknak nélkülözni kell a házat, nélkülözni a barátsá
gos családot. Múzeumok és könyvtárak zárva vannak.

Kellemes a vasárnap a vagyonos és a bizto- , 
sitott középosztálynak, de veszedelmes a proletárra 
nézve. Amily forrón óhajtom Németország részére 
a vasárnapi nyugalmat, oly annyira nem tudok meg
barátkozni az álszenteskedő, tulkegyos, külső és a 
törvény jellegét magán viselő angol vasárnap 
szenteléssel.“

Az ember, a szerző szerint, nem menekülhet 
meg azon benyomástól, hogy az angol keresztyón- 
ség sok tekintetben az Üzletszerűség jellegét viseli 
magán A reformáczio, s különösen a lutheri refor- 
máczió azon iránya, mely a keresztyéni elemet az 
élet minden körében s így különösen a földi hiva
tásban is érvényesíteni akarja, majdnem teljesen 
hiányzik. Egyes lelkészek akarják ezt s egyesek 
gondolnak is erre. De az ember szinte nem szaba
dulhat azon benyomástól, hogy az angolnak van

egy napja a jó Isten számára és 6 napja kizárólag 
a maga számára, a mely 6 napon belül a jó Isten 
ne szóljon bele az ő dolgaiba és no zavarja köreit 
a mely 6 napon belül minden tekintet nélkül érvé
nyesíti természetes önzését. A vallást bizonyos na
pon gyakorolják — de azután készen vannak azzal. 
A vallás és üzletnek egymáshoz sémi köze. Az 
egoismus és mammonismus nagyon érzékenyen 
megkárosítják a kerosztyónsóget. Hiányzik az a 
tudat és kötelossógérzet, hogy a keresztyén val
lásnak az egész életet befolyásolnia és áthatnia 
kell. Azért azután hiányzik az igazi komolyság is. 
Ez iránt nem ejthet tévedésbe azok nagy száma 
sem, a kik az egyházhoz tartoznak ; mert azoknál 
a vallás külsőség, s igy nem emelik az angol ke- 
resztyénsóg nivoauját, hanem inkább lesülyesztik, 
oltompitják a vallásos lelkismeretet. Az angolok 
nemzeti elfogultságukban a legkegyesebb népnek 
tartják magukat. Egyháziasabbak mint minden más 
nép, de váljon inkább keresztyének-o ? Elismerő
leg szól az angol enthusiastákról, végül azzal fajezi 
be vallási megfigyeléseit : Minden visszataszító, 
minden fájdalmas jelenség daczára Krisztus sokak
ban magasztos alakot nyert. Ha ezen személyi
ségekre tekintünk, úgy az egészre nézve remé
nyünk lehet, hogy az angolok képesek lesznek 
az „anima naturalitur christianissima“ szerepére a 
népek között.

Közöltük a szerző bennünket leginkább érdeklő 
megfigyeléseit — természetesen nem vállalva ke
zességet azok helyességéért, daczára annak, hogy 
mi ucm tartozunk az angol vallásosság imádói és 
utánzói közé. Egy az, a mit részben irigyelünk s  
ez az anglikán püspöki egyházszervezet.

I). Makovicky : „Nazarenové v Uhrách.“ V 
l'razo 188). 24 1. külön lenyomat a „Nasi dóba“ 
czimü lapból.

A nazarenusokról szól e müvecske. Tulajdon 
képen nem egyéb az mint tendentiosus összehor
dása annak, a mit mások e szektáról mondtak. 
Uiat a műben alig lelünk. A mi uj 1 az a sok téves 
állítás, a mely leginkább onnan ered, hogy a szerző 
a theológiát nem ösmeri, sőt a keresztyénsóget sem 
s vallási ismereteit majdnem kizárólag Tolstoj re
gényes vallási rajongó zagyvalókából meríti. Ezen 
regényes irányt több helyen belemagyarázni igyek
szik a szokta világnézetébe is.

Téves állításai a következők. Mindjárt az 1-ső 
lapon azt állítja, hogy a 16-ik század anabaptistái 
Krisztus istenségét el nem ismerték. Ezt általános
ságban mondani nem lehet; mert csak nagyon kis 
töredék volt az, a mely Krisztus istenségét tagadta. 
De hát persze Tolstoj ize szerint lenne, ha a do
log úgy állna, a mint azt M. állítja.

Téves állítás s komoly történeti adattal se
hogy sem igazolható az, a midőn a szerző a 2-ik 
és 3-ik lapon azt mondja : „A keresztyének között 
mindég voltak emberek, a kik mint a régi keresz
tyének ragaszkodtak Krisztus azaon parancsához 
„ne álljatok ellen a gonosznak“ a régi időben pau-
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liciánok, bohomilok, katarok, vaídensek, cseh morva 
atyafiak, a jelenben quakerek, shakerek, herrnhútiak 
hintshisok, menoniták, darbysták, újra keresztelők 
s Oroszországban a duchoborcok, molokánok, stun- 
disták, Tolstojisták, chylstovok, salaputok.“ Látni 
való, hogy a szerző lehetőleg sok denominátiót 
akart felsorolni; mert ámbár Tolstoj szerint a külső 
erő semmi, mégis a szám imponál. De hogy került 
e vegyes társaságba a eseh-morva atyafiak s a 
herrnhutiak lisztes alakja ? A történelem nem ke
veri őket ez excentrikus rajongók szánalmas csoport
jába. Ha az ember az ily dolgokról Írni akar, tanul
mányoznia kell komolyan az egyház történetet ; 
mert ha az ember Tolstoj regényeiből meríti theo- 
logiai ismereteit, ilyen furcsaságok jönnek ki. A 
cseh-morva atyafiak s herrnhutiak sohasem tar
toztak azon excentrikus rajongók táborába. Ha a 
szerző az egyház történelmet tanulmányozta volna, 
— megemlíthette volna, hogy ép a reformáczió ko
rában azok az anabaptisták, kik a fegyverviselést 
bűnnek tartották, mégis fegyvert fogtak és Müns- 
terben isszonyu vérengzést vittek keresztül. A ra
jongó könnyen az egyik végletből a másikba csap 
át. Robespiere fiatal korában a halál büntetés el
törléséről irt. lelkes müvet s a szerencsétlen ra
jongó későbben ezereket fosztott meg az élettől. 
Valótlanság az is, a mit a szerző a 6-ik lapon ad 
elő, azt mondva : „Ünnepeik a vasárnapon kívül 
nincsenek, de a prot. és kath. ünnepeken nem dol
goznak, ne hogy botránkoztassanak másokat.“ Nem 
igen ismeri a nazarenus lelkületét, a ki azt hiszi, 
hogy benne meg van a keresztyén finom érzek, 
mely azt parancsolja, hogy más vallásos érzületét 
no sértse (Pál ap. a rom. Írott lev. 14 r.) A komor 
s folytonos tépelődésben élő rajongó lélek arcza 
akkor vidul fel, ha gúnyt iizhet s megvetheti azt, 
s mi másnak szent. Csak ez a rajongástól elvadult 
lélek teheti annyira elvetemedettó az embereket, 
hogy például a vadabb nazarenusok néhol az evan
gélikusok kincset érő könyvét a Tranosciust 
ganéjba dugják !

Téves az az állítás is a 8-ik lapon : A bíró
ságtól irtóznak. Egyedül Isten Ítélő székét ismerik 
el maguk felett. Emberi igazságozság nincsen és 
nem is lehet. Az emberi büntetés szükségtelen, ha
tástalan, kicsinyes.“ Ennyire még a nazarenusok sem 
bornirtak. Ez Tolstoj tana. A pörlekedéstől épen 
nem irtóznak a nazarenusok, igaz, hogy arra hivat
koznak, hogy ügyvédjüket a „szellem“ megszállta 
s ezért kellett a pör útjára lépni. A nyakatekert 
kákán is csomót kereső nazaronus gondolkodás 
épen a szerződéskötés és magyarázásnál lesz nyil
vánvaló — erről beszélhetnek azok, kiknek naza
renus társaságokkal mint szerződő féllel volt dolguk.

Téves az az állítás is, melyet a szerző mások 
után reprodukál, hogy t. i. a nazarenusok irtóznak 
a kereskedéstől, sőt ellenkezőleg nagy kedvüket 
lelik az iparvállalatok és kereskedésekben, a hol 
könnyű módon lehet pénzt szerezni. A templomo
kat gyűlölik, de a füstölgő kéményeket és zakatoló 
gépeket szeretik !

Téves a szerzőnek az az állítása a 15-ik la
pon, hogy Lajosfalva ev. és katholikus község ; 
mert ott az 1890-iki népszámlálás szerint 4185 lakos 
közül csak 75 volt rom. kath. Teljes ignorantián 
alapszik az az állítás is a 16-ik lapon, a midőn azt 
írja, hogy a békési ev. esperesség a tiszai kerü
lethez tett felterjesztést a nazarenizmus tárgyában. |

Végül itt is megemliti a szerző Tolstoj kiro
hanását ellenem, mely kirohanás az összes napi 
sajtót bejárta 1895-ben, hogy a nazarenusokról irt 
müvemben, nem tanácsolom az üldözést, hanem 
a tanítást és vallásos nevelést és roszakaratulag 
szememre veti, hogy én mint minden pap, csak 
állásomat és kenyeremet akarom megvédeni. Rosz- 
akaratunak nevezem ez állítást az örökszeretet hir
detői részéről; mert hiszen, ha állásomat nem tud
nám csak lelkiismeretem árán megtartani, egy 
perczig sem volnék abban s nem tennék úgy mint 
Tostoj, a ki hirdeti, hogy vagyonnal birni bűn és 
óriási vagyonát még mindég nem osztotta szót. és 
úgy cselekedett, mint néhol azok a zsidó kereskedők, 
kik a végrehajtástól menekülni akarnak : engedte 
vagyonát átíratni neje és gyermekeire.

A Tolstoj-féle irány az ismertetett könyv szer
zőjében buzgó missionáriusra talált. Ev. tót népünk 
közé szeretnék azt a szektát behozni. Tolstoj nép
iratából lefordítják a legvadabbakat és „Poucné 
citanie“ czime alatt apró füzetkékben a nép közé 
dobják. Tolstoj népiratai között van építő hatású 
is ; de az újabbak kétség kivűl elárulják a rajon
gót. A kezdet rendesen szép, evangeliomszerű. 
Szentirási mondatok díszelegnek mottóként; de 
minden művecske tendentiosus s fő elvei az ujab- 
san eltévelyedett Tolstojnak fellelhetők a legtöb
ben, ezek : a vagyon bűn, bíróság nem kell ; a go- 
bosztevőket büntetni nem kell ; katonaság és ható- 
nág felesleges dolgok. Figyelünk ezen dolgokra és 
pedig nem állásunk megvédése szempontjából, ha
nem épen Krisztus egyháza érdeképen lerántjuk a 
báránybőrt a ragadozó farkasokról. Műveltjeinket 
elárasztják Tolstoj újabb műveivel (Spása ve vás) 
és a tájékozatlan olvasót elbóditja e mű. A fényes 
irályú regónyiró egy „regényes keresztyénséggel“ el- 
vakitja a tájékozatlan olvasót. A nihilismus fő fészke 
Tolstoj. Csudálni lehet,, hogy mig az orosz hatóság 
a nihilistákat üldözi, tűri a nihilismus atyját Tol
stoj t. E méregből, mely keresztyén méz és czukor- 

í ral behintve, manicheus és budhista badarságok
kal akarja elhódítani népünket, nem kérünk. Tol
stoj nem adja az egész koresztyénséget csak önké
nyesen kiragadott darabokat, ő aztán e darabokkal 
dobálodzva Ítél elevenek és holtak felett, s köve
tői vakon utána mennek. Népéletünk úgy is ezer 
sebtől vérzik, minek azt egy uj szellemi betegség
gel tóditani ? A keresztyénség ügyének sohasem 
használt a rajongás és a keresztyén elvek karika
túrája — s az ily karrikatura a hitetlenség útját 
egyengeti.

„Az én országom nem e világból való“ Krisz
tus ezen szavát nem érti sem Tolstoj, sem az ő 
utánzói, hiányos vallásos ismereteik kárhozatos ra
jongásra ragadják őket épen úgy mint a nazare- 
nusokat s ezen rajongás nem épit, hanem ro n t!

Szeretjük azt, ha nem pusztán a lelkészek és 
tanárok foglalkoznak theologiai dolgokkal. A szerző 
a theologiai téren laikus, lévén ő gyakorló orvos. 
Bennünket kinevetnének az orvos urak. ha mi az 
orvosi tudományban is szerepelni akarnánk. Mi ezt 
nem tesszük; de mindamellett ajánljuk a komoly 
és beható tanulmányt, mielőtt valaki theologiai tár
gyú művet ir ; mert külömben a nagy tévedések 
el nem kerülhetők s kénytelenek vagyunk azt a 
régi közmondást alkalmazni: sutor ne ultra cre- 
pidam ! Sz.
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H. Mato : „Vierzig Konttrmandenstundon.“
Dessau,und Leipzig. Rieh, Kahlo’s Verlag. 18Ü2. 
100 I. Ára 1 rn. 25 pf.

Konfirmntió tankönyvünk van, do kevés az 
oktató szamara irt vezérkönyv. A fent jelzett köny
vecske a lelkész számára kíván nyújtani Útmutatást, 
hogy 40 órában miként ossza el a tananyagot. 
A szászországi ág. h. ev. országos egyházban nem 
6 héten, hanem fél eveu át tart a konfirmandu
sok oktatása, igaz csak heti két órában.

A szerző lelkiismeretesen végezte konfirmáló 
kötelességét s ezért képes is helyes útmutatást adni. 
Helyes azon megjegyzése is, hogy a konfirmandu
sok oktatása külön o óiéira szánt teremben történ 
jék, melynek berendezése imaházszerü legyen. A 
konfirmandusok vizsgája ne legyen csupán csak 
vizsga, hanem a híveket figyelmeztesse arra, hogy 
mennyi a felnőttek vallásos ismereteinek mini
muma.

A mű végén a tananyag roszlotezése után a 
szerző azon nézetének ad kifejezést, hogy a kon
firmáló oktatás csak akkor lesz eredményes, ha 
az azt követő katechizátio az ifjúságra nézve kö
telezővé tétetik. Persze a modern világnézet hívei 
irtóznak minden kényszertől s azt akarják, hogy a 
i-ura pastorális. a jóakaró figyelmeztető szó mindent 
megtegyen s a mellett a fiatalság elvadulasa mind
inkább nagyobb mérveket ölt.

Margócsy Kálmán duna-egyházi (Pest m.) 
ev. lelkész előfizetési felhívást bocsátott ki „Kniha 
tajnosti- czimű művére, mely ellenszer akar lenni 
a szoktáskodókkal szemben. Örömmel üdvözöljük 
lelkész társunkat e téren — s kívánjuk, hogy többi 
művei is, melyeket az előfizetési felhívásban meg
említ, napvilágot lássanak. Védeni a megtámadott 
Siont a hitetlenek és rajongók ellen szellemi fegy
verekkel: ez legyen jelszavunk. Ideje is, hogy a 
hiú politika szekeréből kifogjuk lovainkat. A mű 
előfizetési ára 50 kr.

F E L E K E Z E T I ÍSKOLA.
Vallásoktatás a gymnasitimokbnn. A fele

kezeti iskolának abban kollono az állami intéze
tektől különböznie, hogy ott nem csak a vallás- 
órák alatt tanítják a vallást . Mennyiben teszik 
ezt felekezeti tanintézeteink, arra nézve az értesítők 
ismertetése felvilágosítást adhatot. Nézzünk kissé 
az ellentáborba. Nem lesz érdektelen, ha közöljük 
a kalocsai ro?n. kath. gymnasium, magyar irásboli 
feladványai közül azokat, melyek vallási vonatko- 
zásuak és pedig az 1893—1896 értezitőkből.

V. osztály. A bűnös lelkiismeret. Mondattár
gyalás. „Non est pax impiis !“ — „Hervadása lili
omhullás volt.- Szt. Imro jollemrajza. — Dávid 
harczai. Történeti kép. — A legszentebb eljogyzós 
Legenda prózában. — Hamvazó szerda — hit er
kölcsi fejtegetés. — Imádd az Istenséget 1“ Elmól- 
dedés Kölcsoy nyomán. — A kereszt diadala. Elbe
szélés. — „Van még a sir fölött is egy remépy,- 
Eötvös. Mondattárgyalás. — Húsvéti népeiét. Élet
kép. — Szűz Mária bucsuholyei. Vallásos értekezés.

— Nagy hót. Elmélkedés: — Árvák anyja sz. Má
ria. Elbeszélés. — Szt. István felajánlja szűz Má
riának a koronát. Elmélkedés. — Sz. Alajos az if
júság példaképe. Dicsőítő szózat. — A tövis ko
szorú. Lyrai kép, ütemes rímekben. — Szt. Imro 
herezeg a magyar ifjúság példaképe. Jellemrajz.

VI. osztály. Az öröklét reménye. Elmélkedés.
Dimidium sludii, qui prius urat, habet. Ima és

tanulmány. Paroenesis. — A világ reformátora. 
Karácsonyi elmélkedés. A jászol tanszéke. Er
kölcsi értekezés. A Protestantismus elterjedése. 
Történeti értekezés. — A bold. Szűz, mint a szép 
művészotek eszményképei. Széptani értekezés. — 
Elvhűség a világgal szomközt. Paraenesis. — Kosa 
mystica. Elmélkedés. — Hitünket szégyenein! bűn 
és gyávaság. Buzdító szózat. - Tiszteld, szeresd 
egyházanyádat! Paraenesis. — A keresztes hadak 
jelentősége. — Az Isten a természetben. Értekezés.
— „Nem hive honanak, ki megingatja a népüdv 
oszlopait : a vallást és erkölcsösséget,- (Washing
ton) Beszéd. — „Qui legitime certaverit, coronabi- 
tur !** Mondattárgynlás. A szent vezeklés.

VII. osztály. Árpádházi liliom, szt Imre. Di
csőlő beszed. — A sírok költészete ; „Resurroelio 
moriuorum spes Christianorum- Elmélkedés. — A 
keresztyén szellemű tanár érdemei. Értekezés. — 
„Exemplumque Dói quisquo est imagine parva.- 
Elmélkedés - Hitbuzgó magyar őseink példája. 
„Nagy példákra nagygya lenni no tudna ?“ (Vö
rösül.) Történeti értekezés. — A trónok logbizto- 
sabb támasza : a népek kegyelete. Értekezés. — A. 
komim iránti hűség mini vallásos és hazafiul' kö
telesség. — Hit nélkül nincs magasabb, valódi 
erény. — A po'gári törvények erkölcsi alap nélkül 
lehetetlenek. „Duid vauae sino moribus leges pro
fiéi an t ?- Hornt. Értekezés. — A magasabb művelt- 
ség nem mellőzheti, sőt követeli a vallásosságot, 
E'^okezés. Patrona Hungáriáé. Dicsőítő szózat,
— A világ mint Isten megismerésének képe, 
Értekezés.

V ili osztály . Szt. István országalkotó böl- 
cscsóge. — A legnagyobb magyar kor. eposz. 
Széptani értekezés. — A kath. szervezkedés ha
zánkban. „Ki kell göngyölgotni azt a zászlót.- 
(Mindszenti) Műbeszéd. — A megtestesülésben, 
nyilvánult isteni irgalom és büleseség. Elmélkedés*
— A párbaj ész és erkölcsellenes pogány szokás. 
Vitázó értekezés. — A valódi és álliberalizmus. Er
kölcstan! fejtegetés. — A Krisztustól alapított ogy- 
ház lolkiekben függetlentársaság. Ethikai fejtegetés.
— A papi tiszt fünsége. „Dominus pars haeredi- 
tatis raeae- ! Elmélkedés. A honfoglaló magyarok, 
mint a gondviselés eszközei. Elmélkedés. - Az 
örök büntetés a bölcsészet világában igazolva. 
Apologia. — A bölcs kormányzat vezércsillaga : az 
isteni törvény Műbeszéd. -  Szt. István keresztyén 
államot alapított. — A papi tudomány magasztos 
szerepe, — A művészet szorcpléso a kath egyház
ban. — A korcszténység az újkori államok alap- 
olve, Értekozós..— Á Zrinyiász vezéroszméje és 
csodás elemei. Ertokezós. — Hit és tudomány n^ni 
ellenkeznek. Bölcsészeti fejlegotés. — Az egyházi 
böjt igazolása. Apologia.

Három iskolai évben bőven kijut a vallási 
oldalnak is a magyar irály gyakorlatok alkalmá
val. A mi középiskolai themáinkat is legközelebb 
csoportosítani fogjukkülönös tekintettel azon inté
zetekre, melyok magukat a Protestantismus védbás-
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tyáinak tartják ! Látjuk a rom. kath. felekezeti is
kola munkáját s ezzel szemben teszünk-e mi is 
valamit, vagy megelégszünk azzal, ha mint egyik 
felekezeti középiskolánkban erre reá mutattunk : a 
felgymnasium növendékei az iskola vezetőségének 
engedőimével olvassák a „Borszem Jankó-1“

BELMISSIO.
Kimutatás a Tabitha nöegylet működéséről

az 189o-96-iki munkaidőn át. E jelentés magyar és 
német nyelven számol be a budapesti ág. h. ev. 
egyház ezen régibb időből fennmaradt belmissio 
egyletéről, melynek czélja a szegények segélye
zése. Az egylet titkára Jurenák Janka jelentésében 
azt mondja, hogy elszomoritólag hat az, miszerint 
az egylet működésének köre, akár mennyire ter
jeszkedik is, mindig korlátolt marad és sok nyomor 
és ínség van melyet enyhíteni nem áll hatalmuk
ban. Addig áll jól szerintünk is az egylet ügye, 
a mig a szeretet kötelességét oly nagy tartozás
nak tartja, melyet egészen soha nem lehet letör- 
leszteni (Rom. 13, 8.).

Az egylet az emuit évben 590 folyamodó közül 
532-öt részesített segélyben. Ki osztatott a múlt év
ben négy méter és 24 frt. 20 kr. ára tüzelőfa, 
1080 drb. uj és 740 drb. viselt ruha, fehér és ágy
nemű és lábbeli, iskolakönvv, 14 uj kötött takaró. 
Egy-egy pár czipőt vagy csizmát kapott 520 egyén, 
177 család és 97 egyén között pedig 14,113 fél kiló 
kenyér hetenkénti segélykép osztatott ki. Az egy
let pénzbeli bevétele az elmúlt évben 3826 frt 35 
kft kiadása pedig 3383 frt 88 krajczárt tett ki. Kí
sérje sikeres áldás a szeretet isteni mezején mű
ködő ezen egyletet.

'
A tiszakerületi ág. h. evang. Árvaház 1895-ik 

évről szóló tudósitványa. A Rozsnyón néhány 
évvel ezelőtt felálitott árvaház működéséről szól e 
tudósitvány. Az évi jelentésből arról értesülünk, 
hogy az árvaház nehéz anyagi gonddal küzd s a 
kerület részéről, igénybe lévén véve annak pénz 
forrásai más téren is, nem részesül kellő anyagi 
támogatásban 3 épen azért az egyes egyháztagokat 
szólítja fel adakozásra. Kevés ilynemű intézetünk 
van s épen azért e keveset is jobban kellene támo
gatnunk. Az árvaház az elmúlt évben 26 árvát gon
dozott. A rozsnyói ev. nőegylet karácsonyfáról is 
gondoskodott, melynek ajándékai az árvabáz buzgó 
elnöke Terray Gyula főesperes szép beszéde után 
osztattak ki az egyes növendékek között, okozva 
nagy örömet a szegény árváknak.

Az igazgató választmány élén iker elnökség 
áll. Úgy látszik, hogy egyházunkban már az iker 
elnökség valóságos dogmává vált, mert mi ezt a képte
lenséget minden téren meg akarjuk valósítani — pe
dig az imént megtartott egyetemes gyűlésen jól 
megmagyarázta azt az egyetemes főjegyző úr, hogy 
két elnök tulajdonképen semmiféle gyűlést sem 
vezethet, a mint hogy az iker elnökségre példát az 
egész világon hiába keresünk. Egy szerény árva

ház ügyeinek intézésére azt hisszük elegendő egy 
elnök is s a két elnökség csak nehezíti az egyön-  ̂
tetű eljárást és egységes vezetést.

KÜLFÖLD.
A római katholikus haditáborból czim alatt 

Dr. Rieks igen érdekes czikket közöl az „Allge
meine Konservative Monatsschrift“ novemberi szá
mában s választ ad arra a kérdésre, hogy váljon' 
lehetséges-e az, hogy a protestánsok és katholi- 
kusok szövetkezzenek közös harczra a közös ellen
ség, a hitetlenség ellen ? Ez csak úgy volna lehet
séges, ha a katholikusok elfogultságukban és vak
ságukban meg nem vonnák a protestánsoktól a ke
resztyén nevet; de ők népüket úgy nevelik, hogy 
az az evangélikusokat keresztyéneknek se te
kintse. A német trónörökös 1883. dec. 18-án meg
látogatta a pápát a Vatikánban s hat nap múlva a 
pápa karácsonyi allocutiójában azt mondja: „A 
häresiarcha Luther 400 éves születésnapja alkal
mat nyújtott az olasz rósz sajtónak, hogy szemte
lenül támadja és vérig sértse az apostoli széket. 
Nem rettentek vissza ezen hitehagyottnak kegye- 
letlenségét égig magasztalni.“ XIII. Leo, ez a béke 
pápa, újból kinyomatta egy pásztorlevelét, melyben 
mint perugiai bibornok érsek a reformáczió egyhá
zát egy dögvészes eretnekségnek, buta, szélhámos 
lelkidölyf és istentelenségből keletkezett rendszer
nek nevezi. Második pápai encyklikájában 1878, 
deczember 28 án a reformácziót a szoczialismus ha- 
lálthozó pestise anyjának nevezi. 1879. marcz. 25- 
ikén újból megtiltotta a kath. hívőknek, hogy ev. 
templomokat és iskolákat látogassanak. A ki ev. 
keresztelésen, vagy temetésen részt vesz, vagy ev. 
templom és iskola építésénél segédkezik, nehéz 
b ű n t  követ el és kiteszi magát esetleg az exco- 
municationak.

A közös keresztyén érdek lenne a család szen
télyét védeni. De hát lehetséges-e e téren is a szö
vetkezés ? Schwandorfban egy kapucinus az összes 
ultramontán sajtó helyeslése mellett, a vegyes há
zasságban élő kath. férjeket a pokol jelöltjeinek 
nevezte el. A helbrai kath. templomban egy szer
zetes egy nőt, kinek férje és gyermekei evangéli
kusok, azon szavakkal kergetett el afigyóntató szék
től: „takarodjon a mi templomunkból s ne lépjen 
többé ebbe. Ön nem méltó többé arra, hogy a 
rom. egyház tagja legyen. Ön egy holló anya, mert 
gyermekeit a pokolba taszította." De igy nem csak 
egyes fanatikusok beszélnek. XIII. Leo megerősíti 
IX. Pius syllabusát, mely tévedésnek jelzi azok 
nézetét, kik azt hiszik, hogy a rom. egyházon kívül 
mint ev. keresztyének üdvözűlhetnek.
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IX. Pius syllabusának 26 §-ában kárhoztatja 
azokat, kik merik kérdésessé tenni a rom. egyház 
azon jogát, hogy kényszer eszközöket alkalmazzon. 
A jelenlegi pópa rde imitate ecclesiae“ czimü kör
levelében az inquisitio jogát finoman ekként írja 
körül : „Krisztus Péternek hatalmat adott, mert a 
ki az emberi társadalomban tevékeny és eredmé
nyes védelmet akar gyakorolni, annak bírnia kell 
azon joggal, hogy parancsolhasson.“

A rom. egyház újabban nagyban veri a dobot, 
hogy Amerikában és Angliában mily sokan térnek 
hozzá — de ez mind üres lárma. Írországból 13 
millió katholikus vándorolt ki az Egyesült Álla. 
mokba s ma ott mégis 10 milliónál több rom. kath. 
nincsen. Az ily híresztelésekkel csak félelmet akar
nak gerjeszteni az ellentáborban.

Az érdekes czikket a tudós szerző azzal végzi: 
„fájdalommal érezzük, hogy a keresztyén felokezetek 
egyesülésétől ma távolabb állunk mint valaha és 
hogy szent kötelességünk a reformáczio egyházát 
védeni a modern hitetlenség és a romai babonával 
szemben 1“

Koiifirmálamlók háza. Ortenburgban (Né- 
metorsz.) a vidéki konfirmandusok számára külön 
intézetet emeltek, melynek a múlt évben 25 növen
déke volt. Oly növendékek, kik egyházunk intéze
teitől távol laknak ez intézetben a konfirmálás ide
jére felvétetnek, teljes ellátásban részesülnek, sőt 
amennyiben a tanulásban a többi konfirmandus
sal nem haladhatnak, külön taníttatnak. Különösen 
a rom. katholikusok között elszórtan élő evangéli
kus szülőkre és azok gyermekeire valóságos áldás 
ez iDtézet. Az intézmény czélszerünek és szüksé
gesnek bizonyulván, most már külön épületet emel
nek e czólra,mely ben 20 fiút es 20 leányt Helyezhetnek 
el. Az épület 76,000 márkába kerül. Hol volna erre 
nagyobb szükség mint épen hazai evang. egyhá
zunkban, melynek oly nagy szórványa van s melyek
ben híveink gyermekeikkel együtt elvesznek ! Jut-e 
váljon a közalapból ilyesmire is Fülűmben nagy 
szükség volna magának a konfirmáló oktatásnak 
reformjára is : mert bizony sokhelyen ez az alap
vető és hiterősitő intézmény puszta opus-operá- 
tummá vált. Erre és az ezzel rokon dolgokra kevés 
a felügyelet nálunk ; mert ilyesmit gyűlési hatá
rozatokkal és vaskos jegyzőkönyvekkel ellenőrizni 
nem lehet 1

Szászországi ág. h. ev. országos egyház Vl-ik 
rendes zsinatát okt. 5-től november 4-ig tartotta 
Drezdában. 25 év óta ez a 6-ik zsinat. Ha már a 
zsinattartás szükség, akkor nem szabad csak min
den 100 évben egyszer zsinatot tartani s viszont 
ezen csak minden 4 ik évben összegyűjtött egyház
kormányzó legfőbb hatóság feleslegessé teszi az 
évenkinti felületes gyülésezést. Az egy hónapi ta
nácskozás komoly munka. A zsinati tagok előtt 
fekszik részletes jelentés az egyház állapotáról az 
utolsó zsinattartás óta eltelt időben. A zsinat vá
lasztott tagjai : 24 lelkész és 30 nem lelkész.

A zsinat korelnöke Dr. Frícke volt s rendos9

elnöknek megválasztották gróf Köneritzet s alel 
nőknek Dr. Meier udvari lelkészt.

A zsinat az eddigi presbyteri szabályzatot 
megváltoztatta s az uj szövegezés szerint azegyház- 
tanácR tagjává csak azon szavazatjoggal bíró egy
háztagok választhatók, kik keresztyén érzülettel, 
egyházi belátással és tapasztalattal bimak s kik a
30-ik életévet túlhaladták.

Heható s hosszú tárgyalásokra adott okot a 
atronátusi jog. Azon indítvány lett előterjesztve, 
ogy az idegen vallásu földesúr ne gyakorolhassa 

a patronusi jogot. A zsinat azonban a meglévő tör
vényt e részben nem változtata meg, elfogadva 
Opitz jogtanácsos nézotét, hogy mig kath. részen 
nz ev. patronu8 jogait a íelkészi állások betölté
sénél elösmerik, a viszonosság elvénél fogva szük
séges a kath. földosur patronusi jogait is e részben 
kímélni. A tárgyalások folyamán Dr. Friedberg 
egyházjog tanár a lelkész választást illetőleg azt 
mondta: „Lelkészválasztás a szó modern értelmé
ben a reformátorok előtt teljesen ismeretlen volt 
nem is gondoltak arra, és ha mi jelenlog az egye 
temes papság olvére visszük azt vissza, úgy mog 
kell jegyeznünk, hogy az egyetemes papság elvo a 
reformátorodnál vallási elv volt, mely az embernek 
Istenhez való viszonyára vonatkozik és hogy az 
semmi irányban sem egyházpolitikai elv.“

A zsinat összes tagjait a szász király udvari 
ebédre hívta meg a Drezdához közel fekvő Pillnitz- 
bon. Az udvari ebéd befejezése után a király 1 
óránál tovább társalgót! a zsinat tagjaival.

Szoczialpolitika. Tudvalevőleg Németország
ban nagy bajt csinál az egyháznak némely lelkész 
szoczialpolitikus tevékenysége. Némelyek annyira 
átcsapnak a politikai térre, húg}' ezáltal lehetetlenné 
teszik magukat mint lelkészek. Egy ily állásától 
elmozdított lelkész bizonyos Idei nagy foltünést 
kelt a rajnai tartományokban. Nemrég megjelent 
művében kifejti tanát, melyszorint. a ki újjá szü
letett, az nem vétkezik. A reformátorokról becs- 
mérlőleg nyilatkozik. A3 igazi keresztyénség azon 
hit hirdetésében áll, mely bünnólküliekke tesz 
bennünket és a szeretet által lehetővé teszi a szo- 
cziális egyenlőség keresztülvitelét. E rajongóról 
szólva az „Allgem. Kons., Monatsschrift“ a követ
kező megjegyzést teszi: „Érdekes, hogy a jelenben, 
midőn az Isten igéjének megértése, melyhez Luther 
vissza vezetto a kerosztyónseget, veszendőbe meg}’, 
ugynnazon szocziális rajongás kél föl, mely a re- 
formáczió korában szomére vetette Luthernek, hogy 
fél utón maradt, nem voszi elég komolyan a ke- 
resztyénséget. Idei komolyan veszi azt s vándorpre- 
dikátorként bejárja az országot s hirdeti a szegény
ség evangolioniát. Harnack tanár ideálja kezd meg
valósulni : a Protestantismus uj magaslatra jut, az 
egyoldalú paulinismus ki lesz egészítve a szocziális 
mozgalom által, támaszkodva az Ur szavaira - az 
evangélikus egyház kipótolja azt, a mit a katholi- 
kus egyház a kolduló szerzetek „áldásos“ képződé
sében átélt.u

Francziaország. Egy idő óta a franczia sajtó
ban rendszeresen gyanúsítják a protestantismust. 
Egy erre vonatkozó czikk ekként hangzik : „Ezen 
(protestáns) pártnak jelszava az, hogy Francziaor- 
szágot a protestáns népek módjára atalakitsa s úgy 
Francziaországot Aligha és Némotország uszálvhor-
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dozójává teszi; a protestánsok benne vannak a kor * 
mányban s a kormány kulisszái mögött a befolyá
sos állásokban és szektáskodó koteriájukkal, aminő 
a zsidó protestáns szabadkőművesség, akadályoz
zák a katholicismus előmenetelét.“ A protestánsok 
amennyiben egyrészt az ily támadások folytán szen
vedni kénytelenek, úgy másrészt ezek a protestáns 
erkölcsi erő szép tanúságát képezik ; mert a protes 
antismus ott erkölcsileg szigorú vallás s ez szúr sze
met az erkölcsileg lanyha katholiczilmusnak. A 
katholikus egyház 25 óv óta nem tett semmit az 
óriási mérvű erkölcsi romlottság ellensúlyozására, 
mig a prot. egyház e részben sok indítást adott.

A róm. kath. egyház Csehországban sem gya
korol oly szigorú fegyelmet az erkölcsi kihágások
kal szemben, mint a maroknyi cseh Protestantis
mus. Újabb időben divatba kezd jönni a Protes
tantismus kicsinylése némely politikai lapnál azon 
gyarlóságok miatt, melyek némely prot. férfiaknál 
és testületeknél szembeötlők. Elfeledik, hogy min
den népnél a szellemi élet hordozói — bármily 
kis számuak legyenek is — a protestánsok, és hogy 
katholikus téren a szellemi élet — eltekintve egyes 
kivételektől — parlagon hever. A szellemi élet és 
öntudat úttörői minden népnél a protestánsok.

Anglia. A nemrég elhunyt canterburyi érsek 
Benson nézeteit a reunióról leírta kevéssel halála 
előtt s ezen véleménye nem rég a „Times“-ben nap
világot látott. A pápa tudvalevőleg érvénytelennek 
nyilvánította ki az anglikán papszentelést. Ezzel 
szemben Benson azt állítja, hogy az anglikán pap- 
szentelós eredetet, kontinúitását, tartalmát és alak
ját tekintve teljesen identikus a rom. kath. pap- 
szenteléssel, kivevőn egy későbbi keletű pontot s 
ez az alárendeltség a pápa hatalma alá. Az angli
kán suecessioban, a szentségekben, a hitvallásban, 
a szentirásban, a szellemi adományokban s mind
abban a pontban, a mely az egy katholikus apos
toli egyház szentségét képezi, nincsen sehol sem 
megszakítás. A legátkosabb hűtlenség lenne tehát, ha 
az anglikán egyház azon adományokat, melyeket 
magától Krisztustól bír, idegen hatalomnak való 
alárendeltséggel cserélné fel. Az újabb időben ész
lelhető szakadások arra figyelmeztetik az anglikán 
egyház tagjait, hogy minél szorosabban együtt tart
sanak a hitben és a kölcsöuös türelmessógbon nyil- 
ványuló szilárdságban.

Amerika. Néhány év óta nagy feltűnést kelt 
Chicágóban egy Dr. Dowie nevű egyén, a kit sokan 
Istentől küldött prófétának, sokan rajongónak, so
kan csalónak tartanak, Dr. Dowie azt állítja, 
hogy minden betegséget imái által meg gyógyít. 
1890-ben csak kis csapat vette körül az uj prófétát. 
Azóta követőinek száma nagyon megnőtt úgy, hogy 
ma már külön kórháza van s követői vallásos fe- 
lekezetet alkotnak, mely magát keresztyén katho
likus egyháznak nevezi. A szentirást egyedül alap
nak jelentik ki s minden hitvallási iratot elvetnek. 
Egyik fő dogmájuk az : a betegség nem Isten aka
rata. Tényleg sok beteg Dowie közelében, különö
sen ideg beteg meg gyógyúlt. Egy szemtanú sze
rint súlyos testi bajban, £typhusban és agygyula- 
dásban szenvedők közül azonban még egysem gyó
gyult meg betegei között.

Uj próféták korát éljük. Sokan vagyunk s 
mindenkinek akad követője. Ki tudj a nem akad ha

zánkban is earner, a ki meg teszi a hosszú utat s 
felkeresi ez uj prófétát, hogy választ nyerjen arra 
a fontos kérdésre, hogyan kell élni, a helyett, hogy 
megszívlelné az Úr intő szavát: „ha azt mondják 
itt vagy amott van Krisztus, ne higyjétek, mert sok 
hamis Krisztus és hamis próféta támad és nagy 
csudákat fognak cselekedni hogy félre vezessék ha 
lehet, a választottakat is.“ (Mit. 21. 23. 24.)

BELFÖLD.
Lapszemle. A „ P r o t .  e g y h á z i  és i s 

k o l a i  L a p “ 48-ik számában „A lelkószi gyám- 
intézetek történetéhez“ czimü czikkében a követ
kezőket mondja: „Most már ott állunk, hogy a 
múlt századok egyik baján segítettünk. Van egy 
országos lelkószi gyámintézetünk, mely a segélyre 
szorult vagy nem szorult özvegyeket és árvákat 
egyaránt biztos, a létminimumot legalább biztositó 
évi összeggel gyámolitja. De hátra van még, hogy 
az egyházakért is tegyünk valamit. Azaz, hogy már 
ezzel is van valamicske téve az egyházak érdeké
ben, csakhogy még több is kell, hogy történjék. A 
száz óv előtt elejtett fonalat „a deficiens prédiká
torok“ gyámolitását kell újra felvennünk és valódi 
nyugdíjintézetet kell felállítanunk ama fictiv „nyug- 
intózet : a „káplánrendszer“ helyett.“ A káplán- 
rendszer is jobb a nálunk tervezett 4'JO frtos kény
szer nyugdíjazásánál.

Á 49 ik szám vezórczikkében „Tanügyichaos“ 
czime alatt szól azról, hogy felekezeti iskoláink
nál nem elegendő a tantervi reform, hanem köve
telni keli az iskolák szellemének reformját — mely
nek szövótneke a biblia lehet egyedül. Nagyon he
lyes és korszerű követelés ez. Nekünk is egyik 
paptársunk szemünkre veti, hogy ismertetve kö
zépiskoláink értesítőit túl szigorúak vagyunk birá- 

1 latunkban, pedig az általunk osztogatott rósz osz- 
] tályzat még nem teszi tönkre felekezeti tanintóze- 
! teinket s csak a szellem megváltozását kívánjuk ! 

Persze minden reform sürgetés hasztalan addig, 
mig nincsen felekezeti tanárképzőnk Némely „véd- 
bástya“ nem csak, hogy prot. szellemet nem ad, 
hanem gyarló rendszerével minden szellemet meg
semmisít 1

A „ D e b r e c z e n i  P r o t .  L a p “ 49-ki 
számában Ujfalussy Béla „Nem várhatunk“ czimű 
czikkében arról szól, hogy a miniszter által kilá
tásba helyezett 10 év, a mely alatt a lelkószi fize
tések 800 frtra kiegészíttetnek hosszú idő ; mert a 
kis egyházak a magyarság valódi bástyái, Ínséggel 
küzdő lelkészek, e bástyák őrei nem várhatnak. 
Majd azzal végzi czikkót: „Lehetetlennek tartjuk, 
kivált ő Felsége legújabb trónbeszóde után, hogy 
3 millió legjobb magyar jogos és törvényes kérel
mét a magyar nemzet törvényhozása megtagad
hassa.“

A „ S á r o s p a t a k i  L a p o k “ 48-ik száma 
kritikát tart a magyar politikai lapok felett pro
testáns szempontból. A „Budapesti Hirlap“-pal nem 
rokonszenvezhet a prot. közönség, mert nem kép
viseli a tiszta szabadelvhűséget. (A szabadelvhűsóg 
nem prot. e lv! S^erk.) A „Magyarország“ a czik-
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kező szerint a protestáns öntudatos, higgadt mél
tóságához nem illik. (Minő frázis!) A legmegfelo- 
lőbb a ezikkező szerint a „Magyar Hírlap- és az 
„Egyetértés.“ Bizony nehez választani, de nem a 
szabadelvűsig miatt, hanem a lapok hátterében 
álló hatalmak miatt. Elhallgattak a prot. szellemű 
lap sürgetésével. Az „Oralló“ elszonderült s a 
„Szabad Sajtó“ torzképpó nőtte ki magát terjeszt
ve oly szellemet, melyen megbotránkozunk vallási 
szempotból s melyből nem kérünk. Az olyan prot. 
lapoknál még az „Alkotmány- is jobb.

Az „E v. e g y h á z  é s  i s k o 1 a- 49 ik számá
ban Kovácsi Kálmán folytatja czikk sorozatát azon 
thémáról: kevés theologus, mi a teendő, hogy niég 
kevesebb no legyen — s szólva a theologiai neve
lésről szerinte meg kellene könnyíteni a Német
országba való kimenetelt. De hát nem latja e a 
ezikkező, hogy bizonyos körök már évek óta azon 
vannak, hogy theologusaink a külföldre ne menje
nek s legyenek kénytelenek megemészteni teljesen 
az általuk nyújtott nemzeti theologiát. Hiszen már 
theologiai tanáraink is vannak, kik a külföldre nem 
mennek — pedig a múltban is odajártak őseink s 
a külföldre menés nem volt ártalmukra. A német 
nyelv ismerete elengedhetlen követelmény theolo- 
gusainkra nézve — bár nagyon üdvös volna, ha 
Dánia és Svédországba is ellátogathatnának theo
logusaink. A régi theologusok meg ezt is megtet
ték akkor, a mikor még nem volt vasút, ma már 
van vasút és a korlátolt egyoldalúság felszedi the
ologusaink előtt a síneket, kényszerítve őket, hogy 
theologiai tekintetben rozoga taligán utazzanak a 
felületesség birodalmába.

A „C i r k o v n é L i s t y- 12-ik száma 
szentséglopás ezmie alatt szól arról, hogy ügyre 
hangoztatják, miszerint csak az administrativ fel
sőbb fórumukon kívánják hs egy nyelvűséget s a 
gyülekezetek nyelvet senki sem hantja s imo innen 
is onnan is hallunk nyelv erőszakoskodásról a 
többség határozata folytán. így egy gömöri ev. 
anya egyház a millennium emlékére megszüntstte 
az eddigi tótnyelvü istentiszteleteket az anya 
egyházhoz tartozó fília ellenkezése daczára. Végzi 
czikkét Beyschlag azon szavaval : „Eine Kirche, 
welche sich zu der Tendenz bekennt, ihren Gliedern 
die Muttersprache zu verkümmern oder zu entzie
hen, in der sie von ihren Voreltern her beten ge
lernt haben, ist keine Mutter, sondern eine Ver- 
ratherin an ihren Gemeinden.“ Koncok L. szól a 
vallás oktatásról a közép iskolákban, kívánva, hogy 
mindenütt a lelkész legyen a hitoktató. Mocko be
fejezi tanulmányát a tótnyelvü ev. istenitisztelot- 
ről. Kultuszunk hanyatlása szolgáltatott okota czikk 
megírására, melyben megakarta mutatni, hogy mi 
az, a mit olhagytunk s mihez kell vissza térnünk.

A „R é^ i g i o“ 44-ik száma a kongrua rende
zésre nézve azt mondja: „Nőm olyan időket élünk, 
hogy bíznunk lehetne a földi hatalmasságokban. 
Baját erőinknek felhasználása, ma már erkölcsi kö
telességünk. Azért a kongrua rendezésében sem le
het másra számítanunk, mint saját magunkra s ha 
nem tudjuk azt magunk végezni, akkor egyházunk 
szabadságát (még sem) koll csőrébe adnunk a pár 
száz forint segélyért. Videant opiscopi!“ A 4tí-k 
szám győr szentmártoni tudósítója véletlenül t e s t 
v é r e k n e k  mondja a protestánsokat és sajnálja, 
hogy a zsidóság eszközéül hagyják magukat az 
utóbbiak felhasználni. A protestánsok rósz szövet

séget kötöttek, majd e szövetség következményeit 
okkén ocsoteli : „Es mit érnek ól ezzel, hogy egy 
olyan fajt juttatnak a hatalomra, a mely kívüle 
mindent elakarna söpörni a föld kereke igéről, ez 
pedig csak nem lehet czólja a protostatizmusnak ; 
mert ez ogyodül re i nézve a sirásó politikájával 
egyértelmű, mert hiszen ők tapasztalhatják a meg
dönthetetlen statisztikai adatok alapján, hogy roha
mosan kevesbodnek, fogynak, inig mi bár lasab 
ban, de mégis szaporodunk, a zsidóság azonban 
úgy számarányban, mint vagyonban aggasztó mér
tékben növekodik s maholnap kiforgat bennünket 
vagyonúnkból, mogfoszt jogainktól és elvégre ki
üldöz vérrel szerzett és nehezen fentartott édes 
hazánkból.“

Lóiiyahányán (nógrádi osp.) f. hó 6-ikán, 
második adventi vasárnapon folyt le a lelkószvá- 
lasztás. A gyülekezet Geduly Elek távozása után 
nagymérvű korteskedésnek volt szintere. Az emlí
tett napon megjeleni a nevezett gyülekezetben a 
helyettes elnökség, Bartolo maci desz Gyula kálnói 
lelkész és Havas Gyula felügyelő; hogy a lelkész- 
választó gyűlésen elnököljenek. A választó gyűlés 
megnyitása után Gábor Lajos, az egyház felügye
lője, azon inditványnyal lépett fel, hogy Vitális 
Gyula, tót-lipcsei lelkész, az érdekében kifejtett, vá
lasztást megelőző nagymérvű korteskedés miatt, a 
jelöllek sorából zárassák ki. Erre a lónyabányai 
bíró a legdurvább kifejezésekre fakadt, nem res
pektálva a templomot, hol a gyűlés lefolyt, sem az 
azt vezető elnökséget s oly éktelen zaj keletkezett, 
hogy már tettlegességektől lehetett tartani. Az 
esperes helyettos csak nagy nehezen tudta a he- 
veskedő bírótól megvonni a szót, mire felkelt he
lyéről az érdekelt jelölt atyja Vitális József, bo- 
szédébon az egyház felügyelője ellen fordult, a ki 
szerinte a volt lelkész eltávozása óta zavarja a gyü
lekezet békéjét. E támadások után a felügyelő, 
a ki a gyülekezet érdekét kereste önzetlenül, nyom
ban lemondott állásáról. A zajos gyűlés vége az 
lett, hogy a gyülekezet egyhangúlag megválasztotta 
lelkésznek Vitális Gyula tót lipcsei lelkészt.

A politikai választások mintájára folynak le 
egyházi választásaink is, a mit eléggé sajnálni nem 
lehet. Kinos joleuotok folynak le a tomplomban. 
Nem volna-o időszerű, hogy a templomban semmi 
nemű gyűlés so tartassék, még lelkész választó gyű
lés sem *? Erre nózvo is juthatott volna egy kis 
paragraphus az ujobban óriási mérvben gyártott 
paragraphusokból, ez lőtt volna egyike a legüdvö- 
sobboknok.

Egyházfegyelem. Egy vasmegyei községben 
egy kath. ember agyonlőtte magát. A rom. kath. 
plébános nem akarta eltemetni s az illető hozzá
tartozói az ev. helyi lelkészhez fordultak, a ki a 
temetésnél való segédkezést megtagadta azon czi- 
inen, hogy más egyház fcgyelmébo avatkozni nem 
akar. Az illetők mégis, ösmervo, hogy ily fontos
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kérdésekben sem vagyunk egy véleményen, a szom
szédban kerestek és fogtak ev. papot (Mérnyi F. 
eöii lelkész,) a ki „hatalmas“ beszéd kiséretében 
eltemette a halottat. Az ily eljárás nem emeli ev. 
egyházunk tekintélyét. Az illetők szeretető, von
zalma, tisztelete nem emelkedik egyházunkkal 
szemben, legfeljebb kitűnő berendezésű temetke
zési egyletnek tekintik azt, melynél diszszónokok 
minden időben s minden körülmények között, min
dennemű alkalmakra kaphatók. Egyházunk tekin
télye, dekóruma szenved az ily eljárás által. A 
temetési beszédek számát még híveinknél is kor
látozni kellene, a helyett, hogy az idegenbe is kí
nálni megyünk azokat.

Gyülekezeti élet. A vásárhelyi pusztán a 
múlt hó 22-én Plavetz Gyula rendes lelkész taní
tónak lett megválasztva. — A beskai ev. gyüle
kezet uj temploma november 8-án lett Belohorszky 
Gábor tőesperes által felszentelve. — A györkönyi 
ev. gyülekezet november 15-én tartotta temploma 
szentelésének 100 éves emlékünnepét. -  A szügyi 
(nógrádi esp.) ev. egyház renovált temploma fel
szentelését Baltik Frigyes püspök végezte október 
hó 25-én.

„Az egyházi szónokok emlékkönyvébe“ ily 
czim alatt a „Religio 45-ik száma közli Weisz A. 
M. dominikánus theologiai tanár következő apho- 
rismáját az egyházi szónokokat illetőleg : „A leg
több ember a beszédre nem ad semmit, ő csak a 
szónokot tekinti. Ez teszi érthetővé, hogy az em
berek miért futnak némely pap prédikácziói után, 
holott azokat olvasva, alig lehetne élvezni, ellen
ben honnan van az, hogy némely pap semmire 
se megy beszédével, holott remekül szokott szó
nokolni. Hogy ha a prédikáló pap mindenek előtt 
magát csinálná meg prédikáczióvá, bizonyosan 
több sikert mutatna fel ; mert akkor mind a ket
ten szónkolnának, a beszéd is az észhez, példája is a 
szívhez. Innen érthetjük meg, hogy miért, tett 
Krisztus oly nagy hatást; ő tettel kezdte és élettel 
végezto s a szót azután adta hozzá. „Docente te in 
Ecclesia non clamor populi séd gemitus suscitetur. 
Lacrimae auditorum laudes tuae sunt.“ (Hieron 
ad Nepotiánum).

Előfizetési Felhívás.
Lapunk a kezdet nehézségeit leküzdve, 

harmadik évfolyamába lép. Tisztelettel 
kérjük az előfizetés megújítását.

Programmunkhoz, melyet lapunk első 
megjelenésekor kifejtettünk, ezentúl is 
hűek maradunk.

Lapunk nem kiván más egyházi la
pokat nélkülözhetőkkó tenni. Szemlét 
tartunk az egyházi élet egész mezején. 
Irodalmi rovatunkban ismertetjük a bel 
és külföldi irodalom vallási vonatkozású

könyveit. Az események rövid s kritikai 
átnézetét adjuk.

Lapunk a jövő évben is rendesen 
másfél Ívnyi terjedelemben, melynél az 
elmúlt években is többnyire többet adtunk, 
minden hó 30-án fog megjelenni. „Kül- 
misszió* czimű melléklapunk a jövő év
ben,negyedévenként egyszer bővített alak
ban fog megjelenni s azt előfizetőink 
ingyen kapják.

Az „Evangélikus Egyházi Szemle“ 
előfizetési ára egész évre 2 frt. félévre 1 
frt. Az előfizetési pénz alólirott czimre 
küldendő :

B.-Csaba 1896. Deczember hó végén.
„Evangélikus Egyházi Szemle“

kiadó hivatala.

£ Z E R K E S Z T O I  Ü Z E N E T E K .

—gy. B. czikkére a gúny  fegyverével sem válaszolok 
R észem ről a 10-ik szám ban m egm ondtam  mind azt, a m it 
kellett. N ézetem  az egész dologról ma is az. Elvem  „sem per 
idem “ .

— r. A czikk késő érkezett, a m it nagj-on sajnálok. Az 
új évfolyam 1-ső szám a hozni fogja a befejezést s az újból 
belépő előfizetőknek m eg küldöm  az illető szám okat.

S p ec ta to r, A szerkesztést tovább viszem . Köszönöm a 
gyors választ s a czikket, m elyek jövő számom hoz. K érem  
a jövőben is m unkáságát, m ert bizony a dologból k iju t elég.

P . J .  M ende-m ondákra nem  adok sem m it s ön se adjon. 
L apom ra is ném elyek  azt m ondják, hogy m indent m egugat 
s én nem  is veszem  rósz néven az ily  m eg jegyzést; m ert 
szerin tem  csak annak  jele, hogy am a hasznos házöiző állat 
erényét, az éberséget, elsajátíto ttuk  — a m eghunyászkodást el
lenségünk  sem vetheti szem ünkre.

OLVASÓINKHOZ»

Lapunk mull évi teljes példányai kaphatók. Múlt
évi egyes hiányzó számokat előfizetőinknek felszólí
tásra szívesen megküldünk.

m. s§
f f  Pllyiíat ugiMíui állásra.
n
m  Káplánom megválasztatván rendes

lelkésznek, helyébe segédlelkészt keresek.
Évi dijjazás : 180 frt, lakás, fűtés, vilá- 

m  gitás és élelmezés. Kívánatos, hogy a 
É̂l pályázó bírja a tót nyelvet. Azonban 

(1| ilyen pályázó hiányában, alkalmazok oly 
jelentkezőt is a ki csupán magyarul beszól. 

B.-Csaba 1896 nov. 24.
Koren Pál,

arad-békési esperes.

Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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AZ „EVANG. EGYHÁZI SZEMLE* melléklete.

Az „E E. Szemle“ előfizetői a niel 
lék etet d i j  t a 1 a n ti 1 kapják. 
Maiga .a .K ii 1 m i a a z i 6U egy övre 
60 kr., — mely összeg II . - C aa- 
b á n ,  nz .E. E. Szemlo“ kiadóhi

vatalánál fizetendő.

Szerkeszti :

S c h o l t z  Ödön
e». lullt, lelkész Agfalv&n.

A „K ü 1 m i s s z i 6“ szellemi ré
szét illető összes közlemények, min
den hó 1-ig A g f a 1 v á r a (Sop 

ron megye) küldendők.

Melléklet az ,  E. E. Sz.* 11-ik száradhoz.

Felvételi feltételek a lipcsei ev. luth. misszió 
egyesület képezdéjében.

Evang luth. egyházunk, — hogy a boldogult 
lipcsoi tlieológus Kuhnisz szavaival éljünk — hz 
igazság oszlopa, az egyetemes keresztyény egyház
ban ; dr. Staehiin pedig azt mondja, hogy nemes 
egészséges középhelyet foglal el a felekezetek kö
zött s hogy sajátságos ökumenikus jellemvonása 
van. Isteni ihlet nyilvánul hitvallásában, éne
keiben, imádságában, minden élctnyilatkoza'.ábun, 
s a mélység és bensőség utáni vagy képezi kez
dettől fogva jellemző sajátságát.

Mi sem természetesebb mint az, ha egyhá
zunk Istentől nyert ezen drága kincseit és sajátsá
gait nem akarja sznkkeblüen csak magának meg
tartani, hanem rajta van, hogy azokat másokkal 
is közölje, lehetőleg minden népnek birtokába 
juttassa. Ezért lépett a misszió terére s missziói 
működésében kezdettől fogva féltékenyen arra tö
rekedett, hogy a fcntecsetelt jellemvonások üzen 
működését is jellemezzék Ezen czelt egyházunk 
legbiztosabbnn úgy vélte elérni, ha a szolgálatába 
lépő ifjakat oly irányban igyekezett kiképezni, hogy 
azok biztos és helyes tudomást nyerve arról, hogy 
mit bírnak mint keresztyének a lutheri egyházban, 
azt később mint misszionáriusok, a megtérítendő 
pogányoknok is lelkiösmoretébe vésni igyekezzenek, 
hogy ilyen módon a vezetésük alatt gyűjtött uj 
egyházat is, a régi egyház sajátságai jellemezzék. 
Mert tapasztalati ténj, hogy amilyenek a misszio
náriusok, olyanok lösznek az általuk megtérített ke
resztyének i s !

Evégböl egyesületünk kezdettől fogva misszi
onárius képezdót tart fen, melyben szigorúan eon- 
fesszionális lutheránus szellem uralkodik, valamint 
hogy kiképzeB. és,kibocsátott hittérítői is ezen szel
lemben kötelesek működni. Most, hogy indiai misz- 
szióállHmásainkon legalább is kétszer annyi misszi
onárius kellene, mint a mennyi felett tényleg ren
delkezünk s hogy egyesületünk rövid idő alatt 
Afrikában is 4 misszionáriust vesztett el, kiknek 
helye sürgősen pótlandó : talán akad hazánkban is 
egy-két ifjú, ki ezen legideálisabb pályát, a misz- 
sziói pályát választja élethivatásul. Az alábbiakban 
adjuk a lipcsei misszionárius képző intézet felvételi 
feltételeit, kérve ügyünk baratait, hogy azokat a 
misszió iránt netalán érdeklődő ifjakkal megismer
tetni s velők tudatni szíveskedjenek, hogy a leg

(O . II.-Csaba, Úti. December 30.

közelebbi felvételi terminus 1 8 9 husvét ünnepén 
lösz. A felvételi feltételek a következők :

1. A felvétel első es leglényegesebb feltétele 
a jelentkezők keresztyén és egyházins jellemére 
vonatkozik. Ha azon ifjaknál, kik a képezdébe be 
akarnak lépni, nem is várhatunk még érett és ki
forrt keresztyén jellemet, amelynek épen a szemi
náriumban kell kifejlődnie, úgy mégis feli kell ben- 
nök találnunk a l e l k i  é l e t  azon kétségbevon
hatatlan kezdetét, amely — mint azt együgyű ke
resztyének már Luther kátéjából tudják — olyan 
bűn és üdvismeretből áll, mely az Isten igéjéhez s 
a szentségekhez való hű ragaszkodást s tiszta szep
lőtlen életmódot eredményez. Missziói szeretetöknek 
tehát a bűn és üdvismereten kell alapulnia. Mert 
a missziói hivatásra nem képesíthet sem valami 
természetes hajlam, még kevésbé valamely világi 
vagy fantasztikus indító ok, hanem kizárólag és 
mindenek felett azon keresztyén meggyőződés, hogy 
„nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is 
adatott emberek között ég alatt más név, mely ál
tal kellene nekünk megtartatnunk — mint az Ur 
Jézus Krisztus“ (Ap. esek. 4.12.)

2. A missziói hivatás választása a keresztyén 
jellemnek mégis nagyobbfokü érettségét kivánja, 
mint valamely más, itthon is végezhető életpályá
nak a megválasztása. Azért szabály, hogy a belépő 
17-ik életévét már betöltötte légyen Kívánatos 
azonban, hogy a jelentkező 25 évosnél idősebb se 
legyen, mivel az intézet tanfolyama rendszerint 6 
évre terjed *) s mivel a tropikus éghajlat a na
gyon előre haladott életkorra igen veszedelmes.

3. A képezdébe lépőktől olyan előismeretek 
kívántainak, melyeket szorgalmas tanuló a felső
fokú népiskolában (polgári iskolában) szerezhet 
meg. E mellott természetesen föl tételezte ti k, hogy a 
jolentkező azt, amit az iskolában tanult, nemcsak 
megtartotta s ismereteit topább fejlesztette, hanem 
magát valamoly rendes életpályára kiképezni is 
komolyan törekedett. S mivel a missziói szolgálat 
nagymérvű nyelvismeretet igényel, kívánatos, hogy 
a jelölt valamely idegen nyelv megtanulását leg
alább megkisérlette légyen, ami alapúi szolgálhat 
ez irányú tehetségének megítélésére.

4. A missziói szolgálatra jelentkezőtől jó és 
tartós egészség is kívántatik, mive! csak igy lesz 
képes a képezdébon, a tanulással járó megerőltetést 
elbírni s a missziói hivatással járó nehézségeket 
elviselni.

•) Tlieológiát végzett egyének kiképeztetése term észe
tesen sokkal rövidebb időt igényel.
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5. A missziói képezdébe felvételre jelentke
zőnek még nem szabad eljegyezve lennie s meg 
kell Ígérnie, hogy képezdész korában nem is fogja 
magát eljegyezni.

6. A jelentkezés egy, az evang. luth. misszió 
kollégiumához, vagy a missziói intézet igazgatójá- ! 
hoz Lipcsébe intézendő felvételi folyamodvány 
alakjában történik. Ezen folyamodványhoz a kö
vetkező okmányok melléklendők: 1) Keresztlevél:
2) konfirmácziói bizonyítvány ; 3) a jelentkező ál
tal, idegen segítség nélkül irt életrajz, melyben 
nemcsak származását, neveltetését s azt kell őszin
tén megírnia, hogy mi indította őt a missziói hi
vatás választására, hanem nyíltan és világosan kell 
ismertetnie jelenlegi személyes viszonyait is ; 4) 
vallási és erkölcsi állapotáról, úgyszintén szellemi 
képességeiről s hajlamairól szóló bizonyítványok, 
nemcsak eddigi főnökei s tanítóitól, hanem lelké
szétől, valamint missziónk más itéletképes baráta
itól, 5) a szülők vagy gyámok beleegyezési nyilat
kozata ; 6) orvosi bizonyítvány a jelentkező egész
ségi állapotáról, 7) katonasági viszonyaira vonatkozó 
jelentés, ha a jelentkező már hadköteles korban 
van. *)

7. A felvétel a képezdébe minden második 
évben és pedig a páratlan számú években, tehát 
1897. 1899-ben stb. történik. A felvételre vonatkozó 
határozatot rendszerint minden év február havában 
hozzák. — Ifjak, kik már magasabb előismeretekkel 
bírnak, más időben is felvehetők, ha hely van s ha 
képzettségűk megengedi, hogy a képezde valamely 
osztályába besoroztassanak.

8. A felvétel kezdetben csak próba időre tör
ténik. De_ a missziói kollégium későbbre is fenn
tartja magának azt a jogot, hogy az alkalmatlan
nak mutatkozó növendékeket elbocsáthassa. Az ilyen 
növendékek a misszióval szemben semmitéle igényt 
sem támaszthatnak.

9. A lakás, étkezés, ruházás és tanításért a 
növendékek rendszerint némi — viszonyaiknak meg
felelő — kárpótlást fizetnek. Teljes elengedésnek 
csak rendkívüli szegénységnél van helye. Növendé
kek, kik vagy önkényt visszalépnek, vagy saját 
hibájok miatt elbocsáttatnak, mindenképen kötelez- 
vék a missziónak, a reájok fordított költséget, ere
jükhöz képest megtéríteni.

10. Különös nyomatékkai hangsúlyozzuk, hogy 
a képezdei tanfolyam elvégzése által egy növendék 
sem támaszthat jog igényt arra, hogy missziói szol
gálatra alkalmaztassák. A missziói kollégium sok
kal inkább fentartja magának a jogot, hogy e felett 
a szükségletnek, az anyagi erőknek s minden egy- 
gyes jelölt lelki sajátságainak megfelelően, minden 
egyes alkalomtnw- függetlenül határozhasson. Épen 
úgy a missziói kollégium kizárólagos joga, a mun
katér meghatározása, valamint az is, hogy az 
egyik vagy másik növendék elméleti s gyakorlati 
kiképeztetéséről, szükség esetén továbbra is gon
doskodjék. A kollégium minden erejéből rajta lesz, 
hogy olyan jeles növendékeknek, kik valamely 
oknál fogva missziói szolgálatra nem alkalmazha
tók, valamely más, kiképeztetésöknek megfelelő 
munkát s alkalmazást szerezzen.

*) A m issz. képezdébe való felvétele senkit sem m ent 
fel a hadkötelesség alól.

A lipcsei evang. luth. misszió egyesületről.
Két misszionárius m eggyilkoltatása. Lapunk 

múlt számában felhívást közöltüak, melyben egye
sületünk adakozásra kérte fel barátait a végett, 
hogy a Kilimandsárótól 3 napi járásra kelet felé, 
a Meru hegy déli lejtőin uj missziói állomást lé
tesíthessen. Ezen állomás létesítését missziónk jö
vendőbeli terjeszkedése s a római misszionáriusok 
illetéktelen tolakodása rendkívül sürgőssé tette, 
amiért is a kollégium arra utasította Ovir és Se- 
gebrock testvéreket, kik mindketten Oroszország 
balti tengeri tartományaiból (Finnország) valók, 
hogy a tervezett állomást haladéktalanul létesít
sék. Az utasítás október 6-án érkezett a testvérek
hez, kik — mint legutolsó levelükből kitűnik -  
„végtelenül megörültek neki“, mivel szivők leghőbb 
vágya volt ezen uj állomás alapítása, hogy az ott 
lakó vad népeknek is hirdethessék a szeretet evan
géliumát Épen azért daczára annak a liirnek, 
hogy Szindeo ismert masszaifőnök Kis-Árusát meg
támadta s felkelő csapatával épen azt a területet 
szállta meg, melyen keresztül kellett hatolniok. az 
úrvacsora közös élvezése után szívélyesen elbú
csúztak a többi testvérektől s számos benszülött 
kísérővel okt. 12-én reggel 4 órakor útnak indul
tak. Johannes katonai parancsnok nagyobb bizton
ság kedvéért 3 lőfegyvert és 300 töltést is adott 
nekik s megígérte, hogy nehány nap múlva utá- 
nok megyen, hogy az általok kiválasztandó helyet 
birtokukba juttassa. — Rendeltetési helyökre ér
kezve, itt a lázongó benszűiöttek által nagyon el
lenségesen fogadtattak, miért is — a megmene
kült kísérők vallomása szerint -  azonnal elhatá
rozták, hogy október 20-án egyelőre ismét vissza
térnek az anyaállomásra. Azonban mielőtt ezen ter- 
vőket végrehajthatták volna, a velők vitt csere- 
czikkek által is ingerelt kapzsi benszűiöttek által 
a 19-ről 20-ra terjedő éjjel, alvás közben megtá- 
madtattak s megölettek, anélkül, hogy a védeke
zést csak meg is kísérthették volna. — Ezen ket
tős veszteség óriási csapás misszioegyesületünkre, 
mely ezen két tehetséges és buzgó munkására bi- 

( zonyos büszkeséggel tekintett. Különösen Ovir test
vér oly nagy nyelvészeti tehetséggel birt, hogy alig 
másfélévi ott tartózkodás alatt már annyira meg
tanulta a dzsagga nyelvet, hogy a „Zeitschrift für 
afrikanische und oceanische Sprachen“ ez. folyó
iratban már több értékes czikket is közölt ; de 
Segebrock testvér is nagy szeretettel és eredmény
nyel beleélte már magát szent hivatásába, — me
lyet oly borzasztó gyorsan megszakított a halál. 
Johannes katonai parancsnok — egy újabb távi- 

' rati tudósítás szerint — a hir vétele után rögtön 
útra kelt csapatával a gyilkosok megbüntetése vé
gett, kiket Alikinduni mellett egy órai heves harcz 
után le is győzött, mely csatában több benszülött 
elesett. — „A hely, melyen ez a két fiatal misszio
nárius az Ur szolgálatában életét veszitó, — az „Ev 
Luth. Misszionsblatt“ szerint — kell, hogy külö
nösen drága és szent legyen előttünk s bizton hisz- 
szük, hogy a többi testvér mindent el fog követni 
az iránt, hogy mihelyt lehetséges lesz, hirdettessók 
ott annak evangélioma, kinek vére „drágább dol
gokat szól, hogynem mint az Ábelnek vére.“ (Zsid. 
12, 24.)



Újabb csapások. Afrikai missziónkat nagy 
próbára teszi az Ur. így legújabban R a u m raisz- 
szionáriust annyira megviselte a kliinaláz, hogy 
üdülés végett kénytelen volt vissza térni Európába. 
Vele rövid idő alatt a negyedik munkást vesztettük 
el az afrikai munkamezőnkön, hol jelonleg Lányi 
testvér is annyira gyengélkedik, hogy csak a leg
nagyobb önmogtagadással képos hivatását némi
leg betölteni. —

Lipcse városában egyesületünk érdekében 
dr. P a n k  superintendens buzgólkodása folytán 
„missziói fiokogyesülot“ alakult, moly missziónk 
segélyezését a város összes gyülekezeteire kötelezővé 
tette, s kimondotta, hogy missziói órák valamennyi 
templomban tartassanak. Ezen fiokegyosüiot első 
miszszió ünnepe nov. 10-én volt, mely esto 6 óra
kor n Nikolai-templomban tartott istentisztelettel 
kezdődött. Az ünnepi beszédet Planitz pioscheni 
lelkész tartotta I. Mózes 4. 10. felett, melyben ogy- 
részt örömének adott kifejozóst afelett,hogy a missziói 
élet Lipcsében oly szép virágzásnak indult, másrészt 
pd. az afrikai gyászhirről emlékezett meg, megha
tóan. A beszéd után dr. Hölscher szontelto fel Blei
chen R. misszionárius növendéket, Bleicken Bloick 
bredstetti ügyvéd fiát, ki azonnal ki is küldetett 
Afrikába. --  Este V* 9-kor missziói óra volt a né
met könyvkereskedők házának dísztermében, inoly- 
ben dr. Hölscher adta elő mind azt. amit az afri
kai testvérek meggyilkoltatásáról tudtak. Utána 
Säuberlich afrikai misszionárius az általa létesített 
ikuthai állomás viszonyait ecsetelte, iiuudmanu 
esperes pd. az ind misszió jelenlegi állásáról tett 
jelentést. Miután végül még Bleicken Afrikába 
induló fiatal testvér intézett néhány búcsúszót a 
misszió barátaihoz, buzgó imádság és énekkel vé
get ért a lélekemelő ünnepély.

Karácsonyi öröm. Missziónk barátnői egész 
éven át küldik a legkülönfélébb kézimunkákat 
missziói intézetünkbe a megtért pogányok részéro. 
Ezen adományokat karácsony előtt nagy ládákba 
csomagolva megküldik a hittérítőknek, kik a szent 
estén szétosztják híveik s a gyülekezetek között, 
A ruhanemüek, élelmiszerek, játékok, tanszerek s 
templomi felszerelésekkel tolt ládák ezidén már 
megérkeztek rendeltetési helyűkre s a szent estén 
alig lesz missziónkhoz tartozó család s gyermek, 
kinek nem jTrtott belőle valami.

Árvíz. Délindiában a hosszantartó esőzésok 
folytán nagy árvíz támadt, moly alatt missziónk 
is sokat szenvedett. Sok falu romba dőlt a voté- 
sek elpusztultak s számos keresztyén hajléktalan
ná lett.

Adakozás. A Merun létesítendő uj missziói 
állomásra újabban á potőfalvai gyülokezet küldött 
hozzánk 1 frtot, mit hozzá adva a múlt számban

kimutatott összeghez, eddigi gyűjtésünk eredmé
nye : 8 frt 13 kr.

Különféle misszióegyesületekről
Misszió a szent földön. Szomorít tény, hogy 

Palesztinában, hol megváltónk bölcsője ringott, 
a keresztyénaóg csak ne n teljesen kipusztult s 
hogy' a szentföld még napjainkban is a legne
hezebben mivelhető misszióterületek közé tarto
zik. Mohamedámok s talmúd-zsidók lakják e 
földet, kik a keresztyénséget annyival inkább 
gyűlölik és megvetik, mivel a helyenként még 
található erkölcsileg romlott s vallásilag felüle
tes, többnyire a görög keleti egyházhoz tartozó 
keresztyének magok is visszataszitólag hatnak 
reájok. De mennél szomorúbbak a viszonyok a 
szent földön, a hivő keresztyénnek annál hőbb 
óhaja, hogy' a Krisztus evangéliuma ott is is
mét Isten hatalmának bizonyuljon, s éjien azért 
csak örömmel vehetjük tudomásul, hogy az an
gol és német evangélikusok újabb időben nagy 
buzgósággal rajta vann«k, kogy Palesztina la
kóit uj a megnyerjék a Krisztusnak. — Tx-IIo- 
henzollern ház uralkodói s a velők >zoros össze
köttetésben lévő Johanniu rend lovagjai kiváló 
feladatukká tették az evang érdekek védelmét 
Jeruzsálemben s a kegyes JVf. Frigy'es Vilmos 
porosz kiiály’ szövetkezve az angol püspöki 
egy 1 iázza.1 ISII-ben megalapította a jeruzsálemi 
evang. püsjiökséget, mely' szövetség 1879-ig állt 
fen, mely idő alatt a német származású Gobat 
volt Jeruzsálem ev püspöke. Ezen szövetség 
megszűntével a számra s tekintélyre legnagyobb 
német elem önálló egyházi testületté alakúit s 
idővel anny’ira megerősödött, hogy 1895 okt.
31-én letehette az alajikövet a Megváltóhoz 
czimzett monumentális uj temjdomához, mely 
1897-ben készül el s lesz — valószínűleg a né
met császár jelenlétében — beszentelve. — Az 
ev. jiüspökség védnöksége alatt megkezdődött 
az evangelisátió munkája a szent földön. A 
Bázel melletti s/t. Chrisónában kikéjizett test
vérek, a kaisers wert hi diakonisszák, a herrnliúti 
testvérgyülekezet munkásai, a „sziriai“ árvaház“ 
kuratóriuma, a Johannitarend s a , berlini Jeru
zsálem egyesület* egy'mással versenyezve léptek a 
munkatérre s nemes hévvel hozzáfogtak az 
evangeliom hirdetéséhez a szent földön. Azorn- 
ban inig a többi < gyesületek kizárólag in
tézetekben, például árvaházakban, kórházak
ban stb. működnek, — addig a „berlini 
Jeruzsálem egyesület" egyrészt a benszülöttek 
megtérítésére, másrészt pedig az odavándorolt né
met evangélikusok lelki gondozására törekszik. 
— Az elsőt illetőleg az egy esületnek jelenleg



3 missziói állomása van : Bethlehem, Betdjala s 
Hebronban, két templommal, 3 fiú s 1 leány
iskolával, 1 lelkészszel, 1 német s 1 arabs fel
szentelt segédlelkészszel s 1 arabs evangélistával, 
— kik közül a 3 utolsó, 5 más arabs tanitóval 
s 2 arabs tanítónővel, az egylet missziói iskolái
ban mint tanító is működik. A legnagyobb gyü
lekezet Betdjalában van, hol az iskolákat átlag 
200 gyermek látogatja, mig Bethlehemben 150 az 
iskolások száma ; Hebronban pedig még csak a 
kezdet kezdetén áll az egyesület. Hogy rz egye
sület eddig többet nem tehetett az evangéliom 
terjesztése érdekében a szent földön, annak oka 
szűk anyagi viszonyaiban rejlik, mivel a hazai 
körök csak legújabban kezdik ezen áldásos egye
sületet nagyobb figyelemben s pártfogásban ré
szesíteni. — Az egyesület működésének má
sodik részét a bevándorolt németek lelki gon
dozása képezi. A pietismus korában számos 
württembergi paraszt vándorolt ki Palesztinába 
s telepedett le a Jeruzsálem melletti Jaffa, Hajfa 
s Saronában, azért, hogy ott az „ezredéves biro
dalmat“ előkészítsék. Ezen rajongók később a 
legmerevebb hitetlenségbe estek, mignem a „Je
ruzsálem egyesület“ Haifába lelkészt és tanítót, 
Jaffába pd. tanítót küldött kőzéjök, kiknek ve
zetése alatt ezen szerencsétlenek nemcsak hogy 
legnagyobbrészt visszatértek az ev. egyházba, 
hanem sokan közülök a pogányok között, In
tőkkel tündöklő élő tagjaivá is lettek az egy
háznak. — Aki többet akar tudni az egylet mű
ködéséről az forduljon Böttcher lelkészhezBethle 
hembe, ki „Ev. Blätter aus Bethlehem“ ez. lap
ját kívánatra díjtalanul küldi meg mindenkinek.

Egyről-másrol.
Pálinkamére?. Mivel a pálinka mértéktelen 

élvezete az afrikai benszülöttek között nagy pusz
títást okoz, azért a német és angol kormányok 
egyetértőleg 22 fillér beviteli vámot vetettek ki Ke- 
letafrikában minden liter pálinkára, azon remény
ben, hogy ezáltal a pálinkáivás csökkenni fog. A 
német kormány azt is tervezi, hogy ba az Angol
országgal kötött s jelenleg érvényben lévő szerző
dés ideje lejár, úgy a vámot még jobban fel 
fogja emelni, Délafrikában a pálinkaivás betiltása 
által akarják a bajt korlátozni. így Natalban egy
általán tilos a feketéknek pálinkát eladni- mig a 
Cape föld keleti részén a benszülöttek csak az il
lető községi tanács Írásbeli beleegye7ése alapján 
vehetnek pálinkát. A délnyugatafrikai német gyar
matokon a misszió gyakorol ez irányban is jóté
kony befolyást s a tartományi főnök is kiadott 
egy szigorú rendeletet, mely által megakarja óvni 
a benszülötteket a pálinkaméreg ölő hatásától. — 
De ha mindezek daczára évenként még 12 millió 
márkáért küldenek pálinkát Afrikába, úgy bizony 
elég még ott a teendő ebben az irányban is.

Jó hírek Khinából Fukien tartományban, 
hol a múlt óv augusztus havában Stewart misszio
nárius családot meggyilkolták, újabb időben örven
detes mozgalom támadt a keresztyénség javára. A 
tartomány egyik kerületében 5—6000, a másikban 
körülbelül 2000 khinai jelentkezett a keresztséget 
megelőző tanításra. A tengerparthoz közel fekvő és 
sűrűn lakott Haiting nevű szigeten is 4—5000 khi
nai akar áttérni a keresztyén hitre s a sziget két 
legnagyobb városában már házakat is berendeztek 
istentiszteletek tartására. S nyolez más helyről is 
felkérték az angol egyházi missziót, hogy küldjön 
alkalmas tanítókat kőzéjök.

Gyilkosság. Eszakafrika Szfax városában 
(Tunisz) május 5-én dr. Leach (Litsch) angol misz- 
szioi orvost nejével s 6 éves kis fiával együtt mo
hamedán zsiványok saját hazában meggyilkolták. 
A misszionárus 10, felesége 4 tőrszurást kapott, a 
kis fiúnak pedig nyakát metszették el.

Misszió az eszkimók között A Labrador 
félszigeti eszkimómissziónak tavaly kiválóan szo
morú éve volt. Nain és Okkak állomásokon vesze
delmes typhuszjárvány uralkodott, mely csak az 
első helyen 90 áldozatot követelt s elragadta az 
összes benszülött segítőket és segitőnéket is. Marf
űn misszionáriust különösen súlyos csapás érte, 
amennyiben V* év alatt 3 gyermeke meghalt. A 
misszionáriusok gondozása nélkül valószínűleg Nain 
összes lakossága elpusztult volna. Rama, a leg
északibb állomás lakosai is mondhatlan kínokat 
szenvedtek, mivel csaknem egész télen át alig volt 
eledelük.

A jelen számmal befejeztük lapunk 
első félévi folyamát. Czélunk volt érdek
lődést kelteni a külmisszió iránt a vé
gett, hogy általa a magunk hite is uj 
lángra gyulladjon. Erre törekszünk Isten 
segítségével ezután is. Megjegyezzük 
azonban, hogy lapocskánkban uj évtől 
változás történik, amennyiben azt ezen
túl évenként csak négyszer u. m. márczi- 
us, junius, szeptember és deczember vé
gén fogjuk kiadni, de füzetekben s bőví
tett terjedelemben. A külön előfizetést pe
dig beszüntetjük, úgy, bogy a Külmissziót 
ezentúl csak az „Ev. E. Szemle“ előfize
tői fogják megkapni — díjtalanul. Kivé
telt csak azokra teszünk, kik a K ü 1- 
m i s s z i ó r a  eddig előfizettek a kiknek 
az 1897-ben megjelenő 4 füzetet megfog
juk küldeni.

A szerkesztő.
Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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