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A Jövendő.
Abban, a mi elm últ, akár tetszik akár 

nem tetszik, m eg kell nyugodnunk. A  mi 
jó  és üdvhozó volt, d icsőség légyen  érte 
az Istennek, a kinek jósága  soha m eg  
nem fogyatkozik. A mi aggasztotta sz ive
inket, m egszom oritotta anyaszentegyház- 
zunkat, avval is m eg kell békülnünk, mert 
hiszen tudjuk jól, nem múltak m ég el a 
m egpróbáltatások esztendei sem.

A mi igyekezetünk csak az legyen, 
h o g y  a „nem kedves napok“ aggodalm ai 
maradjanak egészen a múlté, az pedig, a 
mi üdvhozó volt, v ig y e  át áldásait a jö 
vendőbe is.

A  jövendő, ez az, a hova szem einket 
ez év kezdetén lé lv e  és rem élve em eljük. 
Mit hoz, vagy  mitől foszt m eg bennünket V

H a azokat vesszük sorba, a mik 
előttünk és körülöttünk vannak, ezek  
m eg nem vigasztalnak. Nem sok biztató 
és biztositó van azokban, a miket fü leink
kel hallunk és szem einkkel láttunk. De mi 
nem ezekre nézünk, ámbátor látjuk és 
számba vesszük ezeket is. A mi szem eink  
annak az utait fürkészik, a mi fü leink  
annak a beszédeit figyelik , a ki a felhők  
felett lakik, s a kiterjesztett erőség ragyogó  
csillagtáborá m inket bízni és rem élni 
megtanít.

Az 1896-ik esztendő volt az utolsó, a 
m elyben a zsinati törvények m inden in 
tézkedésének életbe kellett lépnie. Job
bára be is rendezkedett egyházunk  
az uj törvények értelmében. V égre  
lettek hajtva lázas sietséggel kü lönösen

azok a S§-ok, a melyek a hívők szétvá
lasztására, a lelkészek megfélemlítésére s 
az állami befolyás biztosítására alkalma
soknak látszottak. De még mindég a pa
piroson szerénvkednek azok a szakaszok, 
a melyek a lelkész helyzetének javításá
ról, a nyugdíjról, a minimumról, stb. mesél
nek. Ha az egyház részéről ezután is oly 
kevés biztatást és jó akaratot, részünkről 
pedig oly kevés igyekezetét és kitartást 
tanúsítunk mint eddig, akkor a lelkészek 
szomorú helyzetének javulása nem egyéb 
mesénél. Erről a mai viszonyok között csak 
mint a távol jövő zenéjéről szólhatunk.

Az 189Ö-ik esztendő volt az első, a 
melyben az egyházpolitikai törvények 
áldásait alkalmunk ny ilt megismerni. 
Es ez az első év is igazat adott a r. katli. 
papság aggodalmának, a mi vérmes re
ményeinket ellenben a minimumra szállí
totta. Híveink ugyan eljönnek még hoz
zánk, de csak az állami anyakönyvvezető 
pitvarán keresztül. Ha elébb találnak 
jönni, mi magunk vagyunk kénytelenek 
őket oda utasítani mondván: menjetek 
előbb oda, s hozzatok magatokkal Írás
beli engedélyt, adcjig nem temethetek, 
nem eskethetek. . . És a szegény ember 
ballag szomorúan, föltekint templomára, 
felsohajt: Istenem! mit vétettek ezek ami 
papjaink, hogy még a templomba is csak 
a jegyző engedélyével mehetnek.

A róni. kath. egyház, habár az uj 
helyzet hátrányait érzi itt is, ott is, mind
amellett beszélhet nyereségről is, rá mu
tathat olyan vívmányokra, a melyeket
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törvényhozással szemben kicsikart. Ilyen 
a gyermekek vallásáról szóló törvény, a 
mely a régi igazságos intézkedéseket ha
tályon kívül helyezi. Szabad a vásár, itt 
a reversálisok aranykora. A kongruaügy 
állami rendezése jólétet jelent azoknak, a 
kik a szükséget eddig is csak híréből is
merték — ha betömik a szájukat, talán 
hallgatni fognak. Az autonómia, kezében 
a nagy vagyonnak az meg már félelme
tes hatalom. Ha ez mind meg lesz, ak
kor : Mária ! eljött a te országod.

Mindezekkel szemben mi másra nem 
mutathatunk, mint az 50000 frt. államse
gélyre ; Ylasics Ígéretére a 600 frt. mini
mumról tíz év múlva, és talán a Laszkáry 
rendjelére.

Igen nagy fantáziára lenne szüksé
günk, ha azzal az ötvenezer forinttal akar- 
nók kiszínezni a jövő képét. Hisz nem is 
biztos, hogy a jövő évben meg kapjuk, 
egészen a kormány tetszésétől függ an
nak megszavazása vagy megvonása. Kü- 
lőmben is oly csekély az összeg, hogy 
mire oda ér, a hol a szükség legkiáltóbb, 
a nyomor a legnagyobb, rendesen nincs 
már belőle egy krajczár sem. De még en
nél is kevesebbet ér a Wlasics biztatása. 
600. frt. magában is sovány vigasztalás, 
de 10 év oly nagy idő egy minister éle
tében, hogy bizvást mondhatott volna 5 
esztendőt, még akkor sem lehetett volna 
őt be nem váltott Ígéretéért felelőségre 
vonni. Még talán legtöbbet ér a dunánin- 
neni kerület felügyelőjének rendjele, mert 
bokrosak lehetnek az érdemei, ha többi
nek mellőzésével, ő a legfiatalabb, kapta a 
kitüntetést.

De nem ilyen képet akartam én fes
teni a jövendőről, nem ilyen hangulatba 
akartam én ringatni e lap szives olvasóit. 
Félre sötét árnyak, el veletek! Helyet
tük ti j érték édes reménység és drága 
hit ! Ti legyetek segítségemre jövendőnk 
képét úgy kiszínezni, hogy örömtől dob
banjon fel mindenkinek keble a ki ráte
kint. Jertek és —

Mondjatok nékem dalt egy országról, 
a melyben nincs uralkodó vallás, a hol 
hite miatt senki hátrányt nem szemved. 
Egyenlő jogok illetnek meg minden 
egyest, hanem a közösen szerzett javak
ban közösen részesülnek mindannyian; 
és az országos hatalom védő paizsa az 
ártatlanoknak, s büntető fegyvere a go
noszaknak. És ez az ország legyen a mi 
drága hazánk.

Beszéljetek nékem sok szépet olyan 
egyházról, a hol az ige tisztán és igazán 
hirdettetik, a nyelvek sokfélesége nem 
képez válaszfalat az ugyanazon hitet val
lók között, a hol nincsen serp görög sem 
zsidó, sem magyar sem tót. És ez az egy
ház legyen a mi ev. egyházunk.

Mondjatok nékem valamit olyan Áro
nokról és Mózesekről, a kik nem tud
ják mi az önérdek, a hatalmasok kegye 
előttük semmi értékkel nem bir, s ha az 
egyháznak szüksége van rájuk, mindég 
ott vannak, hogy példájukkal lelket önt
senek a csüggedőkbe is. És ezek legye
nek a mi választottaink.

Beszéljetek nékem olyan gyűlésekről, 
a hol nemzetiségi viták nem dúlnak; 
olyan testületekről, a hol minden mellék
gondolat nélkül mindenki az egyház ér
dekeit képviseli; olyan irodalomról, a 
mely egyházunk dicsőségét hirdeti — és 
ez is mind a mienk legyen!

Beszéljetek nekem, és én hiszek, és 
hisz velem együtt minden egyházáért 
lángoló kebel. Nem lehet oly sivár a je
len, oly szomorú múlt, hogy a jövőtől 
legszebb reményeink teljesülését várni ne 
lehetne. Nem lesz mindig éjszaka, föl virrad 
még szebb jövőnek hajnala.

Föl reménység, dolgozzunk és imád
kozzunk, s a jövő a mienk !

— gJ-

Az úrvacsora szereztetése és jelentősége tekin
tettel a külföldi újabb vitákra.

Az úrvacsora Jézus szerzésén alapul és az ő 
halálára vonatkozik. Ebbon a kritika állításai és 
hypothesise! minket meg nem ingathattak s azért 
megmaradunk az úrvacsora azon régi felfogása 
mellett, a melyet egyházunk mindig vallott s a 
mely a szerzési igékkel megegyezik. Annak kimu
tatása képezze fejtegetésünk utolsó részét.

Hogy Jézus halálára gondolt s az úrvacsora 
összefüggésben áll halálával azt bizonyítják a szer
zési igék ezen kitételei : „mely ti érettetek adatik“ 
(Lukács). Pálnál az eredeti szöveg szerint: „to 
hyper hymón,“ a mi úgy a* azt jelenti mint Lu
kács kitétele : „mely ti érettetek kiontatik“. 
(M árknál: „mely sokakért kiontatik.“ Máténál: 
„mely sokakért bűnök bocsánatára kiontatik,“) Az 
adatik és kiontatik Jézus testére és, vérére vonatkoz-



hátik és noni a kenyérro és a borra, a mi különö
sön Márk és Máténál szomboszökő („sokakért“). 
Do Lukács és Pál szövego se fogható fel más” 
képen.

Ebből ogyszersmind az is következik, hogy 
itt nincs szó Jézus teste és véréről, mint szemé
lyiségének alkotó részeiről, hanoin mint üdvözítői 
halálának közvetítőiről. Az 6 teste, moly halálba 
adatott, és az ő vére, mely a keresztfán kiontatott, 
magában foglalja az Údvezitő megváltói tettet, 
moly velünk a kegyelem eszközei által közöltetik. 
A ki Jézus testét és vérét élvezi, a megváltás ado
mányában részesül, azért olvassuk Máténál „a bű
nök bocsánatára.“ Nem lehet biztosan tudni, vájjon 
mondta e Jézus o szavakat, mert a többi tudósí
tásban hiányoznak, do annyi bizonyos, hogy gon
dolta, hogy nincsenek ellentétben az 6 intentió 
jával.

Mér eddigi fejtegetésünkből látható, bőgj’ mi 
azon szavakat: „ez az én testem, ez az én vérem“ 
nem 6ymbolikus, hanem szószerinti értelemben 

vesszük. A kenyér és bor nem csak symbolumai, jó
iéi a testnek és vérnek, hanem a ki azokat él
vezi, ezekben is részesül. Már azokból a szavakból: 
vegyétek (Máté, Márk), egyétek (Máté), igyatok 
(Máté) világosan látható, hogy Jézus kiakarta 
emelni, bogy ő most tanítványainak valamit ad 
és igy az evés éz ivás nem valami mellékes. A 
symbolikus felfogás mellett az evés és ivás csak 
eszköz s a hangsúly nem azon, hanem az eszmén 
s gondolaton fekszik, melyet a symbolikus cselek

mény kifejez. Továbbá symbolikus felfogás ellen áll 
az ismétlés parancsa is. A symbolikus cselekmény 
czélja az, hogy a nézők lelki szeme elé bizonyos 
igazságot állítson. Mihelyt ezt a ezélt elértő, a 
sjmbolikus cselekmény ismétlése felesleges, sőt a 

gyakori ismétlés az első benyomást könnyen le is 
ronthatja. Es Jézus bizonyára olyan symbolikus 
cselekményt választott, a mely már első alkalomra 
megtetto kellő hatását. Az úrvacsora előtt Jézus 
tanítványainak lábait megmosta. Ez symbolikus 
cselekmény volt. Ezt nem ismételték a tanítványok, 
habár az rájok Dagyon mély benyomást gyakorolt. 
Az úrvacsorát igen. Miért ? Mert ez több volt mint 
symbolikus cselekmény. Az ismétlésnek csak akkor 
volt értelme, ha tudták a tanítványok, hogy uz 
urvac8orában az Ur valami adományt közölt velük 
B az úrvacsora ismétlésénél is közöl. A Zwingli-félő 
felfogás pedig következetesen arra vezet, hogy az 
ember az úrvacsora szerzését tagadja. Minek is 

szerzett volna Jézus üres ceremóniát ? Es megfor
dítva abból, hogy az úrvacsorában adományt 
közölt velők az Űr, magától értetődött, hogy a ta
nítványok azt ismételték. A mennyiben tehát Márk 
és Máté igy fogják fel az úrvacsorát s többet lát
nak benne symbolikus cselekménynél, ha hiányzik

is náluk az ismétlés parancsa, mégis Pállal és Lu
kácscsal lényegileg megegyeznek. Már azon szó : 
„sokakért“ világosan mutatja, hogy az úrvacsora 
náluk is nemcsak az apostoloknak, hanem mások
nak s későbbi időre is szól.

A sj’mbolikus fölfogás továbbá össze nem 
egyeztothotő azzal, a mit Jézus Pál szerint a ke
hely kiontásánál mond. Az úrvacsora ezen máso
dik részénél hiányzik minden a kenyér töréséhez 
parallel symbolikus csolekmény. A bornak a ke- 
holybo való öntéso, a mely talán syinbolizálhatná a 
vér kiömlését fel som omlittotik s ha ozon alapulna 
a symbolum, Jézus nem a kiosztásnál mondotta 
volna magyarázó szavait, liánom akkor, mikor a 
kehelybe töltötte a bort. Inkább a bor ivására gon- 
lmtnánk, azomban az ivás nőm a konyér töréséhez, 
hanem annak evéséhez áll párhuzamban. De a 
magyarázó szavakban nincs semmi a mi erre utalna. 
Csak a vér és a kehely, illetőleg annak tartalma, a 
bor között létezik symbolikus vonatkozás, a bort 
a keleten általában a vér symbolmnának tekintik. 
Azomban nem is vér és bor, hanem uj s z ö v e t 
s é g  és k e h e l y  állanak itt párhuzamban. Áz 
uj szövetség pedig magában véve semmi vonatko
zással nincs a kehelyhez vagy a borhoz. A kettő
nek azonosítása csak akkor érthető, ha a kehely 
valóságban az uj szövetség vérét t a r t a l m a z z a  
„Az én véremben“ tehát Dem az egész mondathoz 
tartozik, hanem csak a szövetség szóhoz. A vér az, a 
mi által a szövetség létesül. *)

A régi szövetség kötésénél is a vér szerepelt 
(Exodus 24, 6 és 8). Ennek egyik részo Istennek 
szenteltetik kiengesztelő áldozatul, másik részét 
Mózes a nép tisztítására fordította meglocsolva ve
lo a népet. Jézus vére is Istennek hozott egyrészt 
engesztelő áldozat és másrészt Istennek adománya, 
mely megtisztítja a bűnöst. Joggal tekinthetjük 
tehát az úrvacsorát áldozati vendégség vagy lako
mának (Opfermahlezeit) a melynél az ünneplő va
lóban részesül nz Ur testében és vérében. Pál is 
annak tekinti I. Kor. 11 tanúsága szerint. Ha ott 
Pál azt mondja (27 és 29 versben), hogy az Ur 
teste és vére ellen vétkezik, a ki azt meg nem kü
lönbözteti, világos hogy nézete szerint az Ur toste 
és vére valóságban jelen van a kenyérben és bor
ban és közöltetik a résztvevőkkel. Es ez nem függ 
ezeknek hitétől. Ha keresztyén részt vesz pogány 
áldozati vendégségben, habár nem hisz a pogány 
istenekben azaz a démonokban, mégis közösségbe 
lép velük (I. Kor. 10, 16—29). Pál maga ezen po
gány áldozati vendégségekkel párhuzamba helyezi 
az úrvacsorát. Tehát itt is reális közösségbe lép 
minden urvacsorai vendég az Ur testével és véré-

*) Megjegyezzük, hogy szövetség görög szó
végrendeleti jellegiig s nem két szerződő fél megegyezését, 
hanem Isten rendelését jelöli.
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vei, hitére való tekintet nélkül. Joggal tanítja te
hát egyházunk a manducatio oralis és a mandu
catio indignorum-ot. Ä ki ezt a kettőt feladja, nem 
tekinthető többé lutheránusnak.

Hogy reális közösségbe lépünk az úrvacsorá
ban az Ur testével és vérével, azt végre bizonyit- 
ják ezen szavak : ez az én testem, ez az én vérem. 
Luther ezekre támaszkodott. Némely exegeta sze
mére vetette,hogy „estin“-re hivatkozott, habár Jézus 
ki aramúi beszélt, nem is használhatta a copulát. 
A ki magyarul tud, annak ezen ellenvetés alapta
lanságát nem kell külön kimutatni. KülŐmben elis
merjük, hogy a szerzési igék magukban véve sym- 
bolikus értelemben állhatnának Gén. 41, 26-ban a 
hét tehén és a hót gabonafej évet jelent, igy szin
tén Jerem. 19, 10 s. k. -ben a korsó Izrael népét 
és Jeruzsálem városát jelenti. De itt a symbolikus 
felfogás az egész situatióból önkényt folyik, az 
úrvacsoránál azomban nincs semmi a mi ezen kö
vetkeztetést szükségessé tenné s azért a szószerinti 
értelem mellett kell maradnunk. Hogy mégis any- 
nyian vannak, a kik nem akarják azt elfogadni, 
tudjuk mi annak az oka. Már Luther jól tudta s 
meg is mondta, hogy a sakramentariusoknál tulaj
donképen mi a főérv: „Das einzige Stück bewegt 
sie am allerhöchsten; dass es vor der Vernunft aus 
der Massen närrisch ist zu glauben, dass wir Christi 
Leib und Blut im Abendmahl leiblich essen und 
trinken.“ Ez a mai vitákra nézve is áll, Az emberek 
nem a k a r j  á k hinni azt, a mit az írás mond, azért 
magyarázzák az Írást saját felfogásuk szerint s elfer
dítik eredeti értelmét. Azonban, a ki hitével az irás 
szavának enged, azt nem fogják megtántorithatni a 
hamis tudomány úgynevezett eredményei sem. Ezen 
újabb urvacsorai vitáknál is majd beválik a régi 
mondás : „Gottes Wort und Luthers Lehr vergehen 
nie und nimmermehr.“

— a—
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Egy uj próféta,
Itaque Christus non est Moses non ex
actor aut legislator, sed largitor gra
tiae, salvator et miserator, et in sum
ma, nihil nisi mera et infinita mise
ricordia donata et donans.

Luther Ad Gal. T. I, p, 260.

Korunk egy érdekes alakja az a férfiú, a ki
nek elveit és tanait e rövid tanulmányban bemu
tatni szándékunk.

Egy gazdag, tudományosan művelt főúr sza
kít rangjához tartózó kortársainak életmódjával, 
visszaakar térni a régi egyszerűséghez, az ős keresz- 
tyénsógnek ideáljaihoz. Irodalmi müvei a kor 
egyik legjelesebb írójává avatják őt. Szépirodalmi 
munkássága által szerzett hír és dicsőségről le 
m ond; mert hiábavalóságnak és hiúságnak tartja

azt, az e téren szerzett babérjaira úgy tekint, mint 
szellemi életének eltévesztett irányára. Őseitől szép 
vagyont örökölt, melyet saját szorgalmával és ta
karékosságával gyarapítóit, mely őt a kényelmes 
életmódhoz szükséges minden eszközzel bőven el
látta. Lemond vagyonáról, mivel a vagyont és az 
azzal járó fényűzést tartja a bűn, a szeretetlenség 
fő okozójának. Főúri kastélyában úgy ól mint egy 
remete : minden kényelemről le mond, maga főzi 
ételét, maga takarítja szobáját, ő a szó szoros ér
telmében önmagának szolgája. Isten kegyelme bol
dog családi élettel áldotta meg őt. Nejének szere
tető és hűsége édessé tette számára a földi életet, 
Ő ennek daczára a „Kreuzer sonata“ czímü művé
ben, mely körutat tett Europa összes művelt nem
zeténél, a nőtlen életet dicsőíti s azt hirdeti, hogy a 
házas életben is a nemi viszonynak meg kellene 
szűnni és férj a nővel úgy éljenek mint a fivér nő
vérével.

A férfiú, kiről szólani akarunk, Tolstoj „gróf, 
kinek egyik művét lapunkban is ismertettük. Ő az 
összes keresztyén egyházakat és szektákat pseudo- 
keresztyénekn ik tartja. Szerinte az igaz keresz- 
tyónsóg az, melyet ő hirdet. Szakít saját egyházá
val, szakít minden tradítióval, szakít a történelmi 
fejlődéssel, és a keresztyén életideált az aszkesis 
ben leli fel. Teljesen igazat adunk azon tudósnak*) 
a ki ez új prófétában nem lát egyebet, mint egy 
igazi görög szerzetest. Mi is csak a régi r a a n i -  
c h e i s m u s  megújulását látjuk benne s részben 
a reformátióval egyidejűleg feliópő új prófétákkal 
való szellemi rokonságot.

Mielőtt T. vallási nézeteinek bírálatába bo
csátkoznánk, nem tartjuk feleslegesnek pár vonás
ban adni életrajzát amennyiben abban leljük fel sok 
tekintetben az ő életnézetónek kulcsát is.

Tolstoj L. N. gróf 1828. szeptember 9-én szü
letett, a túli kormányzóságban (Oroszország) fekvő, 
ősi birtokot képező, Jasná Polánán. Az öt testvér 
között ő volt a legfiatalabb, a midőn már három 
éves korában elvesztette édes anyját. Anyja nem 
csak származásra ; de belső lelkületre nézve is egy 
igazán nemes és keresztyén szeretetben gazdag nő 

. volt. A gyermek lelkületónek fejlődésére nagy be
folyással van az anyai szeretet, a mely a lélek 
harmonikus fejlődését olőmozditja, mely nélkül az 
ember gyermekkori élete hasonlít az üvegházi nö
vény életéhez. Az anya elveszte után újabb csa
pás érte a vidám, pajkos kis fiút, a mennyiben 
már 9 éves korában elvesztette apját is.

A vallási kételyek már igen korán jelentkez
tek nála. 11 éves korában, a mint maga elbeszéli 
(Gróf L, Tolstoj Meine Beichte. Berlin. Verlag von
O. Janke.) egyik gymnasista társa azon uj felfe
dezés közlésével lepte meg őt és testvérét, hogy 
nincs Isten, hogy mind az, a mire tanítják őket 
csak mese. Ezen ő meg nem botránkozott, sőt le
hetségesnek gondolta azt. Idősebb bátyja, vissza
térve az egyetemről, igen vallállos és kegyes éle
teit folytatott, feladva előbbi életmódját, szorgal-

*) D. A. Harnack : „Das Mönchtum, seine Ideale und 
seine Geschichte“ 35 lapján igen találóan mondja Tolstojról: 
„Ein Laie, aber als Schriftsteller doch der echte grichischa 
Mönch, dem keine andere Möglich keit einer Reform der K ir
che vorschwebt, als die eines radicalen Bruchs mit der Cultur 
und der Geschichte, und dem alles Sittliche befleckt ersche
int — selbst die Ehe — sofern es mit dem Sinnlichen in Zusam
menhang steht.
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másán látogatta a templomot, böjtölt és igyekezott 
is tiszta óletot folytatni. Kortársai azért gúnyol
ták őt, és ebbon a kis testvér utánozta őket. T. 
gyermekkorában igen lievos tormószotű volt, o hi
báját maga is kárhoztatta, s hogy indulatossága 
felett uralkodjék, már mint gyermek Franklin mód
jára naplót vezetett, bejogyezvo abba hibáit, me
lyeket az utolsó gyónás óta olkövetott. Már kora 
ifjúságában hozzá juthatott Voltair és Rousseau 
műveihez, a melyekben önvallomása szerint gyö
nyörködött. Mint későbben látjuk, a két férfiú mű
veinek olvasasa alaposan megmérgozte az ifjúnak 
lelkét. Az egyik kiolthatlan egyházgyülöletot, a 
másik a naturalismus előszeretetét oltotta abba. 
Gymnasiumi tanulmányainak befejezte után, 1843- 
ban a kazáni egyetemre ment, a hol mathozist, 
orvosi tudományt, jogot és a koleti nyolvoket ta
nulmányozta. A történelemből mogbukott. Ez az 
osztályzat nem is lehetett igazságtalan, mert a tör
ténelem T. gyenge oldala ma is. lie nem fejezve 
tanulmányait, birtokára vonult, u honnan nemso
kára bátyjának felhívására mint önkéntos tiszt 
részt vett a cserkeszek ellőni hadjáratban. Úgy 
élt mint a többi katona. A voszélylyel bátran 
szembe szállott — a veszélyen kívül gondtala
nul könnyelmű szórakozásban töltötte idejét. Egy 
Ízben összes pénzét elvosztetto a kártyán s azon 
felül még tetemes kártya adósság terhelte becsülot- 
érzetét. El volt határozva, hogyha a kitűzött időro 
le nem fizetheti adósságát, főbe lövi magát. Be
zárkózott szobájába s olt imádkozott. A várva 
várt segély meg jött, mivel egyik barátja kisegí
tette a bajból, megajándékozva őt a hiányzó összeg
gel. Haza térvo otthonába, nem sokáig maradt a 
csendes falusi birtokon, amernyibon a krimi had
járatban részt vett s mint tüzér tiszt távozott on
nan. E hadjáiat adta meg az inditó okot nagy 
regényének megírására, melynek ezimo : „A há
ború és bóko.“

A katonai pályának örökre búcsút mondott. 
Részint Szt.-Pétervárott az irók között, részint a 
külföldön töltötte idejét, a hol különösen a népok
tatást tamulmányozta. Meglátogatta az akkor már 
általa imádott Schoppenhauort is.

Két dolog volt lelki éloténok átalakulására 
különösen nagy hatással. Az ogyik, forrón szere
tett bátyjának, Miklósnak, 1857-ben bekövetkezett 
halála. Á kedves lélek eltávozása alapjában rendí
tette meg belső emberét és ő először kezdett gon
dolkozni afelett, mi is hát ez az élet s mi képezi 
az élet czélját? A másik volt az, a midőn Párisban 
jelen volt egy kivégzésnél, a moly olőször ingatta 
meg az ő hitét az „előhaladásban“ (progross.)

Búskomorrá lett s enyhülést keresve, olinont 
a baskír pusztákra. Visszatérve újból kodvcncz 
foglalkozásának, a népoktatás ügyének és gazda
sága gondozásának szentelte idejét Ez időbon több 
„abc“ és olvasó könyvet irt. Nézetei a népoktatás 
ügyet illetőleg már akkor is elütök voltak a kö
zönséges nézettől. Hangsúlyozta, hogy a tanítók 
a nép gyormekei legyenok, mert csak úgy lesznek 
képesek igazán hatni arra.

1862-ben megnősült. Házassága szerencsés 
volt. Sokan azon nézetben voltok, olvasva a Kreut
zer sonátát, hogy T. talán saját óloményoit Írja le 
abban. Sógora Behrs azt Írja, hogy T. a legboldo
gabb házasság osztályrészoso lett. Neje, különösen 
szépirodalmi munkásságánál, nagy segitségéro volt.

T. csakhamar ünnepelt Íróvá lett. A 70-es évek 
elején megtanult görögül, hogy érthesse a görög 
klaszszikusokat és tanulmányozhassa a régi görög 
életet.

A túlfokozott munkásság meghozta gyümöl
csét. Búskomorság vett rajta erőt. Ekkor már meg
kezdődött a lelki harcz. Újból a baskírok közé ment 
s ott tartózkodott hosszabb ideig. Ezon időben ki
váló gondot fordított a baskírok életének tanúl- 
mányozására s többször volt alkalma az óhitű egy
ház szektáival is érintkezni. Haza térvo átolvasta 
a korónt.

1873-1878-ig irta „Karonini Anna“ czimű re
gényét, rnelybon már többször találkozunk vallásos 
kórdósok tárgyalásával és érintésével is. így elítéli 
a spiritizmust, elitéli azokat, a kik vallásukkal 
kórkodnok.

1876-ban végleg szakit eddigi világnézetével 
s élete főczéljául azon elvek meg valósítását tűzto 
maga eló, melyeket Krisztus hegyi boszódébon le
lünk fel. Nagy vagyonáról lemondott, azt neje és 
gyermekei ragadták magukhoz. A görög keleti egy
házat, molybon növekedett s melyben vallásos nc- 
volésót nyerte a pseudo keresztyónsóg, melegágyá
nak tartja, nem csatlakozik egy egyházhoz és szek
tához som, de azért naponként többször imádkozza 
a Miatyánkot és elmondja az evangeliom egyes 
szavalt. Senki szolgálatát igénybe nem veszi A 
hús ételekről lemondott és vegetáriánus konyhájá
nak ő a szakácsa. *) A szegénység, munka, az ér
zékiség teljes legyőzése, a szeretőt törvényének al
kalmazása er. az evangeliom, melylyel az új próféta 
a mai világ romjain egy új világot akar fölépíteni 3 
mog van győződvo. hogy o tan, a moly a teljes 
igazság, megfogja hódítani az egész világot. Iro
dalmi munkásságának ezólja többé nem a szellemi 
élvezetek nyújtása, hanem a általa felismort igaz
ság közlése.

Nagy előszeretettel írja népies elbeszéléseit és 
legendáit. Ezen müvei némelyikében az általános 
keresztyén szempont érvényesül s nem az ő sajátos, 
excentrikus, ferde tanai. Gyönyörű azon elbeszélése, 
melybon a két aggastyánról szól, a kik kegyes 
életük végczóljául tekintik azt, hogy valaha eljut
hassanak Jeruzsálembe, és láthassák az Üdvözítő 
sírját. Útközben egy éhínséggel küzdő faluba ér
keznek, a hol az aggastyánok egyiko lemond úti
tervéről, megtakarított pénzével segít egy szeren
csétlen családon, hetekig ápolja, sikerül is neki uj 
élotro hozni a szcroncsétleneket. A másik aggastyán 
szerencsésen eljut Jeruzsálembe s keresi társát, 
lelki szemei előtt többször megjelenik társának, 
alakja. A gyönyörű elbeszélés a bucsujárás helyett a 
szeretet művének gyakorlását ajánlja. Itt találko
zik Tolstoj Lutherrel, a ki szintén azt hangsu- 
lyozta, hogy a szent élethez, Krisztus követéséhez 
nem szükséges az, hogy mi messze szent helyekro 
zarándokoljunk, otthon is fellelhetjük azt, a kihez 
szoretetet tanúsítva, Krisztust követjük, otthon is 
fellelhetjük felebarátunkat.

*) A manichous kiválasztottak számára 3 tiltó parancs 
létozott: l) a nomi érintkezés tilalma, 2) a hús és szeszes 
italok élvezetének tilalma, 3) a növényok mogsértése úgy  
h ogy ez utóbbi tilalom következtében a manichousok éhen 
haltak volna, ha mások el nőm hozzák nekik a növénycledolt. 
Haso „Kirchengeschichto auf der Grundlage akademischer 
Vorlosungen. Leipzig 1881,1 331 1.
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Megragadóan szép azon elbeszélése is, mely
ben korunk uralkodó főbűnét, a kapzsiságot osto
rozza, melynek czime : „mennyi föld kell az em
bernek ?“ Egy földmives felosztatván kissebb parcel
lákra az úri birtok, szerencsés vétel által jó mód
hoz jut. Nem elégszik meg vagyonával. Egy Íz
ben a vasúton utazva, hallja, hogy a baskírok kö
zött annyi földet vehet az ember 3000 forintért, 
amennyit nap keltétől nap nyugtáig bejárni képes. 
Vagyonának egy részét eladja s nagy örömmel 
útra kel. Eljut a baskírokhoz. Megalkudnak, mi 
szerint a fentemlitett díjért tényleg annyi földet kap, a 
mennyit nap keltétől nap nyugtáig bejárni képes. 
A feltétel az, hogy ugyanazon helyre érkezzen a 
kitűzött időben, melyről elindult. A baskirok egy 
dombon elhelyezkednek s nevetve nézik a kapzsi 
löldéhes ember fáradságát. A magát rendkivül sze
rencsésnek képzelő ember szép földbirtokra tehe
tett volna szeit, ha kapzsisága, látva egy-egy ki- 
tünőbb földdarabot, nem ragadja el őt mindig na
gyobb és nagyobb kör képzésére. A nap már nyugo
vóban van. A szerencsétlen ember eszeveszet
ten rohan, hogy elérhessen a kitűzött pontra s 
fogadását el ne veszítse. Elérkezik, de a kimerülés 
folytán szélhűdós éri és ő holtan összeroskad. A 
szűk sir elég nagy tér, elég földterület, hogy az ő 
holttestét befogadja.

Népies elbeszélései között van azonban sok, 
a  mely már nem az általános keresztyén tan alap
ján áll, hanem elárulja határozottan a rajongót, az 
uj szekta alapitót. Gyönyörű előadása közben az 
ember észre sem veszi, hol van az elcsavarodás 
a  rajongás útvesztőjébe. Egy ily népies elbeszélé
sében a „keresztfiu“ cziműben, elitéi egy fiút, a ki 
az anyját egy rablógyilkostól megóvja; mert az il
lető védelmében a gyilkost nem akarva megöli — 
s mert anyja azáltal, hogy tovább élt —■ többet 
vétkezett. A hatóság, bíróság, börtön nem javit s 
ezt a népies elbeszélésben is érvényre emeli. Az 
sem javit, ha a bűnösnek bűnösségét szemére lob- 
hantjuk, ha őt imára és megtérésre szólítjuk fel. 
Javítani csak az képes, a ki a vagyonról lemon
dott, a ki az emberektől nem vár semmit, a ki a 
haláltól nem fél, a ki irgalmas a bűnnel szemben 
is. Keresztyén elvek és tanok mellett ott vannak 
a  rajongó excentricitásai. És ez uj prófétának már 
követői is vannak, ezek a követők a mester nyom
dokain haladva utánozzák még a népmesék írásá
ban is. Csak nem rég jelent meg a Prágában meg- 

• jelenő „Ruch“ czimű Tolstoj irányú lapban (de
cem beri szám) egy népmese „Van-e igazság a föl
dön“ czim alatt, a mely tagadja a magán vagyon 
jogosultságát, nevetségessé teszi a katonai szolgá
latot és istentelennek azt, hogy az ember uralko
dója előtt kalapot emeljen.

Hazánkban is az állam költségén tanult Dr. 
Schmidt Tolstoj nyomdokain haladva kiadja az 
„Állam nélkül“ czimű lapot s ki tudja nálunk is 
nem talál-e ezen szerencsétlen rajongó irány köve
tőket s nem ragad-e el több jobbra hivatott tehet
séget és alapjában nemes lelkületet a rajongás ör
vényébe, a honnan nincs menekülés !

IRODALOM.
Házi kincstár. Dr. Luther Márton vasár

napi és egyházi beszédei Németből forditotta :
Zdbrák Deres soproni evang lelkész. Braun

schweig és Pozsony ; Stottmeister L. és társa 
muintézete. 4° 1040 lap. Ára diszkötésben
12 írt.

Luther művei dicséretre nem szorulnak. 
Művei gyöngyét, jeles prédikáczioit bírja itt a 
m agyar ev. közönség kitűnő fordításban.

Sokszor a legjelesebb egyházi szónok is, 
ha beszédjét nem hallgatjuk, hanem olvassuk, 
kevés hatással van reánk. Luther beszédei ol
vasva is kitűnőek, tartalmasak — s mindenütt 
érezzük a nagy szellem hatását, a ki az evau- 
géliomban az evangeliomért élt. Magyar nyel
ven a kis kátén kivűl Luthertől nem bírunk 
semmit sem — pedig az ágost. h. evang. ma
gyar közönségnek ismernie kellene ama dicső 
reformátor más műveit is.

Zábrák fordítása minden tekintetben meg
üti a mértéket s kik L uthert eredeti nyelven 
nem olvashatják, azoknak ajánljuk melegen e 
jeles művet.

Kívánatos lenne, hogy a Stottmeister ezég 
egy olcsóbb kiadást is rendezne — hogy a 
szegényebbek is megszerezhessék azt s közké
zen forogna Luther műve.

Sz.

Dr. Tüdős István : Dolgozatok a gyakorlati 
lelkészet köréből. Miskolcz. Lőwy József fia tulaj
dona. Ára 1 frt 30 kr.

Félve bocsátkoztam a jelzett mű olvasásába, 
tudván azt, hogy ev. református ember Írja s hoz
zá doktor. Az elsőtől azért féltem, mivel a jelen
kori magyar kalvinismus oly liberális téren mozog, 
hogy sok helyütt a felekezetnólküliségbe csap át 
vagy pedig a másik túlzó irányt követi s az angol 
szédelgő szekták melegágyává lesz. A „doktor“ 
azért okozott félelmet, mert tartottam tőle, hogy 
az előbbi esetek valamelyikéhez még a magas lég
kör is hozzá fog járulni, a hová a szűrös atyafi — 
de még a miskolezi csizmadia gondolatmenete sem 
férkőzik.

íme csalódtam s őszintén mondhatom, hogy 
jól esett csalódnom, mert e munka oly helyes tar
talmú, hogy az ember kedvvel olvassa, mivel he
lyes positiv kér. szellemtől van áthatva és a ratio- 
nalismusnak, vagy a szektáskodó érzelgésnek 
nyoma sincs benne. A szerző az igazhitű kalvinis- 
raus álláspontján áll s ennyiben művét a positiv 
lutheránus is haszonnal olvashatja.

A mű templomi, temetési, esketési és úrva
csorái beszédeket és imákat tartalmaz. Mindegyik 
beszédnemből csak egy pár beszéd van közölve, 
azért tesz ki csak 168 oldalt.

A mi most már közelebbről az egyházi beszé
deket illeti, úgy itt nem hallgathatjuk el, hogy 
ezek legtöbbje nem illik a szónoki műfaj alá, ha-
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nem inkább értekezésnek — vaijy pláne jollom- 
rajznak tűnik fel, mint például Saul és Pál, ke
resztelő János c*imüek. Mintha a szorző ennek tu
datával birt volna s ennek küvotkoztóben aflta volna 
a „dolgozatok“ czimot „beszédek“ helyott. Krtekozés 
szerű mindjárt az első beszéd : „A keresztyén hit 
legnagyobb titka“ s még ogy pár. Ezek bon a be 
szedőkben a szerző keveset törődik a hallgatókkal, 
hanem annyira belemerül a polomiába vagy apo
lógiába, hogy az ember olvasva inkább a tudás 
népies előadásán, mint a lelkész építésein érzi ma
gát. A szorző csak a beszéd végén üti helyre né
mileg hibáját, midőn a hallgatókra is gondol s 
hozzájok fordul intve vagy buzdítva. — Azonban 
mindezek mellott sohasem unalma*, hanem élve
zettel olvassa az ember az összes beszédüket, me
lyek mind egy kerekded egészet alkotnak A mű 
a legmelegebben ajánlható lolkész társainknak.

—r.

Emléklapok Iíj. Draskóczy Lajos lelkész 
úrnak 189ti. évi szeptember hó 13-án megejtett 
ünepélyes beiktatása alkalmából elmondott be
szédek. Közzéteszi Kubinyi Albert, egyházifelü- 
gyelö. Eperjes. 1896. 16. lap. Ára?

Két beszédet tartalmaz : Limberger kézsmárki 
lelkész elég halvány beiktató és a fiatal lelkész 
„beköszöntő“ beszédjét. Bámulatos, mily kevés 
keresztyén szellem és tartalom rejlik ez utóbbi 
beszéd csengő pengő szavai mögött Szinte vér- 
lázitó, mily cynismussal mondja a kezdő ev. 
lelkész, ki egy Isten előtt, oly felelőségteljes hi
vatal előtt áll, hogy az a forrás, a „ mely hői ag
gódó szive számára bátorságot, csüggedő lelké
nek reményt, gyöngesége gyámolitására erőt, 
nehéz gondjai közepette hitet (H) vigasztalást me
ríthet* . . . „mindenek előtt az a felemelő, lelke
sítő, igazán meg tisztelő bizalom*, mely irányá
ban az eperjesi gyülekezet részéről megnvilat- 
kozott, mikor megválasztotta. Ezen rut ember- 
szolgálathoz hozzájárul még azon önbizalom, 
m elylyel „várja az aratás napját.* Ezen mit 
sem változtat az, hogy a szónok bizalmát arra 
alapítja, hogy kész az evaugeliomot hirdetni és 
nem szégyenli a Krisztus evangéliomát. Mert 
igazán, hogy az ember az ezen beszédben hir
detett evangéliomot ne szégyelje, ahhoz szigo
rúan véve még keresztyénnek sem kell lenni 
az embernek, csak atheista nem lehet.

Ezen beszéd evangölioma, annak, melyet 
az apostol nem szégyel (Rém. 1 15 — 16), csak 
erőtlen kivonata, halavány képe.

Evangéliomának hite ama gyenge félhit, 
mely nem Isten, hanem az emberi tudo
mány kegyelméből él, észhit, mely csak a 
tudás által még le nem foglalt területen ten
gődik „a szabad miveit, felvilágosodott keresz- 
tyénség“ hite a mely „a gondolkozásnak, az 
akaratnak (!) lelkiismeretnek korlátlan (!) szabad
ságot ad.“ azon hit az, mely a hitetlen világ

kedvében jár., amely azért m ír annyit dobott el 
magától, hogy az ugyan már senkinek sem  
kényelmetlen többé e világon. Azért azt nem 
szegyeim, ahhoz sem bátorság, sem ön lemon 
dás már nem kell.

Epugy a szónok reménye nem a kereszt 
tyénség reménye a maga teljes mélységében. 
A keresztyén reménynek ép legjellemsőbb és 
legvigaszteljesebb részét t i. a jövendő dolgok
ra vonatkozó reményt jó formán meg sem érinti. 
Es lm ezt véka alá rejtjük, hogy a világot vele 
meg ne sértsük, akkor ezen remény hirdetése 
nem nagy dolog már.

Hogy ezen „szabad* protestantismus végre 
az evangéliom „örök szeretetét* sem ismeri, 
noha ezen szóval legtöbbet dobálódzik, az on
nan látható, hogy annak lényegéről, mely sze
rint Isten önmagéit adta, hogy az embert idve- 
zitse, fogalma sincs és hogy azt minduntalan 
confundálja a teremtmények s/eretetéval sőt 
avval is, amely „reménye az ifjúnak, ábránd- 
virága a viruló leánynak“ szóval a „szerelem
mel.“ Azért láthatja a szónok ezen örök szere
tet apotheosisát nem a keresztfán haldokló 
Krisztus, hanem a hazája felett kesergő Jézus 
képében. Persze a ki pogány módra a „Hazát* 
imádja (Máté 4, 10) a magyarok istenének há
lát ad, kinek „a hazaszeretet a legszentebb 
vallás (í!) is* a jó polgár, jó egyháztag is. —  
holott ez csak megfordítva igaz, — a ki a hit 
nevében „nemzeti aspiratiokat* akar megvaló- 
sitani, aki a szeretet evangéliomát azoiiositja a 
humanizmus törekvéseivel, attlól ne Várjuk, 
hogy az megértse az örök szeretet titkát, mely 
az Ige testté levésében kinyilváníttatott. Csak ily  
contusiéban lehet „a szeretet üdvözítő evang'lio- 
ma* nevével visszaélni egy olyan mis-más (zagy
valék) megnevezésére, amely ugyanoly értelemben 
proklamálja az „egy Istent imádók“ közösségét, 
a m ily értelemben mindnyájan egy hazának 
vagyunk független és szabad, felvilágosodott 
és htí polgárai.“ Ez már több az ev. alliance 
confusióinál.

A beszéd nyelvezete óriásilag bombastikus 
a túlozva túlzó frázisoknak, az érthetetlen, pré- 
dikatióban meg sem engedett idegen, sőt po- 
gányos izíí szavaknak egész tárháza. Hasonlatai 
sokszor absurdak. Hogyan erősítse az ember 
„horgonyát a kéklő ég magasságához* ? Ha 
tovább nem hatol „csólnaka —  csakugyan szi
lárdan fog állani“ (11. old.), ami tudvalevőleg 
akkor történik, ha —  feldől. Magyarországon, 
de Eperjesen is tán más honfiak is élnek, mint 
„szittya vérből“ valók. (13. old.). Nem komoly 
lelkész szájába, még kevésbé szószékre való az 
oly illetlen kifejezés, mint „honleány hullámzó 
kebellel.“ Az idegen szavak, mint: illúzió, fan-
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tóm, chi méri), apotheozis, aspiráció, harmónia, 
humanizmus, kast, sczilla, karibdis, bizonyára 
a  íelvilagt sodottság* látszatát akarják kelteni. Hit, 
remény és szeretet pláné „Geniu^oknak neveztet
nek, kiknek „veszta lángja (!) szivünkben ég.“ íg y  
szerencsésen még a kifejezések dolgában is bent 
vagyunk a pogányságban, mely az elózd (13.) 
lapokon úgyis uralkodik e beszéd szellemén.

Az „Ament“ megelőzd : „isten kegyelmé
ből, a Krisztus érdeméért“ egyházias szellemű 
kifejezések valószinlűleg egy ima befejezéséből 
tévedtek ide, legalább ezen beszédhez úgy ille
nek, mint „Faust aufs Aug.*

A beszéden mindvégig a nagyhangú rhe- 
torikai szempont uralkodik, amely miután a 
kertsztyénség mély tartalmát a „felvilágosodás, 
szabadság stb .“ nevében elsekélyitette, sdt pa- 
jganismusba sülyesztette, a tartalom csodálatos 
szegénységével párosul. E  tekintetben beszé
dünk hazai egyházunk szónoklata egy bizo
nyos — mondhatnám specifikus hazai-irányá
nak typusa, amely hazai egyházunk hitbeli 
szomorú állapotának hű tükre

Spectator.

P farre r Fr. Naumann Gotteshilfe.“ Gesam
melte Andachten aus dem Jarhre 1895. Göttingen 
Vandenhoeck und Ruprecht. 1896. 120 lap. kötve 
I  márka 35 pf.

Naumann nevét sokan emlegetik Németor
szágban. Ő a radikálisabb keresztyén szoczialista 
irány egyik fő alakja. Elmékedései, melyeket „Got- 
ieshilfe“ czime alatt adott ki, megjelentek az általa 
szerkesztett néplapban, a „Hilfe“ben. Beszédjei re
ánk érdekkel bírhatnak és épen azért mutatónak, 

.az „új irány“ megismerése czéljából, közlünk egyet, 
A második elmélkedés Márk 12, 31 alapján 

szól a felebaráti szeretetről, mely az új irány főbb 
vonásait tárja elénk, de lássuk magát az elmélke
dést : „Hogy te önmagadat szereted, az egészen 
természetes. Te sokszor elégedetlen vagy önmagad
dal, sok dolog önmagadon nem tetszik, de azért 

nem veszted el türelmedet, elnéző vagy, ápolod, 
gondozod önmagadat, szereted önmagadat. Irgal
mat gyakorolsz önmagaddal szemben, ha rosszúl 
megy dolgod és kívánod, hogy megértsenek akkor 
is, a midőn tévedsz. Épen oly türelmes, elnéző és 
megértőnek kell lenned felebarátoddal szemben.

A mit magadnak óhajtasz óhajtsad azt fele
barátod számára. Óhajtasz magadnak jó nyughelyei, 
óhajtsad azt felebarátod számára is ! Azt akarod, 
bogy az emberek becsüljenek tégedet, a te ember
társaid ugyan azt óhajtják. Te azt akarod, hogy 
legyen lelked és családod számára szentelhető sza
bad időd, mások is azt akarják. Te szeretnéd, hogy 
gyermekeid valamit tanuljanak; azt hiszed, hogy 
mások nem ugyan azt szeretnék elérni?

Mi is vagyok én, hogy jobb sorsban élhetek ? 
Talán megérdemeltem ? Én örülhetnék az életnek, 
de hát körülöttem ezrivel vannak azok, a kiknél 
ez életöröm hiányzik. Azokra is gondolnom kell és 
pedig nem akként, a mint a gazdag gondol a kol
dusra, hanem a mint a testvér testvérére és amint 
a magunkhoz teljesen hasonlóra szoktunk gondolni.

Én nem vagyok semmi sem, ha csak önma
gámra vagyok utalva. Mind azt, a mit kezembe 
veszek, felebarátaim munkás keze alkotta. Az ón- 
lakásomat felebarátaim építették, ruhámat is ők 
szőtték ; az én asztalaim, csészéim, könyveim, lám
pám, toliam, a szén, mely kályhámban ég, a falai
mon függő képek, a fejemben lévő gondolatok, 
mind ez nem létezne, ha száz kéz nem dolgozott 
volna érettem. Ily értelemben még a szegény em
ber is még mindég sok neki szolgálatot tevő test
vértől van körül övezve. A gazdag nem is szám
lálhatja meg, hány ember az. a ki az ő életmódját 
lehetővé teszi. így aztán megfeledkezhetik-e az em
ber azon függési viszonyról, melyben van feleba
rátaival szemben és szabad-e csak önmagára gon
dolnia és nem tudnia, hogy minden munkát csak 
azért végez, hogy viszonozhassa felebarátainak ne
ki tett szolgálatait? A te testvéreid éretted van
nak itt s te érettök.

Ha valaki azon álláspontra helyezkedik : „má
sok nékem minél többet szolgáljanak s én nekik 
minél kevesebbet szolgáljak,“ úgy ez állásponthoz 
ragaszkodva áttöri az emberi társadalom isteni 
rendjét. Az adás és elfogadás összhangját szétrom
bolja. Önmagát többre becsüli mint testvéreit. Ez 
az ember közösségi életének alapbűne. 0  az össze- 
ségtől ajándékul nyerni óhajt olyasmit, a mit meg 
nem érdemelt. Sokan kővetik el ezt a bűnt anél
kül, hogy tudnák, mit cselekednek. Mások ismét 
tudják, hogy mit tesznek. Ők nem akarják a test
vériességet, ők az önzést akarják.

Az ember közösségi életét az önzésre igyekez
tek alapítani. A lefolyt száz év telve volt az ily 
kísérletezéssel. E ponton nincs külömbség a pol
gári és szoczialdemokrata materialismus között. Azt 
hitték, hogy Jézus Krisztus érzülete szükségtelenné 
vált. De most már nyilvánvalóvá lett, hova vezet 
az önzés. A mai viszonyok között óriás betűkkel 
áll ama felirat : a bűn képezi az emberek rom
lását.

A mire nekünk szükségünk van, az egy olyan 
szocziálizmus, a mely nem az önzésen, hanem a 
felebaráti szereteten alapszik. E szocziálizmus ős
forrása az a szellem, amely Jézus Krisztustól ered. 
Jézus nem csak beszélt a felebaráti szeretetről, ha
nem ő maga a megtestesült felebaráti szeretet volt. 
Ő nem csak magára gondolt, hanem az ő szegény 
népére, az egész emberiségre. Azért feszítették az 
emberek őt keresztre, mert nekik az általa tanúsí
tott felebaráti szeretet túl hatalmas volt. Egy ne
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hány prédikócziót csak eltűrtök volna, de a tett ál
tal tanusitott szeretet, az túl sok volt nekik. Ennek 
a Jézusnak, a ki szerotetböl függött a keresztfán, 
joga van nokünk azt parancsolni: „szerossed, sze
retned kell felebarátodat mint lenmagadat.w

Minden egyes elmélkedésben, szontirási bo
lyét véve alapul, erős vonatkozások vannak a jo- 
lenre s különösen a jelenben Németországban le
folyó egyházi és társadalmi kórdésekro. Isten vagy 
a mammon csimfi elmélkedésben a többok között 
azt mondja : „Nagy fáradságot fordítottak arra, 
hogy kimutassák, miszerint az Istentisztelet és 
mammonszolgálat jól Összeegyeztethetők. Azt mond
ták, a hit külön álló tért képez s épen úgy a köz
gazdaság is. Mindketőnok egymáshoz nincs sommi 
köze, az ember lehet a legjobb keresztyén és a 
mellett a legnagyobb tekintetnélküliséggel visel
heti a közgazdasági harczot. S igy voltak embo- 
berek, kik környezetükre nézve valóságos csapást és 
szerencsétlenséget képeztek s a mellett azzal a lát
szattal bírtak, mintha jó keresztyének volnának. 
Annyira jutottunk, hogy nem régen egy Württem
berg! lelkésznek komolyan kellolt tárgyalnia azon 
kérdést: váljon egy kizsákmányoló lehet e keresz
tyén ? A válasz nem hangozhatik másként, mint 
határozottan: nem, mert a mi Urunk és Mesterünk 
egészen világosan mondja : Nem szolgálhattok Is
tennek és a Mammonnak,“

Naumann beszédei és elmélkedései felett kön
nyön alkothat magának mindenki véleményt. A 
mozgalom most van tető pontján. Fő irányzatát, 
mely a keresztyén elvek megvalósítását tűzi ki, 
helyosolni lehet ; do az ut holyességo nagy kérdés. 
A kor forrongó mozgalmaiban mint egy föltűnni 
látjuk a roformáczió elesett alakjait. Az enthua- 
sismus növekedőben van s lesznok Münster Ta
mások, Carlstadtok — no mog Buckholdok és 
Vlathiesenek is.

Sz.

F E L E K E Z E T I ISK O LA .
A középiskolai vallástanárságról. Azon 

megjegyzés, molyét az „E. E. Sz.“ múlt évi 10-ik 
számában olvastam, hogy t. i. „a vallástanár leg
több evang. fögymnasiumunkban egy könnyen meg 
nem határozható helyet foglal el a tornatanitó mog 
a pedellus között,“ a milyen mogszégyenitő egy
házunkra, épon olyan igazságot tartalmaz.

Azelőtt a theologusból lőtt tanárok tanították 
a többi tantárgygyal egyetemben a vallástant is 
felekezoti középiskoláinkban s habár a modern 
paedagogia követelményeinek nem is feleltek meg 
ezen tisztoletreméltó férfiak, teljesen elvitázhatlan 
érdemük, hogy nagy súlyt helyeztek az evang. jel

lem k épzó sro, a kedély művelésére s o téren nagy 
oredmenyt tudtak felmutatni.

Mióta oz az egy házias szellemű „régi gárda“ 
veszendőben van s a felekozotnélküli ogyctomről 
kikorült, csak fiiosófiai képzettséggel bíró, az evan- 
geliomot gyakran alig ismerő fiatal tanárok áraszt
ják el „evangélikus“ középiskoláinkat, kik egyhá
zunk által fontartott iskolákban nem egyszer nyíl
tan kikelnek egyházunk tana és hite ellen : azóta 
előállt a szükség, hogy a vallás tanításról külön 
tanerő alkalmazásával gondoskodjunk.

Az ideális helyzet az volna, hogy mint a 
múltban, ugy a jövőben is m i n d e n  középisko
lai tanárunk egyúttal theologus is legyon, mit csak 
evang. tanárképző intézőt létesítésével vagy ugy 
érhetnénk el, ha azon theol. hallgatókat illetve 
káplánokat, kik a tanári pályára akarnak lépni 
kiképeztetésükben hathatósan segélyeznénk, azon 
kikötéssel, hogy az élvezett jótéteményért pályájok 
végeztokor folekezetünk középiskoláiban keresnek 
és vállalnak alkalmazást. Ezek aztán a többi tan- 
tárgygyHl a vallástant is taníthatnák.

De még ezt valamikor elérhetjük, addig is 
gondoskodnunk kell, hogy a vallástan egyházunk 
érdekeivel s méltóságának megfelelően taníttassák 
felekezeti gymnásiumuinkban. Evéglől a vallástant 
a többi tantárgygyal egyenrangúvá, illetve vala
mennyi között az e l s ő v é  kell tennünk s 
tanítására összes középiskoláinkon a többivel egyen
rangú s egyformán javadalmazott tanszéket kell 
létesítenünk. Az igy creált vallástanári tanszéket 
a lelkészi kar legképzettebb s legtisztelotreméltóbb 
tagjaival lehetne botöltoni s ez a vallástanár le
hűlne mindenütt egyúttal az i g a z g a t  ó, ki evé
gett a középiskolai tanári képesítést is megszerez
né. Ez volna jelenlegi viszonyaink között a leg
megfelelőbb s legkönnyebben elérhető állapot, s ha 
ilyen módon a vallástant mint első tárg}rat a val- 
lástanár mint igazgató tanítaná, ugy ennek jóté
kony hatása uz egyházra s az ifjúságra el nem 
maradhatna.

Eholyott azonban mit látunk ? Azt, hogy tud
tunk kai ezideig csak egy bolyon, Budapesten van 
a többi tanárokkal egyenrangú s egyenlően javadal
mazott vallástanár. Máshol — s ez még tűrhető — 
theol. tanárok végzik a középiskolai vallástanitást, 
külön javadalmazás mellott. Az uiár kevésbé he
lyes, ha a helybeli lelkész köteles ogyéb toendöi el
mulasztásával a gymn. vallástanitást is végezni, 
még roszszabb, ha a thoológiából alig kikerült, he
lyüket gyakran változtató káplánokra bízták ezt a 
fontos feladatot, kik gyakran még a kellő tekin
télyt sem képosok magoknak megszerezni a tanít
ványok előtt; az meg épon elítélendő, ha egy ne- 
velőro ruházzák azt a fontos teondőt, melyre a leg
nagyobb súly helyezendő s mely mérhetetlen kiha
tással lehet ogyházunk jövőjére nézve.

S mivel nálunk ilyenformán gymnásiumaink- 
ban mindenre telik, csak a vallástanári állások 
rondszorotisére Dem, innen van, hogy sem a vallás
tanároknak, sem a tárgynak melyet előadnak nincs 
meg a kellő tekintélye, hogy ilyen módon a leg
buzgóbb igyekezot is kárba vesz az ifjúságon, mely 
külsőségek után szokta megítélni a dolgok értékét, 
hogy felekezeti középiskoláink daczára sincsen egy- 
házias intelligencziánk s hogy azon városaink „mű
velt“ köreiben legnagyobb a hitközöny, melyekben 
középiskoláink vannak, mivel ezeken többnyire csak



10

a c z i m t á b l a  evangélikus s még a vallástan
előadására sem fordítanak gyakran kellő gondot és 
igyekezetek

Őseink azért hagyományozták gyakran egész 
vagyonukat felekezeti középiskoláinkra, hogy azok 
egyházunknak hivő fiakat neveljenek. Gyülekeze
teink, hivő népünk ma is azért fizetik a gyakran 
igen is nagy középiskolai járulékot, hogy azok első 
sorban az egyház szolgálatában álljanak. Ha ezt 
nem teszik, ha még a vallástan előadására sem 
fektetnek kellő gondot, úgy visszaélnek az ősök 
bizalmával s port hintenek a hívők gyülekezetének 
szemébe.

Követeljük azért, hogy középiskoláink csak
ugyan evangélikusok legyenek; követeljük, hogy 
bennök a vallás tanításra a legnagyobb súly he
lyeztessék ; követeljük, hogy a többi tanárokéval 
teljesen egyenrangú vallástanári tanszékek vala
mennyi gymnasiumunkban rendszeresítessenek !

S ha még ez sem volna elérhető, úgy szakít
sunk meg velők minden összeköttetést, vonjunk 
meg tőlük minden egyházi segélyt s fordítsuk azt 
üdvösebb czélokra. — Mert az csak nem lehet egy
házunk czélja, hogy óriási áldozatokkal, a hitet
lenség terjesztésére „felekezeti“ középiskolákat tart
son fen továbbra is, akkor midőn úgyis ezer seb
ből vérzik drága Siónunk ! — n.

KÜLFÖLD.
A liberális theologia haldoklása. „Megszá

rad a fű, a virág elhull; de a mi Istenünk beszéde 
meg marad örökké.“ (Ezs. 40, 8.) Ezen szentirási 
szavak jöttek eszünkbe, midőn Németországból új
évre azt a hirt vettük, hogy az 1896. év végével a 
„Protest. Kirchenzeitung“ és a „Neuer ev. Gemein
debote“ megjelenni megszűntek. Ezen két lap a 
„prot. egyleti“ (Protestantenverein).“ liberalis the- 
logiának szócsövei voltak és megszűnésükkel bizo
nyítják, hogy ezen liberalis theol. irány a protes
táns egylettel egyetemben vógvonaglásban fekszik. 
Sok ideig nyugtalanította az egyházias köröket, de 
jó régen már letelt az ideje, már régen éli aggas
tyán korát. Persze helyére lépett egy fiatalabb 
theologiai liberalismus, a Ritschlianismus, de bi
zonyosak lehetünk, hogy ez is előbb-utóbb kö
vetni fogja elődjét a sírba, A „protestáns egylet“ 
hanyatlása különösen utolsó berlini gyűlésén mu
tatkozott kézzelfoghatóan, mig theológiájának ha
nyatlása a „Jahrbücher für prot. Theologie“ ez. 
tudományos ‘.folyóiratának megszűnése által lett 
nyilvánvalóvá. Egyes kiváló képviselői, mint Bie
dermann vagy a legelőkelőbb köztük Lipsius nem 
tudták jóvá tenni bűneiket. A pártszellemet, tán so
ha valamely párt nem növelte nagyobbra, mint ők. 
Az egyházban a liberalis phrázist akarták megho
nosítani, az Isten csalhatatlan igéje a tiszta egy

házi tan helyére emberi bölcsességet és múló phi- 
losophiai phrázisokat akartak csempészni. Ezen 
haldokló theol. irány képviselte az únitárius észval
lást, az abstrakt frázist ami egyházunkban, amely 
itt termékeny talajra nem találhatott. Utódja a 
Ritschlianismus ugyan több vallásos érzékkel bir, 
amit már történeti vonása biztosit neki, de ez sem 
gyökerezik az egyházban és az Isten igéjében 
és azért előbb-utóbb követni fogja elődjét a 
halálba. A radikalismus, amint az a ritschliánusok 
utolsó eisenachi gyűlésén („Versammlung der 
Freunde der christl, Welt“), Harnack es Kaftan 
előadásában, és a sociális — világi visszonyokkal 
való összeköttetésében a nátionalis socialis párt 
alakulásában nyilvánult, megengedik, hogy ezt. 
bisztosra vehetjük.

A jövő csak azon egyedül jogosult theol. 
irány-é lehet, amely az egyház hitében és a hívők 
lelki szükségletében gyökerezik és végelemzésben 
az Isten igéjén alapszik minden mellék-és utó gondo
lat és a világgal való megalkuvás nélkül. Igen érde
kes e tekintetben, hogy a mily kevéssé gyökerezik 
a liberális (úgy a prot. egyleti, mint a Ritschlféle) 

theologia a hívők lelki szükségletében. A „Chronik 
der, christlichen W elt“ f. é. 1. száma közli a német 
egyetemek theol. fakultásai hallgatóinak számát az 
utolsó 6 évben. Ez idő közben valamennyi theol. 
fakultás hallgatóinak száma apadt. Sőt Berliniben 
— ahová pedig a leghíresebb és legdrágább taná
rokat hozzák az egész birodalomból — a hallgatók 
száma 6 év alatt 46'2°/0-kal azaz 698-ról 376-ra
csökkent. Csak Boroszlóban nagyobb még az apa
dás százaléka (5O'8°/0.) A Ritschlféle theologia szék
helyei — első helyen Göttingen 44'9°j0-kal, továbbá 
Marburg (40'87o), Giesen (36‘8°|0), meg a Ritschl- 
félé theologiának részben áldozatul esett fakultá
sok Tübingen, (37'9"|0) Lipcse (4P9°j0) ttb, vala
mint e közvetítő theologia székhelye Halle (4L4a/0) 
oriásilag mentek vissza. Hasonló sorsban részesül
tek a liberalis theologia székhelyei, mint Jena 
(39’6°!o) Heidelberg (30‘8°0) Strassburg (26‘8° |0). 
Ezen általános hanyatlás daczára a h a l l g a t ó k  
s z á m a  e g y e d ü l  a p o s i t i v  t h e o l .  
f a k u l t á s o k o n  növekedett és pedig az unio- 
nált Greifswaldban 16 8°|0-kaí, a lutheránus Erlan- 
genben, meg 7,7°/0-kal. A positiv Rostockban az 
apadás (18‘5®i„) a legkisebb. Különösen szembe * 
tűnő az apadás azon egyetemeken, melyek 6 évvel 
azelőtt még a legnépesebbek voltak, mint Halle 
(729—427) Berlin (698 -376) Lipcse (577-335).

Mig tehát a theol. hallgatók száma valameny- 
nyi fakultáson apadt, addig az a positiv fakultáso
kon növekedett. Ez örvendetes és bátorító jele an
nak, hogy a positiv theologia sokkal jobban gyö
kerezik az egyházban és annak h'vei szivében, 
mint a liberális theologia — amely pedig leginkább
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ámította magát avval, hogy az 6 részén van a hí
vek többsége.

Mindezen tények fontos tanúságot rejtenek 
magukban ami viszonyainkra is. Mi mindig egy pár 
évtizeddel számítunk a külföld után. A liberális 
theologia szintén azt hirdeti ma még mi nálunk, j 
hogy egyeduralma népünk szivébe gyökerezik. De j 
ennek helytelonsége ép úgy ki fog derülni és nap- j 
jai is ol fognak múlni, mint Németországban. Meg 
vagyunk győződve, hogy minálunk sem gyökere
zik az uralkodó liberalis theologia népünk szivé
ben, külömben nem lehetnének egyházi viszonya
ink oly ziláltak. Ami gyülekezeteinkbe és egyhá
zunkba is csak egy positiv, az Isten igéjén és egy 
házunk hitvallásain álló theologia fog életet hozni 
és egyedül ezen az utón lehetne a theologusok 
számát indirekte növelni és direkto az egyház szol
gálatában megtartani. Ez a legfőbb gyógyszer, 
hogy a theologusok hiányán segítsünk ; e nélkül 
sem a theologiák egyesítése, sem a legszebb „ott
honok“ sem a fizetés emelés stb. stb. nem segít a 
bajon. Persze eddig a positiv theologiának még 
egy képviselője sincs theol. intézeteinken. Csak 
volna legalább e g y  thool. intézetünk a posit, the
ologia székhelye és járnának el liberális ellenfele
leink s a j á t  elvük, a szabad konkurenczia elve 
szerint és nem zárnák ki a positiv theologiát min
denhonnan, bizonyosak vagyunk, hogy a positiv 
theologia hazánkban is megállna a becsületes ver
senyben, mint Németországban.

És ennek az időnek Isten segedelmével el kell 
jönnie; csak ne lankadjunk óla küzdelemben „das 
Reich muss uns doch bleiben.“ Akkor a mi hazai 
egyházunk tetemei is megfognak elevenedni (Ezék. 
37, 2 sk.) mert akkor a lélekölő politika helyett a 
theologia hallgatói valódi theologiát és ami lelké
szeink egyházi munkát fognak végezni. A positiv 
theologia a liberalis theologia mosléka helyett (Luk. 
15, 16.) az élet kenyerét fogja nyújtani és egyhá
zunkra oly bizonynyal jobb napok fel fognak vir 
radni. amily bizonyos, hogy a positiv theologia 
Isten igéjére támaszkodik.

Anglia. Manning róm. kath. érsek a követ
kezőkben találta a katholicismus terjedésének aka
dályát Angliában. Első akadálya a klérus, mely 
som nem müveit, sem nem tanult. Második akadá
lya a katholiku9 prédikáczió sekély tartalma. Har
madik akadálya a biblia nem ismoréso és megis
merésének elnyomása a népnél. Negyedik akadá
lya a felekezoti korlátoltság. Majd ekként folytat
ja : „nem csak laikusokra, hanem olyan papokra 
is akadtam, akik nem tudtak semmit som arról, 
hogy az angol uép legnagyobb része meg van ke
resztelve és hogy úgy az Isten kegyelmében léte
zik ; ezek a korlátolt katholikusok minden habo
zás nélkül azt hiszik, hogy a uam katholikusok a ke-

rosztség által nyert kegyelmet a halálos bűn által 
elvesztették, mivel nincs meg náluk a vozeklós 
sakrainontuma, a megigazulás állapotába vissza 
nem juthatnak és hogy igy az ő életük minden 
érdemnélküli, megmenekülésük nagyon bizonyta
lan. Nem hiszem, hogy egy is ezen tételek közül 
tartható lonne.“ Végűi pedig azt mondja: „hogy 
egy lélek sem veszhet el, ki Istent szereti, arra ta
nított ongemet az a 40 óv, melyet egyházunkon 
kívül töltöttöm és 40 éves áldozári tapasztalatom.*4 
Az érsek ezen érdokos nyilatkozata csak halála 
után jutott nyilvánosságra. Úgy látszik, hogy tnóg 
sem egészen hiába töltött ol 40 évet a róm. kath. 
egyházon kívül a konvertita !

Olaszország. A róm. kath. hitre áttért mon
tenegrói herczcgnő a következő osküt tette le át
térése alkalmával „En Petrovics Ilona, monteneg
rói herczcgnő, hiszem és vallom mind azt, a mit a 
Santa Madre Chiosa caltolica, apostolica, Romana 
tanít, hiszek Istenben, atyában, a föld és menny 
mindenható teromtőjében és a Jézus Krisztus
ban az ő fiában, a mi egyedüli Urunkban, a ki 
szűz Máriától születott, szonvedott Pontius Pilátus 
alatt, mogfeszittetott, meghalt, harmad napon fel
támadott halottakból. Hiszek a szentek közösségé
ben, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában 
és a tisztitó tűz szent lelkcibon.

Elösmorom a pápát a szent egyház látható 
fejének, Jézus Krisztus csalhatatlan helyettesének 
a legmagasabb római pontifexnek, Péter ap. az első 
római püspök és az apostolok fejedelme törvényes 
utódjának. Elismerem és kinyilvánítom, hogy min
den inas vallás hamis és hogy az üdv egyedül a 
római katholikus apostoli egyházban lelhető fel.

Hiszek Krisztus szenvedóso és halála minden 
mystériumában, a szent mise áldozatban, bérmá
lásban és minden más szentségben. Elösmerem 
csalhatatlan igazságnak a szent ogyház minden 
dogmáját. Hiszek Isten kultuszában, Mária szep- 
lőtlon fogantatásában és a szentekben Esküszöm, 
hogy a katholikus ogyház tanait mindig vallani és 
gyermekeimet abban nevelni fogom. Ha eskümet 
meg nem tartom, úgy Istennek, Szt. Péternek és 
Pálnak haragját magamra vonom és az egyház 
köbeién kívül löszök. Iston és az ő szent ovange- 
lionm úgy segéljen.“ Ahol ily esküt kívánnak az 
áttérőtől, ott csudálkoznak, hogy a nem pápisták 
a pápistákat barátaiknak és testvéreiknek nem 
tekinthetik.

Oroszország. Újabban az a panasz hallatszott 
Oroszországban, mintha némely lutheránus egyház
tagok és gyülekezetek rokonszenveznének a stundis- 
tákkal és baptistákkal. Ezen hirt Pingoud gén. su
perintendens a leghatározottabban megczáfoljn. He
utazta gyülekeztoit s úgy találta hogy egyházunk tag
jai se m m i közösséget nőm tartanak a stundistákkal
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baptistákkal. Némely félreeső gyülekezetbe a bap- 
ti‘ ta tolakodók behatoltak s izgatottságot okoztak, 
úgy hogy az egész falun kitört a rajongás s e ra
jongás tartama alatt a lakosok azt hitték, hogy a 
baptista szónok által megtérítettek s nem szüksé
ges az egyház tana és szentségei. A fiatatság éjnek 
idején énekelve járja be a falut és szenvedélyesen 
mindenkitől azt kérdezik : „megtértól-e vagy pe
dig megölelik és megcsókolják azt, a kivel talál
koznak azon izgatott felkiáltással: „Jézus él“. Pár 
hét múlva bekövetkezik a kijózanodás és a bap
tista láz nyom nélkül tűnik el a legtöbb helyen — 
de megtörténik, hogy egyik másik helyen ez a 
methodus fogással végződik és kitőr a harcz a 
gyülekezet józan része és a baptista betolakodó ra
jongó között. Az utóbbiak esek ott hoditanak, a 
hol a vallásos ismeretek igen fogyatékosak ; miért 
is a püspök a lelkészi állomások szaporítása által 
véli megakadályozni a ragadozó farkasok munká
ját. Nálunk, sajnos némely ref. lelkész túl messze 
megy a baptistákkal való kaczérkodásban. Baptista 
főnök megszáll a ref. papiakon és thea estélyen 
trészt vesz. A baptisták pedig még ott is, a hol a 
lelkész kereken elutasítja ezau atyafiakat, elég 
»rczátlanok terjeszteni, hogy ime ez, vagy amaz a 
lelkészek sorából velük rokonszenvezik, holott a 
hírből egy betű sem igaz Annál inkább kerülnünk 
kell, hogy még a legkissebb okot is adjuk arra 
nézve, hogy e szánalmas rajongókkal közössé
günk van. Minden hívőre s különösen a lelkészre 
vonatkozólag áll az, amit Pál apostol Titus 3, 10- 
ben mond. Persze az „Ev. Alliance“ álláspontján a 
baptisták prot. testvéreink — és ezek a testvérek 
missiot űznek különös, előszeretettel a hazai ref. és 
ág. h. ev. egyházakban, nagy örömére éz elégtéte
lére a pápístaságnak. Az „Ev. Alliance“ nem a ke
resztyén positiv hitnézet terjesztője, hanem a szek
ták dédelgetője és melegágya s ^zzel nem kis kárt 
tesz az evangéliom ügyének. Fisher Sarasinok be
hozzák a Feinsilbereket s ezt a társaságot ref. és 
<ev. püspökök fogadják és Sarasin úr nagy lelkese
déssel mondhatta, hogy- itt az idő Magyarország 
,evangehzálására. Robbantsák csak szét a ref. és 
Ag. h ev, egyházakat a szekták özönével, a szek
tás szellőmmel — a pápistaság majd fog evangoli- 
«álni a maga szelleme és módja szerint, sokkal 
gyorsabban és sikeresebben mint az új missioná- 
íiusok.

Francziaország. Párisban 255,000 tanköteles 
gyermek közül az állami iskolákban csak 131,000 
fiyer oktatást, mivel az állami iskolák csak ennyit 
képesek befogadni. 7000 gyermeket otthon oktatnak 
<és a szabad iskolákba 60,000 gyermek jár. Ezen 
szabadiskolák majdnem mind katholikus felekezeti 
iskolák, az ev. iskolákat elnyelték az állami isko
lák. Az uj iskolatörvény csak a jezsuitáknak elő
nyös. Kimondták az általános iskolakötelezettséget 
$ az állami iskolák nem képesek felét sem befo
gadni a tanköteleseknek. Tanuságos ezen állapot 
reánk nézve is. Nemely lelkész, csak hogy a kor
szellemnek hodoljon, kész iskoláinkat átadni a köz
ségnek, az államnak. A népiskola elvesztése reánk 
nézve halált jelent. A rom. kath, egyház nem gyö
kerezik annyira az iskolában m inta mi egyházunk 
£ igy reánk nézve az iskola elvesztése nagyobb ve
szély ly el jár.

A „Religió“ megemlíti, hogy Francziaország

1870-ben ugyanannyi katona ujonezot volt képes 
állítani mint Németország és ma Németország elő
nyére 120,000 ember esik. A születések arányszáma 
Francziaországban egy pusztuló nemzet képét tárja 
elénk. A „Religió“ szerint a pusztulásnak oka a 
„liberalismus“. A franczia nemzet egészébon, zömé
ben rom. katholikus mégis különös, hogy ezen 
vallásnak ott a nyilvános életre, a közcrkölcsös- 
ségre nincs átalakító befolyásé — holott még ha
zánkból is zarándokolnak Lourdesba ! Talán má
sutt is kereshető az ok. Gyökeresebben sehol sem 
irtották ki a protestantismust mint épen Franczia
országban.

A csekély számú franczia protestáns közön
ségnek volt egy „La Signal“ czimű politikai na
pilapja. A lap szerkesztője kijelentette, hogy csak 
az esetben szerkeszti tovább a lapot, ha annak há
rom évi fennállását biztosítják. E czélból az áldo
zatkész közönség 160,000 francot hozott össze. Bi
zony megszégyenít bennünket a maroknyi franczia 
Protestantismus.

)

BELFÖLD.
Lapszemle. A „Prot. egyh. és isk. Lap“ első 

számának vezérczikke szemben a még most szór
ványosan jelentkező egyházi és valláserkölcsi vál
sággal sürgeti a belterjesebb keresztyén munkás
ságot és pedig a lelkész, a tanító és a család ré
széről egyaránt. A baj szerintünk ott is fellelhető, 
hogy daczára annak; miszerint sokan ösmerték 
gyengeségünket, mégis lelkesedtek e gyengesé
get még fokozó új rendért. Belterjesebb keresztyén 
munkásságért lelkes:dünk mi is — és épen azért 
sürgetjük e belterjesebb munkásság megvalósulha- 
tásának fő kellékét, lelkész és tanító képző intéze
teink reformját.

A 2-ik számban Tóth Lajos erős czikket ir a 
ritualizmus terjedése ellen a református egyházban, 
A régi puritán állapotokat szeretné visszaállítani a 
ref. templomokban, ki szeretné zárni onnan az 
újabban befurakodó orgonát. Á ritualismus terje
déséről a ref. egyházban szó sem lehet. Oltár, ol
tárkép, felszület a ref templomokban még sehol 
sincs hazánkban és ez a ridegség a külső jelvé
nyekben hatással van a nép lelkületére és aeszteti- 
kai érzékére. Jellemző, hogy épen a czikkező 
hangoztatta máshelyen az uniót s ime ezen erős 
puritán szellemből következtethetjük, hogy miként 
nézne ki az unio 1 Nékünk épen magyar ev. gyü
lekezeteinkben súlyt kellene helyeznünk a régi szép 
lutheránus liturgiára — többi gyülekezeteink meg
őrizték azt.

Az első szám a „Gusztáv Aadolf egyesület és 
hazánk** czimű rövid czikkben a következő elmél
kedéssel zárja be fejtegetését: Sajnos, hogy a Gusz
táv Adolf egyesületben is kezd lábra kapni a po
litika, az egyházi életnek ez a megölő mérge. És



niég sajnosabb, hogy e téves útra azok a hazai 
besúgók vezotik az egyesületet, kik a lutheránus 
egyházat sorvasztó nemzetiségi-politikai torzsalko
dásokat meggondolatlanságból külföldre is kihur- 
czolják.“ Kár folyton a besúgókat emlegetni. Az 
ég. h. ev. egyházegyetem államsegélyt kérő felira
tát fordításban közöltók a hazai politikai német la
pok — s ez a fordítás került Beyschlag kezébe. A 
hibás Dem az a fordító politikai német lap, hanem 
az eredeti kérvény szerzői és aláírói s átadói. Ugyan
csak e lap negyedik számábana „tanfelügyelet ha
tályosabbá tétele“ czim alatt közli a vallás és köz- 
oktatásügyi minisztérium legújabb rendeletét, mely 
meghagyja a tanfelügyelőknek, hogy minél többször 
látogassák az iskolákat. Szerintünk a baj nem olt 
van. A tanfelügyelőktől is szakvizsgát kellene kö
vetelni, ne hogy oly elemek kerüljenek ez állásba, 
melyek a tanügyhöz annyit értőnek, mint csizma
dia a harangöntéshez. A tanítótól vizsgát kíván
nak — de tanfelügyelő lehet olyan ogyén is, a ki 
tanítással sohasem foglalkozott. A fő, hogy tudjon 
perorálni a közigazgatási bizottságokban — és mi
nél több hibát találni a felekezeteknél.

A „ D e b r e c z e n i  P r o t e s t á n s  L a p “ 2-ik 
száma Ferenczy Gyula „Karácsonyi mysteriumok“ 
czimu czikkét közli, melyben a szerző hosszasan fog
lalkozik a pópa határozatával a gör. kath. liturgi
ájára vonatkozólug. A szerző azt ajánlja, hogy a 
magyar reformátusok kezdjék meg a missziót a 
magyar gör. katholikusok között, kik legtöbbnyiro 
reformátusok lakta vidéken élnek. A harczi riadó 
igy szól : „A mitől eddig vallásos és szabadelvű fel
fogásunk miatt irtóztunk : próbáljuk meg mi is a 
hittéritést, de nem a haldoklók, hanem nz élők 
közül. Nem magunkért, — eddig sem volt kenye
rünk erkölcsileg és anyagilag bukott emberek és 
haldoklóknak átvásárlása, — hanem a hazáért. 
Menjünk el azoknak az anyanyelvűk és az édes 
magyar nyelv meggyalázása miatt kesergő magyar 
görög katolikusoknak hajlékába, világosítsuk fel 
őket a sérelemről és gyalázatról, mely rajtok és a 
magyarság ügyén esett. Világosítsuk tel arról, hogy 
Róma nem vallás, liaDern csak egy önző érdeket 
hajhószó részvénytársaság, mely a nemzetek és 
a szivek érdekeit az idvesség ürügye alatt gáládul 
kizsákmányolja. Menjünk és hirdessük nekik a 
magyarságot megváltás evangéliumát,4' Bizony mi 
is azt kérdezzük, váljon a kalvinismus ily formá
ban vallós-e még ? Ezzel az evangeliommal kovo- 
set fognak hódítani s ha ez lesz szövétnokük 
egyedül, nem csak hogy a gör. kath közül egyet 
sem hódítanak, hanem maholnap elvesztik saját 
híveiket is.

A „ H a j n a l “ 1-6Ő száma „Speculum veri
tatis“ czim alatt közlött elmés megjegyzései kö
zött azt mondja : „Wesleyt s elvtársait, a kik az

angol püspöki egyházat fel akarták eleveníteni, el
nyomták s az egyházból kiüldözték. No, minket hát 
nem fognak kiüldözni, mert hiszen a magyarok 
nőm szeretik az angol példákat.“ Wesleyt és elv
társait nem tűrhette meg az angol püspöki egyház, 
ha csak nem akart a szekta álláspontjára sülyedni. 
Wesley és társai meg is alkották a methodista 
szektát, hihetőleg a „belmissiói“ irány magyar kö
vetői som fogják követni ezen angol példát. Wes
ley és társai által keltett uj irányt és ólotét még fo
kozza az abból keletkezett üdvhadsereg, az olyan 
nmegelevenités‘‘-ből pedig nem kérünk I

Az „Evangélikus Népiskola“ (Megjelenik Sop
ronban. Előfizetési ára o frt.) Vallásoktatás czimu 
czikko Jausz Vilmos tollából érdekesnek Ígérke
zik. Igaz axiómából indul ki, u midőn azt mondja: 
„A legjőbb tankönyv sem pótolhatja a tanító egyéni 
ségét, legkovésbbé épen a vallásoktatás terén.“ 
Felsorol több német segédkönyvet a vallásoktatás
hoz. Nálunk nem csak a tankönyv irodalom e té
ren nagyon szegény, hanem segédkönyvekben épen 
nincsen semmink sem.

Az „Ev Egyház és Iskola“ 52-ik száma he
lyeselve azt, a mit a belmissiórol szóló czikkiink- 
bo mondtunk, hogy kívánatos, miszerint a politika 
kizárassék az egyházból, kővetkező megjegyzést 
fűzi fejegetésünkhüz : ».Helyes beszéd, kár hogy a 
belföldi evang. tótok nem vették szivükre, s a róm. 
kath. néppárttal szövetkeztek, előbbro tevén nem
zetiségi érdekeiket és polikai czéljaikat az egyházi 
érdeknél.“ A megjegyzés nem találó, a mennyi
ben, ha egyesek a politikai választásokon egyesül
tek a néppárttal ezt nem az egyház körén belül 
tették, tudtunkkal ev. lelkész a néppártra nem szava
zott seholscm. Nézetünk az, hogy a mai zavaros 
időben legjobb minden politikától őrizkedni. Egy
házi érdeket nem látunk abban sem, ha az ev. 
egyház a liboralismussal szövetkezik, vagy ha ev. 
lelkész oly pártnak hoz áldozatot, melynek alapí
tója kimondta, hogy politikai indokból lehet még 
az őrdöggel is szövetkezni.

Az „Ev. Egyház és Iskola“. 2-ik száma 
válaszol még a múlt évben közlött tudósításunkra, 
mely az uj békési esperosség közgyűléséről szólott. 
Tudósítónk tendentiáját abban látja, hogy az jó 
színben akarja feltüntetni a lelépő esperest, és be
feketíteni az új esperest, Veres Józsofet. A „javító“ 
most ezt a tendentiát megfordítja. Nos, mi hiba- 
nélkülinek nem tartjuk a régi esperest, a mint bi
zonyára ő maga 3em tartja magát annak. Kíván
juk, hogy az új esperes vezérlete alatt a békési 
esperesség virágozzék, a hitélet emelkedjék és érje 
el a buzgóság legmagassabb, eddig soha el nem 
ért fokát.

A „ C i r k e v n é  L i s t y “ l-ső számábau 
közli a „myjavai“ irtványok ev. hívei küzdelmét a 
felekozoti iskoláért, mely iskola állami kezelésbe
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való átadásának barátja a helyi lelkész. Elvárja az 
esperességi hatóságtól, hogy az iskolát egyházunk 
számára megvédelmezi.

Igen érdekes ezen számban Krizko Pál 
czikke, amelyben közölve egy középkori okiratot, 
annak alxpján leirja, miként átkozták ki az egyház
ból a bzovi prépostot, Pált. A kizárás oka az volt, 
hogy az illető vonakodott tizedkárpótlás fejében a 
korponai papnak 44 aranyat kifizetni. Ünnepélyes 
mise alkalmával 1444-ben felolvasták 8 pap és a 
gyülekezetei jelenlétében több templomban a kiát
kozó okiratot s harangzúgás kiséretében a földhöz 
vágták az oltáron égő gyertyákat.

A „ R e l i g i o “ 2-ik számában a következő so
rokat olvassuk: „Nagy Kérdés. Magyar protes
táns atyánkfiáihoz megfejtés végett. Miért harag
szanak ők reánk katholikusokra, miért tartják ők 
a kath. egyházat, mint a „Sárospataki Lapok“ 
mondja, „régi ellenségünknek?Miért? Van-e okuk ? 
S mi hát vájjon ez a nagy ok ? A feleletet vár
juk.“ Azt hiszük, hogy a „Sárospataki Lapok“ 
megfelelnek. Mi szeretnénk a „Religió“ kérdését 
megfordítani s azt kérdezni: „nem tartanak-e ben
nünket a rom. kath. klérus tagjai ellenségnél is 
rosszabbnak ? Nincs e szivükben irántunk szikrája 
sem a gyűlöletnek ? Nem tagadják-e meg tő
lünk a keresztyén nevet? Ha a hatalom kezeikben 
lenne, nem szednék el ma is templomainkat és is
koláinkat ?“ — Mi protestánsok nem haragszunk 
a kath. hívőkre s ha azok közül némelyik gyűlö
lettel viseltetik irántunk, azt nem tudjuk be neki 
hibául, hanem azoknak, a kik ezen gyűlöletre ne
velték őt. Mi az egyes katholikus hívőt nem is 
tartjuk ellenségünknek s hitében megbotránkoztat
ni nem akarjuk (Róm. XIV 1—3) s csak is a je- 
zuitizmus szellemétől áthatott felsőbb és alsóbb 
klérus a mi ellenségünk.

Ugyancsak a fentneve/ett lap a csabai patro- 
nátusra vonatkozólag a 7-ik számban azt mondja : 
„Csaba városa, különösen a csabai katholikusok 
nagyon jól tudják, mivel tartoznak az apostoli ki
rálynak és a bibornok püspöknek. Épen azért a 
szellőztetett feltevéseknek csak reprodukálása is 
sértés lenne rájuk nézve.“ Nos, Csaba nem szorul 
a „Religió“ tanácsára; mert annak képviselőtestü
lete egyhangúlag, tehát a katholikus képviseleti 
tagok is, elhatározta, hogy az adományozott pat- 
ronátust el nem fogadja és a bibornok püspök le
velét, melyben a várost a pályázat kihirdetéséről 
értesíti, egyszerűen vissza küldte.

A „Religió“ loyalitásból leczkét óhajt adni 
nekünk s ugyancsak a lap 6-ik számában megem
lékezve Pápay Istvánról, a loyalitás következő szép 
példáját adja : „Azokat a josephinisztikus szelle
mű leczkéket a király ajkain a kath. papság kül
döttségeihez nem fogjuk Pápaynak feledni soha.

M á r  a g o n d o l a t  is,  h o g y  v i l á g i é  m-  
b é r ,  k i r á l y ,  a d j o n  v a l l á s i  e l v e k  é s  
v a l l á s o s  s z e l l e m  d o l g á b a n  p ü s 
p ö k ö k n e k  u t a s í t á s t ,  igazi jozephiniszt.i- 
kus, „sekrestyés,“ ukázos gondolat.“ Tehát vallá
sos szellem dolgában a király a püspököknek ta
nácsot nem adhat, — de megfordítva a püspökök 
világi, jogi dolgokban adhatnak tanácsokat — ez a 
correkt felfogás !

A b.-csabai r. kath. patronatus.

Egy ministeri rendelet, mely mélyen bele
nyúl az egyházi élet legérzékenyebb kérdéseibe, 
s mely kíméletlenül érinti a protestánsok val
lásos érzületét; tartja nehány hét óta izgatott
ságban a legnagyobb magyarhoni ev. egyház 
hiveit. Ez a rendelet bizonyára széles körben, 
hazaszerte nagy érdeklődést fog kelteni, s hisz- 
szük, hogy mindenütt méltó felháborodást íog 
előidézni,

Csaba, ez a négy ötöd részben ág. h. ev, 
hívekből álló s 56,000 lelket számláló város 
még 1846 óta, a mikor a még akkor majdnem 
tisztán ev. vallásu jobbágyság a kath. földes 
uraktól megváltakozott, birtokában volt a r. 
kath. egyház feletti patronatusnak, nyakába 
varrván azt neki a kath. földe* urak a nőikül, 
hogy a földbirtokot is, melynek pedig a pat- 
ronátus elválhatlan tartozéka, szintén kiadták 
volna kezökből. S a mellett, hogy a patronatus 
szokatlan módon, egyszerűen az örökváltsági 
szerződés által, hárult át a jobbágy községre, 

j azt a község birtokában nem erősítette meg 
sem a kath. egyházi főhatóság, sem a legfőbb 
kegyúr, a király. De azt, hogy a község hor
dozza a terheket, s egyszer, 1861-ben gyrkorolja 
a pap választás jogát is, tűrte a nagyváradi r . 
k. püspök. Csak a mióta Schlauch ült a váradi 
püspöki székbe, kezdte feszegetni a patronatus 
jogi természetét, s hol elismerte, hol nem is
merte el a községet patronusnak, a szerint 
a mint terheket kellett viselni, vagy jogokat 
gyakorolni. Végre a kérdés kiélesedett 1889. 
ben, a mikor kath. urak beavatkozására felsőbb 
rendelet folytán bele ment a község az u. n. 
közbirtokossággal, mely a megváltakozott job
bágyságnak jogutódja, s a nyert községi jogok 
— köztök a patronatusi jog — és vagyonok 
birlalója volt, — a jog és vagyonrendezésbe.

De ez a kérdést nem fejtette meg, sőt 
csak élesebb confliktusra vezetett, a mikor a 
város az időközben elhalt plebánus helyét vá
lasztással, illetve praesentalással akarta be töl
teni. A nagy-váradi püspök a praesentát el nem 
fogadta, a közoktatásügyi minister pedig a vá
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laszfást megsemmisitelte, utasitván a várost, 
hogy előbb rendezze a vitás patrona«usi kérdést.

A rendezés abbéi állott, hogy a kérdés előbb 
a  vármegyei alispán, majd a váradi püspök fel
lebbezése alapján a megyei közigazgatási bi
zottság itéleto alá hocsájtatot*, s e fórumok 
Csaba városát a teljes jogokkal patronusnak 
mondták ki l)e  a n.-váradi püspök egyfelől, 
a ki a protestánsoknak csak a terhek viselését, 
de a jogok gyakorlását nem akarta megengedni 
e egyes protestáns lakosok másfelől, a kik nem 
kívántak a kath. egyház patronusai lenni, 
megfellebbezték az ügyet a vallás és közokta
tásügyi miniszterhez, a ki legfelsőbb döntés alá 
terjesztvén a kérdést, a fentemlitctt rendeletet 
adta ki.

Ez a sérelmes rendelet a következőket fog
lalja magában.

0  felsége a vallás és közoktatásügyi minister 
előterjesztésére Csaba városának adományozza a (su
bát r. kaik. egyház feletti patron at üst, oly formán, 
hogy a kegyúri terheket e z  egész kffzség (tehát 
túlnyomóiig 4/% -öd részben a protisteasoki tarto
zik viselni, de & Jogokét, tehát a papválasztást is, 
o nagyváradi püspök kijelölési jogának tiszteletben 
tartása nu licit a rárosi képviseletnek CSik t. k ith , 
t ig je l  gyakorolhatják. Azon kívül a város ulasit- 
talott, hogy vagyonából 2 0 ,0 0 0  frtot a kath temp
lom és parochia fentartására, hasítson ki, és azt 
külön kezelve évenként tartozik a r. kath. püspök
nek számolni róla

Ez az a leirat, mely egy liberalis hírben 
álló minister javaslatára adatott ki, s a mely 
méltó megütközést és felháborodást keltett a vá
ros katholikus és nem katholikus lakossága kö- 
zött egyaránt, mert hisz annak minden pontja, 
minden szava sérelmes, igazságtalan, s annyira 
magán viseli a r. kath egyház aggressiv bea
vatkozását, s annyira elárulja, hogy azt Schla
uch püspök eszközölte ki, hogy a város kép
viselő testületé a legnagyobb méltatlankodás
sal, egyhangú határozattal (a kath. képviselők 
hozzájárulásával) visszautasította az adományozott 
patronatust.

Képzelhetni, — mekkora az ev. vallásu 
polgárok felháborodása, mikor még a katholi- 
kusok is visszautasították az adományt (!) Hiszen 
a protestánsoknak lehetetlen nem volt látniuk, 
hogy itt az állami törvények megkerülésével, a 
kath. püspök jogtalan és törvénytelen befo
lyása következtében, fejedelmi parancsszóval —  
adomány alakjában — ismeretlen és határtalan 
terheket akarnak rájok octroyálni a dúsgazdag 
kath. egyház javára, s hogy e terhekkel szem
ben a jogokból őket — az igazság arczul csa
pásával — teljesen kizárják. Mert mit jelent a 
nem kért kegyúri jognak a szab. kir. városok

módjára való adományozása ? Azt, hogy a vá
ros. tehát tulnyomálag a protestánsok, a gaz
dag kath egyháznak nemcsak meglevő temp
lomát és parochiáját fentartsa, hanem ha kell, 
újat, sőt több uj templomot és parochiát is épít
sen S a mellett a patronusi jog megcsúfolására 
a patronus város a kath. püspök alárendeltjévé 
tétetik, a kinek a minden alap és jog nélkül 
megjelölt 20,000 frt. jövedelmével számolni tar
tozik.

És mi ennek ellenértéke a jogban V Semmi ! 
Sőt ennél is sértőbb, mert a rendelet kimondja, 
hogy papot csak az elenyésző kisebbségben levő 
katholikusok választhatnak. Tehát a protestán
soknak joguk van fizetni, sőt kötelességük ; de 
a jog gyakorlatából kisemmiztetnek !

Hol itt az igazság? hol a jogosság ? Vál
jon jogállamban vagyunk-e Magyarországon ? 
Váljon a XIX-ik század, a felvilágosodás, a 
szabadság, testvériség, egyenlőség századában 
élünk-e ? Váljon a törvényhozás nélkül, annak 
megkerülésével, lehet-e egyedül a kath canon- 
jog alapján a kath. egyház czéljaira a protes
táns egyház tagjait terhekkel róni meg ?

Hát odáig jutottunk már, hogy a milliók
kal és milliókkal rendelkező r. kath. egyházat 
a szegény protestánsok tartsák ki. Hát azok az 
óriási vagyonok, melyben a kath. püspökök, 
káptalanok, fejedelmi módon, közjogi állást el
foglalva élnek, mire valók ? Valjou csak arra-e, 
hogy a papiszemélyek, s törvényes és törvény
telen környezetök dö/sölhessen, a kath. hivek 
egyházi terheit pedig a protestánsok viseljék ?

Hát azok a szabadelvű törvények, melye
ket legújabban hozott a törvényhozás, csak arra 
valók, hogy a protestánsokat megfoszszák a 
legutolsó védelemtől is a kath. tulhata’om elle
nében? Meddig kell még nekünk protestánsok
nak tűrnünk, hogy a hatalmas katholicismus 
egyfelől középkori jogsit féltve folytonosan bün
tetlenül hangoztatja, miszerint üldözik, Holott ő 
támad lépten-nyomon, másfelől pedig állami 
törvényen, tehát az egyetlen megengedhető tör
vényes formán kívül, az ő egyházjoga alapján 
kizsákmányoljon bennünket ? Meddig türjük, 
hogy a protestánsok ne csak vallásos érzüle
tükben sértessenek, hanem még vagyonúkban 
is megtámadtassanak ? Meddig kell még vár
nunk azokra a törvényhozási intézkedésekre 
melyek természetes, azt hogy egyenjogúak le-, 
gyünk biztosítják 1

Örvendünk, hogy Csaba városának közön
sége valláskülömbség nélkül visszautasította a 
patronatus adományozását. Hiszen ha ezt szó 
nélkül elfogadja, megérdemelné, hogy jármot 
tegyenek a nyakába. De a mint örvendünk, 
úgy különösen a protestánsokról felteszszük,
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liogy e visszautasításban következetesek is lesz
nek és ha a jezuitismus netán módokat fog ke
resni a kiegyenlitésre, az ellenállásban készek 
lesznek a végletekig menni.

Egyházi felsőbbségünktől meg elvárjuk, 
hogy látva a katholicismusnak most már 
az anyagi téren is vakmerő támadásait egyhá
zunk ellen, melyre úgy látszik az egyházpoli
tikai törvények kiépítetlen, félrendszabálya, in
tézkedései rászabadították, nem fognak késni 
tiltakozó szavakkal, s nyomatékosan fogják kö
vetelni a vallászabadságra és az egyházak jog- 
egyenlőségére vonatkozó törvények életbe lép
tetését.

Liberalis.

B eküldetett, Szerkesztő Ur ! A múlt évi De- 
czember végén megjelent igen becses lapjának 
utolsó számában „egyház fegyelem“ czim alatt 
egy rövid czikk jelent meg, kérem kegyeskedjék 
megengedni, hogy az abban felhozott esetet úgy 
adjam elő, a mint az a valóságnak «megfelel.

Múlt évi Sept. 27 Pinkafőn egy Mautch nevű 
k. vall, szegény téglás pillanatnyi elmezavarban 
agyonlőtte magát. Az ottani fanaticus hírben álló
pap megtagadta az öngyilkos egyházi beszentelését. 
Á halott minden egyházi kiséret és szertartás mel
lőzésével kivitetett a temetőbe, és ott a készen álló 
sirba letétetett, a sir be nem hantoltatott, mert 
a szegény özvegy és 5 kis gyermeke még mindig 
azon reményben volt, hogy a pap szive meglágyul 
s eljő a beszentelésre. De e remény hiába való volt.

Ekkor a pinkafői evang. egyház derék elöl
járói, a szerencsétlen elhunyt özvegyének és agg 
apjának kérelmére elhatározták a szerencsétlent 
ev. szertartással eltemettetni. Megkondultak az ev. 
templom harangjai, felkéretett az ev. lelkész a func
tio teljesítésére ; de ez beteg lévén az ev- segéd
lelkészhez fordultak kérelmük teljesítése végett, 
ki azomban igy nyilatkozott „nem teszem meg, 
semmi közöm ezen dologba, az öngyilkos mint kat- 
holicus és öngyilkos nem felebarátom, lelkiismere
temmel nem tudnám összhangzásba hozni.“

S csak is ezután jött egy pinkafői ev. elöl
járó én hozzám, a szomszéd paphoz, kérvén, hogy 
teljesítsem én a szeretet törvényét.

Én a kérelmet teljesítendő elmentem Pinka
főre, ottan várt már a pinkafői ev, fötanitó számos 
iskolással, és nagy sokaság által kisérve a teme
tőbe indultunk. A nyitott sir előtt megállva a ta
nító iskolásaival mint szokás énekelt, én pedig 
ezen sz. Írásbeli ige felett „a ki ti közületek bűn 
nélkül való, az vessen először követ ö reá“ tartot
tam megfelelő, de senkit nem sértő egyházi be
szédet.

Ez, Nagy tiszteletű szerkesztő Ur, a valódi 
tényállás. Hogy a czikkiró, a kath. egyház fegyel

met még dicsőitheti, igazán meg vallva, nagyon 
szomorú dolog, szomorú, hogy ha ezt egy ev. lel
kész teszi.

Hová vezetett a kath. egyházi fegyelem ? a 
cath. egyházi fegyelem áldozatairól beszéljek-e? a 
bátor Wiklefről, kinek csontjai százados nyugvó 
helyükről ásatának ki, hogy meg égettessenek ? 
vagy szóljak a kegyes Húsz és prágai Jeromosról, 
a kik Kostnic máglyáin égettettek meg ? felemlít
sem a párisi vérfüdő és az inquisitiók borzalmait ? 
És a jelen időben, hogyan gyakoroltatik a kath. 
egyház fegyelem ? Az ítélet mérlegét nem az igaz
ság és szeretet, hanem az érdek billenti le még a 
halálban is, más mértékkel méretik a halandó em
ber, ha magas állású, gazdag öngyilkos egyházi 
beszentelése meg nem tagadtatik, a szegény, mert 
szegény,örök kárhozatra Ítéltetik, mit eléggé bizonyít 
a pinkafői cath. pap, ki, midőn megtudta, hogy ama 
szerencsétlen ev, szertartással leend eltemetve igy 
szólt „gehet hin undtrags ihn in des Teufels Loh“, 
bizonyara szép kívánság egy keresztyén pap szájából

A mi pedig czikkiró azon nyilatkozatát illeti 
„hogy egyházunk kitűnő berendezésű temetkezési 
egyletnek tekintetik, melynél dísz-szónokok min
den időben s minden körülmények között, minden
nemű alkalmakra kaphatók“ csak az válaszom, 
hogy igenis mindennemű egyházi functiónknál az 
igehirdetés a mellőzhetlen kellék, a kinek ez nehéz
ségére van, az vonja le a consequentiát. a kinek 
jobban tetszik a cath. lythurgia és mise, az álljon 
oda. Hogy „czikkiró szerint, még híveinknél is a 
temetési beszédek számát korlátozni kellene“, nó, 
ezen óhajnak igen catholicus szaga van, s még- 
csak azt csudálom, hogy czikkiró nem indítvá
nyozza a szent beszédek minden alkalommali eltör
lését s a szent misék behozatalát.

Ez az én nézetem, ez az én feleletem a czik
kiró „egyház fegyelem“ alatt irt czikkére.
S hogy én helytelenül nem jártam el, bizonyítja a 
dunántúli ev. püspöknek 3374196. sz. a. hozzám in
tézett levelének eme passusa „az említett pinkafői 
rom. cath. öngyilkosnak eltemetésével, miután erre 
illetékes helyről jött a felhívás, k e r e s z t y é n i  
s z e n t  kötelességet teljesített.” *).

M é r n y i  Á d á m
felső eőri ev, lelkész.

* Jegyzet. Közöltük a védelmet egész terje
delmében s a védelemnek máskor is helyet adunk 
lapunkban. Kijelentjük azonban, hogy a védelem 
után is tudósítónk álláspontját a magunkévá tesz- 
szük s azt egészben helyeseljük. A p—i segédlel
késznek válaszát bizonyosan tévesen referálták a 
temetésért ott járók. Nézetünk szerint a keresztyén 
szent kötelességet épen akkor teljesítsük, a midőn 
más egyház ügyeibe nem ártjuk magunkat, A sze
retet törvénye van abban kifejezve, a mit az Ur 
mond : „a mit nem kívántok, hogy az emberek
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A lóiiyabányai választás ügyében a követ
kező sorokat vettük : Becses lapja deczemberi szá
mában tudomást vévo a lónyabányai pspválasztást 
érintő közleményről, mely engem hamis világítás 
fényében kivánt feltüntetni, ezzel szemben kényte
len vagyok nyilatkozni.

A közlemény az olvasóra azon improssiót te
szi, hogy egyrészt Vitális Gyula zólyom-lipcsei lel
késznek mint fiamnak, Lónyabányán történt egy
hangú megválasztása, másrészt a választásnál majd
nem botrányossá fejlődött jelenetnek az én kortes- 
kedésem kifolyása volt.

Mint két egyháznak felügyelője nagyon jól 
tudom, hogy választásainknál a korteskedésnek 
bármilyen neme tilos — s ezt szem elől soha sem 
tévesztettem. így a lónyabányai papválaszlási moz
galmak idején is távol tartottam magam a hívek 
szabad választásának bármily néven nevezendő bo- 
folyásolásától annál is inkább, mert fiamról is lévén 
szó, már ez okból is nem tartottam ildomosnak 
sem az 6 érdekében agilis állást foglalni. — Mégis 
Gáber Gusztáv egyházi felügyelő a választó gyűlés 
alkalmával bátorságot vett magának előállani azon 
ráfogással, hogy Vitális érdekében nagymérvű kor
teskedés folyt, miért is kizárását kívánta a jolöltek 
sorából.

Midőn a terhes vád visszautasítására az egy
szerű hívek nevében a biró -  igaz — hovosen ki
kelt, és az elnökség -  mely meg kell adni — ko- 
rekt magatartást tanúsított — a bírótól szükséges
nek látta megvonni a szót, kénytelennek éreztem 
magamat én, „az érdekelt jelölt atyja“, a gyüleke
zet színe előtt felszólalni és kijelenteni; na akad 
csak egy is a hívek között, aki bizonyítani tudná, 
hogy én, vagy családom tagjai befolyásoltunk va
lakit fiam érdekében — ha csupán egyszerű kérós-

cselekedjenek veletek, ti sem tegyétek azt nekik.“ 
Már most kérdem én, tetszenék-o az nekünk, ha a 
róm. kath. plébánusok temetési functiot végezné
nek híveinkkel szemben ? Az egyházak békés 
együttélésének — tohát épen a szeretet törvényé
nek alapelve, hogy minden pásztor saját nyájánál 
maradjon.

Méltányolni tudjuk azoknak igyekezetét, a kik 
a szegény asszony fájdalmát enyhíteni akarták az
zal, hogy a sirhoz erőnek-orejóvol papot hoztak. 
Az asszony plébánust várt, a ki a sirt beszonteli. 
Az nem jött el. Evangélikus lelkész jött el, ámde 
ez kath. felfogás szerint nem szentelheti be a sirt. 
A szegény asszony majd a gyonószékben szemre
hányást kap, melyet majd le kell vezokelnio, hogy 
öngyilkos férjét „eretnek“ pap temette el. De meg 
azután, eltekintve az esettől, könnyen megbotrán
koztatjuk a kath. hívőket, ha a kath. egyház akár 
jogos, akár jogtalan egyházfegyolmóbo avatkozunk 
s igy vétünk az ellen, a mit Fái apostol Rom. 
14-ben mond.

A kinek a róm. kath, egyház eljárása nem 
tetszik, az ki léphet abból. Egyházunk szolgái pe
dig egyházi cselekményt csak egyházuk tagjaival 
szemben végezhetnek — más egyház tagjaival 
szemben csak egy esetben, t. i. az illető egyház 
hatóságának beleegyezésével. Más eljárás anarchi
ára és saját egyházunk elvnélküli társulattá ala- 
csonyitására vezet.

Szerkesztő.

sei is, ón loszek az első, a ki kívánni fogom, hogy 
fiam neve a jelöltek sorából töröltessék ; egyben 
szomóro lobantottam a felügyelőnek helytelen eljá
rását, mert neki legkevesebb joga volt a korteske- 
dés vádjával mást illetni, midőn maga az ő iolöltjo 
érdekében megkísértette a hívok befolyását oly mó
don és oly mértékben, moly merőn egyházi szabá
lyainkba ütközik. — És ha a választás alkalmával 
botrány fordult volna elő, ez egyenesen a felügyelő 
érdeme lett volna, ki a hívek felháborodását egye
nesen provokálta. — Hát az ilyet — a közvéle
mény előtt senki n e  a k a r j a  az ón rovásomra 
írni I

Különben, ha a felügyelő csakugyan megvolt 
győződve a visszaélésekről, melyeket adatokkal támo
gatni tudott volna, kötelessége lett volna, nem le
mondani, mikor kudarezot vallott, (híjába a hívek 
közérzületén megtörik néha a küriarchia) — de kol- 
lett volna a választás érvényességét megtámadnia. 
Ezt nem tette — ő tudja miért.

Mint tudom, fiam maga fordult a főesperes 
úrhoz kérve a vizsgálatot, hogy a világgá bocsáj- 
tot hírek hivatalosan mogczáíoltassanak. A vizs
gálat azonban — talán épen a felügyelő úr iránti 
kíméletből elmaradt.

Végül még csak azt jegyzem meg, hogy fi
amnak mennyiro nem állt érdekében a korteskedés, 
kidorült abból, hogy az elhívást nem fogadta el.

Vitális József
földbirtokos.

Elítélve. A zsinat óta teremtett szerencsét
len helyzetben sűrűn hangzanak az ítéletek. Leg
újabban a pozsonyvárosi esporesség törvényszéke 
mint delegált bíróság f. hó 17-én hozott Ítéletével 
Leska János nyitrai esperest és Fajnor István es- 
perességi felügyelőt hivatalvesztésre Ítélte, mivel 
az illetők, mint gyűlési elnökök vezetése alatt a 
nyitrai esperessóg két óv előtt egyhangúlag hozott 
határozatával az arányositási törvénynek ellensze
gült. A vádlottak a tárgyaláson meg nem jelentek 
s előre kijelentették Írásban, hogy som védekezni, 
som a hozandó Ítélet ellen felebbezni nem fognak.

Mi részünkről az ily ellenállásnak eleitől fog
va barátai nem voltunK s azt helytelenítettük. A 
törvény betüjo nem ismer kegyelmet. A bírák a 
betűhöz szigorúan ragaszkodtak s igy egyhangú
nak mondják az ítéletet. A törvény betűje az elí
télés mellett szól, do ha ettől elvonatkoznak a bí
rák s magukat az ellenszegülők helyzetébo gon
dolták, mogforditott politikai viszonyok mollett, kér
dés nem o cselekedtek volna ők is úgy, mint az 
elitéltek, kivéve azokat, kik mindig a hatalommal 
tartanak. De minden botü és paragraphus daczára is 
felette sajnáljuk az ily kimenetelt. Mégis tekintet
be kell venni az enyhítő körülményeket — világi 
bírák is megcselekszik ezt, sőt a világi büntető
törvénykönyv is tartalmaz egy paragraphust, moly- 
nek alapján a legnagyobb bűntettet elkövető fölött 
is az enyhítő körülmények tekintetbe vételével 
rendkívül enyhíteni lehet az Ítéletet. Nálunk nincs 
ily paragraphus, nincs kegyelem.
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Leska János érdemekben megőszült egyházi 
férfiú, a kit Geduly püspök halála után püspök je
löltként emlegettek. O egyike a legjelesebb és legkép
zettebb theologusoknak és egyházi szónokoknak. Be
szédei klasszikusak s kívánatos azok megjelenése a 
sajtóban. Luther kátéjának magyarázata közkézen 
foiog. Egyházunk symbolikus könyveit biblikus tót 
nyelvre fordította. Az „Augustana confessio“ védelme 
már napvilágot látott. A symbolikus könyvek többi 
kézirata a sajtót várja. Érdekes, hogy ezen jeles 
képzettségű egyházi férfiú és theologiai iró felett 
ítélkező törvényszék világi elnöke az atheista 
Büchner „Krafft und Stof“ czimű művének fordí
tója és egykori apostola Láng Lajos volt. Az anyag 
és erő kiadója és fordítója bizonyára ama új evange- 
liom hirdetésekor nem gondolta, hogy ő még a ré
gi evangeliom szolgái felett is Ítélkezni fog s rész
ben érvényt szerez az anyag és erő hatalmának.

Leska János tehát megszűnt esperes lenni. 
Az elvekhez hű harczos eleste — még ha azon el
vek tévesek is — méltó az igaz részvétre. Sokszor 
a jellemes bukás többet ér mint a dicsőség, mely
hez elveink és jellemünk árán jutottunk !

Reméljük, hogy Leska János megszabadulva 
az esperesi hivatal irodai munkáitól s az esperesi 
dicsőségtől, melyet úgy is csak a közbizalom álta
lános óhaja folytán viselt s mely után sohasem 
kapaszkodott — egyházirodalmi téren szolgálni 
fogja az őt szeretni meg nem szűnt híveket, népét 
és egyházát.

Gyümölcsök. Az új egyházpolitikai törvé
nyekkel vonatkozásban egy aradi politikai lap a 
következő sorokat hozta, melyeket itt közlünk :

„Ismét lefolyt egy év az idő végtelenjén, az 
1896 ik már Krisztus születése óta, ellenben csak 
az első, hogy a házasságok immár nem a mennyek
ben, de előzőleg az anyakönyvvezető fenyőfa asztala 
előtt köttetnek. Ma zárták 1) az anyakönyvvezetők 
házassági-matrikuláik első vaskos kötetét s ebből 
az egy kötetből nagyon érdekes meglepő dolgok 
tűnnek ki, fényes cáfolatául, avagy támogató érvül 
az egyházpolitika vitái során felmerült aggályoknak.

Az első érdekes és meglepő dolog az, hogy a 
polgári hásasság behozatala által k i  z á r ó l a g  
c s a k  i s  i g e n  s o k a t  n y e r t  a r óm.  
k a t h o l i k u s  v a l l á s .

A mérleg az egész évről a következő : a róm. 
katholikus vallás nyert 24 házasfelet, az evang. 
református veszített 11-et, a gör. keleti veszittet 
9-et, az ágostai veszített hármat, az izraelita veszí
tett 1-et.

Fényes cáfolata ez a statisztika azon vádnak, 
mintha a polgári házasság a vallásosságnak, de 
kölönősen a róm. katholikus vallásnak ártalmára lett 
volna. Ellenkezőleg azt látjuk, hogy valamennyi

vallás veszitett általa s csakis a róm. katholikus 
nyert“.

Váljon a nevezett alkotások barátai és lelkes 
harczosai megvannak-e elégedve e „fényes czáfo- 
lattal,“ meg vannak-e elégedve a protestáns elvek 
győzelmével a politikában ? Vagy talán még most 
sem látják, hogy kinek szolgálatában állottak ? Iga
zán naiv lelkek.

Annak idején Szász Károly püspök ur volt 
az egyedüli bátor férfiú a sok prot. püspök és fe
lügyelő között, a ki szavát felemelte a felekezet 
nélküliség törvénybe iktatása ellen. Kételyeit el
oszlatták s ő is sietett a többiekkel ezen „eminens“ 
egyházi érdek szolgálatában „igennel“ szavazni, A 
nép sok helyütt értelmetlen gyermek s épen azért 
a törvények túl koraiak lehetnek reá nézve. Egy 
alföldi falusi gyülekezetben következő beadvány ér
kezett a lelkészhez, melyet mint jellemzőt, magyar 
fordításban itt közlünk : „A mi szomorú ügyünkben 
ekképen szólunk önhöz lelkész ur. Eddig szivünk 
szerint is az ág. h. ev. egyházban mint annak tag
jai voltunk, miután azomban az e g y h á z i  
s z e n t  f é n y t  l e g y ő z t e  W e k e r l e  m i 
n i s z t e r  r e n d e l e t e  és kiadta azt a törvényt, 
hogy az embernek nem muszáj egy egyház tagjá
nak sem lenni, ha nem akar s mi nem akarunk s 
itt aláírjuk magunkat (11 aláirás.) Ezzel levelün
ket befejezzük s mindegyikünk számára külön bi
zonyítványt kérünk, egymásnak tanúi leszünk, 
esetleg elég egy bizonyítvány is. Tisztelettel.“

Ezek ma még csak elszórt jelenségek — még 
az uj „szellem“ liberalismusa nem hatotta át a tö
megeket. Szomorú, hogy már a falvakban is van
nak ily jelenségek. A nép a törvény megengedhető 
intézkedését parancsnak veszi, csak egy két szo- 
czial demokrata izgató kell s a gyengék eltánto- 
rodnak.

A vallásszabadságról szóló törvény meghívja 
a szektákat, hogy üssék fel sátorukat nálunk. Mert 
hiszen Magyarországon protestánsok is vannak s a 
talaj készen áll, Németországban a szekták össze
jöveteleiket a rendőrség tudta nélkül meg nem tart
hatják s azokon mindig részt vesz egy rendőr kö
zeg. Nálunk erre semmi gond. Vándor futkosó, atya
fiak bejárják gyülekezeteinket és tartanak isten
tiszteleteket, gyűléseket — úgy, hogy e tekintetben 
az állam által elismert és tűrt felekezetek között 
nincsen külömbség. Most még csak a baptisták és 
nazarenusok működnek gőzerővel, de maholnap itt 
lehetnek a methodisták, adventisták, darbysták, ir- 
wingiánusok, üdvhadsereg stb.

De a legnagyobb satyrája a kornak, hogy 
épen akkor, midőn meg van engedve, hogy az em
ber mindennemű egyházi adó alól magát kivonja, 
mégis az egyházi adóval legjobban megterhelt 
evangélikusokat arra kényszerítik, hogy koldus 
filléreikkel emeljék a katholikus kultusz fényét
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igaz ehhez a felekozotnélküliek is hozzá fognak já
rulni. Ez az igazi liboralismus, melynek egyik 
egyházi harezosa oly lelkesen dicsőítette az uj tör
vényekben nyilvánuló jogegyenlőséget 1

A acót nemzeti biblia társaság (National 
Bible Society of Scotland) lő kolportőrt tart fenn 
hazánkban s ezek felügyelője Moody András skót 
lelkész, részletesen beszámol a társulat működéséről 
az elmúlt évben (decz. 1-ig.) Eladtak 3226 bibliát, 
12,593 ujszövotségot, 7917 biblia részt. Eladtak 
15,438 drb vallásos könyvöt és 41,204 drb traktá
tust. Az eladott bibliák és könyvek nagyrésze ma
gyarnyelvű. A «Prot. egyh. és isk. Lap“ vélemé
nye szerint az is erős bizonyítéka a ini egyházi 
elmaradottságunknak, hogy még az Istenigéjét som 
magunk nyomatjuk és terjesztjük magunk között, 
hanem a hitbuzgó anglius emberségéből vannak 
olcsó bibliáink. Nézetünk szerint ezen megjegy
zés helyes, mi evangélikusok szívesen fizetnénk 
még többet is a bibliáért, ha az igazán teljes vol
na és a hitbuzgó anglius nem akarná minden nép- t 
re oktroyálni elfogult nézetét az apokryphusokkal ' 
szemben. Tót és német híveink bírják a teljes bib
liát s újabban uj teljes tótnyelvü biblia készül 
angol pénz támogatása nélkül, de a magyar ov. 
híveknek nincs teljes bibliájuk — mert a Kámory- 
fólo fordítás nem lett elfogadva az egyház által. A 
kolportőrökre vonatkozólag megjegyzi a fentidézett 
lan, hogy mint nézhetne ki a dolog, ha a 3UU0 
lelkész és 4700 tanító is oly buzgón árusítaná el a 
vallásos iratokat.

Kétség kívül, a kis gyülekezőtökben sokat fő
hetnének a lelkészek és tanítók. De a nagyobb 
gyülekezetek lelkészei erre nem érnek reá s hí
veink is jobb szeretik, ha mi nekik ingyen osz
tunk könyveket A kolportőri intézményt ne
künk szervezni kellene s igy teljesen lehetet
lenné tenni a külföldi felügyelőt alatt álló s egy
házunkkal szoros viszonyban nem levő kolpor- 
tőrők működését. A baptisinust a britt és külföldi 
biblia társulat kolportőrjei hurczolták be gyü
lekezeteinkbe. Egyházunknak kiváló gondot kellene 
fordítani a kolportőr ügy támogatásara. Ez sokkal 
fontosabb mint az, hogy van-e felekezeti jogaka
démiánk és hány gymnasium — védbástya, mely
re a kerületek pénztárából ezrek mennek. Kol- 
portőrökkó kiképezhetjük buzgó egyháztagjainkat 
s azok áldásos munkát végezhetnek a diasporában 
és gyülekezeteinkben is. De hát nálunk nagy aka
dály a fornialismus! A múlt évben a felvidéken 
belmissiói egylet alakúit, a moly czéljául tűzte ki 
a vallásos iratok kiadását és terjesztését nz evang. 
tót hívek között. Az egylet elhatározta, hosy alap
szabályait beterjeszti az egyetemes gyűlésnek — 
de hát egyetemes gyűlés csak októberben lesz s 
addig tagokat— a hivatalos ogyliáz nézete szerint — 
gyűjteni sem szabad. Az egész jó kezdeményezés 
megakad. Mi a sajátunkkal szemben akadékos
kodunk. Külföldi társulatok kiadnak iratokat, szót- 
küldenek kolpörtöröket, küldenek felügyelőket — 
minden mogy szépen, ékesen bejelentés, egyetemes 
gyűlés nélkül is. Mi pedig kapunk minden évben 
vaskos gyűlési jegyzőkönyveket és száraz jegyző- 
könyvi kivonatokat. A mi hajóink tétlenül a leg
alkalmasabb időben akikötőben horgonyoznak míg

mások felhasználva az alkalmas időt, vígan tovább 
öveznek,

II. Feidinand szentté avatását kérnék a napi 
lapok hire szerint Zichy Nándor és társai. Mi a hír 
valódiságában kétkedünk, legalább rórn. kath. egy
házi lapok uem erősítik meg a hirt. II. Ferdinand 
emléke oly szomorú, hogy bár csak ki lehetne azt 
törülni a történelemből. Uralkodása jelvényei: a vér, 
árulás, osküszegés, kegyetlenség és fanatizmus. 
Nem szentté avatni lehet őt, hanem elnevezni an
nak, aminek elnovezto Gladstone a most élő szul
tánt a 300 ezer örmény legyilkoltatásáért.

Egyházi események. A b u d a p e s t i  ma
gyarajkú ág. h. ev. egyház felügyelőjének válasz
totta Dr. Wagner Gézát. Az „Ev. Gl.M jellemzően 
kiemeli, hogy a 20,000. leikot számláló gyülekezet
ben a felügyelőre mindösszo 58 an szavaztak, ho
lott 400 adófizető tagja van az egyháznak. Az ér
deklődés az egyházi ügyek iránt nem a legnagyobb 
a fővárosi gyülekezetben. — F e l s ő b ü k k i  Nagy 
Sándor, alsó patyi nagybirtokos római kath. letérő 
az evang. iskolának 500 frtot adományozott. — A 
ló  n y a b á n y a i  egyház egyhangúlag megvá
lasztott lelkészo Vitális Gyula, zólyomlipcsei lel
kész a gyülekezet moghivását nem fogadta el s ré
gi gyülekezetében marad. — K ó n y á i  leány egy
háznak, moly az uhorszkai anyaogyházhoz tartozik, 
uj imaházát deczember 2?-én szentelte fel Svehla 
János az anyagyülekezot lelkészo és nógrádi fő- 
esperos.

A k ő  s z ö g i  takarékpénztár a dunántúli 
evang. egyházkoniloti loánynevelŐ-intézet részéro 
2000 frtot adományozott. — A T o 1 n a*nó me d i 
egyház Eőszo Zsigmond pápai segédlelkészt ren
des lelkészónok választotta. — M o d o r i tót ajkú 
ov. egyház nyugalomba vonult lelkészo Minich 
Dániel helyébe lelkészének választotta Zoeh Pált, 
volt trencséni esperest, zárjecsi lelkészt, a „Stráfc 
na Siono“ czimű lap szerkesztőjét. — A túrócz- 
szt.-mártoni egyház felügyelőjének választotta dr. 
Vanoviö János ügyvédet, a kiszácsi egyház dr. 
Krno Millos újvidéki ügyvédet.

A my j a v a i  egyház közgyűlésén jan. 24-én, 
mely az alesperes Mocko János elnökleto alatt tar
tatott, a hívek összessége tiltakozott egy filiabeli 
iskolának az államnak való átadása ellen. Az át
adás mollott a lelkész volt s most a liivek összes
sége ellene fordult, keserű szemrehányásokat téve 
a gyülokozot őrének, nem akarva semmikép bele
egyezni az iskola felekezeti jellegének inegszünte- 
tósébo. Jó jel, a hol a hívek ogyházszoretotón meg
törik az ogyházi érdek feladása !

A králiczi biblia uj kiadására eddig 
525 jelentkezett. Igen üdvös volna, ha a bib
lia, moly az apokryphusokat, bibliaolvasó kalauzt, 
szótárt is fog tartalmazni, még ez évben megje
lenhetne. 1000 jelentkező mellett a kiadó hozzá 
fog a nyomtatáshoz. E kiadással gyülekezotoinkot 
pár évtizedre emancipáljuk az angol és britt bib
lia társulat ajándékától. Eddig még csak néhány 
gyülekezetből történtek a jelentkezések. Lelké.szo- 
ink figyelmét felhívjuk szíveskedjenek a jelentko-
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zők névsorát minél előbb beküldeni Salva Károly 
kiadónak (Rózsahegy, Liptó m.)

A „Külmisszió“ legközelebbi száma márczius 
végén fog megjelenni. Már több helyről vettem 
tudositást arról, hogy vízkeresztkor missziói isten- 
tisztelet tartatott. Igen kérem a kartárs urakat, ad
ják tudtomra, tartottak-e missziói istenitiszteletet, 
nagy volt-e az érdeklődés, mi volt beszédjük tex
tusa és felosztása, mennyi volt az offertorium s 
hová küldték, mely misszióegyesületnek juttatták 
azt ? Á márcziusi számban mindenről részletes ki
mutatást szeretnék közölni. Ugyanakkor nyugtatom 
azon összegeket is, melyeket közvetítésemmel küld
tek a lipcsei ev. iuth. misszióegyesületnek.

S c h o l t z  Ö d ö n .

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

tőinknek. Előfizetési á r : egész évre 2 frt, 
félévre 1 frt.

Előfizetési pénzek a következő czim- 
re küldendők.

Békés-Csaba 1897. január -30.

„Eí. Egyházi Szemle*
kiadó hivatala.

Német nyelvben jártas
k á p lá n t

keresek. — Fizetése teljes ellátáson kivül 
évenként 100 frt. — Az állás a z o n n a l  
elfoglalandó.

Frank Károly,
ev. lelkész.

F. J. Szemez. Kivánja-e a tavaly beküldött sorok köz
lését ? Vártain a dolog más elintézését s azért nem akarva ár
tani, késlekedtem.

M. J. T. F. Az öreg ember üdvözletét nagyra becsü
löm — különösen azét, a ki a személyi dolgok felé emel
kedni tud nemesen.

R. S. B. (Tolna m.) Tessék soraival is néha felkeresni.
0. A. V. „A m íg egy varjú krákogni fog" ez talán mégis 

kissé hosszú terminus ; mert bizony nálunk egyházi lapot k i
adni és szerkeszteni nem valami élvezetes dolog. E rre nézve 
az egyházi lapok összes szerkesztői megegyeznek.

N. Budapest. A tudositást köszönöm. A közlemény a 
jövő számban fog megjelenni. Lapunk terjedelmét megtold- 
tuk, de igy is sok kézirat elmaradt.

Adakozások.
Keresztyén misszió a pogányok között (Lip

csei misszió intézet) czéljaira adakoztak : tót-ara- 
dáczi ág. h. ev. egyház 4 frt. 56 kr. N. N. 4 frt. 
L, J. 50 kr. összesen 9 frt. 06 kr.

E lőfizetési fe lh ív ás.
Lapunk harmadik évfolyamának első 

számát veszik tisztelt olvasóink. Lapunk 
mint eddig rendesen minden hónap 30-án 
másfélivnyi terjedelemmel jelen meg. El
veit és irányát külön fejtegetnünk nem 
szükséges. Az 1895. Január 20-án közzé 
tett programm minden szavához hűek 
maradunk. Eddigi előfizetőinknek meg
küldtük lapunk első számát, kérjük az 
előfizetés megújítását és a hátrálékok szi
ves beküldését.

A „Külmisszió“ cziinű melléklapot 
a márcziusi, júniusi, szeptemberi és de- 
czemberi számmal küldjük meg előfize-

Petőfalva (u. p. Nagy-Marton) Sopron m.

B.-Csabai evang. egyházi könyvkereske
désben következő művek kaphatók :
Gyurátz : Hit Oltára 1 frt.
Koren Pál : „Pál apostol zsidókhoz írott 

levele“ 2 frt.
Koren P á l : Dr. Luther M. kiskátéjának 

magyarázata: köt. 25 kr.
L inder K. : Vyklad xnalóho katech. köt. 

35 kr.
Tranovsky : Modlitby. kötve 1 frt.
H. Zalansky : O cistoté duse i téla. köt 35 kr. 
Ceslar : „Rozeznáni pravdy od bludu“ 15 kr. 
S ta rc k : Tägliches Handbuch in guten 

und bősen Tagen. Kötve tokban 75 kr. 
Dr. J. Habermann : Christliche Morgen 

und Abendgebete kötve 12 kr.
E. F rom m el: B ilder aus Dr. M. Luthers 

Leben. Gazdag képdiszszel fűz, 12 kr. 
V o e lte r : Dr. M. Luther. 5 kr.
D. P. K aiser „Philipp Melanchton“ gazdag 

képdiszszel 30 kr.
Újonnan megjelentek az egyházi könyv- 
kereskedés bizományában és kiadásában : 

Komensky: „O dokonalosti kresíanskó“ köt
ve 15 kr.

B e lla : „Biblickó Historie“ 2-ik kiadás 
kötve 12 kr.

Megrendelések az „Evang. egyházi könyv- 
kereskedés“ czim alatt Békés-Csabára kül
dendők. 5 frtot meghaladó megrendelés 

bérmentve küldetik.

Nyomatott B.-Csabán Povázsay Testvéreknél 1897.
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M elanch thon .
1497—185)7.

Melanchthon születésének négy száza
dik emléknapját ünnepelte az evangélikus 
keresztyénség e hó lfí-án.

Kegyelettel emlékezünk a nagy refor
mátor, Dr. Luther Márton, e nemesidkii 
barátjáról és az ágostai hitvallás szerző
jéről, az evangélikus egyház e kegyes 
emberéről.

() nem nehéz lelki harezok árán ju
tott a reformáczió kincseihez. Tudós pro
fessor volt s tisztán az maradt volna, ha 
nem jut Luther közelébe. A gondviselés 
hozta őt ama hatalmas férfiú közelébe, 
Isten országa történelmének főszinterére. 
Melanchthon nélkül meg lett volna a 
reformáczió; de azért a keresztyén lelkü
letű tudósnak működése áldásos volt s 
emléke nekünk is drága.

A Róma előtt füldreboruló Luthernek 
ahhoz a Lutherhez, a ki a pápai bullát a 
tüzbe dobta, mily nehéz es kínos utat 
kellett megtennie. Melanchthon, a csendes 
szelíd lelkű tudós, a szellemóriás hatal
mától elragadva jutott az evangeliom 
ismeretéhez és szeretetéhez. Ez a csendes, 
megrázkódtatás nélküli ut magyarázza 
meg Melanchthonnál a régi iránti tiszteletét, 
szeretetét, az egyház történeti fejlődésének 
méltánylását és megbecsülését.

Luther sem Melanchthon nem akartak 
szakadást, sem szektát alkotni s nem 
akartak az egyház történelmi fejlődéséből 
„tabula rasaw-t csinálni. Meghagyni a 
régiből mindazt, ami a szentirással, hitünk 
ezen egyedüli zsinórmértékével, megegye

zik, vagy nem ellenkezik : volt Luther s 
nem kevésbé Melanchthon jelszava is.

Melanchthon evangélikus tudós volt. 
() volt az evangélikus dogmatika meg
alapítója. Az evangeliom kincseit kereste, 
szerette s ezen kincseket magán életében 
is megvalósítani törekedett. A mint taní
tott, úgy élt. Tudós volt, a ki a tudományt 
nem anyagi haszonért kedvelte. Az isko
lának lelkes barátja előtt sohasem lebe
gett a vallás és Isten nélküli iskola. Az 
ő professorsága nem a tudós elbizakodott
ság és önteltség volt, ő a kathedrában is 
ev. lelkész volt s ezen lelkiiletéből ered
nek ama szép szavai: „Azon kedélyhan
gulatot, melyet a templomba léptünkkor 
tanúsítunk, kell magunkkal hozni az isko
lába is, hogy t. i. ott isteni dolgokat tanul
junk és közöljünk másokkal is. Ila valaki 
csak azért jön az iskolába, hogy onnan 
némi ismeretet vigyen magával és azzal 
előnyt és dicsőséget szerezzen, az tudja 
meg, hogy a tudomány szent templomát 
megszentségtelenitette.“ Mily egészen más 
és elütő nézet ez azon modern felogástól, 
melynél a tudomány, az ismeretszerzés 
csak úgy jön tekintetbe mint igen hasznos 
tőkebefektetés!

Örökké szép és példány képül szolgál 
azon őszinte barátság is, mely Luther és 
Melanchthon között a nagy harcz tüzében 
kifejlődött. Barátság, de nem modern izii 
pajtáskodás és kölcsönös dicsőítés volt 
az. Luther életének legnehezebb perczei- 
ben Melanchtbonban hirt egy őszinte, 
nemes lelket. És ezen barátság erős köte
lékét nem szakította szét a barát ellen
kező véleménye sem.
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Rendkívül tiszteletre méltó vonás az 
Melanchthon életében, hogy meggyőző
dését mindenkoron kinyilvánítani merte. 
Nem tartozott azok közé, akik beszélnek 
ugyan elvekhez való ragaszkodásról és 
elvhüségről, de ezen elveknek nyilváno
san kifejezést adni nem mernek. Melanch
thon önállóságának tanúbizonysága az az 
aláírás is, melyet symbolikus könyveink
ben találunk, a midőn a schmalkaldi 
czikkeket azon megjegyzéssel Írja alá: 
„Én Melanchthon Fülöp ezen fenti czik
keket szintén helyeseknek és keresztyé
neknek tartom. De a pápáról azt tartom, 
hogyha az evrangelioinot megengedné a 
béke és egység kedvéért azon keresztyé
nekre nézve, a Iák alatta vannak és jövő
ben lesznek, a felsőbbséget a püspökök 
felett, a kik az övéi — emberi jogon mi 
is elismernénk.“

Melanchthon ezen nézetének kinyil- 
vánitása tiszteletre méltó, bár tudjuk, hogy 
lehetetlenség volt óhaja; mert az ilyen 
áron szerzett béke oda jutatta volna 
egyházunkat, a hova a gör. egyesült egy
ház jutott. Lassan be lett volna olvasztva 
s mint a római egyház által tiirt szekta, 
nyom nélkül tiint volna el s nem képvi
selte volna a keresztyén hit egy magasabb 
fokát.

Melanchthon ezt a lépést azért tette, 
hogy megőrizze a püspöki egyházszerve
zetet, a mely, mint azt az evangélikus 
észak példájából látjuk, megőrizhető a 
pápaság nélkül is. Megtartva a püspöki 
egyházszervezetet Németországban, mily 
egészen más lett volna egyházunk hely
zete! Nem jutott volna az állammal szem
ben szolgai viszonyba s másrészt nem 
lett volna a theologiai professzorok egy
házává. A kyriarchia nem rontott volna 
be soraiba talán hazánkban sem! Ez egy 
pontban talán világosabban lebegett előtte 
a jövő képe mint Luther előtt, a ki a 
püspöki egyházszervezetnek nem volt 
ellensége, de a ki azért nem is küzdött 
mint Melanchthon.

A reformátor halála után keserű per- 
czei voltak Melanchthonnak. A szellem
óriás nem volt oldala mellett. Az „inte
rim“ alatt túl messze ment az engedé
kenységben. Hibáját maga is belátta. Egy 
gyenge perez tévedése megbocsátható — 
ha a gyengeség okozója nem hir, dicső
ség, anyagi előny.

A régi harezok elmúltak. Luther 
barátai és tisztelői kell, hogy tisztelettel

viseltessenek az iránt, a kit Luther sze
retni soha meg nem szűnt s a ki evan
gélikus egyházunk nemes és tiszteletre 
méltó alakja marad mindörökké.

Kegyelettel említjük a szelíd lelkű 
evangélikus tudós emlékét. De egyhá
zunknak most felette szükséges az, a mi 
után már a derék Claus Harms epedett, a 
„Wiederkunft Lutheri.“ A jelen zavarai
ban, ingadozása között, határozott, erős 
szellemre van szükség — a ki egy haj
szálnyit sem engedve az ev. egyház ér
dekeiből, megőrizze a reformáczió kincsét 
szemben a világgal, szemben a modem 
„mennyei prófétákkal.“

S z .

Egy uj próféta.
i i .

„Itaque Christus non est Moses, n>n exactor aut 
legislator, sed largitor gratiae, salvator et mi
serator, et in summa, nihil nisi mera et infi
nita misericordia donata et donans".

Luther „Ad Gal." I., 2C0.

Amint már említettük T. önvallomásai szerint 
már igen korán meghasonlott az egyházi tannal. 
Külsőleg hive volt az ó hitű egyháznak, de lelké
ben a hit helyét más foglalta el. „Gyónásom“ czi- 
mű müvében leírja az ő megtérésének menetét. 
Nehéz dolog a megtérést, hűen leírni, mert annak 
szálai gyakran oly finomak, hogy mi azokat nem 
is láthatjuk, pedig ez összekötő szálak nélkül a 
megtérés képe hiányos. Vallási tapasztalataink, ha 
igazak és Őszinték azok, igen finom természetűek ; 
mert mihelyt másoknak beszéljük el azokat,, már 
elvesztik eredetiségüket és hitéletünkre vonatkozó 
jelentőségüket.

T. kitárja előttünk megtérésének kópét. El
hagyva az egyetem falait, teljesen hitetlen volt. ő  
is a hitetlenség azon ösvényén haladt, a melyen a 
vele egy műveltségű fokon álló emberek legnagyobb 
része. Azon nézetben volt, hogy a kátét tanulni és 
a templomba el kell járni, de hogy ezen dolgokat 
nem kell túl komolyan venni. A hittan és az ő 
élete között nem volt semmi összefüggés. Az ó hitü 
egyház műveltjei között nagyon sokszor akadunk 
oly férfiakra, a kik szivükből kitépték a hit utolsó 
szálait is, de azért külsőleg ragaszkodnak egyhá- 
házukhoz.

Az egyedüli kapocs, mely őket ezen egyházhoz 
fűzi, a faj tudat, a nemzetiség. T. nem bir érzékkel

#



a nationalismus iránt, kiváló előszeretettel viselte
tett az általános emberi iránt. Az egyházi tannal 
szakított, de azért nem tagadta sem Isten létót 
sem Krisztus tanát, habár arról, hogy mi képezi 
Krisztus tanát, számot adni nem tudott volna (Gráf 
Leo N. Tolstoi ,Meino Beichte4 Berlin Otto Jankó. E 
kiadás szerint jelzem T. művének lapjait.) Az ő 
hite a „haladásiban (Fortschritt-progress) vetett 
hit volt, vagyis az ugynevozett liberalismus ezen 
frázisának rabja volt 6 is, anélkül, hogy számot 
tudott volna adni arról, hogy miben is áll t. k* 
ezen haladás s mi képezi ezen haladás vég- 
czélját?

Ifjú korában igyekezett erkölcsileg tökélete
síteni önniHgát. Ezen törekvésében önmagára 
volt hagyatva. Valahányszor ebbeli vágyát mások
kal közölte, gúny és megvetés lön osztályrésze, 
ellenben valahányszor utálatos szenvedélyeknek 
hódolt, mindannyiszor magasztalva és buzdítva lett. 
Nagynénje kifejezte előtte azon legforróbb óhaját, 
vajha férjes nővel folytatna viszonyt.

Borzalommal és utálattal gondol életének azon 
időszakára, a midőn a háborúban embereket ölt, 
párbajozott, hogy embereket öljön. Kártyácott és 
könnyelműen elpazarolta azt, a mit a parasztok 
munkájukkal szereztek. Hazugság, rablás, a kicsa
pongásnak minden neme, iszákosság, erőszak, gyil
kosság ezen bűnök mindegyikét elkövette és a mi 
reá nézve a legborzasztóbb volt, mindezért dicsér
ték őt és aránylag erkölcsös embernek tartották* 
Ez időben kezdett, ugjmond, dicsőség vágytól, ön
zéstől és fenhéjázástól indíttatva Írni. Mint költő 
és művész sokat irt, anélkid, hogy tudta volna, 
mit is ir tulajdonképen. Irodalmi munkássága anya
gilag is jutalmazva lett. Pénz, jól terített asztal, 
szép vagyon, nők és társaság, mind ebből kijutott 
neki bőven. Azon hitben volt, hogy az, a mit ta
nít, csakugyan jó, a mennyiben nincs látható ered
mény nélkül. De nemsokára kételkedni kezd aíTo- 
lett, hogy van-o tényleges értéke az ily irodalmi 
munkásságnak. Azt tapasztalta, kogy az írók nagy 
része erkölcstelen, hogy' nagy része rósz és jollem- 
telon emberekből áll, a kik sokkal alantabb álla
nak, mint azok a kikkel, katonáskodása idejében 
volt alkalma találkozni. Maga is azon tévnózotnek 
hódolt, hogy az ő hivatása a felvilágosodás terjesz
tése, hogy ők az emberek oktatói, anélkül, hogy 
azon egyszerű kérdésre is határozott választ tud
nának adni, hogy mi is t. k. a jó és mi a rósz ? 
Az emberek nagy részo bizonyos jelszavak s köz
kézen forgó fiázisok behatása alatt áll. Korumt 
jelszavai : „liberalismus,“ „kultúra,“ „felvilágoso
dás.“ Ha ezen jelszavakat alapelemeire bontjuk, 
igazat kell adnunk T-nak, hogy o tekintetben a 
legnagyobb homály és zavar uralkodik az embe
rek között. Azt hiszik, ha mindenki fog tudni ol

vasni és írni, ha mindenki lehetőleg sok ismerettel 
lesz ellátva, ha az utolsó béres is könyv nélkül 
fog tudni klaszszikusokut idézni, az emberiség bol
dog lesz és bekövetkezik a régen várva várt arany
kor Az ismeretek terjesztésű vallás és erkölcsi 
alap nélkül nem lesz az oinberiség áldásává, ha
nem az emberiség átkává ; mert ezen az utón a 
számitó önzés, mások munkájúnak kizsákmányolá
sa, a physikai munkától való irtózás, a fényűzés 
és léhaság mindég nagyobb és nagyobb hatalomra 
tesznek szert. Az ismeret halmazt egyedüli czélul 
tfizvo ki, igazat kell adnunk bölcs Salamon azon 
szavainak : „valaki öregbíti a bölcscséget, öreg
bíti a gyötrolniot“ Pred. II. 1. Gyermekkoromból 
emlékezetes előttem egy üreg földműves képe. Az 
illető majd busz éven át szolgálta hűen urát. Az 
egyszerű béres napsütötte arcra jóságot és hűséget, 
szeretet és lelkiismeretességet sugárzott ki. Nem 
igen szeretett beszélni, hisz egész életét nem vi
dám csevegések, hanem munka és fáradság között 
töltötte el. Ha azt kérdozték tőle : „bácsi, tud-e 
maga olvasni és Írni ?“ a válasz rendesen az volt: 
„olvasni és Írni nem tudok, do tudom azt, hogy 
mi a jó és mi a rósz — és a mit az öreg nem 
mondott el, mi azt is tudjuk, hogy ő nem csak is
merte a jó és rósz közötti különbséget, hnnem tel
jes életében tudta meg is cselekedni a jót . . .  Az 
ily jellemek sorai ma már népünkben is ritkulnak, 
ma már mindenki tudós, mindenki kritizál, min
denki tanítója óhajt lenni embertársainak, a ki pár 
szóval többet lúd, mint felebarátja, már szeretne 
arra felügyelni, annak parancsolni, azt vezetni s 
mindenek felett mindenki a világreformátorának 
képzeli magát.

A „progrcss“-ben vetett bitó külföldi útja al
kalmával erősen megingott. Egy kis elbeszélésben 
leírja svajezi éleményét („Luzern“ megjelent né- 
motül az Universal-bibliothekban.) Luzern ogyik 
előkelő vendéglőjében látja, a mint a rendőrség ki
vezet egy szegény koldus zenészt, a kinek művé
szetével egybekapcsolt tányérozását koldulásnak 
minősítik. T. megszánja a szegény embert, karon 
fogva az első szálloda éttermébe vezeti őt, hogy 
ott gazdagon megvendégelje azt a szegény [ember
két, a ki talán már évek óta rendesen nem ebé
delt. Nagy csodálatára az előkelő szálloda pinezé- 
rei, alig akarnak adni helyet a különös vendégnek. 
Gunynyal s elrejtett mosolylyal fogadják őket s 
Tolstojt legalább is félbolondnak képzelik. Ez ese
ménynél tapasztalta T., hogy a szabadság hazájá
ban is a testvériség, egyenlőség üres szavak, me
lyeknek nem felel meg a tényleges valóság.

Ugyancsak külföldi útja alkalmával Párisban 
szemtanúja volt egy kivégzésnek. Látta a nyaktiló 
munkáját, látta miként választja el az a fejet a 
törzstől s mint rakják a testrészeket egy ládába.
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É látvány megrendítette benne a „progress“-be ve
tett bitet s nem tudta az ily cselekményt sehogy 
sem öszhangba hozni világnézetével. Lelki egyen
súlyának megingatását leginkább előmozditotta 
bátyjának halála, a ki legszebb férfi korában kar
jai között lehelte ki lelkét. Ekkor támadt benne 
az a gondolat, hogy mi is hát tulajdonképen ez az 
élet ? Bátyja egy évnél tovább súlyos beteg volt, 
sokat szenvedett, annélkül, hogy képes lett volna 
felfogni, hogy miért is élt tulajdonképen s miért 
kellett meghalnia? (18. 1.).

A népoktatással való foglalkozás, az irodalmi 
működés nem adtak enyhet és nyugtot. Családjának 
élt. Gazdálkodott. Lelkét azon gondolattal gyötörte,’; 
„Ha még annyival is megnagyobbitom birtokomat, 
mi lesz azután ? Ha a világ összes íróinál is híre
sebb leszek, mi lesz azután ? Ezen gyötrő kérdések 
behatása alatt érezte, mintha a talaj inogni kezdene 
lábai alatt, érezte eddigi világnézetének összeomlá
sát. Az életnek nincs értelme, A legjobb, ha minél 
gyorsabban megszabadulunk attól. Az életuntság 
örvényébe jutott s talán az öngyilkosok nagy tábo
rába jut ő is, ha a család szeretető nem fűzi őt még 
az élethez. Borzasztó lelkiharczot folytat.

Kétségbeesésében arra a gondolatra jut, hogy 
az élet kérdésére azért nem tud választ adni, mivel 
ismeretei hiányosak s épen ezért újból nagy szor
galommal neki fekszik a tudományoknak. Első 
sorban a természettudományt tanulmányozza, a 
mely őt megösmertette a lót különféle formáival, j 
tüneményeivel, de a lét és nem lét nagy kérdésében j 
semminemű felvilágosítást nem adhat. A társadalmi 
tudományok szintén határozott válasszal nem szol
gáltak. A valódi bölcsészet pedig a pessimizmus ! 
végeredményét tárta elé, hogy az életnek tulajdon- J 
kép nincs értelme, hogy minden hiúság és hiába
valóság. Szerencsés az, a ki nem született. A halál 
jobb az életnél s épen azért meg ukell szabadulni 
az élettől.

Miután a tudománynál nem nyert választ az 
élőt nehéz kérdésére, azt remélte, hogy talán az 
embereknél lelheti meg azt, a kik környezetét képez
ték. Úgy találta, hogy rangbeli kortársai az élet e 
nehéz kérdéséből négyféle módon bontakoztak ki. 
Az első szabadulási mód a tudatlanság. Az ember 
ezen fokon nem tudja azt, hogy az élet baj és 
esztelenség. Ez állapotban vannak a fiatal hölgyek 
és a korlátolt felfogású ifjak. A második szabadu
lási mód az epikureismus, az élvezet. Ez álláspon
ton fő az élvek és élvezetek kihasználása, már t. i. 
addig, a mig lehet. Az élvezetek után való rohanás 
erkölcsi eltompultságot eredményez, mely nem en
gedi észrevenni, hogy az élvezetekben turkáló világ
fiak kiváltságos helyzete többek közt a véletlenség 
eredménye. Ez álláspontnak van a legtöbb hive. A 
harmadik szabadulási mód az erő és energia. A

negyedik midőn az ember belátja az élet esztelenségét, 
de attól megszabadulni nincs elég akaratereje. Ez 
utóbbi állásponthoz tartozókhoz sorozta T. önmagát 
is. Kétségbeesése mindinkább elhatalmasodott és Ő 
ezen tévelygésének főokául azt tartja vallomásaiban, 
miszerint az embereket nem ismerte, azt hitte, 
hogy ama tudósok, gazdag, tótlen életet folytató 
kis köre az emberiségnek, a kikhez tartozik ő is, 
képezi a tulajdonképeni emberiséget, mig a többi 
milliard ember egy nemét képezi a háziállatoknak 
s azok tulajdoképen nem is emberek. Végre be 
kezdi látni, hogy az ismeret utján nem juthat el 
az élet jelentősegének igazi felfogásához, azon az 
utón oda jut, a hova Schoppenhauer jutott. Gon
dolatainak végeredményét újból vizsgálat tárgyává 
teszi, gondolva arra, hogy hátha a következtetések 
során valahol hiba és ugrás van. Végre is azon 
következtetésre jön, hogy az élet igazi jelentőségét, 
czélját nem képes felfogni azért, mivel az ő élete 
nem helyes s épen ennélfogva az életmódon kell 
változtatni, hogy az élet igazi czélját felfogni ké
pes logyen, Á hithez folyamodik. Hit nélkül 
nincsen élet. A hit szerinte az élet jelentőségének 
ismerete, a mely képessé teszi az embert arra, hogy 
önmagát meg ne ölje, hanem éljen.

A hit az élet feltétele, erről meg volt győ
ződve, de azért előbbi kételyei nem voltak elosz
latva. Az orthodox egyház legjelesebb theologusai- 
hoz és szerzeteseihez fordult és nagy gonddal ta
nulmányozta az orthodox theologiát. Nem a hittan 
egyes tételei voltak azok, melyek őt az emberek 
ezen osztályától eltaszitottík, hanem az a megfi
gyelés, hogy ezen férfiak életi nem külömbözött az 
ő életmódjától és ellentétben állott hittanukkal.

Figyelme ezután az alsóbbrendű szegény nép
osztály hivői felé fordul. Úgy találja, hogy itt is 
sok a babona, de a hitetlenség a nagy ritkaságok 
közé tartozik. Ezek bírják a hitet, mert életkedvük 
van, mert kedvel dolgoznak és a haláltól nem fél
nek. Tolstoj újból próbát tesz. Szorgalmasan láto
gatja a templomot, részt vesz a kegyesség közös 
gyakorlatain. A hitbeli kételyek nem bántják őt 
többé — csak egy van, a mit legyőzni nem képes 
és ez a szentségek élvezete, a bucsujárások. Az or
thodox hitben van igazság, de nem a teljes igaz
ság. Az egyháziassággal szakit, mert az egyházban 
látja a íőokot, a miért a hívők nem nyerhetik a 
teljes igazságot. Neki fekszik a szentirás tanulmá
nyozásának s azt tanulmányozva elválasztja a hit
ben a valótlanságot az igazságtól.

Tolstoj azt mondja, hogy ő tanulmányozta a 
protestantizmust is. Nincs okunk kételkedni szavai
ban. De bizonyára nem olvasta elég gonddal a re
formátorok iratait. Ha azt teszi, be kellett volna 
látnia, hogy a reformátorok főérdeme épen a kath. 
egyház fogalom correctioja, a midőn a láthatatlan
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egyházat elválasztják a látható egyháztól. A földi 
egyház épen azórt, mert e földön van és mert em
berek is kormányozzák, nőm lobot minden tévedés
től és gyarlóságtól ment. Egyház nélkül nines ko- 
resztyénség. Bármily gyarlóságok léteznek is azon 
egyházban, melyben Tolstoj született, mégis azon 
egyház is Isten országának egyik eszközo. Azon 
egyház túlságos és páratlan conservativismusa lehe
tetlenné toszi a keresztyén élet fojlődést. Az üdv 
elsajátításának útja ott egyegül az askosis. A régi 
szép imák, az evangoliomok olvasása nincs eredmény 
nélkül a hitéletre és azon egyházban is ezen esz
közök nem egy alázatos, türelmes, önfeláldozó lelket 
szülnek. Azon egyház érdeme, hogy százmillió kö
vetője között, daczára a századokon át tartó török 
és tatár támadásoknak, megörizto a monogámiát.*) 
Daczára a sok babonának, ezen egyházban sohasem 
voltak boszorkánypörök. inig a nyugaton számtalan 
ember lett ezen tévhit áldozatává.**) Az ó hitü 
egyház egyik legnagyobb hibája, hogy sohasem 
tudott az államtól elszakadni, hogy annuk eszközévé 
lett és épen ez szolgáltat sokszor okot a keresztyén 
hitigazságok elhomályositására is.

Az ó hitü egyház hívei azonosítják a hitet az 
elhivéssel. Tolstoj is ily értelemben mondja, hogy 
már 1L éves korában teljesen hitetlen volt. Mondja, 
de tényleg nem volt ment lelke még erkölcsi té
vedéseiben sem teljesen a hit kincseinek maradvá
nyaitól. Hiszen maga beszéli el vallomásaiban, mi
szerint életének legválságosabb, legkétsógbeesettobb 
perezeiben imádkozott A hit alapjai megvoltak, de 
a Schoppenhauerek és társaik a kételyek köveivel 
betemették azokat. A hithez önerőnkből el nőm 
juthatunk; mert Isten kegyelmének és irgalmának 
ajándéka az. Nagyon szépen mondja azt a mi kis 
káténk : „hiszem, hogy saját értelmem vagy erőm 
által Jézus Krisztusban, az ón Uramban nem hihe
tek, sem ő hozzá nem juthatok; hanem a szent
lélek hivott engemet az evangeliom által, ajándé
kaival megvilágositott, az igaz hitben megszentelt és 
megtartott, a miképen az egész koresztyénsóget is 
a földön hívja, gyűjti, megvilágositja, megszenteli 
és a Jézus Krisztusban megtartja egy igaz’hitben. 
A hit nem a mi emberi kutatásunk produktuma 
s örökké igaz marad az, a mit róla Luther mond, 
hogy nem irhát róla senki helyesen és az arról 
szóló müveket nem értheti senkisem addig, mig an
nak szellemét a kísértésekben, a szomorúságban 
meg nem Ízlelte. („Von der christlichen Freiheit.“)

Tolstoj azon nézetben van, hogy ő az, a ki 
az evangeliom helyes értelmét megtalálta.

Az evangeliom lényege a hegyi beszédben van 
kifejezve, azt kell szórul-szóra betöltenünk s akkora

• Dr. T. Kattenbusch „Lehrbuch der vergleichenden 
Ksnfos.sionskunde." Freiburg, 1895. I. B.

*• F. Nippold „Einleitung in die neuoato Kirchongo- 
echichte." 1. B.

mi hitünk igaz, akkor élünk igazán Istenben. Újra 
azon életidoált vallja az egyedül hegyesnek, melyet 
a középkor szerzetesei már megpróbáltak valósítani. 
Az ő törekvései tehát nagyban hasonlítanak azok
hoz, melyekül Assisi Ferencz táplált akkor, a mi
dőn szerzete a római hivatalos egyház által még 
nőin volt befolyásolva. Innen az a nagy öröm, 
a inolylyol fogadta Tolstoj Sabatier uj müvét*) 
Assisi Feronczről. A különbség a kettő közt abban 
áll, hogy mig Assisi Ferencz élotszabályait egy kis 
körre kívánta szorítani, addig Tolstoj az egész 
omborisógot követőjévé kívánja tenni. (Folyt, küv.)

A mi kámllásimk.
A kárpótlásról volt már szó, kiáltó szó a pusz

tában. Mert ma már az illetékos tényezők közti, 
senki sem akar rá emlékezni, hogy az egyházpoli
tikai törvények tárgyalása idején, mennyi Ígéret, 
biztatás, hitegetés hangzott el a törvényhozás ter
mében, még a bársonyszékekről is.

Sőt szemembe mondták többen, hogy miként 
lehet kárpótlást kövotolni azoknak, a kik, legalább 
eddig semmi vesztességet sem szenvedtek. Úgy 
20 — 30 év múlva lehet beszólni kárvallásról, de ma 
még nőm — szóltak úgy látszik teljes jóhiszemű
séggel.

No hát ón beszélek róla ma is, azaz hogy 
nem én. hanem beszélnek a számok, mert velem 
lehetne feleselni akár meddig és akár kinek, de a 
számok azok elnémítanak mindenkit, azokkal vitat
kozni nem lehet.

Vegyünk egy olyan egyházat számitásMuk 
alapjául, a minő az onyém, a mely ezer lelket 
számlál. Ez tájékoztatni fog bonnüakot arról a kár 
vallásról, a melyet széles e hazában, nemcsak az 
ev. lelkészek, hanem az összes vallásfelekezetek 
lelkészei, mindjárt az uj rend első évében szenved
tek. Nehogy félreértsen valaki, ezúttal csakis az 
anyagi kárról löszén szó. De térjünk a dologra, a 
múlt évről szóló jegyzeteim a következő kárvallás
ról beszélnek :

1. Egyházamban van hat katonakötoles, a kik
családi körülményeiknél fogva a tényleges szolgálat 
alól fel vannak mentve, do évről évre igazolni kö
telesek, hogy családi körülményeik az elmúlt évben 
nem változtak. Eddig ón irtain alá roklamátiójukat. 
s ezért járt nekem 1 — l frt. Most már hozzám nem 
jönnek; elégséges nékik az állami anyakönyvvezető 
bizonyságtétele. Ezen a czimen kárvallás . 0 frt.

2. Két cselódloány a szomszéd városban szol
gál. Polgárikig hirdotvo volt ott is, itt is, egy há
zilag azonban csak a városban a hol esketve lettek. 
A hirdetés dija 50 kr. — kárvallás . . .  1 frt.

• Sabatier müvo nagy szenzácziót keltett Francziaor- 
fzágban. Rövid idő alatt 9 kiadást őrt. Feltűnést keltett az 
is, hogy oly előszorotettel irta meg a prot. lolkész a közép
kori szent élotrajzát. Sabatier müvo uómetiil is mogjoleut, 
czime • „Leben des Hoiligon Franz von Assisi von Paul Sa
batier. Berlin, G. Reimer. 1895.
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3. Az előbbi két esetben azonban nem csak a 
hirdetés Jött mellőzve, hanem az elbocsátó sem 
lett igénybe véve, elég bajukba, fáradságukba és 
pénzükbe került a törvényben előirt tanúsítvány 
megszerzése — k á rv a llá s ............................ 2 frt.

.4 Azelőtt szokásban volt az egész násznépnek 
elkísérni a templomba a házasságra lépőket, s az 
offertorium sokszor nagyobb volt mint az esketési 
stóla. Most a hosszadalmas utón, itt is, ott is kell 
várakozni, itt is, ott is telik az idő, az anyakönyv
vezető helyiségek külömben is csak kissebb számú 
kísérők számára vannak berendezve, sőt a legtöbb 
helyen csakis a házasságra lépők és tanúik bocsát
tatnak be. Azuj pár csak a tanukkal, vagy pedig 
csekély kísérettel jön az esküvőre — kárvallás 3 frt.

5. Eskettem egy árvaleányt, a kinek az árva
széknél némi pénzecskéje volt letéve. Pár nappal a 
lakzi után beállít az uj menyecske esketési levélért, 
hogy a pénzét kivehesse. Már hozzáláttam az 
anyakönyvi kivonat kiállításához, a midőn eszembe 
jutott, hogy erre a kivonatra ottan ma már nem 
adnak semmit. Már az állami anyakönyvvezetőhöz 
akartam utasítani, a midőn rájöttem, hogy a meny- 
nyasszony már 24 éves — keresztelő levelet adtam 
neki, ezzel is ahhoz jutott s én megmentettem az 
egy forintomat. De hát nem minden árva leány 
várja be 24-ik évét, kivált a melyiknek pénze van. 
Sőt jövőben a 24 évesek sem jönnek hozzánk — 
kárvallás . . . . ...................................... 1 frt.

6. Anyakönyvi khonatok czimén, tekintve azt,
hogy különösen az esketési és halálozási kivonatok 
főképen az első években szükségeltetnek a felek 
részéről, yesztességünk . . ........................ 7 frt.

Summa summarum 20 frt. Még pedig olyan 
húsz forint, a mely évről-évre növekedni fog.

Az első év tanúsága szerint olyan egyházban, 
a mely egyezer lelket számlál a lelkész kárvallása 
20 Ir t; tízezer lélekkel biró egyházban már 200 frt.; 
az egész ev. egyházban 20 ezer; az összes hazai 
vallásfelekezetefcnel pedig háromszázezer forint. 
Oly tekintélyes összeg ez, a mely már magában 
véve is elég aggodalomra nyújt alkalmat. Hátha 
még megfontoljuk, hogy az én 20 irtomból pár óv 
múlva lesz 100 frt, az egész evangélikus lelkészek 
húszezer forintjából lesz kétszázezer.

Ki fog minket ezen veszteségekért kárpótolni? 
Az egyház? hisz az képtelen lelkészeinek a mini
mális 800 frt biztosítani. Az állam ? No arra vár
hatunk, A törvényhozás termében erről többé se 
szó, se beszéd. Midőn Tisza Kálmán a reformátusok 
konventjén ígéretet tett, hogy a törvényhozástól 
sürgetni fogja a 600 frt minimális lelkéezi fizetések 
kiegészítését, akkor mindjárt másnap azzal fogadta 
őt Ugrón a T. Házban : „ha lelkészeidet az egy
házpolitikai törvények által koldusbotra juttattad, 
segíts rajtuk és ne kívánd a törvényhozástól, hogy 
az egészítse ki fizetésüket.“ Azóta se merte előhozni 
senki se a kiegészitést, annál kevésbbó a kárpót
lást.

A tanító, ha legkissebb 400 frtos állása van, 
huszonöt évi szolgálat után korpótlékkal 650 frt. 
kap, még pedig jobbára készpénzben, és nem ter
ményekben, a melyeknek a legtöbbször csak a pa
piroson van értékük. A lelkész minimuma 600 frt., 
tehát 50 írttal kevesebb, mint egyháza tanítójáé, 
esetleg többel is. Lesz-e még olyan ember, a ki

1 fiát theologusnak adja, mikor kevesebb költséggel, 
5—6 évvel hamarább, biztosabb állás kínálkozik 
neki.

A tanitó nyugdija is legkevesebb 300 frt., a 
mienk legtöbb 100 frt. Hiába, a tanítók mozogtak, 
életrevalóbbak, fáradozásukat siker koronázta. Mi 
pedig hallgatunk, a legelsőtől a legutolsóig, a mo
hamedánok fatalizmusával várjuk végromlasunkat.

Nem azt mondom én, hogy részt vegyünk mi 
is azon általános dulakodásban a fizetés emelésért, 
de legalább ne engedjük szó nélkül elvenni azt, a 
mit elődeink századok óta bírtak, a mi számunkra 
hiványilag biztosítva van. Mit mondanak utódaink, 
ha a hiványok egyik másik pontja értékét vesztve 
száll reajok? Vagy mi lesz ev. egyházunkból, lia 
nem lesz, a ki az igét igazán hirdesse és a sakra- 
mentomokat Urunk parancsa szerint kiszolgáltassa ?

Talán érdemes lesz ezen dolgokkal egyházi 
felsőbbségeinknek is kissé törődni.

—gy-

IRODALOM.
Péterfi Dénes : A mi a vallásban változó 

és maradandó. Kolozsvár. 18í!6. 14 1.
Ezen rövid' előadás „fel olvastat ott a Buda

pesten tartott nemzetközi u n i t á r i u s  conferen- 
tián ,“ És ez mindvégig meg is látszik rajta. 
Szerző felveti a kérdést, hogy a vallásban le
het-e változóról és maradandóról beszélni és 
ezen kérdésre a maga részéről igenlő feleletet 
ad. De nem ezen felelet magában véve oly jel
lemző, mint inkább annak fejtegetése és meg- 
okolasa, bogy m i r e  terjed ki a vallásban a 
változó és m i r e  a maradandó.

A változó a vallásban a szerző szerint „az 
összes vallási képzetek, fogalmak, a vallásos 
gondolkozás minden meg nyilatkozása, kifeje
zése, az egész vallásismereti része.“ (5* lap.) 
„A hitformák, a hitnézetek, a hittanok, a val
lási gondolkozás kifejezései változnak.“ (10 lap.) 
Elmek megokolására a fejlődés törvényeire, 
közelebb első sorban a gyermek lélektanára hi
vatkozik. E  szerint a gyermek lelki birtoka 
eleinte képzeleti és érzéki jellemű és csak las
sanként fejlődik oda, hogy ismerete a valóságot 
mindinkább megközeliti. Amint itt a miveltség 
alacsonyabb vagy magasabb foka szerint érzé
kelhető dolgok ismerete változik, úgy változ
nak a vallási ismeretek is „a látókör terjedett- 
sége, az össztudás és a miveltség színvonalának 
emelkedettsége“ szerint. Ezt illustrálja azután a 
vallástörténet és a keresztyén dogmatörténet 
egyes példáival.

A vallásnak ezen változó elemei mellett 
maradandókat is vesz fel. Ezek minden tévedés 
és minden változás meltett is ott vannak a
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vallásban. E '.en maradandó elemek „az isten
gondolat, az isteneszme,* „a vallási viszony* 
„a szent aspiratiók* (uii ez?) és „az isteni (?) 
élet *

A szerző fejtegetéseinek helytelensége val
lástörténeti és intellektuális vallásfogalmában 
gyökerezik. Mi a vallás lényegét, de annak 
igazságát, maradandó elemét sem találhatjuk 
azon elemek Összességében, melyek valamennyi 
történeti vallásban közösen előfordulnak. Frank 
(System dei christ. Wahrheit ß. kiadás 1.28. old.) 
egész helyesen „elendes Abstrakt um *-nak ne
vezi ezt a vallásfogalmat. De a vallás szerin
tünk „oly ismeret* sem lehet, „melynek elemeit 
az ember önön bensejéből meriti* vagy oly 
„eszmék* összege sem, „melyeknek világossága 
onnan felülről van, egyenesen a 1 á s zá  11 v a 
s z e m l é l e t b e n ,  intuitióban14 (6. s. 7. lap.) 
A vallás nem meditatió utján jő létre. Sem 
Fichte energikus, sem Schelling phantasticus 
sem Hegel spekulativ intuitiójával nem érjük el a 
vallás élő istenét „a mi mennyei atyánkat,11 Ezen 
az utón csak az abstrakt absolutum fogalmá
hoz jutunk.

Ezen intellektuális vallásfogalom magával 
hozza azt, hogy a szerző a vallási igazságokat 
egy sorba állítja a természetes tapasztalat tu
datra emelt kifejezéseivel, a természetes isme
rettel. Innen az a törekvés: a vallás maradandó 
elemeit „a látókör terjedettségéhez, az össztudás 
és miveltség színvonalának emelkedettségéhez* 
szabni és ezután az a kényszerűség, hogy a 
szerző a vallás igazságát a természetes ismeret
tel való harczában annyira depotenczirozni és a 
változásba úgyszólván a vallás összes elemeit 
bevonni kénytelen Ennek eredménye azután egy  
oly sovány, szegényes és sekély vallásos igaz
ság, milyen az, mely a szerzőnek a 12. lapon 
még megmarad.

A vallásos élet tény, valóság és a vallásos 
tapasztalat kifejezése igazság. Persze ezen val
lásos tapasztalat kifejezése azért, mivel a val
lásos élet a természetes életben létezik és a 
vallásos egyén is létének egyré.-zével (testével) 
a természetes életnek egy része, kölcsönhatási 
▼iszonyban áll a természetes élettel. Azért veszi 
a vallásos tapasztalat kifejezésénél igénybe a 
kor nyelvét és miveltségét, Mivel lehetséges, 
hogy valamely korban a vallásos tapasztalat 
kifejezésére irányuló értelmi munka még nem 
haladt annyira elő, hogy a vallásos tapasztalat 
adaequat kifejezését megtalálhassa, valamint az 
is, hogy az illető kor nyelve és miveltsége 
még nem eléggé érett és alkalmas erre, azért 
érthető, hogy a vallásos tapasztalat végleges 
kifejezése korántsem lép fel mindig egy időben 
a vallásos élettel, hanem csak bizonyos fejlődés

után, amelynek folyamán a téves kifejezésekkel 
való harcznak sokszor egész lánczola ában kény
telen ma;át kiküzdeni. Ebben rejlik a dogma
történetben észlelt tanfejlődés alapja. Frank i.
m. P 160. s 161. old. pld. a szentháromságra 
vonatkozólag ezeket mondja: „Es ist etwas An
deres um die Erfahrung des Glaubens und et
was Anderes um die ihr entsprechende theolo
gische Erkenntnis. Ebendarum weil die früheren 
begrifflichen Bestimmungen mit dem Inhalt de» 
Glaubensbewusstsein sich nicht deckten und es 
an den Tag kam dass die daraus gezogenen 
Consequenzen den Glauben der Gemeinde auf 
das Tiefste verletzten, ruhte man nicht eher, als 
diese Jncongruenz abgethan und in begrifflicher 
Ausdruck gefunden war, welcher dem Inhalte de» 
Glaubens entsprach “

Ezen álláspontunkról jól megérthetjük pld. 
a christologiai vagy a reformáczió korábau a 
„tormula concordiae*-t megelőző dogmatikai 
küzdelmeket s igy joggal umsitjuk vissza a. 
szerző expectoratióit (a 9 lapon), melyekkel 
változásnak visszafejtő irányban nevezi „azt az 
elméletet, mely a kijelentő Jézus személyét . . . 
az isteneszmének teljes kimerítésével . . . dicső
íti . . . .  mely Adátn vétkéért Isten ábrázatára 
sötét haragot von, mely a legszentebb isten- 
fiuságot a legtökélete-ebb emberi eszményké
pet . . . .  mötaphisikai spekulaczión fölragadja44 
és az egységelvet „polytheismusba szállítja le .44 
Csodálatos, hogy azok, kik különben a fejlődé
sért úgy rajonganak, azt itt nem akarják felis
merni. Ez persze an iak a következménye, hogy  
vallásuk egészen más valami, mint amit mi 
annak nevezünk, hogy vallásfogalmuk nincs a  
bűn és megváltás vallási tényein tájékozva. 
Csakis úgy és azért, mivel az uuitárius vallás
fogalom intellektuális, érthető és bocsátható meg 
nekik, hogy a szent háromságot „polytheismus- 
nak* csúfolják ; mert különben csak a legfana
tikusabb felekezeti roszakaratból lehetne azt ma
gyarázni.

Már az eddigiekből is világos lesz, hogy 
szerintünk a vallás és annak igazságai nem 
függnek oly mértékben az össztudástól és a 
műveltségtől, a mint a szerző azt állítja. A val
lás felhasználja, áthatja miveltségét s annyiban 
van összefüggésben vele, de azért még nem 
igazodik ez úgyszólván a divatként válto'.ó mi
veltség szerint, mint valami szélrózsa a szél 
szerint. Ha ez áll, akkor a vallás nem fejlődik 
arányosan a miveltséggel s ezért a szerzőnek a 
gyermekpsychologiából vett érve sem bizonyít 
semmit. Egy régebbi kor például az, amely a 
hitvallásokat létrehozta nem úgy viszonylik 
vallás dolgában a mai korhoz, mint a gyermek 
képzetköre a felnőttéhez, mert meglehet, sőt
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bizonyos is, hogy azon kor, me’y  a confessiokat 
létrehozta sokkal magasabban állott vallásismeret 
és érzék tekintetében mint korunk, sugy  ennek 
kifejezése fölött is illetékesebb az ítéletre. Egyéb
ként, ha a vallás a miveltséggel arányosan fej
lődnék, akkor a miveiteknek kellene a legvalláso
sabbaknak lenni, vagy a miveitek vallásának 
magasabb fokon kellene állania, ami nem áll.

Mi is tudjuk, hogy a mi kincsünk cserép
edényekben van, de mi nem vállalkozhatunk 
arra, hogy a vallás változó és maradandó ele
meit szétválasszuk, mert mi azt az isteni és em
beri elemek egybeszövődésénél togva lehetetlen
nek tartjuk

Ha a szerző előadásának második positiv 
részét tekintjük, szemünkbe ötlik annak kis ter
jedelme. Már ez is arra mutat, hogy a vadás 
positiv lényege keze alatt szét folyik. Vallásfo
galmának intellektuális jellege itt is feltűnik és 
az isteneszme itt sem egyéb, m inta philosophia- 
absolutuma, úgy, hogy itt is megújul a kér
dés, vájjon vallás-e még az, vagy pedig philo
sophia. Philosophiai használatra látszik mutatni 
az előadás elején a „dogmatikus“ és „skeptikus“ 
elnevezés is. A theologiai nyelvhasználatban 
legalább ily értelemben, mint a szerzőnél, ez 
elnevezések tudtunkkal nem szerepelnek. A phi- 
losophiában meg Kantra emlékeztetnek, csak
hogy Kant is mást értett alattuk.

Az előadás nyelvezete is különczkölő; ke
resett, mintha kötött beszéd volna, szakadozott, 
homályos, sőt sokszor a nem szabatos stilus 
határozottan helytelen értelmet szül A 9. olda
lon „a legszentebb istenfiuság“ mint viszony 
vagy állapot nem lehet állítmány Jézushoz. 0  
legtelebb megalapítója, első képviselője, de nem 
maga az istenfiuság leket. ,.Az igazság felisme
rése annyi mint az ember tehetségeinek hozzá 
való fejlettsége, a látókör világossága és a kör
nyezet alkalmas volta“ (10. old.) Ez nem áll! 
Az igazság felismerése nem lehet egyenlő an
nak feltételével. Nem értem, hogy mit akar „a 
szellemi felsőbb viszonynak valódi rendszere“ 
jelenteni (a 11. 1) „Substantia, erő, okság“ mint 
fogalmak nem lehetnek „igazságok,“ mert igaz
ságok csak ítéletek lehetnek, még kevésbé „két
ségbe nem vont“ igazságok, mert mint fogal
maknak csak valóságuk lehetne; ezt meg tud
hatná, hogy ezen fogalmak realitását nem egy 
és pedig a modern miveltség kifejlődésére nagy 
hatással volt philosophus tagadja. Végül nem 
értem, hogy mi és hogyan „sugárolja k i“ (a 12. 
1.) „Mennyei atyánkat“, valamint azt az egész 
mondatot — megvallom — nem értem.

A szerző felolvasása szellemének keretén 
belül marad, midőn annak végén rámutat ko
runk ismeretének, telfedezéseinek előhaladására, |

az emberi miveltségnek nagy arányokban való 
megnövekedésére s ebből következtet korunk 
vallásának magasabb fejlettségi fokára. Nyelve
zete is ugyanoly homályos, szakadozott, mint 
előadása többi részeiben,

A mű érdekes az unitárius u. n. „protes
táns vallás“-nak egyik képviselőjében való meg
ismerésére. Ag, hitv. egyházunkra nézve közöm
bös lehetne, hogy az unitáriusok azt vallásnak 
vagy philosophiának nevezik-e vagy sem, ha 
ezen intellektuális vallásfojalom nem rombolna 
a mi egyházunkban is. Azért nem is volt tán 
felesleges ily bőven egy ily kis előadással fog
lalkozni, hogy megismerjük egyházunk ezen 
egyik ellenségét az intellektuális vallásfogalmat 
és ellene vallásos életünknek teljes megyőződé- 
sével és az ezen alapuló theol. tudomány fegy
vereivel sikra száll hassunk. Rex.

K. Bohus: „Halte was du hast“ zur Aufklä
rung der evangelischen Christen gegenüber den 
Irrthumern der Nazarener. Pancsova 1896. (A szer
ző sajátja, Franzfeld, Torontálm.) 39. 1. ára 8 kr.

Egy theologiai tanárom a nazarénus s egyéb 
e fajta sektákat egyházunkra nézve hasznos dolog
nak tünteti fel, amennyiben úgymond a tisztelendő 
urakat kimozdítja karosszékeikből, mivel többé nem 
kényszeríthetik híreiket a szolgabiró által valamely 
egyházi szertartáshoz. Ezen malitiózus megjegyzés 
annyiban igaz, hogy a nazarenismus kimozdította 

I s védelmi állásba inditotta azon lelkészeket is, a 
kik eddig e sektát csupa buzgóságból egyházukban 
dédelgették s azzal rokonszenvet tanusitottak. 
Az idézett müvecske szerzője is csakhamar belátta, 
hogy mily téves irány rejlik a nazarenismusban, 
mely a keresztyénségnek nem fejlesztője, hanem 
megöl öje.

A szerző művében röviden, világosan s az írás 
alapján czáfolja meg a nazarenusok minden indo
kait. Kimutatja, hogy mily furfanggal hasitgatják 
ki a sz. írás némely szavait s azokat egészen más 
értelemben ellenünk, esetleg tanaik megvédésére 
alkalmazzák. Furfangosabb észjárás nem képzelhető 
mint ezeknél és soha nem bánt ember oly önkény
nyel a sz. írással mint épen a baptisták és naza- 
rénusok- Ez közös jellemvonásuk. így pl. midőn 
egy alföldi ev. lelkésznél jártak, ki szemükre ve
tette, hogy egy közülök való kereskedő vasárnapon 
is árul, holott azt ők is szent napnak tartják, nem 
hivatkoztak-e mindjárt Luk. 13. f. 15. versére, hogy 
a kereskedés ama kereskedőnek szamara, melyet 
szombaton is meg kell itatni. Ha még angyalok 
nyelvén szólna is valaki, a nazarenust meg nem 
győzi érveivel s ha legkeresztyénibb életmódot 
folytat is valaki, a nazarénus nem hisz neki, ki
nem az ő aklából való, ellenben ez esetben min
den hibádat jóra fogja magyarázni, — Éppen ezért 
ezen könyvecske is, bármily meggyőzően érvel és 
pedig a szentirás szavaival, a nazarenusoknál ha
tásra nem számithat, mert azok fifikus eszéh ki 
nem foghat semmi, legfeljebb a teljes ignorálás ; 
de igenis szükséges a mieink hitbeli erősítésére e 
veszedelmes prófétákkal szemben s ennyiben a 
müvecske ajánlható a németajkú ev. egyházakban.

—r.

I



Fridrich Baltik : Filip Melanchthon. Obraz 
iivota jelio. Budapest. 1897. 39. lap.

Melanchthon Fülöp születésének négyszázados 
évfordulójára akart a szerző, dunáninneni püspök, 
kedveskedni ev. tót népünknek, a midőn o derék 
férfiú életrajzát megírta. Sajnálatunkra czélját nem 
érte el teljesen, mivel vajmi kevés ember juthat 
müvéhez,amennyiben azt a Zpevnik-alapsegitségévol 
ingyen kiosztásra adta ki. Alacsony áron elárusitás 
végett adva ki, sokkal többet lehetett volna kinyo
matni s bizonynyal el is fogyott volna s igy a „Zpov- 
nikM-alap uj mű kiadására növekedett volna. Az em
berek szivarra bármikor kidobnak egy-két krajczárt, 
szoktassuk őket jó könyvek vételére is. Ámde ennél 
van még egyéb is, amiért ezen különben csinos kiál
lítású müvecskével nem érte el a szerző teljesen czél
ját. Ez marsokkal fontosabb az élőbbemnél t. i. an
nak szerfeletti rövidsége, úgy hogy tartalmára rövi- 
debb, minta külföldi vallásos iratokat terjesztő tár
sulat „/ivó topis Filippa Melanchthoca“ czimü tót 
kiadványa. Nézelünk szerint a külföldi társulat kiad
ványánál, moly 2'/s iv, terjdelmesebb Melanchthon 
életrajzot kellett volna adnunk ev. népünk kezébe 
Luther nagy bajtársa születésének 400 éves évfor
dulója alkalmából. Kár, hogy o kiadvány nem az 
ev. népünk által kedvelt úgynevezett „svabseh" 
betűkkel lett nyomtatva.

-  n.

Kri/ko Pál. MJanchthon Fülöp levele, melyet 
1553. október 12-ikén Kőrmőezbánya szab. kir. vá
rosához intézett. A Lutlier-társaság kiadványa. 
Budapest. 1897. Ára 10 kr.

A körmöczbányai tudós levéltárnok ismerteti 
Melanchthon lóvéiét, melynek fényképét is közli. 
Látjuk a reformáczió jelesének kézvonásait. Egy 
kis bepilantást nyerünk a reformáczió kezdetének 
nehézségeibe s abba, miként az ev. lelkész helyzete 
kezdettől fogva nem volt rózsás.

—i.

Philipp Melaiiclithons Leben, dem deutschen 
Volk erzählt, von Albrecht Thoma. 3 Aufl. Karls
ruhe 1897. 94 lap. Ara 30 kr. Philipp Melanchthon, 
Deutschlands Lehrer und Luthors Freund und 
Mitarbeiter von Fr. Polaek. Wittenberg 1890. 107 
lap. Ara 30 kr. Két alkalmi irat Melanchthon szü
letésének 400 éves jubileumára. Mindkettő ezen 
czélnak, Luther munkatársának életét mindenkinek 
érthetően előadni, ügyesen felel meg.

Különösen ki kell emelni az első könyv ügyes 
csoportosítását és népszerű hangját és nyolvét. Do 
a második is igen tolyékonyan olvasható, sőt egyes 
helyeken a párbeszédes alak felhasználásával bizo
nyos élénkséget ad könyvének, amely vonzóvá te
szi olvasását. Csak a végo felé egy kissé rövid

lett. Tekintettel a jubileumra és a könyvek nép
szerű jellemére, igon fontos, hogy mily tapintattal 
adják elő és Ítélik meg Melanchthon közvetítő ter
mészetét és életének utolsó keserűséggel teljes 
éveit. Ezt a veszélyes pontot uiég legügyesebben 
elkerülte a második könyv szerzője. Polaek, mint 
porosz (?) ember ugyan szintén az unió álláspontján 
áll és ezt észre is lehet venni, de ő nem erősza
kolja ezt úgy olvasójára, mint Thoma. Ez több 
helyen, de főleg könyve végón énekli az uniónnak 
dicséretét, midőn diadallal mondja, hogy Melanch
thon szelleme ismét felébredt, a 80 év előtt létrejött 
unióban, mely ama szellemnek a müve. Ez meg a 
szabadság, a béko. a kút a tatás és egyetértés szol- 
leme, az igazi protestáns szellem. Itt, valamint 

I egyes más helyeken is kiérezhető bizonyos libera - 
liskodás e könyvben. Ezen oknál fogva a második 
könyvet inkább ajánlhatjuk, mint az elsőt. A kóp- 
disz egyaránt emeli mindkét könyvnek értékét.

Rex.

Uprava na ccstu krostanského obcování v stavu 
manzclském dana skrz duchovni matku cirkev 
mladoionichovi, jakozto v den uzavreného man/.el- 
stva a na jeho památku. B.-Csaba. Evang. egyházi 
könyvkereskedés kiadása.

Néni ismeretlen a jelzett irat lelkésztársaink 
előtt, mert ennek úgy magyar, mint német fordí
tása is megjelent már Osterlam Károlynál Buda
pesten. Nem egyéb az, mint emlékirat a házasság- 
kötés alkalmából, ellátva az uj házaspárt jó tanács
csal az egyház részéről. Az irat. szerzője néhai 
Maróthy János volt csehbrezói lelkész s a 
csabai ev. egyházi könyvkereskedés jónak látta 
müvét újból kiadni, mert az ilyen iratokra különö
sen napjainkban van nagy szükségünk, hogy a 
házasság keresztyén jelentőségét kiemeljük és az 
uj házaspárnak a „tanusitványw-on kívül még va
lami mást is adjunk kezébe. Éppen azért ajánljuk 
lelkóztársaink becses figyelmébe. Egy péld. ára 
2 kr. 100 péld. ára 1 frt 50 kr. 100 példánynál a 
portót az egyházi könyvkereskedés fizeti.

—r.

F E L E K E Z E T I ISKOLA.
A selnieczlmiiyai lyceuniot, a protestautismus 

ezen védbástyáját, újból sokat emlegették a na
pi lapokban. Több tanítvány ült a vádlottak pad
ján és 3 tanítvány kizáratott a pánszlávizmus kí
sérlete“ miatt a lyceumból, A lapok közül az 
ultramontán néppárti „Magyar néplap“ káröröm
mel jelenti, hogy hiába gyanúsítja a kormány'
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a néppártot a nemzetiségekkel való szövetséggel; 
mert a kormány által segélyezett lutheránus 
főiskolában van 46 pánszláv tanuló, kik közül 
egy sem római katholikus.

Valóban különös, bogy csak éppen a fel
földi „védbástyák“-ban fordulnak elő ily hecz- 
czek, inquisitiók, kizárások stb. mig az állami 
és más intézetekben nem fordulnak elő ily ese
mények, pedig tót és más származású tanulók 
azokat is látogatják A nagyrőczei gymnasium 
bezárása után a tót tanulók tömegesen keresték 
fel a ref. gymnasiumokat és ott soha semmi 
bántódásuk nem volt, jóakarótól és szeretetet 
tapasztaltak az igazi tőzsgyökeres magyar fiuk 
között és soha kémkedés, árulkodás elő nem 
fordult.

De lássuk magát az esetet. A múlt év őszén 
a selmeczi lyceum 7-ik osztályának tanulója le
velet irt a losonczi tanitóképző egyik növendé
kének, melyben azt mondja, hogy 50 tót tanuló 
van a lyceumon, a kik tót könyveket olvasnak, 
a tanárok magatartásáról nem a leghizelgőb? 
ben nyilatkozott. Ezen levél tévesen lévén czi- 
mezve, a losonczi képezde helyett a főgymna- 
siumba jutott, a hol azt felbontották és a sel
meczi lyceum igazgatójának megküldték. A vizs
gálat vezetésével megbizatott, Jankó János he
lyettes tanár, a ki a tót tanulók ablakai alá 
já rt hal'gatódzni, nem forralnak-e valami vesze
delmes p nszláv összeesküvést? Több tanulónál 
a lelkiismeretes vizsgálat nagyobb csomó tót 
könyvet talált. A. végtárgyalás január hó 10-én 
tartatott és pedig d u 3 órától este 9-ig. A 
fő bűn az volt, hogy az illető -r akartak tót egy
letet alakitni, de kísérletük meghiúsult. Hecsko 
Gyula a volt hodrusbányai lelkész árvája, Gra- 
c?a Vilmos bakabányai iparos fia. Petyko And
rás lónyabányai földmives fia az intézetből ki
zárattak s több tanuló kissebb fegyelmi bünte
téssel sujtatott Az egész ügyben fő érdemet 
szerzett Jankó János helyettes tanár, a ki nem 
kiméivé fáradtságot, kutatott, hogy helyes nyom 
ra juthasson. A helyettes tanár ur két hónapi 
nagy fáradtsága után most már megpihenhet s 
nyugodtan készülhet a tanári vizsgára.

Nézetünk szerint sem helyes az. ha a kö
zépiskolai tanulók politizáljak s ha még oly 
ártatlan is a politizálás, mert a politika nem 
való a tanuló ifjúnak De még jobban helytele
nítjük az ily inquisitiókat. A tanári kar az ily 
eljárással magára sem vet szép tényt. Már ma
ga azon körülmény, hogy egy elfogott levelet 
tesz a vizsgálat alapjául nem igen magasztos 
körülmény. A vizsgálat már önmagában is nem
zetiségi érzelmeket hoz a felszínre. Vádaskodá
sok egyes túlbuzgók és árulkodó fráterek részé
ről más intézetekben is előfordultak s az illető

igazgatók elintézték a nagy dob nélkül is a  
dolgot s nem rendeztek razziát a szegény tó t 
tanulók ellen. A selmeczbányai lyeeumban tör* 
tént, a mikor még a mosi nyugalomba vonult 
nagy nevű igazgató volt az intézet ura, hogy 
egy nebuló be vádolta az igazgató előtt tauuló 
társát állitólagos nemzetiségi érzelmeiért. Az 
igazgató jól felpofozta az árulkodót s az ügy 
békés utón elintéztetett.

A tót tanulók többnyire szegény szülők 
gyermekei. A szülők nagy nélkülözéssel küldik 
gyermekeiket iskolába s nem elég, hogy a sze
gény fiú koplal, még a szülőt az az aggodalom 
is epeszti, nem tudja, váljon a szülői háztól el
távozott gyermeket nem küldi-e haza valami 
túlbuzgó inquisitor azért, mert megcselekedte 
azt, a mit másoknál a tanár urak is erénynek 
magasztalnak, meg nem tag a ita  vérét, szerette 
népét. H a a szeretet téves, ám tudós professo- 
rok, a védbástya őrei, tereljék azt helyes me
derbe !

Felekezeti iskoláink hivatása volna akként 
nevelni ifjúságunkat, hogy a népszeretet soha 
ellentétbe ne jöhessen a haza szeretettel. Ha a 
nevelés és szellem, mely felekezeti iskoláinkon 
uralkodik, tisztelet a kivételnek, helyes lenne, 
a selmeczihez hasonló esetek sohasem fordulná
nak elő !

Tót gyülekezeteink áldozatot hoznak e 
„védbástyákra,“ melyekből várják jövendő pap
jaikat és tanítóikat — s évről-évre ha-lják m int 
zárnak ki azokból egy csomó tanulót nyelvkér
dés miatt A közalapra adózni kötelesek, de nem 
kötelesek az ily barátságos, testvéries érzelmű 
intézeteket önkéntes a lományaikkal támogatni. 
Gyermekeiket adják a helyesebb állami intéze
tekbe, melyekben kevesebb a helyettes tanár s 
melyekben ily inquisitiók nem fordulnak elő 
és csináljanak minél több helyet a felekezeti 
intézeteinkbe tó iuló recipiált polgártársaink 
gyermekeinek, had tündököljenek a védbástyák 
továbbra is s ne legyen alkalmuk és „anya
guk“ szereplésre!

KÜLFÖLD.
A nagy hatalom. Egy külföldi zsidó műben 

a következő szavak olvashatók : „Ha a zsid ók  köl
csönös védelemre egyesülnek, oly erősekké lesznek, 
hogy senki sem bir velők. Van hatalmuk államo
kat ostromolni, kereskedelmet aláásni és mivel az 
egész földkerekségén el vannak terjedve egy bizo
nyos államot oly rósz hírbe hozhatnak, hogy arra 
nézve minden vállalkozás lehetetlenné lesz. A leg
hatalmasabb állam kormánya 24 óráig sem tart
hatja magát, ha az egész zsidóság ellene fordul.“ 
(St. Ev. St.-blatt 7. sz,)
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Németország, A b a j o r  ág. h. cv. országos 
egyház lélekszámú 1895. végén 1,204,432. Az egy
házba tért 134 és pedig a róm. kath. egyházból 
101, az ó kntholikusból 2, a ref-böl 2, különféle 
szektákból 17, a zsidóságból 11, a felekezetnelküli- 
ekből 2. Kiléptek egyhazunkból a róm. kath. egy
házba 154, a gör kel. egyházba 1, a református 
egyházba 1, a szektákhoz 48, a szabad vallásos 
gyülekezetbe 21, felekezetnelkiilivé lett 0. A vegyes 
házasságok közül 57°/0 egyházunkban köttetett, a 
mi elég jó jel a túluyomólag kath. országban. A 
polgárilag kötött házasságok közül 09,1 ° 0 egyliázi- 
íag is megköttetett. 26,45S halott között 220 ön
gyilkos. Az úrvacsorához járult az összes lélek- 
szám 07,9%.

Jótékony adományokban befolyt 1,460.072 
márka 18 pf. A belmisszió ózdijaira adakoztak 
331,602 márkát, a k ül misszió czéljairu 118,314 
márkát.

Az egyházi élet az utolsó évben sem hanyat
lott. bár erős küzdelmet kellett vívnia a rom. kath. 
egyházzal, mely a vegyes házasságok terén nem 
lankad a lélekhalászatban. A hívők egészséges 
zöme ragaszkodik az egyház intézményeihez, szo- 
reti egyházát. (A. E. L. K zt.)

Franc/iaország. Párisban a katholikuso k ke
resztyén színházat alapítottak, hogy a más szín
házak rósz befolyását ellensúlyozzak. Február 1 én 
volt az első elöadas ez uj színházban. „Adáin és 
Éva" ezimű drámát adták elő, de a közönség már 
ezt az első előadást is nagyon unalmasnak találta 
s a róni. kath. lapok sem titkolhaiják az uj intéz
mény első balsikerét.

BELFÖ LD .

Sárkány Sámuel bányakerületi püspök
50 éves lelkészi jubileuma.

A bányakoriilet ősz íőnásztora e hó 
10-én ünnepelte 50 éves lelkészkedésének 
emlékét. Gyülekezete, melyben 50 éven 
át hűen teljesítette hivatását a szeretet és 
tisztelet számos tanúbizonyságával el hal
mozta őt. Az ország minden részéből ösz- 
szesereglett egyházi férfiak jelen voltak 
a gyülekezet ünnepelvén. Megható az a 
pár szó, melyet ajuhillans a templomban 
mondott: „50év óta hirdetem az U r igéjét 
e szent helyről, ma 50 éve elősször. Visz- 
sza oillantva az 50 év.történetére, annak 
minőén napja Isten kegyelmének tanú
sága. Ha csüggedtem, ő mondotta, ne félj 
ne rettegj; ha veszély környezett, ő men
tett meg. A 48 viharaiból, mikor annyi 
nemes életet követelt a haza áldozatul, 
engem e csöndes helység csöndjében meg
oltalmazott. Elragadta a halál szeretett

hitvestársamat,‘ravatalon sirattam remény- 
dús gyermekeimet, a betegség erőtlenitő 
lázai támadták életerőmet. S az Ur hit- 
vestárs helyett adott liitvestársat, megál
dott ismét gyermekekkel. S ma ezek kö
rében megtörve bár, de hitben erősen 50 
éves papi működésem után áldom az Ur 
szent nevét. Hála az Urnák, köszönet 
azoknak, kik szerény egyházamban ez 
alkalommal fölkerestek.“ Hálája jeléül 
1000 koJonás alapítványt tett a jiilisi egy
háznak és ÍOO koronát kiosztásra adott 
a község legszegényebk lakosainak, nagy 
adomány ez az ev. püspök szegénységé
ből. — Az alázatosság és szerénység rit
ka példány képe ősz főpásztorunk s hívei 
tisztelői kérését hallgassa meg az Ur s 
adja, hogy az ötven éven tói is tisztelhes
sük és szerethessük őt sokáig!

Lapszemle. A „ P r o t e s t á n s  e g y h á z i  
é s  i s k o l a i  L a p “ 7-ik száma „Beteg társadalom“ 
ezimű ezik kében a jelen kor fő bűnének a tévhi
tet és hitetlenséget tartja. Azért piszkos nálunk a 
politika, mert kiaszott belőle a koresztyén ethikai 
tartalom. Azért nagy a társadalmi corruptio, mert 
az erkölesiség helyett hatalmaskodásból, furfangból, 
élelmességből, szóval az úgynevezett életrevalóság
ból csinálunk virtust. Végro azzal vészi elmélke
dését : „Korunk társadalma beteg Azért beteg, mert 
elfordult az istenség életadó közösségétől. Elzárta 
magát ennek életvizeitől. Vezessük vissza a lelke
ket az élő Istenhez : megújulás, erkölcsi újjászüle
tés, társadalmi és nemzeti mogujhodas tárnod be
lőle. A visszavezető és megújító erő Krisztus és 
az ő evangéliuma, moly Istonnek hatalma mind.- 
azoknak, a kik hisznek benne.“ Nagyon helyes 
elvek ezek, de éppen őzért nem szabad a libera- 
lismust azonosítani a protostantismussal, 'mely sok 
tekintetben előidézője a posványos állapotoknak. A 
liberalismus bálványai úgy is már dűlőiéiben van
nak. Keresztyén hit és szellem lehet a mi meg
győződésünk szerint is az egyedüli szabaditó 1

A „Prot. egyh. és iskolai Lap44 egyik czikké- 
ben megrója Ferenczy Gyulának lapunk első szá
mában ismertetett czikkét, melyben az ajánlja, hogy 
nemzetiségi indokból kezdjék meg a térítést a gö
rög katholikusok között, Erre azután Ferenczy 
Gyula a „Debreczoni Prot. Lap“ 7-ik számában a 
„hazáról“ czikkezik és a haza ellenségei közé so
rolja a „Prot. egyh. és iskolai Lap“ szerkesztőit is 
az általánosan ismert és aJcsépolt frázisok elmon- 
désa után igy zárja be czikkét: „Hamis próféták 
állottak elő és azt tanítják, hogy a hazát szeretni 
olyan mellékes dolog, s a haza fogalma nem egyéb, 
mint puszta prédikációi díszlet.

Magyar református testvéreim, no higyjetek 
nekik,“ A szerkesztő pedig a következő épületes 
megjegyzést fűzi a czikkhoz : „Valóban alig volt 
egyházunkban veszedelmesebb irány, mint a minő
vel legújabban BudapostrŐl fenyegetnek. Oly té
velygés, a moly megtagadása lenno, ha érvényosül 
a magyar ref. egyház legféltettobb és legtisztesebb 
tradícióinak . Vigyázzunk atyamfiai, mert mihelyt
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a hazafiság nálunk csak amolyan mellékérdekké
sülyesztetik alá : hátat fordítottunk az igazi magyar 
vallásnak és senki sem mondhatja meg, hogy hol 
fogunk megállani a lejtőn.“ Hát bizony az ily ér
velés csak azt bizonyítja, hogy a „Prot. egyh. és 
iskolai Lap“-nak teljesen igaza volt. Mi már meg
szoktuk, hogy az „igaz magyar vallás“ követői ben
nünket, tót és német evangélikusokat, azonnal pán- 
szlávoknak és pangermánoknak neveznek el — 
hiszen ez a „nemzeti theologia“ nagyszájú dekla- 
mátoraira nézve legkényelmesebb álláspont, Ítélni 
elevenek és holtak felett éz elrejteni a lélek és szív 
ürességét. Ha a theologiai ismeretközlés alaposabb 
lesz, reméljük, hogy teljesen megszűnik ez az egy
házra és hazára nézve egyaránt veszedelmes irány. 
Szent István a pogány magyar vallás helyébe be
hozta a keresztyénséget. A reformáczióban a haza 
legtehetségesebb fiai nyelvkülönbség nélkül azon 
fáradtak, hogy a keresztyénségnek tisztultabb foka 
e hon lakóinak köztulajdonává váljon. íme most 
egy uj irány a régi pogány álláspontra akarja visz- 
szavinni a keresztyénséget. Ez az irány megvetőleg 
szól a kifelé gravitáló nemzetiségi egyházakról s a 
mellett maga ép a nemzetiséget kívánja tenni a 
vallás alapjául. A hazaszeretet nem képezheti egye
sek privilégiumát, még ha magukat az „igaz ma
gyar vallás híveinek“ vallják is. Szerintünk minden 
vallás hive szeretheti hazáját és a komoly vallá
sos ember a hazafiasságot nem taríja üres czimtáb- 
lának, sem takarónak. A nemzetiséget egyedüli 
életelvül tennünk nem szabad és igazi keresztyéni 
állásponton nem is lehet. Az egyház lehető legna
gyobb sülyedése az, ha bármily politikai elv téte
tik a keresztyén világnézet helyébe. Üldözést, hí
veinek gyengeségét, mindent átélhet az egyház ; 
de hitelveinek, hitalapjának megváltoztatása az 
egyház sírja, melyből nincs feltámadás! Mi teljesen 
osztjuk azon nézetet, melyet a hazafiságra nézve 
papjai előtt kifejtett Samassa egri érsek, midőn 
azt mondja : „És meggyőződésem, hogy hazája 
iránti kötelességét az a pap rójja le igazán, ki papi és 
lelkipásztori hivatásának mindenben lelkiismerete
sen megfelel; hogy állásunkhoz ez a legméltóbb, a 
hazafiságnak ez a legfönségesebb megnyilatkozása.“ 
A „Prot, egyh. és iskolai Lap“ 8 számában „Mit 
keresitek a más szemében a szálkát“ czímű czikk- 
ben élesen felel Szabó Aladár a debreczeni igaz 
vallás híveinek s befejezi czikkét azon idézettel: 
,,nem tudom, hogy fog-e még valaki valaha a 
„Debreczeni Prot. Lap“-pal foglalkozni, de merjük 
állítani, hogy a gyalázat ama polczáról, melyre mi 
most felhelyeztük, nem egyhamar veszi le va
laki.“

Az „E v. G l o c k e  n“ 4. számában foglalkozik 
Gajári ur kijelentésével az országházban, mely sze
rint a mostani uj anyakönyvvozetők magasabb in- 
telligentiával bírnak mint az eddigiek bírtak. Sze
rintünk a Lberalismus oly oszlopos fórfiainak mint 
Gajári ur ilynemű állításait kár komolyan venni, 
mert az ily állítás csak azt bizonyítja, hogy ahhoz, 
miszerint valaki országgyűlési képviselő lehessen, 
nem szükséges túl magas intelligenczia, sőt, úti fi
gura docet, lehetnek egyesek, kiknek intelligenczi- 
ája az uj anyakönyvezetők intelligencziáján mé
lyen alantabb áll. Az egyetemes gyűlési jegyző
könyvről azt mondja: „Az egyetemes gyűlési jegy
zőkönyv végre egy negyed óv múlva a lelkészi hi
vataloknak megküldetett és ez alkalommal egy

nagy, vastag és meglehetősen üres füzetet képez 
az." Az egyházi ügyeknek gyűléseken való elinté
zése nálunk a lehető leghosszadalmasabb.

A „ C i r k e v n é  L i s t y "  2-ik számának ve- 
zérczikkében reá mutat azon veszélyre, melyet az 
L894. XXXII. t. czikk rejt magában egyházunkra 
nézve. Ép oly veszélyes volt az 1681. t. ez. 25. 
§-ának azon záradéka : , .salvo tamen jure domino
rum terrestrium.“ A czikkező szerint gyenge dias- 
poránk el van veszve. A régi időben hiterős híve
ink ellenálltak a kisértésnek, de ma különösen azon 
egyházak, melyeknek hívei Budapestre és Bécsbe 
járnak munkára nem állnak oly erősen. Végre czik
két azzal fejezi be : „Az egyházpolitikai törvények 
és különösen az 1894. XXXII. t. czikk revíziója 
legyen jelszavunk, ha szeretjük egyházunkat és ha 
szivünkön fekszik annak virágzása vagy hanyatlása 
hazánkban.“ Mögöttünk vannak már egy évnek 
keserű tapasztalatai. A liberális alkotások leglel
kesebb barátai is már kijózanodhattak, ha csak 
nem vakok. Nézetünk szerint ki kellene monda
nunk és ahhoz szigorúan ragaszkodunk, hogy csak 
olyan vegyes párt esketünk, mely gyermekeinek 
evang. vallásu nevelést biztosit.

A „ Re l i g i ó “ több számában Dr. Böhm Já- 
no czikkezik a szláv liturgikus nyelvről. VIII. János 
pápa megengedte a szláv liturgiát s erre aczikke- 
ző szerint nemcsak elvi okok bírták a pápát, hanem 
azon körülmény is, hogy oly néppel áll szemben, mely 
Europa lakosságának több mint negyedrésze. Ez is 
valódi kath. felfogás, melynél a szám határoz az isten- 
tiszteleti nyelv, a liturgia nyelvének a meghatározásá
nál. A 15. sz.-ban „Egy év története a székesfejórvári 
kath. kör életéből“ czimü czikk tanuságos reánk 
nézve, hogy miként működnek különösen az egy
házpolitikai törvények óta gomba-módra szaporodó 
kath. körök. A czikkező jelentését azon buzdítás
sal zárja be: „Harczoljunk, küzdjünk, szenvedjünk 
tehát mindaddig, mig dicsőségünk napja felragyog.“ 
Újabb időben a tulnyomólag prot. Békósmegyében 
is sorra kath köröket alapítanak. Váljon nem 
volna e helyes ép ezen helyeken, hol az ev. lakos
ság túlsúlyban van, megkezdeni az evangélikus 
körök alapítását ? Mi nem kezdtük meg a feleke
zeti elkülönítést, de szemben a kaiholikus szervez
kedéssel tétlenek nem lehetünk csupa „ál tolerán
sából 1“

Beküldetett. Nagytiszteletü Szerkesztő Ur 1 
A pinkafői temetés-ügyre vonatkozólag legyen sza
bad nekem is nehány rövid megjegyzést tennem.

Mérnyi urnák melegen ajánlanám, hogy ma
gát — mielőtt nyilvánosan felszólal, jobban infor- 
máltassa. Dr. Daxer segédlelkész ur az ón jelenlé
temben mondotta, a mit mondott; jelen volt a 
pinkafői u. n. „főtanitó“ ur i s ; hogy immár Mérnyi 
ur kitől nyerte az informátiót, nem tudom, de tőlem 
bizonyára nem ! Tanácsosabb lett volna azért Méi*' 
nyi urnák nem beszélni „valódi tényállásról“, —- 
mikor ő éppen „elferdített“ tényállást közöl.

Arról, hogy egy ev. lelkész minő functiózat 
és talán hogyan végezzen szerény véleményem 
szerint — semmiféle egyház presbyteriuma nem 
„határozhat“. Akkor ugyan olyan furcsa dolgokat 
parancsolhatnának reánk, ha ez igy volna.

Mérnyi ur szomorkodik a’ felett, hogy egy ev. 
lelkész a kath. fegyelmet dicsőítheti “ No vigasz
talódjék ! Vannak ennél szomorúbb dolgok i s ! Az-



tán meg, lássa kérem, az evang. egyháznak is van 
bizonyos rendje, a melyhez mindenkinek kell, vagy 
kellene alkalmazkodnia. Ha pld. egy egyházban 
(és pedig esperessógi határozatra) csak 13 éves 
gyermeket confirmálnak, szép volna, ha a .szom
széd ev. pap“ szintén nem venné fel a 13 évon 
aluli gyermeket nemcsak a saját, hanoin még sok
kal kevésbbó a más egyházközségéből! Ugy-o?

A mi végül a Mérnyi ur Által eljárása helyes
sége mellett felhozott legfőbb „bizonyítókat“ illeti, 
hát ez bizonyíthatja, hogy a püspök ur rosszul lőtt 
informálva, (mert a felszólítás csakugyan nem jött 
„illetékes“ helyről); bizonyíthatja továbbá, hogy a 
püspök urnák milyen ezen kérdésben az egyéni 
felfogása, do mást, többot, pláne Mérnyi ur eljárá
sának talán egyedül helyes voltát — engedőimet 
— ezt már nem; mert úgy tudom, hogy még od- 
dig a mi püspökeink, sőt zsinataink sem „csalha
tatlanok“. Ennek aztán még katholikusabb „szaga“ 
volna, mint a „lythurgiának“. Ha pld. egy püspök 
„főpásztori“ levólbon a diaspora gondozását érti 
„belmissio“ alatt (és egyéb semmit) egy lelkész 
pedig — az egész, miveit evang. kér. világgal — 
s egészen mást. vagy legalább is sokkal többet, 
hát ezt neki talán szabad ! Vagy ha egy komoly, 
positiv keresztyén szellemű, nagyrabecsült férfiú 
az egész pinkafői temetési kérdésben úgy nyilatko
zik, hogy ilyen dologban „mindenki az ő l ’rának 
áll és esik“ úgy szabad nekem ezt a felfogást 
helyesnek tartani, ha — a ki mondta — nem is 
püspök -  bár méltók épen lehetne az !

Én részemről különben meglehet, hogy a to- 
metést elvégeztem volna, do azt, a ki ezt lolkiis- 
merete elleni dolognak tartja, elítélni vagy Hálám
nál immár rosszabb keresztyénnek tartani nem 
tudom !

De ha arra gondolok, hogy a r. kath. papok 
az ő híveiknek egyéb dolgokat is megszoktak ta
gadni (pld. az absolutiót), a miért aztán sohasem 
veszi igénybe senki az evang. egyház szolgálatát, 
valamint ha a Nagytiszteletü Szerkesztő ur által 
kifejtetteket is komolyan fontolóra veszem, nagyonis 
megfontolandó dolognak tartom, váljon a mi evang. 
egyházunk és szolgáinak tekintélyével összofér-e 
mindenkor arra a hálátlan szerepre vállalkozni, 
melyet igy jutalmaznak, végül is : „Der Mohr hat 
seine Pflicht gethan, der Mohr kann geben !“

Stráncr Vilmos, 
pinkafői evang. lelkész.

Ugyancsak a fentnevezott ügyben a következő 
sorokat vettük :

Nagy tiszteletű Szerkesztő ur!
Mérnyi Adám felső-eőri lelkész ur „boküldőtt- 

jéreM a következőket jegyzem meg.
Az a Mautsch nevű ember nov. 16. előtt lőtte 

magát főbe. A „pillanyatni elmozavar" orvosilag 
nem konstatáltatott. Mérnyi lelkész ur „senkit 
sem sértő egyházi beszédjében“ az ón informáczióm 
szerint az irgalmas szamaritánusról szóló hasonla
tot is felhasználta, amelynek alkalmazása alig le
hetett „nem sértő.“ Én a temetésért az ev. papiak
ban megjelent feleknek nőin azt mondtam, a mit 
Mérnyi ur ajkamra ad, hanem csak azt, hogy ne
kem ez esetben lelkiismeretem tiltja a halott elte
metését ; a Mérnyi ur által u. n. „főtanitó“ urnák 
meg azt mondtam, hogy én ez esetben a halott 
eltemetését felebaráti kötelességemnek el nőm is

merhetem. Ez pedig mást jelent, mint az, hogy az 
öngyilkos mint katholikus és öngyilkos nem fele
barátom.“

A halott eltemetését folebaráti kötelességem
nek azért nem ismerhettem el, mert csak a r. kath. 
lolkósz parochiális joga megsértésével tehettem 
volna, a mi jogtalanság (1. Pót. 4, 15.) Jogtalanság 
elkövetésére nincs sem szeretet, sem kötelesség, a 
moly engem kónyszoritson. (Kom 12. 9.) Csak ha 
a r kath. lelkész mogadta volna az engedélyt, nem 
forgott volna fon jogtalanság és jött volna illetékes 
helyről a felszólítás.

De nem avatkozhattam be a r. kath. ogyház 
fogyelini iigyébo és nem tehettem illuzioriussá egy- 
házfegyolini intézkedését sem, mert ón Mérnyi ur 
furcsa ellenérvei daczára az egyházfegyelmet nem 
csak a r. kath., hanem az ev. ogyházra is szüksé
gesnek tartom. A prot. Németországban ezt kath. 
felfogásnak nem ismerik el, mint a liturgiát (nem 
lythurgia, ami — kőfaragás) sem. Ott őzt a halot
tat inár csak azért sem temették volna el, mert 
öngyilkos, még ha ev. is volna. így a r. kath. 
egyház fegyelmi ügyébe bele nem avatkozhattam, 
mert nekoin sem tetszenék, ha ők velünk szemben 
követnének el ily jogtalanságot. De még ha Ők 
meg is teszik, ez még nem volna elegendő ok arra. 
hogy mi ezt nekik visszafizessük. (Kom 12, 17, 19.) 
Legkevésbé lett volna szabad a jogtalanság azért, 
hogy egyet üssünk a kath. papságon. Evvel nem 
mi vélj ük a béke ügyét. Hanem, hogy ezt igenis 
tosszük, ha egymásnak jogait respektáljuk, mutatja 
az a szívélyes köszönő levél, melvet a r. k. plébá
nos lelkészi hivatalunkhoz intézett.*)

Dr. Daxer György, 
pinkafői evang, s. lelkész.

Unitárius misszió. Az unitárius szekta, me
lyet egyik theologiai tanárunk hévvel védelmezett, 
igazán magasztos és nemes missziót végez. Állo
mást képez azok rószéro, kik a felekezetnélküliség 
felé eveznek. Egy alföldi ev. gyülekezetben a soci- 
alisták előbb unitáriusokká lesznek -  lóvén ott az 
adó rendkívül csekély. Az uj hívek kissé megme
legednek az uj állomáson s azután majd a feleko- 
zetnélküliségbe térnek s igy az okos fők sem
mivé teszik az uj törvény azon vélt korlátját, mely 
szerint a felekozotnélküliek az elhagyott egyház 
adóját kötelesek 5 év után fizetni kulturális célokra I 
íme a szabadság noiues szellőmé!

A lónyabányal lelkészválasztás. A mi Vi
tális József által aláirt közleményben személyem 
ellen felhozott vádakat illeti, szolgáljanak eljá
rásom igazolására a következők.

A lónyabányai lelkészválasztást megelőző 
napon, mely választás múlt év deczeinber 
6-én ejtetett meg, —  én, mint az egyház fel
ügyelője, oly szándékkal jelentem meg az egy
házban, liogv a választást megelőzött és szárny
ra kelt tiltott cselekményekről a lielyszinéu sze
mélyes ér.esülést szerezzek, —  'fettem azt mint 
olyan, a ki hivatva voltam az egyházban tör
téntekre felügyeletet és ellenőrzést gyakorolni.

• Részünkről ozzol a vitát bofejozettnok nyilvánítjuk.
Szerk,
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A lónyabányai körjegyző ur jelenlétében 
több egyháztag tanúbizonyságot tett előttem ar
ról, hogy az egyházban a választást megelőző
leg olyanok történtek, minők egyházi törvénye
ink szerint meg nem engedhetők.

Tudomásomra jutott, hogy a l.-bányai biró 
felhasználva bírói állását, bizonyos ürügy alatt 
házról-házra járt, az egyháztagokat azon kijelen
téssel terrorizálta, mikép ha Vitális Gyula párt
ján nem lennének, vele a biróval gyűlik meg 
a bajuk és ha azt nem választják meg lelké
szüknek, ő kitér nazarenusnak vagy kálvinista 
lesz.

Úgyszintén értesültem arról, Udornya fiók 
egyházban a választást megelőzött napon, a biró 
az ottani választók nagyobb részét a biró házá
ba rendelte, őket az asztalon kitett ivre oly 
czélból Íratta alá, hogy Vitális Gyula zólyom- 
lipcsei lelkészre fognak szavazni.

Hogy az udornyai biró azon ténykedésé
ről meggyőződést szerezzek, a választást meg
előző napon kimentem U dornyára a lónyabá- 
nyai körjegyző úrral, a kurátor házában a bi
ró ténykedését tanuk előtt 1 eismerte, sőt azt 
sem tagadta, hogy az aláirási ivet czikkaláiró 
Vitális Józsefnek kézbesítette.

Ezen események alapján kötelességem volt > 
a  választást vezető egyházi elnököt arra kérni, 
bogy tekintetbe véve a törvényeinkbe ütköző 
tényeket, Vitális Gyulát a jelöltek sorából zárja 
ki. — Az általam felsorolt tények valódiságát 
a  gyűlésben több egyháztag mint megtörténte
ket bizonyította, annak daczára, a választógyü- 
lést vezető egyházi elnök jónak látta Vitális 
G yulát a jelöltek soiából ki nem zárni.

Az igaz, hogy felszóllalásom közben a lónya- 
bányai biró, a ki érintve volt, lázitó modorban 
tiszteletlenül viselkedett, a miért őt az egyházi 
elnök ur rendre utasította, tőle a szót megvonta, 
s i e  helyes volt. De szerintem helytelen volt, 
bogy Vitális Józsefnek mint érdekelt félnek 
meg volt engedve a felszóllalás, melylyel* az 
egybegyült hiveket a templomban megtartott 
gyűlésen felizgatni, fanatizálni, lázitani, terrori
zálni, ügyének megnyerni, engem gyanúsítani 
és sérteni igyekezett.

En nem azért mondtam le felügyelői tisz
temről, a mint azt Vitális József közleményé
ben mondjá, hogy kudarczot vallottam, de azért 
mert ő felszóllalása közben engem nyilvánosan 
a gyűlésben megsértett azzal, mintha én felszól
alásom m al konkolyt kivánnék hinteni az egy

házban.
Igaz, hogy Vitális József meggondolatlan 

és az indulattól remegő hangon előadott kifaka-

dásait a gyűlésben visszavonta és bocsánatot 
kért, de azzal a sértést el nem enyésztél te.

Hogy pedig én jelöltem mellett, mint azt 
Vitális József közleményében mondja, kortes
kedtem, azt határozottan visszautasitom — Ha 
én korteskedtem volna, úgy bi/onyára képes 
lettem volna jelöltemnek pártot szerezni.

Az én korteskedésem abból állott, hogy a 
jelölő gyűlés előtt megtartott értekezleten jelöl
temet az egyházi hívek figyelmébe melegen 
ajánlottam, a mit azok szivesen vettek és jelöl
temet a kandidansok közé első helyre kívánták 
tenni, ez a jelölő gyűlésen meg is történt.

Hogy pedig én a kezeimnél lévő, szavahi
hető becsületes egyházhivek által kiállított és 
aláirt, az általam a választógyülésen felhozott 
törvényeink szerint meg nem engedett cselek
ményeket bizonyító adatok alapján a választást 
nem támadtam meg, annak egyedüli oka, mert 
nem kívántam az amúgy is felizgatott kedélye
ket fokozni és nem akartam  azt, bogy az egy
ház hosszabb ideig lelkipásztor nélkül maradjon.

Végezetül hangsúlyozom, hogy én a lónya- 
bányai lelkészválasztás ügyében, «em a helyi, 
sem a vidéki lapokban nem irkáiban, sem má
sok az én utasításom folytán nem Írtak,*) Vitális 
József kutassa, kik látták ildomosnak, hogy a 
szóban levő választást a nagyközönség előtt szel
lőztessék és akkor forduljon azok ellen, az elle
nem szórt gyanúsításokat pedig vonja vissza.

Ezen, a valóságnak megfelelő közleménye
met a mélyen tisztelt nagy közönség és nagytisz- 
teletü szerkesztő ur bírálata alá bocsátva( mély 
tisztelettel vagyok

Gdbcr Gusztáv.

Az eperjesi ág. h. evang. I. anyaegyház év
könyve az 1896. évről. I. évfolyam. Eperjesen 1897.

Az értesítő elején közölve vannak a statiszti
kai adatok, Született 21 lélek, meghalt 22. Confir- 
máltatott 16 gyermek. Hirdetve és esketve volt 8 
pár, ezek közül 6 vegyes. Úrvacsorával éltek 564-en. 
Áttértek hozzánk 3-an. Tőlünk senki el nem ment.

Az egyházi tisztviselők között első helyen 
vastag hetükkel van emlitve az egyházfelügyelő — 
s a lelkész közönséges belükkel foglal helyet a 
többi „tisztviselők“ között. A kis egyháznak két 
felügyelője és egy lelkésze van s igy a felügyelet 
semmi kivánni valót sem hagy hátra.

A régi nyelvek szerinti elnevezés helyébe a 
zsinat rendelkezése folytán számok lépnek. így a 
német-magyarajku egyházból lett Nr. I. egyház és

*) A deczemberi számban közölt czikket Gáber Gusztáv 
u r nem irta, sem árrá semmiféle befolyással nem volt. A vi
tát ezennel bezárjuk. Szerk.
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a tótajku egyházból hihetőleg Nr. H. egyház. Ez 
is hazai ág. h. ev. egyházunk ogyik specialitása, 
amely az egész világon egyedül áll. Amerikában 
ma is az esperességek nyelv szerint vannak elkü
lönítve, de hihetőleg ott is követni fogják példánkat.

Az értesítő meleg szavakban emlékezik meg 
a lelépő s nyugalomba vonuló lelkészről, Sztohlo 
János érdem, esperesről. Az uj lelkészválasztást 
előtt egybe akarták a Nr. I. ós Nr. II. egyházat 
olvasztani, de a kísérlet nőm sikerült. Erről az ér
tesítő következőképen emlékszik m eg: „Most, mi
kor legszentebb törekvésünk zátonyra jutott; mikor 
hiába vetette latba egyházunk intclligoncziájának 
minden erejét, hogy kiemelje egyhazunk szekerét 
a nyelvek szerint való elkülönítés feneketlen ká
tyújából ; mikor a patriárkális világ avult intézmé
nyét nem sikerült a közegyház intenczióinak meg
felelően újjá teremtenünk: nyugodt lélekkel ós nehez
telés nélkül térünk napirondro a sikertelen próbál
kozás fölött a biztos tudatban, hogy a jó ügy 
előbb-utóbb diadalt arat. Adja az Isten, hogy az 
általunk hangoztatott ige mielőbb testet ölthessen 
a két testvér-egyháznak közigazgatási szempontból 
is áldásos egyesülésében.“ Úrvacsora évenként csak 
kétszer szolgáltaik ki, a mit felölte kevésnek tar
tunk.

A gyülckozetnek van helyi gyámintózete. A 
Herfurth félő 40,(KX) frtos alapítvány lehetővé tette 
a leányiskola fejlesztését. A város képviselő-testű 
lete 50,(XX) téglát szavazott meg az egyháznak.

Az értesítőt az uj lelkész ifj. Druskóczy Lajos 
zárszava a hívekhez zárja be.

Értesítő a pesti ág. liitv. ev. magyar egy
ház hívei számára az 1807. évre Nem sok mon
dani valónk van ezen értesítőről, mert száraz és 
üres, mint egy hirdető tábla és rendezetlen mint a 
mythoszi chaosz. Az ember tulajdonképon nem is 
tudja, melyik évről számol be, 1895 , vagy lí-96-ról; 
egy fővárosi gyülekezettől többet vártunk volna!

A gyülekezetnek egyházi alapja 80780 frt 24 
krt, szegényalapja 824 frt 78 krt, a templomi ének
lés fejlesztésére szolgáló alapja 5112 frt 50 krt tosz 
ki. Hagyományok c?imén a lefolyt évben 600 irtot 
kapott. Az egyliáztagok évi járulékai 2194 frtra, az 
áldozatok 655 frt 76 krra rúgnak. A „Jelszó“-ala- 
pitvány, melyet még Székács superintendens az 
egyházi tőke gyarapítására létesített, 5394 frtból 
áll. A női gyámintézet múlt évi gyűjteményéből 
63 frt 90 krt. az egyctomes evang. gyámintézet 
pénztárába szolgáltatott be, a szendi evang. gyü
lekezetnek pedig keresztelési és urvacsorai szont 
edényeket ajándékozott.

Az 1896. évről szóló anyakönyvi adatok a kö
vetkezők : úrvacsorával élt 2193 bitsorsos, keresz- 
teltotett 609 lélek, eonfirmiltatott 188 gyermek, 
eskettotett 14b pár, temetlotett 355 egyén. A ke

resztelések körül a magyar és német egyház kö
zött némi kis clkerosztolési barcz fordul elő.

Az 1895. évről szóló lolkészi jelentés, mely az 
1896. 87cpt. 8 án tartott közgyülóson felolvastatott 
az egyházpolitikai törvények életbeléptetésére való 
vonatkozással azt mondja: „hivoinknok az egyházi 
élottől való rohamos elidegenedéséről szó sem lehet. 
Ev. csnládnink most épen úgy megkereszteltetik 
gyermekeiket, halottaik eltakarításánál most is épen 
úgy veszik igénybe lelkészi ténykedésünket mint a 
múltban.“*) Az oskotésoknól azonban apadás mu
tatkozik ; a vegyes párok kissobb mérvben esküsz
nek nálunk. Legfeljebb 8 százalékot tehot ki azon 
jogyospárok száma, kik az egyházi esketést mel
lőzték. A gyermekek vallásáról szóló uj törvény- 
nyol csak nohány vogyes vallásu pár ólt egyházunk 
javára Vallásváltoztatás révén ezen egyház 23 tagot 
vesztett ós 51 lelket nyert.

—n.

Egyházi események. A lónyabányai egyház 
nagy lelkesedéssel lelkészének Zsámbor Pál bal.- 
gyarmati segédlelkószt választotta.— A bugyikfalvi 
egyház egyhangúlag lelkészének választotta Chrias- 
tely Gyula nyíregyházi segódlelkészt. — A modorki- 
rályfai egyház uj paplakot épit mintegy 8000 frt 
értékben. — A bukoczi egyház a lelkészi fizetést emel
te, de még igy sem érve el az a 800 frtot a felsőbb 
egyházi hatóság rendeletére a lelkészválasztás el- 
napoltatott. — A dunáninneni kerület feliigyeiőjo 
Laszkáry Gyula saját egyházközségében mint fel
ügyelő jelölt kissebbségbon maradt. — A rostocki 
theol. takultás Baltik Frigyes dunáninneni püspök 
urnák tbeologiai tudori oklevelet adományozott. A 
b.-csabHi egyház a jaminai külvárosban a régi pap
iak helyébe szép uj paplakot épit még az év 
folyamán. — A szarvasi uj templom már egészen 
készen áll a papiakkal egyetemben s nem sokára 
fel lesz szentolve és átadva ezéljának. Egyike ez 
az alföld legszebb ev. templomainak — ós szépen 
dicséri a szarvasi evang. hívek áldozatkészségét és 
a vezetők buzgóságát!

Lelkészi körök A zsinati törvény rendelke
zései között bolyét foglal az is, hogy a nagyobb 
egyhazak külön lelkészi körökre osztandók. p]ddig 
még egy egyház sem tett kísérletet e téren, pedig 
az alföldi nagy egyházakra nézve létkérdés az, 
hogy a világi hivatal jellegével biró hetes rendszer 
minél élőbb felváltassék a leikószi körökkel. Igou 
kívánatos volna, ha az egyházi hatóság ezen 
ügyet tanulmány tárgyává tenné a külföldön s ak
ként a gyülekezeteknek útmutatással szolgálna.

• Korán van még nyugta előtt dicsérni a napot.
Szerk.
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Sch. K. Sz. Gy. Az egyházi értesítőt megkaptam, köszö
nöm. Legközelebb több egyházi értesítő ismertetése megjelenik.

G. G. Losoncz. A beküldött védelemből helyszűke miatt 
csak nehány jelentéktelen pont maradt el.

—gy. Csak úgy szorgalmasan tovább. Mi anyagi ká
rokról úgy is keveset szólunk — mások, ha egyik másik 
állásból kiesnek, kapnak azonnal gazdag „sine cura“-t. A 
liberalismus követelte a szegény ev lelkész pár forintját.

—j. Szép elv az a szellemes mondás, hogy a prot. 
püspök rezidenciája fő uraink szivében van, de kérdés vál
jon  ők nélkülöznék-e kastélyaikat, ha azok helyett „szivkas- 
iólyokat“ nyernének.

G. J. KJ. Köszönöm a beküldött lappéldányokat és a 
megjegyzést is. Mi már hallottuk mint vélekednek némelyek 
lapunkról. A p-megyei alesperes ur külön czikkben is mél
tatta érdes tenyerünket — és mi azt a kirohanást érdem
leges válaszra sem m éltattuk; mert igazi érvekre van csak 
válaszunk s a gyanúsításra szánalmas mosolyunk. Utunkon 
haladunk és élünk tovább bármennyire is nem tetszik az né
mely képzelt nagyságnak és kiváló kapacitásnak.

K. Bf. A küldött külföldi lap érdekes közleményét 
helyszűke miatt nem értékesíthettem. Köszönöm.

— n. Ingyen példányokat egy évnél tovább csak az 
esetben adunk , ha az illető indokolt kérelmet intéz a szer
kesztőséghez. Egész esperességnek ingyen példányokkal a 
jövőben nem szolgálunk; mert azt már nem tekinthetjük 
jótékonyságnak, hanem visszaélésnek. Okulunk.

Az előfizetés m egújítását kérjük  !!

Német nyelvben jártas
káplánt

keresek — Fizetése teljes ellátáson kivül 
évenként 100 frt — Az állás a z o n n a l  
elfoglalandó

Frank Károly,
ev. lelkész.

Petőfalva (u. p. Nagy-Marton) Sopron m.

Pályázat.
Alólirott tót nyelvben jártas segédlelkészt ke

res. Fizetése lakás és teljes ellátáson kivűl 300 frt.

Koren Pál
aradbékési esperes, b.-csabai lelkész.

Pályázat.
Hivatalomnál most márczius havában betöl

tendő az irodavezető — segódlelkészi állás. A te
endők a czimben foglalvák. Megkivántatik a ma
gyar és a tót nyelvben való jártasság. A fizetés 
évi 600 frt. és 150 frt. lakpénz. A folyamodványok
ban az eddigi működés kitüntetendő. Az iratok 
hozzám f. é. márcz, hó 15-ig benyújtandók.

Balassa-Gyarmaton 1897. febr. hó 16-án.

Ballik Frigyes,
________ ______________dunánineni ág. h. evang. püspök.

A konfirmáltaknak
igen ajánlható Bodicky C. csorbái 
lelkész (Liptó megye) „Památná knizka 
pre konfirmovanych" czimü könyve, mely 
a szerzőnél kapható s melynek ára 10 
kr. Az ár előlegés beküldése mellet bér
ig £ mentve'^ küldi a szerző e könyvet.

B.-Csabai evang.egyházi könyvkereske- 
jP  désben következő művek kaphatók;
S ' G yúrttz  : Hit Oltára 1 frt. 
î S Koren P á l : „Pál apostol zsidókhoz Írott 

levele“ 2 frt.
Koren P á l : Dr. Luther M. kiskátéjának 

1$ magyarázata: köt. 25 kr.
L inder K. : Yyklad sralého katech. köt.

M  35 kr-
Tranovsky : Modlitby. kötve 1 frt
H. Zalansky ; O cistoté duse i téla. köt. 35 kr. 
Ceslar : „Rozeznáni pravdy odbludu“ J5kr. 
S ta rc k ; Tägliches Handbuch in guten 

und bősen Tagen. Kötve tokban 75 kr. 
Dr. J . Habermami : Christliche Morgen 

und Abendgebete kötve 12 kr.
E. Frommel : Bilder ams Dr. M. Luthers 

Leben. Gazdag képdiszszel fűz, 12 kr. 
V o e lte r : Dr. M. Luther. 5 kr.
D. P. K aiser „Philipp Mélánchton“ gazdag 

képdiszszel 30 kr.
Következő olajnyomatok kaphatók:

Dr. Luther Márton arczképe 50'40 czm. 30 ki\ 
Dr. Luther Márton teljes alak — nép szám. 

kezében a biblia — háttérben a hattyú 
50\40 16 kr.

Dr. Luther Márton a pápai bullát tűzbe 
dobja 50[40 czm. 25 kr.

Dr. Luther Márton lefordítja a bibliát 50|40 
czm. 25 kr.

Mélán chton Fülöp arczképe 50*. 40 czm. 25 kr. 
Leonardo da Vinci 10’ 16 czm. Az urva- 

csora, aczélmetszet 6 kr.
Képek megrendelésénél a csomagolási és 
postaköltség a megrendelőt terheli.

Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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EG Y H Á ZI SZEM LE.
MEGJELEN HAVONKÉNT EGYSZER.

Előfizetési ér
a „Külm isszio“ czimQ 

melléklappal együtt: 
Egész évre . . 2 frt
Fél évre . . . .  I frt 
Egyházi érdekű hirdetés 

egyszeri közlésének 
d i j a .....................*0 kr.

Felelős szerkesztő és kiadó:
SZ E B E R E N Y I  L A J O S  ZS.

ág. h. ov. lelkész B.-Csahán.

* ------- —--------------------------- tt

A lap szellemi és anyagi 
részét illőt") közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

intézendők.
A lap minden hónap 30-án 

tétetik postára.

» ---------------------------------ä

Harmadik évfolyam. 3  Szám. tí.-Csaba. 1 8 0 7 . Mdrczius 3 0

A húsvéti ünnepkör böjtje a komoly 
elmélkedés és önmagába szállás drága 
ideje. Ha valamikor és valaha hangozha- 
tik az a kiáltás: „Mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa !“ úgy bizonyára Krisz
tus keresztje alatt hangoznia kell. Régi 
idő óta az Ur szenvedése emlékének szen
telt eme böjti időszak a tulajdonképeni 
bűnbánat időszaka. Egyházunk gazdag 
aszketikus irodalma különösen int a bűn- 
bánatra. De nem szabad kizárólag az 
egyéni bűnbánatnál maradnunk ; mert a 
bűn nem csak egyesek szívében hat, ha
nem onnan kiáradva megmérgezi azon 
közösséget és összeköttetéseket is, melyek
ben az emberek élnek. A házasságtól 
kezdve egészen az egyházig, mindenütt 
érezhető a bűn hatása. Mindenütt csak 
az által javíthatjuk meg a helyzetet, ha 
megismerjük, beismerjük a bűnt és a bűn
bocsánat áltaj megszabadulunk attól. Azért 
szokás az Űr szenvedésének emlékére 
szentelt időben Krisztus keresztje fényét 
beárasztani a különféle emberi közösség 
és összeköttetésekbe, hog3r a bűn meg
ismerését előmozdítsuk. Az egyházra való 
tekintettel kétszeresen is szükségünk van 
erre. A hither, egyházban az egyház tag
jait ép ez időben fel szokás hívni a bűn
bánatra és arra, hogy az egyházért imád
kozzanak. E helyes szokást ép napjaink
ban kell gyakorolnunk. Az idők jele mind 
fenyegetőbbé lesz és pedig nem csak a 
szent egyházra nézve, hanem annak min
den egyes részére nézve is.

Egyike a legbetegebb és jelenleg leg- 
szorongatottabb egyháztesteknek a mi 
hazai ev. egyházunk.

Kividről reá tör a régi ellenség, az a 
Róma, a mely most különösen felbőszül
tén*) és győzelmi tudattal ellenünk harczra 

i kél. Külsőleg épen úgy fenyegeti a nyil
vános szektáskodás, mint az „Alliance“ 
embereinek lappangó szektáskodó iránya, 
mely külsőleg evangélikus színezetet ölt 
magára. Fenyegeti őt a hithagyás fékte- 

, len szelleme, mely részben liberális re
form alakjában az egyház befolyását a 
népéletre mindig nagyobb mértékben kor
látozza, Rómának és a szektáknak sza
bad kezet enged, részben pedig mint a- 
theisztikus szoczializmus azt áthatni igyek
szik. Mind ezen ellenség csak arra tör, 
hogy elnémítsa a tiszta evangeliomot mely 
egyházunknak életeleme, mellyel áll és 
esik egyházunk.

E külső ellenségekhez sorakoznak 
még a gonosz belső ellenségek. Első sor
ban a puszta névleges keresztyénség, a 
frázisokból táplálkozó „Protestantismus“, 
a melynek alapját gyakran a leggyaláza
tosabb materialismus képezi s mely ná
lunk különösen erősen jelentkezik. To
vábbá a tényleges és elvszerü megtaga
dása a confessionális alapnak lelkészek, 
tanítók s különösen a theologiai tanárok 
által, kik, a helyett, hogy a confessioná
lis alapra vezetnék az egyház jövő mun
kásait, inkább eltérítik őket arról. Azután

Nézetünk szerint a folbőszülésro méltó okot szolgálta- 
I tott az ev és a ref. hivatalos egyház qualifik&lhatlan maga- 
I tartásával a liberális alkotások körül ! Szerk.
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az a nyomorúságos felületesség és  ̂ kül
sőség, a mely az egyház íiclvét a pénztől 
várja s mely minden baj okának köz
mondásossá vált szegénységünket tartja 
s kész egy tál lencséért függetlenségün
ket is szemben az állammal feláldozni. 
Csodálkozhatunk-e még, hogy egyházunk 
oly kevés ellenálló képességet tanusit ? 
Ahol egyházunk confessionális iratainak 
alapigazságait elhomályosítják, részben 
pedig mint túlhaladott dolgokat félre lö
kik, ott a meggyőződésszerü ragaszko
dásnak ezen egyház iránt el kell tűnnie, 
ott magunk semmisítjük meg létünk alap
ját, Csudálkozhatunk-e azután, ha sokan 
az egyházat csak úgynevezett „culturté- 
nyezőnek“ tekintik, mást sem látnak ab
ban mint egy reánk maradt „nagyságot“, 
melyről azt sem tudják, hogy tulajdon- 
képen mit is kezdjenek vele s legfeljebb 
felhasználják a politikai sakjáték egy fi
gurájaként.

Mind ez mélyen megszomoritólag hat 
azokra, kik egyházukat szeretni meg nem 
szűntek. Aggódva tekintenek a jövőbe. 
Nem szabad csüggednünk. Az Űr nehe
zebb viszonyok között sem hagyta el 
egyházát. Lassan szaporodik azok száma, 
kik a szakadás és hűtlenség nehéz kor
szakában az egyház körén belül ragasz
kodnak a confessionális alaphoz. Az Úr 
áldása kisérni fog benneteket testvérek 
és bizonyára sikerülni fog az Űr házát 
megtisztítani a kúfároktól!

De mi most az l Tr szenvedése emlé
kének idejét éljük. Vizsgáljuk önmagun
kat, váljon midőn mások hibáit emleget
jük, nem vagyunk-e mi is méltók az Íté
letre ? Minél inkább megvagyunk győ
ződve arról, hogy az egyház igaz érde
két képviseljük, annál szigorúbb Ítéletet 
kell tartanunk önmagunk felett azon irány
ban, váljon bűneink által nem tettük-e 
gyűlöletessé az Űr ügyét ?

Mindenek előtt tegyük vizsgálatunk 
tárgyává egyéni hitéletünket. Váljon hi
tünk székhelye-e a szív? Váljon isten 
igéje reánk nézve valóban az Isten igéje-e, 
vagy csak az Isteni kijelentés megcson
kított „okmánya“-e? Váljon az isten sze
rinti szomorúságban (II. Kor, 7.) élünk-e, 
vagyis tudatában vagyunk-e annak, hogy 
mi egészen szegény és elkárhozott bűnö
sök vagyunk és naponként sokat vétke
zünk ? Szívből fájlaljuk-e a bűnt ? Bizo
nyosak vagyunk-e arról, hogy a Jézus 
Krisztusért bűnbocsánattal bírunk? Nem

képzeljük-e magunkról, hogy jobb isme
retünk és a nemes harcz. miatt, melyet 
az Úr ügyében harczolunk nagyobb ér
tékünk van az Úr előtt mint ellensége
inknek ? Engedjük-e Krisztust uralkodni 
felettünk akként, hogy az evangeliom 
erejének hatása észlelhető rajtunk? Vál
jon Istenfiaihoz méltóan alázatosak, hűek 
békeszeretőek és engesztelékenyek va
gyunk-e? Önmagunkban és házunkban 
mentek vagyunk-e a világiasságtól, vagy 
csak elméletben vagyunk-e positivek a 
gyakorlatban ellenben nagyon is libe
rálisak ? Mentek vagyunk-e minden ra
jongástól? Nem bizunk-e túlságosan Ön
erőnkben s nem várunk-e sokat a mi 
okosságunk, elszántságunktól ? Nem 
helyezünk-e fősulyt az időszerű előnyökre 
ott is, a hol az egyház léte és egészsé
géről van szó, holott fősulyt kell helyez
nünk az ige és szentségekre, melyek az 
egyház egyedüli oszlopait képezik ? Nem 

i élünk-e vissza az egyházzal, az egyházon 
I kivűl álló dolgokra használva fel azt ? 
Nincs-e személyes ambitio, hiúság, dicső
ség vágy mi bennünk is, szóval nincse- 
nek-e meg mi bennünk ugyanazon rósz 
tulajdonok, melyeket ellenfeleinknél ki
kifogásolunk ?

Végűi; a harczmodorban kifogásta
lanok és pártatlanok vagyunk-e? Nem 
akarunk-e oly dolgok felett is Ítélni, 
melyek felett Ítélni csak az van hivatva, 
ki a szivet és vesét vizsgálja? Váljon az 
egyház jelenlegi nyomorúságos helyzetét 
egyedül az emberi gonoszság és ellene
ink hibái eredményének tartva, nem gon
dolunk-e arra. hogy az az Úrtól reánk 
bocsátott büntetés és megpóbáltatás, 
melynek mi is bűnrészesei vagyunk s 
melyet épen azért bűnbánólag el kell is
mernünk ? Tudjuk-e mi, hogy a szellemi 
harczban csak szellemi fegyvereket sza
bad használnunk s mindenek felett az 
ima fegyverét? s hogy ellenségeinkért 
is imádkoznunk kell ? Könnyű dolog 
bírálni és kárhoztatni azt, amit egyesek, 
különösen az exponált helyen állók, rosz- 
szúl cselekedtek, de gondoljuk meg azt, 
hogy sokszor épen a nagy felelőség el
szédíti az embert és hogy a sátán épen 
azokra tör legnagyobb erővel, kik fontos 
dolgok felett hivatvák dönteni s ez külö
nösen az egyház kormányán és a theolo- 
giai kathedrán ülőkre nézve áll. Segít
sünk e férfiaknak imáinkkal harczolni a 

I sátán ellen, hogy az Úrhoz térjenek és
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sokféle bűnüket beismerve ne tegyenek 
több kárt az Ur szőlejében. Sokat panasz
kodunk, ócsárlunk és keveset imádko
zunk !

Ekként önmagunkat szigorúan vizs
gáljuk s ha ezt cselokedjiike drága böjti 
időszakban, áldásos lesz az reánk nézve 
és alkalmasabbakká tesz bennünket a 
szent harczra. I)e ez csak a biinbánat és 
bit által létesülhet. A hol az ember ön
maga felett kétségbe esik, ott érzi csak a 
kegyelmet, ott él a megbocsátásból s a 
hol ez meg van, ott bízhatja az ember 
ügyét az Urra, ott már biztos a győze
lem.

Kvrie eleison !
** *

ÍV
w

Egy ívj próféta.
in.

.Itaque Christus non est Moses, non exactor 
aut legislator, sed largitor gratiae, salvator 
et miserator, et in i umma, nihil nisi inern 
et infinita misericordia donata et donans."
Luther Ad. dat. I 2M.

Tolstoj szerint Krisztus tanának lényego a 
hegyi beszédben foglaltatik. Arra kell irányozni fi
gyelmünket, hogy az emberek Krisztus parancsola- 
ttiit teljesítsék és mindenkinek adják tudtára nvt a 
világosságot és örömöt, nmelyet azon parancsola
tok teljesítése nyújt az embernek. Krisztus tanát 
Tolstoj a Itegyi beszéd alapján 5 parancsolatba log- 
lalja össze. Ezen öt parancsolat a következő : 1 no 
haragudjál, 2. ne paráználkodjál, 3. ne osküdjél,
4. ne ítéljél, 5. ne öljél. (Graf L. N. Tolstoi „Brief 
an Herrn N. übers. L. A. Hnufl', Berlin O. Jankó.) 
Ez nz összeállít ás önkényes és hiányos. A közép
kor szerzetesei 12 ovangoliomi tanácsot állítottak 
össze a hegyi beszédből: 1) nem viszonozni a rosz- 
szat, 2) nem állni hosszat, 3) a másik arezot is oda 
kell tartani, 1) a gonosznak nem szegülni ellen, 5) 
egy mértföld helyett 2 mértföldnyiro menni, 6) adni 
annak, a ki kér, 7) a kabátra ráadásul a köpenyt 
is oda adni, 8) kölcsönözni annak, aki kér, 9) az 
üldözőkért imádkozni 10) az ellenséget szeretni 
kell, H) azokkal, akik bennünket gyűlölnek jót 
tenni, 12) nem kell gyűjteni vagyont. A solaszti- 
kus tan szerint ezek az úgynevezett evangeliomi 
tanácsok, a melyeket nem kell minden keresztyén
nek teljesíteni, hanem csakis a tökéletes keresz
tyénekre nézve képeznek azok törvényt. Luther

ezen nézet ellen erősen kikol és megbotránkozásá
nak a következő erős szavakban ad kifejezést : 
„Also haben die Juristen und Sophisten dio Kirche 
regiert und gelehrt bisher, dass Christus hat mit 
seiner Lohro und Auslegung ilir Narr uad Gaukler 
müssen sein; und thun dazu noch keine Busse 
dafür, sondern, wolltons noch gerne verthoidigen 
und ihre verfluchte, schiibichto canones gern wie
der aufwerfen, und ihren Papstesel wieder krönen.“ 
(Auslegung dos 5, 6. und 7 kap. St. Matthäi 1532. 
Erlang. Ausg. Bd. 43, 4.) A tévedés mind a róm. 
egyház, mind pedig a rajongók részén onnan ered, 
lugy nem tosznek kü'őmbséget Krisztus országa, 
moly nem e világból való és a földi ország között 
Krisztus nem uj parancsolatokat, hanem uj életet 
és kegyelmet hozott a világra. Es itt alkalmazzuk 
Luther azon mondását, melyet jelszavúl választot
tunk : Christus non est Mózes. Mind azon paran
csolatok összefoglalhatók egy parancsba : a végnél
küli szeretet parancsába. A keresztyénre nézve, 
amennyiben Krisztus országának tagja csak egy 
parancs föltétlenül kötelező : ez a szeretet parancsa* 
a szeretet törvénye A keresztyén azonban nem 
csak a Krisztus szellemi országának tagja, hanem 
a földi országnak is. Teste alá van vetve a termé
szettörvényeinek, azok alól. ha e földön akar élni. 
nem menti fel őt Krisztus. Ep úgy a földi törvények 
megtagadása, azoknak való ellenszegülés még sen
kit som tesz keresztyénné.

A hegyi beszédből nem csak a Tolstoj által 
felhozott 5 parancsot, hanem még többet is kile
hetne hozni s kiszakítva azt Krisztus egész evan
géliumából merov formákat alkotni. A reformáczió 
korabeli anabaptista r íjongókT nál sokkal tovább 
mentok. Elmondhatjuk ez alkalommal is, hogy nincs 
semmi új a nap alatt. Ama rajongók olvasva a 
hegyi beszéd azon szavait, melyekben Krisztus arra 
figyelmeztet bennünket, hogy túlságos gondosko
dással no terheljük sziveinkot, hanem tekintsünk 
az égi madarakra, amelyek se nem vetnek, so nem 
aratnak, sem a csíírbo nem takarnak és a mennyei 
Atya mégis eltartja őket. Akik lelkűk üdvét a szép 
ruházatba helyezték azokat figyelmezteti ama me
zei liliomra, a mely oly ékesen van Isten által fel
ruházva. A keresztyén ez igét olvrsva aggódó szivét 
megnyugtatja ós a kishitűség kételyeit eloszlatja ; 
de azért nem szűnik meg családjáról gondoskodni, 
tovább is serényen, odaadóan dolgozik és imádko
zik. Azon Ifi századbeli rajongók akként értelmez
ték Krisztus szavait, hogy a keresztyénnek nem 
szabad dolgozni s próbáltak úgy élni mint a ma
darak s némelyen közülük ez elhatározásban oly 
kitartók valónak, hogy éhen haltak. Mások meg 
olyanok akartak lenni, mint a mezei liliom, — le
vetettek minden ruhát — megfagytak. Ilyen torz- 
kép követői is voltak Urunknak s az ő útjukra tér? 
aki egyes szavakat ragad ki az cvangeliomból, aki el_
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szakad az egyház egyeteméből- Tolstoj rajongása 
sem új. Ő úgy akar élni mint a parasztok. Dolgozó 
szobájában nincs kanapé, nincs könyvtár, hanem a 
falon egy kasza csüng és egy nagy ásó van oda 
támasztva. Aztán az ily dolgozó szobát lefestik a 
leghíresebb festők s az illusztrált lapok hozzák a 
képet. A közönség nézi csudálkozva a külonczöt s 
kevésnek jut eszébe, hogy itt áll előttünk az asz
kéta szerzetes. Carlstadt is a reformáczio korában 
ugyanazt cselekedte.

(Folyt, köv.)

A Herzog-féle reálencjüopaedia uj kiadása. *)
Irta : Dr. Daxer György.

Több mint 4Ö év múlt el azóta, hogy Herzog, 
az erlangeni egyebemen akkor a ref theologia ta
nára, megindította „Realencyklopaedie für prot. 
Theologie und Kirche“ czimű nagy vállalatát (1854). 
És nem múlt el sokkal több mint 20 óv, hogy Her
zog annak második kiadását, Plitt, majd Hauck, 
szintén erlangeni theol. tanárok közreműködésével 
megkezdhette (1877). Befejezését már nem élte meg, 
mert 1882. meghalt, míg műve 2. kiadása 1888. érte 
el beíejezését.

A Herzogféle reálencyklopaedia így kezdet
től fogva valami sajátos jellemű bélyeget viselt ma
gán. Hogy ref. ember megkezdte és ezen munkájá
ban kezdettől fogva luth. munkatársai osztozkodtak, 
abból már meglátszik, hogy kezdettől fogva az egész 
protestantismusnak akart szolgálni. De hogy nem 
a hamis unió álláspontjára állt, annak garancziája 
már az is lehet, hogy az únió ellen mindig elvi el
lentétben álló Érlangenből indúlt ki. Tényleg nem 
a prot. egyházak felekezeti különbségeinek palás
tolása vaey közömbösítése, mint inkább mindkét 
felekezetbeli tudósok solid tudományos közremű
ködése által akarta czélját elérni.

Egy másik sajátossága abban érvényesül, hogy 
kiindult ugyan a positiv theologia köréből, de ele
jétől fogva más irányú túdósokat is vont munka
társai körébe. Ez lehetővé vált az által, hogy min
den czikk írója — az által, hogy nevét alairta — 
magára vállalta a felelősséget czikkeért. Az ellen
őrzés lehetősége annál inkább meg van adva, mi
vel a czikk irói nem csak kutatásaik eredményét, 
hanem a forrásokat, az irodalmat és a kutatás mód
szerét is legtöbb esetben feltüntetik. Innen van az, 
hogy ezen encyklopaediát minden tbeol. irány híve 
egyaránt használhatja haszonnal és eredménnyel.

Ezen nagyszabású műnek most harmadik ki
adása jelenik meg. Eddig készen van annak első 
kötete. A könyvkiadó tervezete szerint minden év
ben 2 kötet fog megjelenni, úgy, hogy a 18 kötetre

*) Realencyklopaedie für protestantisehe Theologie 
und Kirche. Begründet von I. I. Herzog. Unter Mitwirkung 
vieler Theologen und Gelehrten in dritter verbeserter und ver
m ehrter Auflage herausgeeeben von D. Albert Hauck, Pro
fessor in Leipzig. Erster Band. A -A re tas. Leipzig 1896. (N. 
«s 800 1.) Ara 10 mk. kötve 12 mk.

tervezet vállalat 9 év alatt befejezést nyerne. Ezen 
encyklopaedia feladata az, hogy kora theol. tudo
mányos kutatásának éredményéről annak színvona
lán álló, elsőrendű tudósok tollából származó, czik- 
kekben tájékoztasson. És aki tudja, mily nagy át
alakulást és — mondhatjuk — sokhelyütt haladást 
is mutathat fel az utolsó 20—30 év alatt a theolo
gia valamennyi ágaiban, mily jelentékeny és élénk 
a theologiai irodalmi munkásság, az meg fogja ér
teni, hogy fzen 3. kiadás után a második kiadás 
lassanként teljesen el fog avulni. Aki tehát a theol. 
tudomány terén és pedig annak egész mezején ott
honos akar maradni, vagy aki a jelenkori theolo- 
giával vagy annak valamely ágával, tárgyával meg 
akar ismerkedni, annak ezt a művet most, hogy 
füzetekben megjelenik, lassanként beszerzés végett 
melegen ajánljuk. Theologiai intézeteink könyvtá
raiban semmi esetre sem szabad hiányoznia. A ha
zai jobb könyvkereskedések a műnek részletfize
tésre való megrendelését bizonyára elfogják fogadni.

Amennyire az eddig megjelent első kötetből, 
meg lehet Ítélni, a jelenkori theol. munkásságot és 
annak eredményeit, nézeteit elég híven tükrözi visz- 
sza. Bár mi positiv álláspontunkról jobban szeret- 
nők, ha az egész mű ezen álláspontról volna meg
írva, mégis melegen ajánljuk azt elvtársainknak is, 
épen azért, mert így más irányúakat is szóhoz jut
tatván, elég hű tükröt nyújt a komolyabb theol. 
munkásságról. A kiadó személye épen garanczia 
arra vonatkozólag, hogy a liberalis irányból a mér
sékeltebb és komolyabb elemek jutnak szóhoz.

Legyen szabad a következőkben a könyv is
mertetésére egyszersmind olvasóink ennek fonalán 
való hasznos tájékoztatására az újabb theologia 
mezején az első kötet tartalmát választékban és 
rendszeresen megbeszélni.

Ha beosztásunk alapjául a theol. encyklopae
dia nagyobbára elfogadott rendszerét vesszük, úgy 
első sorban

1 Az exegetikai theologiára és ezen belül
A) az ó - s z ö v e t s é g r e

kell térnünk. Az ó szövetségi nép történetének fo
lyamán többszörös érintkezés belépett az egyiptomi 
föld népeivel. Azért a régi Egyiptom mindenoldalú 
(neve, területe, éghajlata, ásvány- növény- és ál
latvilága, története) ismertetését a jelen kutatás á l
láspontjáról annál szívesebben vesszük a lipcsei 
egyptoíogus Steindorff (Ebers utódja) tollából, mi
vel az egyptologia terén a nézetek és módszerek 
még igen rövid idő alatt is változnak, elavulnak, 
úgy hogy a legtöbb könyvben előadott nézetek 
már nem állhatnak meg.

Arábia és népének megismerése czéljának igen 
megfelel a lipcsei Socin czikke Arábiáról (valamint 
későbbi arab Írókról pld. Abulfaradsch — Bar Heb- 
raeusról írt czikkei )Ez pedig a modern ó testamen- 
tomi kritika és Izrael vallástörténetének idejében 
szintén igen fontos, mert ez Izrael őstörténetében 
és vallásának konstruálásánál épen az arab nép 
Mohamed fellépése előtti viszonyait használja fel 
forrásnak.

Az ó-szövetségi földrajzra vonatkozó, neveze
tesen az Izrael történetében fontos szerepet játszó 
népekről (amalekiek, ammóniák, amoriak) szóló 
czikkeket Buhl lipcsei tanár írta, kitől nem rég 
megjelent „Palestína földrajza.“ Aramról Volck 
dorparti tanár ír*.
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Az ó -testamen tomi bibliai történet és ,thoolo- 
gia is jeles tudósok által van feldolgozva. Adómról 
írt Bucbrucker müncheni fökonsistoriumi tanácsos, 
aki az első ember teremtése történetéből levezeti 
az emberről szóló dogmatikai tant és azt az uj szö
vetségtől kezdve végig kiséri az egész dogmatör
téneti fejlődésen, úgyhogy ezen czikk legnagyobb 
része az ó testamentomi bibliai theologián túl ter
jeszkedik. Igen talpraesettek és általános tetszé
sünkre számíthatnak Köbleinek, a tudós erlangeni 
ó szövetségi exegetának czikkei Abrahámról és 
Amosról.

Nevezetesen érdekes az Abrahámról szóló 
czikk, az utóbbi időben felmerült theol. viták mi
att, melyeket Meiohold bonni tanár idézett elő. 
Meinhold eredetileg posit, irányút a Wollhausen- 
félével cserélte fel es az utóbbinak a renegátok fu- 
qatismusával csinál propagandát. Meinhold főérvét 
Ábrahám történetisége ellen arra alapítja, hogy 
Abrahám és a Genesis keletkezése között igen 
hosszú idő (14—lötX) év) telt el. Do Köhler állítása 
szerint a Genesis (és az egész Peniatouch) forrásai 
közt az. amelyet jelenleg a legfiutalabbnak tarta
nak, P. csak vázolja a történetet. A másik két for
rás : E. és J. melyeknek keletkezését a modern 
kritika 850—750 ro (Köhler E-t 1100 raés J-11000-re) 
teszi, egymást a lődologban kiegészíti és Köhler 
szerint a bírák és a királyok első korának Ábra- 
hamról való nézetét tükrözi vissza. De ugyanezen 
hagyomány Abrahámról fel van tételezve a deuto- 
ronomikus íörvényekben (D) is, úgy hogy ha ezen 
törvények Mózestől erednek — egész Mózes ko
ráig felmehetünk. De lm e deutorouomikus törvé
nyek nem is volnának mózesi eredetűek mint azt 
a legtöbn kritikus tényleg tagadja — és ha igy J. 
és E. volnának legrégibb tanaink Abrahám törté
netéről, még akkor is Abrahámot történeti személy
nek kell tartani, mert nem lehet megmagyarázni, 
hogyan és miért alkotta volna magának Israel fan- 
tásiája . ezt az ősatyát és állította volna történoto 
élére. Abrahám nem lehet sem emberré degradált 
isten, sem ethnographikus gyűjtőnév (Wellhausen, 
Meinnold). Vannak Abrahám élotébon vonások, 
melyek műn érthetők, ha a nép költői phantasiáju 
alkotta ideális ősatyának tartjuk. Még más ellenve
téseket, melyeket Abrahám történetisége ellen fel
hoztak, szintén visszautasít a szerző ; nevezetesen 
azt is, hogy Abiabám kora és története forrásainak 
(E. I. és P) idejo közt nagy az időköz. Ila azt hz 
időt nem a jelenkor viszonyaiból Ítéljük meg (mint 
Meinhold), hanem meggondoljuk, hogy más népek 
(pld. az indusok) is évszázadokon át őrizték meg 
vallásos hagyományaikat, sőt ha még hozzávesz- 
szük, hogy nem lehetetlen, hanem valószínű, hogy 
forrásaink szerzői már régebbi Írásbeli feljegyzése
ket felhasználhattak, teljesen megszűnik ezen érv 
bizonyító ereje.

Ha tellát nem lehetetlen, hogy Abrahámtól 
forrásaink koráig egy mogbizbató hagyomány meg
őrizte Abrahám történetet „ha a zsidó tradiczió le
hetséges, akkor balgaság volna, ha neki más lehe
tőséget akarnánk előírni- (Wellhausen szavai más 
összefüggésben.)

Miután szerzőnk így biztosította magának az 
alapot, hozzáláthat Abrahám történetének forrá
saink kritikai felhasználása mellett való megírásához. 
És ez neki remekül sikerült.

Ugyanezen érdekkel bir és ugyanazon alapos

sággal van megírva Köhlernok másik czikke Amos
ról. Ezen próféta könyvét a modern kritikusok ál
talánosan az első prófétiui iratnak tartják és külö
nösen a mi könyvünkre támaszkodnak abbeli állí
tásukkal, hogy a 8. század prófétái alakították át 
az ó-israeli vallást egy erkölcsi, szellemi vallássá. 
Szorintuk a régi Izral Ihoh-t a Sinai hegyen ural
kodó zivataristennek tartotta és a törzsekre oszolt 
totemismusnak hódoló nép f'etisisztikus módon lisz
teké őt. (Ezen felfogás néhány Mózos korabeli s 
későbbi vallási tüneményből kiindúlva azon merész 
kövotkeztotésen alapszik, hogy ezen ó-israeJi val
lás uzonos az arab népnek Mohamed fellépése előtti, 
teli át ‘J< H N) (!) evvel fiatalabb, vallásával.) Ezen 
tennészeies vallást az A mossál kezdődő próféták 
emeltek volna egy magasabb fokra, minek bizonyí
tására épen Amos könyvét felszokták hozni. De 
Amos könyve tartalmának gondos kifejtése azon 
eredményre vezoii a szerzőt, hogy Amos „uj isme
reteket lhoh lényegéről és a világhoz . . . .  és Is- 
raelhez . . . való viszonyáról seholsem «kar közölni. 
Amit ezen tekintetben mond, azi mind a kegye
seknél mágától értetődőnek tételezi fel." Csak azt 
szorettük volna, ha a szerző az integritás kérdésé
nél határozottabban visszautasította volna azt a né
zetet, mely Amosbun pusztán Ítélete* hirdető pró
fétát lát s ezért az üdvigórctot tartalmazó részletek 
hitelességét megtámadja. Mint ily mennydörgő pró
fétát a modernek Amost sokkal nagyobbszerü jel
lom nek mondják, mint ozon sorok írójának egy fi
atal berlini extraordinarius (Gunkel) előadásán 
volt alkalma ezt hallani. Még Amos 5. 2(> magya
rázatában is más felfogásunk van, mint a szer
zőnek. (Folyt kóv.)

IRODALOM.
K. P. Pobodonos/.ev : .Streitfragen der Ge

genwart.“ Autorisirte deutsche Uebersetzung von 
R. Borelmrdt und L. Kelelmer. Berlin 18‘j7. Ver
lag von August Deubner. 23*2. I. ára 2 Irt 70 kr.

A mű, melv jelenleg német fordításban mog- 
jele nt. eredetiben rövid fél év alatt három kia
dást ért.

P. az ó hitü egyház sz synodusának legfel
sőbb egyházkormányzó testületének elnöke egye
düli laikus a papok tanácsában, eredetileg egyetemi 
jogtanár.

Érdekes a mii, amennyiben egy egészen más 
világnézet tagja annak Írója. Igyekszik védeni az 
absolitizmust szemben a modern kormány formával, 
az óhilfíségot szemben a róni. katholieismussal és 
protest an tismussal A meggyőződés ereje és komoly 
tanulmány tör át az írott betűn.

A mű themái, melyekkel rövidebb és hosz- 
szabb czikkokben foglalkozik a következők : állam 
és egyház ; az új hit és új házasság ; a sajtó ; ko
runk betegségei ; jellemrajzok ; az új demokratia ; 
korunk nagy hazugsága; esküdtszék ; a hit , a ha
talom és felsőbbség; az egyház.

E tartalomjegyzékből is látnivaló, hogy kivá
lóan vallási és társadalmi kérdéseket tárgyal ki
váló előszeretettel a szerző.
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A gúny és satym fegyvereit különösen a par
lamentarizmus bírálatánál alkalmazza, melyről „ko
runk nagy hazugsága1' eziniii értekezéseben szól.

Miután egyházszervezetünkben is a választás
nak nagy szorepo van, talán nem lesz érdektelen, 
ha egy részletet a í'entidézett értekezésből közlünk. 
P. előbb a parlamantarizrrius elmélete és gyakor
lata közötti külömbséget fejtegetve, áttérve a vá
lasztásokra, ekként szól: ..A választások egy kü
lön képességnek eredményét képezik, mely képes
ségnek épen úgy mint a harczászatnak meg van a 
maga stratégiája és taktikája. Ajelöitek nem érint
keznek közvetlenül a választókkal. A közvetítő kö
zöttük és a választók között a végrehajtó bizott
ság (comité), egy önalkotta intézmény, a melynek 
fő tulajdonsága a s z e m t e l e n s é g .  Ha a jolö 
lésre törekvőnek nincs híres neve, maga köré gyűjti 
a barátok és pártfogók csapatját ; ezek azután va
dászatot rendeznek, vagy is meggyőzni igyekeznek 
a helyi nagyságokat, kik szellemileg nemigen tűn
nek ki, hogy joguk és kötelességük a közvélemény 
vezetőinek fel csapni. Mindig akad elég ostoba és 
naiv ember, a ki ezen hálóba bele megy es csak
hamar megjelennek az újságokban és falragaszo
kon a tekintélyes aláírókkal ellátott felhívások, me
lyek a tömegre, mely név, gazdagság és czím után 
rohan, nagy vonzerővel birnak. Ez a módja a vég
rehajtó bizottság keletkezésének, mely a választási 
harezot vezeti és uralja — ép úgy keletkezik tehát 
mint a részvénytársaság, melyet alapítók kezdemé
nyeznek.“ Szól azután a pártgyűlésekről és az 
azokban fő szerepet vivő frázisról és népkegy haj- 
hászatról. Majd magáról a választási aktusról ek
ként ír: „A választás napján kevesen szavaznak 
tudatosan, ezek legfeljebb egyes befolyásos válasz
tók, kiket egyenként kellett kapacitálni. A többség, 
a választók tömege, csordamódra szavaz a jelöltre, 
a kit a bizottság ajánlott. Azt a nevet Írják a sza
vazó ezédulára, Kinek nevét az utolsó időben min
denkinek erősen emlékezetébe vésték, kinek neve 
még a fűiben cs mg. Úgyszólván senki sem ismeri 
a férfiút és semd sem képes önmagának számot 
adni annak jelleméről és képességeiről, megválaszt
ják azért, mert nevet gyakran hallották. Hiába való 
lenne e csorda-ösztönnel harezra kelni. Tegyük fel, 
Hogy valamelyik lelkiismeretes választó az ily fon
tos dologban tudatosan akar cselekedni és a vég
rehajtó bizottság erőszakos nyomásának ellensze
gül — erre nézve csak az az út áll nyitva, hogy a 
választástól tartózkodjék, vagy a meggyőződése sze
rinti jelöltre adja szavazatát. Bármit cselekedjék is 
— cselekvésének nem lesz eredménye.

Az elmélet szerint a megválasztottnak a több
ség által óhajtott egyénnek kellene lennie, de a 
valóságban a kisebbség pártfogoltja lesz megvá
lasztva és pedig egy nagyon is törpe kisebbségnek 
pártfogoltja és csak azért, mivel a kissebbség szer- j 
vezett hatalmat képvisel a többséggel szemben, j 
mely mint a homokszemek nincs egymással össze- j 
függésben s egy szervezett klikkel szemben erőt
len és védtelen.“ P. nem ösmeri a mi választásain
kat a zászlókkal, felvonulással, katonai kordonok
kal, választási elnökökkel, szavazatlajstromokkal 
s úgylátszik az angol választásokat veszi példány- 
képül. Végül azt mondja, hogy a parlament nem 
képviseli a nép többségét; mert annak egészséges 
magva nem vesz részt a pártharezokban. (J45 1.) 
Ezen szó parlament igazi defiuitioja a szerző sze

rint az lenne ; „a parlament egy intézmény, a mely 
tagjainak személyes dicsvágya, nagyravágyása és 
személyes érdekeinek kielégítésére szolgál.“

A hitetlenség ideáljai czimű értekezésében azt 
mondja, hogy ha valaha, úgy épen korunkban jő 
érvényre az az isten ige : „csak a bolond mondja 
az ő szívében : nincsen Isten.“ A társadalom Isten
ellenes iránya mindenütt érvényesül, sőt gyakran 
becsületes és erkölcsös emberek is azon törik fe
jüket, hogy miként lehetne meg még az erény, be
csület, lelkiismeret is Isten nélkül. Nagy szerepe 
van a hitetlen irány terjedésében a gondolkodás 
nélküli majmolásnak.

Az egész kötetben a legérdekesebb és legta
nulságosabb az, amit P. az egyházról mond. Ügyes 

í apológiája ez az ó hitü egyháznak és azon egyház 
gjmngéinck. De lássuk magát a szerzőt. A 220-ik 
lapon azt mondja : „Azt mondják, hogy a mi né
pünk hitében tudatlan, babonás és rósz, bűnös szo
kásoknak hódol, hogy a mi papságunk nyers, kor
látolt, képesség nélküli, kevés hatása van a népre.

\ Ezen állítás sok tekietetben igaz, de azért lényeg- 
! télén, véletlen és átmeneti jelenségek azok. Sok 
: feltételtől függnek ezek, mindenek előtt gazdasági 

és politikai dolgoktól, melyeknek megváltozása 
elébb utóbb azon jelenségeket is megfogja másítani. 
Mi is a lényeges ? Mi a szellemi rész ? — A nép 
egyházszeretetc, a teljes közösségnek szabad tu
data az egyházban, az a felfogás, hogy az egyház 
közös tulajdon és nyilvános gyülekezési pont, tel
jes megszűnése a társadalmi osztályok külőnfélesé- 
gének az egyházban, közössége a népnek az egy
ház szolgáival, kik a nép fiai s attól sem életmód, 
sem erények, sőt gyarlóságok tekintetében sem kü~ 
lömböznek és a néppel állnak és esnek. Ez egy 
oly mező. a melyen sok jó gyümölcsöt lehet aratni, 
ha mélyebben ásunk és kevésbé gondolunk az élet
mód javítására mint inkább a szellem javulására, 
kevésbé arra, hogy az egyházak száma a szükség
letet meghaladja, mint inkább arra, hogy a szük
ségletek az egyházban kielógitessenek. Váljon 
csak távolból is sóvároghatunk mi a prof., egyház 
és annak lelkészei után ? Isten óvjon bennünket 

j azon időtől, melyben a mi lelkészeink hivatalnoki 
] állásban a nép fölébe helyeztetnének és gyülekező - 
1 teinkben világi urakként szerepelnének nagy igé-

I nyekkel és óhajokkal s a szegény és egyszerű nép 
között urakként élhetnének.“ Majd tovább akként 
szól : „A protestánsok szemünkre vetik istentiszte
letünk formaiságát és ceremóniáit ; de ka az em- 

j bér az ő rítusukat látja, okvetlenül a mienknek ád 
előnyt ; érezzük azt, hogy a mi szokásaink az Ő 
mély és titokszerű jelentőségükben egyszerűek és 
fenségesek. A papnak ceremóniáinkban egyszerű 
szerepe van, csak az kívántatik tőle hogy áhitato- 
san figyeljen, midőn hirdeti a szavakat és végzi a 
cselekményeket, az ő szájával a szent s avak és 
szokások beszélnek önmagukért — és mily mélyen 
és titokszerűeu szólnak mindenki leikéhez és az 
egész gyülekezetét egy gondolat és érzelemben 
egyesítik. Azért az legegyszerűbb és legegyűgyűbb 
ember is minden mesterséges megerőlteiés nélkül 
végezheti az imát és az imában az egész egyházzal 
egynek érezheti magát, A protestáns istentisztelet 
a maga külső egyszerűségénél azt kívánja, hogy 
a lelkész az ima cselekményeit bizonyos meghatá
rozott hangon végezze. Azért csak mélyen átszel
lemült és nagyon tehetséges emberek maradhatnak
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természetesek a többiek és pedit? a többség kény
szerítve van a mesterséges felhangolásra és az 
affectálashoz menekül, a moly épen a prot. temp
lomokban a leggyakoribb és oly omborokro, kik 
azt meg nem szoktak, kollomotlen hatással van. 
Ha az ember a lelkészt látja, miként a templom 
közepén állva, arezával a padokban illedelmesen 
ülő gyülekezet felé fordulva, szemeit az égnek 
szegezve s kezeit bizonyos módon összekulcsolva 
imát rebcg és pedig különös hangmenettel, bizonyos 
kínos érzés fut át bennünket s azt gondoljuk mily 
kellemetlenül érezheti magát! Még kinosabb, ha 
imáit elvégezve felmegy a szószékre és megkezdi 
hosszú prédikácziojat, időről időre hátrafordul, hogy 
egy pohár vizet igyék és gondolatait összeszedje. 
Ezen prédikáezióbun ritkán hall az ember e g / iga
zán élő szót, legfeljebb akkor, ha a pap igazán 
lelkész vagy tehetség. Közönségesen munkások 
azok, kik emelkedett hangon, külső taglejtéssel 
egyik oldalról a másikra fordulva általános és min
denki »Ital használt frázisokat kulömböző hang
nemben ismételnek. Még ha könyvből olvassák 
is a pvédikácziót, megtörténik ez is többször, akkor 
is bizonyos testmozdulatokat tesznek és bizonyos 
nem tormészotes hangon adják azt ölő. Megtörté
nik az is, hogy a lelkész, ha néhány szó és frá
zist elmondott, kiabál és öklével a szószeket veri, 
hogy beszédjének jelentőségét emelje. Ilyenkor 
érzi az ember, mily helyesen alkalmazkodott az 
emberi természethez a mi egyházunk, midőn a 
prédikácziót a templomi ceremóniák rituáljaba föl 
nőm vette. A mi egész ceremóniánk magábun véve 
a legjobb prédikáczio és annál hatásosabb, niivol 
azt mindenki nem mint emberi, hanem mint isteni 
beszédet fogadja el. És a mi prédikácziónk mint 
egy élő szónak egyházi ideálja, a szent Írásból vett 
tana a hit és szeretetnek nem pedig az érzelem 
gerjesztés, mint szükségszerű hátasa az egyházi 
szónoknak, az imára cgybegyült gyülekezetre.“ P. 
túloz, umidőn egyházunk gyarlóságait festi olvasói 
élőit — ha mi szintén akarnánk, még több gyar
lóságot fedeznénk lel az óhitű egyházban. Más fe
lekezet felett könnyen mond ítéletet az, a ki hozzá 
nem tartozik. A protestantizmus és gör. keleti egy
ház hatását sokkal könnyebben mérlegelhette volna, 
ha egymás melló állítja egy óhitű s egy ev. falu 
kópét Az ellentétet nem lehet aztán semmiféle 
apológiával és fényes dialektikával eloszlatni! Mű
vének figyelmes olvasása ajánlatos, — mert a ko
moly ellenfel többro tanit, mint a hízelgő barát, de 
a protestantizmus megítélésében felületes s inkább 
pietisztikus cnthusiastáival foglalkozott s úgy lát
szik, hogy különösen az angol protestantismusban 
tette megfigyeléseit, a hol a botogos és túlzó Indi
vidualismus sok kárt tett. Sz.

Kecskeméti Ferenc/: Örök életnek beszéde 
Halotti prédikác/iók. III. Füzet. Békés.

Azt mondják, hogy a szónoki beszédet hal
lani kell, mert olvasva kevésbbé hatásos, ke- 
vésbbé épületes. Van benne valami, de jó szó
noki beszéd olvasva is hatással van, inig a 
rosszat hallani is kin. Az első eset áll a fent 
idézett munkáról is. im bár temetési prédiká- 
cziókat tartalma/, mégis az ember nagy érdek

lődéssel olvassa ezeket is, mert biblikusak s a 
szerző nem anyini a saját tudományát, mint 
inkább az igét hirdeti bennük. Műve teljesen 
ment a külömben nagyon is divatos frázisoktól 
és íelesleges czafrangoktól, melyekkel sokan el- 
akarják rejteni tudatlanságukat, nem gondolván, 
hogy ép ezzelárulják azt a legjobban. A szer/ő az 
írást az írás alapján magyarázza, nem a ha
lottról beszél, hanem a gyülekezethez szól az 
illető esethez választott igék alapján. Beszéde 
meggyőző s épületes, amiért is nem csoda, hogy 
egyik másik beszédjét a hivek saját költségükön 
kin vontatták, amint azt a bevezeéshen olvassuk. 
—  Minden beszéd végén függelékként van egy  
kis alkalmazás a halottra, ke Íveseire s roko
naira. — Nem hagyhatjuk « mlités nélkül, hogy 
a szerző, vallási meggyőződéséhez híven, han
goztatja itt ott sablonos, methodisztikus módon 
a megtérést is, már t. i. az olyan megtérést, 
mely az embert könnyen a tévútra terelheti s 
a megtértböl meg nem tért, azaz farizeus leh et; 
mert „jó lelkilsm erettel“ ( 20. lap.) a szerző sze
rint is senki sem mondhatja, hogy bűneiből 
megtért, hogy újonnan született az Isten szerint 
való életre, hogy gyűlöli a bűnt önönmagában 
stb. Bizony csak haszontalan szolgái vagyunk 
mi Istennek. A mű 205 lapot tesz ki s ÓÜ te
metési beszédet tartalmaz. Nyomása nem kifo
gástalan. — r.

KÜLFÖLD-
Francziaország. A vallás és közoktatásügyi 

költségvetés tárgyalásánál egyes túlliczitáló honfiak, 
mint Polonyi úr is, melegen pártolták a népiskola 
óllamosittását és hivatkoztak Francziaország pél
dájára. Nálunk nagy hatalom a majmolás. Hiszen 
az egyházpolitikai törvények behozatalánál is a 
fő érv az volt : külföldön is így van. Persze hiába 
való veit felhasználni ez irány romboló hatását a 
külföldön. Az aszfalt politikusok előtt fő dolog a 
pillanatnyi siker. A franczia állami iskolának rövid 
fennállása óta is órozhető annak szomorú hatása. 
De nőm csak az Istennélküli állami iskola téves 
irányú, általában az iskolázás s különösen a nép
iskola jelenlegi fejlődésében egyoldalú — s ez 
egyoldalúságot nagyobbára az állami felügyelet 
okozza ! Touillóe Alfréd tanár a franczia iskolai 
állapotokra nézve következően ir a „Revue des 
deux Mondes“ czimű lapban : „A mi oktatás
ügyünk alaphibája az intellektuális és rationalis 
világnózot túlsúlya, melyet a múlt századból örö
költünk, mely a tudományos ismeretnek túlzó szó-
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repet tulajdonit az emberek erkölcsi vezetésénél. 
Már Rabelais az mondta : ismeret lelkiismerot nél
kül a lélek romja. Minden ponton a tanítás leg
buzgóbb pártfogói manapság nagyon lehangoltak. 
Az emlékezetet tényekkel, nevekkel, évszáinokkal 
teletömni még nem annyi, mint ha a lélekkel gon
dolatokat közlünk, a melyek nagy érzelmeket kelt
hetnek és a bűnt elnyomják. A tanító ne az emlé* 
kezű tehetséget, hanem a lelkiismeretet képezze. A 
mi oktatásunk inkább szórakozottá tesz a helyett, 
hogy concentrálna, mindent megérint és 3femmit 
sem fog meg. A tisztán intellektuális képességek 
nem normális fejlődése és iránya, egyszóval a felü
letes fólműveltség nagyon káros hatású a nép fia
talságára. Az oktatás erkölcsi hatással lesz a gyer
mekre, ha azon helyzetéhez mért, melyhez a gyer
mek későbben hozzájut, de ha az illető szerény 
helyzetében oly vágyakat kelt, melyeket az ki nem 
elégíthet, akkor csat az elégedetlenek és elzüllöt- 
tek számát szaporítja, kik holnap már lázongok le
hetnek.. A fegyenczek nagyrészt az elzüllöttekből 
toborzódnak. Bármiként gondolkozzék is az ember 
a vallási dogmákról, mégis elkeli ösmerni a szoczi- 
ologia azon elemi tanát, hogy a vallás elsőrangú 
erkölcsi eszköz, mely az embernek erkölcsi indítást
ad. A keresztyénséget pedig joggal nevezték min
den rósz ösztön elnyomójának. Az iskola igazi fel
adata sem az oktatás, sem a nevelés egyedül, ha
nem a nevelés az oktatás által. Különösen szük
séges, hogy a tanitók helyesen képeztessenek. A 
tanitókat nem kell pbysykusok és chemikusokká 
és féltudósokká képezni, hiszen épen ez az oka an
nak, hogy némelyek közülök a szoezialdemok- 
raczia karjaiba vetik magukat Mindég elég physi- 
kai és mathematikai ismeretük lesz ahhoz, hogy a 
gyermekek általuk a szükséges ismereteket elsajá
títsák ; az ő legnehezebb feladatuk az erkölcsi és 
szocziális nevelés s e tekintetben nem képeztetbet- 
nek eléggé s mindenekelőtt a helyes érzéket az 
iránt el kell sajátítaniok. A nevelés pedig nem 
mesterség, nem is functio s legkevésbé politikai 
functio, hanem erkölcsi és szocziális missió.“ Jó 
lesz megfigyelni e szavakat azoknak, kik lépten 
nyomon hangsúlyozzák az egyházpolitikát az is
kolában. — Bizony e részben gyülekezeteink fo
hászkodhatnak akkén t: „de szabadíts meg a go
nosztól.“

Anglia. Dr. Creighton londoni püspök beikta
tása alkalmával érdekes epizód történt. A püspök 
azelőtt poterboroughi püspöki székben volt. A be
iktatást rend szerint megszokta előzni a gyüleke
zethez intézett azon felhívás, hogy nincsen-e kifo
gása valakinek az új püspök ellen. Ez ma már 
puszta formalitássá fajult és így senki sem gon
dolta, hogy a felhívást felszólalás fogja követni. 
Alig, hogy elhangzott a felszólítás, felkelt a kö

zönség közül John Kenfit, és a következő óvást 
olvasta fel : „Én John Kenfit, megkeresztelt, konfir
mált és az úrvacsoránál résztvevő tagja az angol 
protestáns egyháznak, óvást teszek Dr. Creighton- 
nak püspökünkké történt kinovezése ellen először 
azért, mivel ö a mi dicső reforrnácziónk művét meg
szüntetni igyekszik, amelynek keresztülviteléért 
egykor Ridley — az akkori londoni püspök a már- 
tyrok nemes csapatával életét feláldozta. Az új 
püspök pedig újból beakarja hozni Róma játékait,, 
amennyiben fején mitrát hord ; másodszor azért, 
mivel Dr. Creighton nem maradt hű ordinátioján 
tett ünnepélyes igéroteihoz, amint azok a püspökké 
avató istentiszteletre nézve elé vannak Írva s mi 
laikusok o miatt kegyetlen és komoly jogtalansá
got vagyunk kénytelenek elszenvedni, amennyiben 
a gyülekezeti istentiszteleten sem vehetünk jó lel
kiismerettel részt. Harmadszor: Dr. Creighton meg
ígérte püspökké avatásakor, Hogy mások kiküldése, 
alkalmával hű lesz. Ezen Ígéretét szemtelenül meg
szegte, midőn a papi szent hivatásra oly embere
ket szentelt fel, kikről tudta, hogy oly tanokat fog
nak terjeszteni, melyek egyenes ellentétben vannak 
a 39. vallásczíkkei — és előkelő állásba hozott oly 
egyéneket, kik a rendelkezésűkre álló eszközökkel 
a római apostasia untikrisztusi tanait terjesztik.“ 
Egyesek igyekeztek a tiltakozót hallgatásra bírni, 
de az annál hangosabban beszélt. A régi szokás
nak megfelelőien újból felszólították a hallgatósá
got, hogy a ki tiltakozni akar, lépjen elő. Kenfit 
kilépett a padsorhói s azt kérdezte, hogy mit szán
dékoznak tenni az imént felolvasott tiltakozásával. 
Mire azzal válaszoltak, hogy a törvény iránt ta r
tozó engedelmességnél fogva, nem tehetnek sem
mit sem. Kenfit erre így szólott: „Szabad kérdez 
nem, miért szólítanak fel bennünket, hogy lépjünk 
elő, a mikor meghallgatni nem akarnak.“ Nagy 
zaj keletkezett a templomban és hallható volt sok 
helyeslő nyilatkozat. A csend helyre állván Dr. 
Creightont ünnepélyesen beiktatták, az új püspöki 
székbe. (Chron. d. Christ. Welt.)

Amerika. Tudvalevőleg ev. tót népünk az 
utolsó évtizedekben nem kis számban vándoról ki 
Amerikába s ezen ev. 'hitsorsosainkról ekképen ir 
lapunk egy amerikai barátja: „Már néhány év óta 
vannak Amerikában ev. tót lelkészek, de az ő mű
ködésük eddig kevés eredményt mutat. Lehet, hogy 
tévedek, de a baj okát inkább a lelkészekben 
mint a népben keresem. A nép nyomott viszonyok 
között él itt is, de az Isten igéjének szeretető nem 
halt ki szivéből. Tanúsága ennek az, hogy a nép 
saját kezdeményezésére alakúltak gyülekezetek 
Nev-York, Passaic, C.ty, Freland, Braddok, Cle
veland, Chicago, Minneapolis. Nagy hiány van lel
készekben, mindenekfelett alkalmas erőkben. A 
bevándorlottak keveset tanultak, hiányzik náluk

Á
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8 missziói tflpasztalat és a szétszórtak összegyűj
tésében való jártasság, és hiányzik némelyikénél a 
kevésben tanúsítandó hűség. Tudományosság ke 
veset használ 1 Számuk kicsiny és e kis körben 
sincs meg az egyetértés s nem elvi, hanem sze
mélyes okokból származik az egyenetlenség. Nincs 
semmi érintkezés a lelkészek kis kóréhben sem. 
Néhány év előtt kisérletkép az ev. tót gyülekezetek 
esperességgó alakultak, de o kütolék is már fel
bomlott 1“ Mi, fajdalom, segítségükre nem mehe
tünk, mert a lelkészi erők hiányát fájdalmasan 
érezzük.

Az izlandiak maroknyi bevándorlóit csoportja 
már tekintélyes összeget adakozott a „Der lutherische 
Herold“ szerint egy felállítandó theologiai intézetre 
s ezen a nevezett lap szerint a többi német, angol, 
svéd evangélikusok szerfelett örülnek és segítsé
gükre lesznek a hitben gazdag, szegény hittestvé 
reknek. Mily szép az, a hol a testverek n^ni irigy
kednek egymásra, s örülnek, ha a testvér niegbo- 
csüli a magáét!

Németország. A sehwarzburg-rudolfstndti her- 
ezeeség képvi6i lőháza a lelkészt fizetéseket rendező 
törvényjavaslatot elfogadta. E törvény szerint az 
alapfizetés 2101» márka s az ötödéves korpótlék 3ü() 
márka, a fizetés maximuma 3600 márka. Különö
sen fontos helyeken az alapfizetés 250 márkával 
emelhető. A törvény köveikt ző rendelkezése sokak - 
nak nem tetszik : „A korpótlék elmarad, ha a lel
kész alapos ok nélkül az áthelyezést egy jobban 
javadalmazott állásra el nem fogadja.“ —

A w ü r t t e n b e r g i  ev. országos egyház statisz
tikája az 189t>-ik óvröí A múlt évben meghalt 10 
lelkész, nyugdijaztatott 15, az egyházi szolgálatból 
elbocsáttaott 6. A hivatását végző legidősebb lel
kész 82 éves. A szentkeresztségben részesült 47,931 
gyermek, szándékosán mellőzték a keresztelést 60 
gyermeknél. Egyházilag esketett 11,307 pár. 242 
pár csak polgárilag kötött házasságot s ezek körül 
104 esik Stuttgartra. Meghalt 33,479 ev. egyháztag 
s ezek közül egyházi szertartással temettetett 28,<i00. 
Konfirmáltatott .12,253 gyermek. Úrvacsorához já
rult 751,466 lélek. Az ev. egyházba tért 98. és pe
dig 13 izraelita és 66 róm. kath. Az ev. egyházból 
kilépett 203 szentély., a róm kath. egyházhoz 54, 
a szektákhoz 149. A szekták régen befészkelték 
mér magukat ez országba s többet szakítanak el 
egyházunkból, mint a róm. kath. propaganda. Igaz 
az, a mit Luther „Tischreden“ jetiben megjövendölt 
azt mondva : „Unsere widerwärtige, die Papisten, 
werden uns nichts nicht schaden, aber die grö- 
szesto Gefahr haben wir von falschen Brüdern.“

K e g e n s b u r g b a o  elhalt Dörnberg gróf, aki 15 
milliós vagyonát jótékony czélokra hagyományozta. 
Az örökség nagy része evangélikus árváknak van 
szánva oly kikötéssel, hogy azok ne árvaházakban, 
hanem egyes jóhirű ev.családokban helyeztessenek el.

A róm. kath. egyház különösen hazánkban is 
nagy hangon hirdeti, hogy a statisztika arról tesz 
tanúságot, miszerint a mi egyházunk oszló félben 
a róm. kath. egyház növekedőben van. Németor
szágban mást mutatnak a számok. 1890—1894-ik 
évig terjedő időszakban az összes német ev. orszá

gos egyházakba tért 23,607 lélek s kilépett 18,80 
egyén s igy 4803 mai. szárnyalja túl az egy
házba lépők száma a kilépők számát. 17002 róm. 
kath, lett evangélikussá, míg ezzel szemben 2794 
evangélikus róm. katholikussá — a szekták 15944 
lelkei halásztuk el. A szektákból ismét visszatértek 
az ev. egyházba 4803, k igy látnivaló, hogy a ki
józanodás a rajongásból ott is nehezen megy. A 
róin. kath. egyház daczaru a nagy fanatizmusnak 
nőm bir lépést trrtani az ev. egyházzal, amely pe
dig a léleklialászat mesterségét nem szokta folytatni. 
A róm, kath, nagy lármát tud csapni kicsiny ered
ményé fe ett is, inig veszteségeit císzokta hallgatni!

Föltűnően sok zsidó téri at az ov. egyházba, 
számszerűit 2088. —

E 8 z a k-S c h 1 e s w i g b e n igen kezd érvénye
sülni a dán belmissiói irány hatasa, melynek úgyszól
ván megalapítója Beck örsiovi lelkész Dániában, ahol 
már majdnem minden templom mellett ott van a „bel
missiói“ ház. Lapunk inult évi egyik számában meg
említettük, mint örülnek a methodisták a „belmissiói“ 
irány terjedésének s miként reménykednek, misze
rint n „belmissiói“ hazak lesznek u jövő egyházak 
templomai. Luther elszomorodna, ha látna mint 
tört be az angol ineihodiznius Dánia ev. egyházába. 
Az „észak sehleswigi belmissiói" egylet egyre építi 
belmissiói hazait olyan helyeken is, a hol az egy
házi élet virágzó. Hodstedtben az egylet egyenetlen
séget hozott be az egyházba. A lelkész két helyen 
kénytelen bibliai órákat tartani. Az iskolaieremben 
azok számára, a kik a missiói egyletnek nem tag
jai ós a „missiói“ házban bibliai órát tűz ki, a 
gyülekezet nagyobb része a tomplomban óhajt össze
gyűlni. Ha a halott hozzátartozói a halotti beszed 
megtartását a missiói házban kívánják, a halotti 
menet nem missió egyleti tagjai elszakadnak a 
menettől. A bedstedti egyháztanács egv szavazat 
ellenében elhatározta, hogy a lelkész tiltsa meg a 
nem papok prédikálását. A bchnissió ezen angolos 
iránya veszélyes, amennyiben az egyházat szektává 
nlacsonyitja le. Az ilyen védekezés a szekta ellen 
káros, mert némely kiilöncz, excentrikus ember 
modoros keresztyénségét általánosítani akarja. A 
protestantizmusnak ép oly veszélye ez, mint a 
hitetlenség és rom. kntholicisnius, amennyiben az 
egyház testét önkénj’esen szétszakítja és a zavart 
és fejetlenséget „élő koresztyénség és „hitébredes" 
ezirnén a gyülekezetekbe benurczolja. Védekeznünk 
koll nomosuk a „haeresis,“ hanem a „szekta“ ellen 
is és pedig az egyház régi. kipróbált alapjain. —

Méltó foltiinést kelt Németországban egy volt 
szocziáldemokrata röpirata („Die Socialdemokratie 
in Theorie und Praxis oder ein Blick hinter die 
Koulissen“ Kiel und Leipzig, Lipsius und Tischer’s 
Verlag). Egy egyszerű munkás kimutatja e műben, 
hogy a szoezialdemokrata milliomosok mint gyár- 
tulajdonosok a gyakorlatban mily messzire állnak 
elveiktől s elvtarsaikkal mily embertelenül bánnak 
el gyáraikban. A szoczialdomokrata elvhüség is, ha 
közelebbről tekintjük azt, nőm egyéb „üzletnél.“ A 
szerző szerint koresztyén hivő ember szoczialdemo- 
krata nem lehet, mert elvben ugyan e párt „magán“ 
ügynek mondja a vallást, de a gyakorlatban min
den vullás és egyháznak esküdt ellensége. Azok a 
lelkészek, kik a szocziális tevékenységben felada
tukat látják, nem is tudják, hogy mily szánalmas 
mosolylyal tekintenek foléjök az elvtársak és mun
kájukat nem is tekintik egyébnek, mint hasznos
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vakondtúrásnak a polgári társadalom felbomlasztá-
sában!

Oroszország. Szép példát ad az egyházszere- 
letben a sosnovicai nagy gyártulajdonos Dietel H. 
Munkásai számára díszes imaházat emelt, mely 
•oltár és orgonával el van látva és énekeskönyvek
kel. A munkások gyermekei számára nép és reális
kolát tart Lnn, melyekben különös gondot fordítanak 
a vallásoktatásra. Bizony követendő példa ez a 
nagybirtokos urak számára hazánkban is!

Finnországban újabb időben sok bajt okoz 
az úgynevezett „Luther, evangelizáló egylet.“ Az 
egyletben ugyanis túlsúlyra vergődött egy extrem 
párt, mely az egyházi anarchia és Separatismus út
ját egyengeti. Az egyháznak különösen az ország 
nyugati részében sok bajt csinál ez az „evangeli- 
zálás“ és ezért az egyházi hatóság komolyan hozzá
lát a túlzás korlátozásához. Anglia Svédországon 
át jutott a finnekhez, evangelizálás* csak az egy
házi kötelék meglazitásához járult hozzá. 
(Mittheilung-en und Nachricht, f. d. ev. Kirche in Russland. 1. sz.)

■ h ír

BELFÖLD.
Adományozás. A selmeczi lyeeum 

nyugalomba vonult igazgatója, a mind
nyájunk által tisztelt aggastyán Breznyik 
János, kir. tanácsos, 100,000 irtot érő va
gyonát a selmeczi lyczeumnak adomá
nyozta s tisztán 2400 frt életjáradékot kö
tött ki magának és halála esetén roko
nainak 15,000 irtot.

A selmeczi lyceumban töltötte életét 
s szerény tanári fizetéséből példás taka
rékossága s ügyes íöldvétel által szerez
te e szép vagyont s most azon intézetre 
áldozza, melynek szép múltja az ő ne
véhez van Biz ve

Az egyház szeretet és közczélokra 
való adakozásban egyedül áll a ieleke- 
zeti tanárok e tisztes nesztora, kivánjuk, 
hogy minél tovább élvezhesse a nyuga
lom és béke napjait csendes elvonultsá
gában !

A selmeczi lyeeum alapos reorgani
zálásához és pedig minden irányban most 
már meg van adva az anyagi mód.

Egyházi értesítők. A b u d a p e s t i  n é m e t  
e g y h á z  1896. évi értesítője millenniumi emléke
zéssel kezdődik, majd megemlékezik tiszt, felügye
lőjének bár. Kochmeister Frigyesnek, nyolezvanadik 
születése napjáról. Az egyházpolitikai uj rendről 
pedig azt mondja, hogy az oly kárt tett az egyházi 
életben, a minőt távolról sem sejtettek, pedig 
hát a deáktéri díszteremben hallgatták a zsinati

tagok Győry Elek ur nagyszerű fejtegetéseit a Pro
testantismus és liberalizmus összefüggéséről. Á 
pesti német ev. egyház jól tenné, ha jelentését 
erre vonatkozólag elküldené az uj alkotások összes 
prot. barátainak, szóvivőinek és alkotóinak, hogy 
képezzék azok a zsidó sajtó terén aratott babéraik 
tövis körzetét. A jelentés szerint a házasságok fele 
elkerülte az egyházat. A jelentés a jövőben remény
kedik, mintha bizony a jövő mást hozhatna, ha mi 
nem teszszük az eke szarvára kezünket, mintha a 
földbe ásott talentum sokat érne. Ha egyházszere
tetünk és bátorságunk meg nem ujul, a jö^ő csak 
újabb megszégyenítést hozhat,

A jelentés a felett is panaszkodik, hogy a 
közalapra való adózás uj terhet ró az egyházra.

A külmissziót ajánlja a hivek áldozatkész
ségébe.

Az egyház bevétele 10,813 frt 41 kr és kiadása 
ugyanannyi. Az egyház boldogemlékü lelkészének, 
Doleschall Sándornak síremlékére 570 forintot ál
doztak a hivek. —

A p i n k a f ő i  ev. egyház értesítője 1896-ik 
évről részletesen beszámol a múlt év eseményeiről. 
Az értesítő ára 10 kr. s az e czimen befolyt ado
mány egyházi czélra fordittatik.

Az anya és leánygyülekezetben 82 gyermek 
kereszteltetett s a szülöttek 15*85 perczentje tör
vénytelen származású, a miért is okolja az értesítő 
a szülőket, hogy gyermekeik erkölcsi épségére kellő 
gondot nem fordítanak. Konfirmáltatok 64 gyermek. 
Eskettetek 26 pár. Az úrvacsorához járult 2430 
lélek. E számban a magáugyónás is képviselve van 
s arra is kiváló gond fordittatik. A gyülekezet be
vétele 2113 forint 17 kr., kiadása 2114 forint 58 kr.

A s z e ii t-gy ö r g y i  ev. egyház 1896. évről 
szóló jelentése nem sok szóval, még is elég rész
letesen beszámol ezen kicsiny s a mellett erős gyü
lekezetről. Úrvacsorához járult 349 lélek, keresztel
tetett 23 gyermek, konfirmáltatok 21 gyermek. 
Eskettetett 10 pár. Eltemettetek 26 személy. Az 
ev. népiskolába járt 109 gyermek. A gyülekezet 
lélekszáma 810. Az egyházi pénztár bevétele 4821 
frt 4 kr., kiadása 4108 frt 84 kr.

Az a r a d i  ev. egyház 1896. évről szóló értesí
tőjét szép bevezetéssel látja el magyar és német 
nyelven a gyülekezet buzgó lelkésze F r i n t L a j o s  
A bevezetésben a lelkész tapasztalata alapján azt 
mondja: „Az 1895. október 1-én életbe lépett val
lásügyi törvényes, eddig legalább káros hatásuak- 

j nak bizonyultak az egyházi életre.“ Tehát a libe
rális Arad is igy nyilatkozik az uj rend második 
esztendejében. És a káros hatás hátterében ott van 
a hivatalos ev. és ref. egyház -  kivéve az ev. egye 
temes felügyelőt — egyházárulása és gyámoltalan 
gyávasága gyümölcseit nagyon hamar megérlelve.

; És mi ezt újból és újból is szemére hányjuk, nem 
. mintha gyönyörűségünk telnék még az igaz vád
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felhozásában is; de mert a jövőre nézve terrorizálni 
akarjuk azokat, kik majdan egy uj világias ostiom- 
nál ismét hajlandók lennének egyházunk menedék- 
vára kapuit megnyitni nagyhangú ígéretekre.

Az aradi ev. egyház szép összeget gyűjtött 
már eddig is az építendő uj templomra. Kívánjuk, 
hogy minél olőbb hozzá fogjon annak építéséhez.

Búcsúzó levél. Leska János nyitrai esperes a 
következő búcsúlevelet intézte lelkésztársaihoz : 
„Nngytiszteletü urak, kedves testvérek a Krisztus 
ban ! Amiről már mindnyájan értesültetek a napi
lapokból. hogy minő ítéletet hozott felettem és az 
esperességi felügyelő úr felett a pozsonyvárosi es* 
peresség egyházi törvényszéke : annak következ
ménye ez az én utolsó, testvéries, szívélyes szó
zatom.

Esperesség ítélkezett esperesség felett.
Elvagyunk Ítélve hivatalvesztésro és 88 írt 50 

kr. perköltség megfizetésére.
Vétkességünk alapja és bizonyitékáúl elfogad

ták a mi turolukai 1804. decz. 13-an és brezovai 
1895, márcz. 19-én tartott esperességi gyűlésünk 
egyhangú határozatát.

A hivatal „tisztségét“, (Ehre) inelylyel meg
tisztelt bennünket az esperesség s mely felett hi
vatott ítélni, hogy váljon tisztességgel szolgáltunk é 
megbízóinknak, elvették.

Perköltségre ítélve, nyomorult, kicsiny „va
gyonúnkhoz“ nyúllak.

A „nyak“ hála Istennek megmaradt s ha az 
Ur segít, nem fog hallgatni. (Ezsziás 58, 1).

További védekezés és fellobezéstől eláilottunk. 
Fellebbezünk a mi kedves nyitrai esperosségünkhöz. 
de csak az ő erkölcsi itélotéhez, mivel máskülön
ben engedünk n ők hatalma és erejének, k>k ben
nünket elitéltek ; utolsó fórumon pedig annak ajánl
juk sérelmeinket, a ki igazságosan itél.

Alázatosan fogadjuk a „köztünk támadó tüzet“ 
mindennel úgy, amint azt szent Péter i. lev, 13—14 
ver ében leírja.

Kedves esperességünktől, egyházai, lelkészei 
és világi elöljárói, tanítói s minden hű és hivő 
evangolikus lélek löl fájdalmasan búcsúzunk, tiszta 
és nem vél kés lelkiismerettel, a jó harcz és meg
tartott hit tudatával és azon biztos reményben, 
hogy esperességünk továbbra is hű marad Istenhez 

• önmagához és azon hivatáshoz, melyre Isten állal 
meghivattunk.

Fogadják szívből jövö köszönetünket a biza
lom, a szeretet, a támogatás, az együtt hnrczolas, 
az együtt szenvedés es részvét minden nyilvánulá* 
sáért jó és rósz napokban egyaránt.

Őszintén kérjük, bocsássák meg minden hi
bánkat, gyarlóságainkat, gyengeségeinket ős töké
letlenségünket.

Imáinkban kedves esperességünket a Minden
ható védelmébe és oltalmába ajánljuk.

Mennyei oltalmazó, Krisztus, vedd pártfogá
sodba örökségedet a nyitrai Sionban, tartsd meg, 
erősítsd és gyarapítsad kegyelmedet, irgalmadat, 
áldásodat felette ; tartsd meg őt igéd tisztasága és 
az cvangeliom igazságának állandó védolmezése és 
vallása mellett, a szentlélek ereje és hatalmával, 
szentek bókeiürésével és azon törhetetlen meggyő
ződéssel. hogy ö megmarad és együtt lesz övéivel 
a világ végéig és segíteni fog nékik és beszédjüket

megerősíti csudatótolokkel. Isten, nmi erőnk és vá
runk legyen velünk , Isten add áldásodat öröksé
gedre mostantól kezdve mindörökké: Isten .üdvö
zítsd népedet most és mindörökké.

Brezova, 1897. január 31 un.

A baptisták Rómája lesz maholnap Békés, 
ez a hajdan virágzó, tekintélyes roí. egyház. Az 
„Evangélista“ czimü ref. néplap, melynek szerkesz
tője Kecskeméti Ferenez, békési ref. lelkész. 14-ik 
számában azt Írja, hogy már a tekintélyesebb egy
háztagok is csatlakoznak e szektához, legújabban 
egy presbyter is lemondott presbyterségéről s le
mondó lovelében azt Írja, hogy a ref. egyházat nem 
tartja az Ur választott népének, mert vannak köz
tük vasárnaprontók és számtalan ezégéres bűnökben 
élők. A nevezett lap szerint a baptista iniaház Bé
késen már kicsinek bizonymit s újból bővíteni kell 
azt. A békési baptisták futkározó atyafiai eláraszt
ják a vidéket, tolakodó módon uton-utfélen árulják 
szektájukat. A téli hónapokon mást sem tesznek, 
mint egyik városból a másikba futkosnak. Egyes 
helyeken házról házra mennek s meghívják az em
bereket látványos vallásos mutatványaikra. A tola
kodásban határt nem ismerő szemtelenséget tanú
sítanak. A nazarenusok ártatlan bárányok e meg- 
jegyzott lelkiismeretű futkározó ragadozó farkasok
hoz képest. Csabán is sikerült fogniuk egy az őrültok 
házából kiszabadult nazarenust és ez bevált médi
umnak, néhány rokon lelket a békési vándorok 
segélyével sikerült fogniok. Először egészen ártat
lanul csak az Írást magyarázták és a Tranosiusból 
énekeltek, ösinerve népünk ragaszkodását e drága 
könyvhöz, de nohány beavatottat sikerült nekik fogni 
s azok már a prágai baptista cseh énekeskönyvet 
használják. Ha csak néhány lelket is fognak e szá
nalmas rajongók, már az is nagyon szomorú dolog. 
Békésről egész processio rándul át Csabára — de ez 
átrándúltak fanatizmusáról a jelenvoltak csak undor
ral beszélnek. Nők és leányok önmagukból kikelve 
rohannak mindenkihez azon fenyegetéssel: „megtér
tél e — mindjárt térj meg, mert lelked holnap már a 
pokolban lesz, most, most, itt az idő.“ Az egyház az 
ily invásióval szemben alig tehet valamit — s az 
ily izgatok naponkénti gyalázását és izgatását tűrni ‘ 
kénytelen! Ha egy bevett vullásfelekezot más egy
házba ekként berontana, a csendőrök bizonyosan 
kikisórnék az izgatókat, de a szekták ma a helyzet 
urai. B -Csabán a hatóság helyesen intézkedett, 
b tiltotta az éjjeli összejöveteleket. Az alispán is 
megerősítette o végzést. Kiváncsiak vagyunk, váljon 
a minisztérium megengedi o az éjjeli lélektogdosast, 
mely minden ellenőrzés nélkül sok helyen a ható
ság szemeláttára folyik le. A zsilip ki van nyitva. 
Amerika reánk szabadíthatja összes rajongóit. A 
meghívás a törvényhozás termében megtörtént, 
egyházunk fő kormányzói is ott voltak a moghivók 
között ! I)e a baptisták is még csak szelíd bárá
nyok a/, utánuk jövőkhöz képest. Gyorsvonaton 
eljöhetnek a baptisták erős concurrensei s átvehe
tik tőlük az örökségot, mint ők átvették az örök
séget a nazaronusoktól, maholnap itt lehetnek az 
adventisták és üdvhadsereg is, sőt rádásul a mor
monok is. A békési lap még a következő megjegy
zést fűzi az eseményhez: „Szomorú jelenségek, 
ezek. melyek méltó aggodalommal tölthetik el min
den jó érzésű egyházfői szivét s kötelességévé te
szik, hogy az evaugyóliomi ólet fejlesztéséhez hoz
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zájáruljon s pártoljon minden olyan törekvést,
mely egyházunk hitéletének erősítéséhez esak a leg- 
kischb mértékben is hozzájáruljon.“ Ez az evangyé- 
liomi élet ébresztése“ nézetünk szerint csak az 
egyház igaz tanainak hirdetése és az ahhoz való 
hűség által érhető el. Ha a lelkészek maguk is az 
„Alliance“ szektáskodó álláspontján állanak, ne 
csodálkozzunk, hogy ép a ref. egyház lesz a 
rajongás és szekták melegágyává. Sok helyen 
a lelkészek is rokonszenveznek a szekta „élő 
keresztyénségével“ - nem gondolva meg, hogy a 
szekta a keresztyén szabadság börtöne. A világias 
evangélikus — és református még megtérhet, ha 
nem is bizonyos methodus és sablon szerint — de 
a szekta karjaiba tévedt lélekre nézve a felébredés 
csak a teljes hitetlenségben és közönyben lehető.

Azok az új evangeliom ébresztő intézmények 
sem állják meg mindenütt a próbát. Bökésen ifjú
sági egylet alakúit., a melyben nem sokára Dr. 
Igaz Pál is felolvasást tart a nevezett lap szerint. 
Ez az úr B Csabán esküdött örökhűséget nejének 
a rom. kath. templomban, mikor előzőleg a politi
kai hatóság előtt arra kötelezte magát, hogy gyer
mekeit rom. kath. hűben nevelteti 1 Jó lesz tehát 
a „hitébresztő“ felolvasókra üg}'elni 1“ Sz.

Agapé. A „Hajnal“ 3-ik számában a követ
kező sorokat olvassuk „Meghívó a Lorántfíy Zsu
zsanna egylet és a ref. ifjúsági egylet által csütör
tökön, márczius 4-én, d. u. fél 0 órakor az ag. ev. 
egyház Deák-téri dísztermében tartandó szeretot- 
vendégsógre.

Étkezés után lesz : soló ének, zene, vallásos 
költemények előadása ; végül bibliaolvasás és ima. 
Jegyek kaphatók Szilassy Aladárné (Wesselényi- 
utcza 65.), Varga Gyuláné (Kálvin-tér 7.), SzŐts 
Farkasné (Pipa-utcza 23.) úrnőknél és e lap szer
kesztőjénél. Legyen e szeretet vondégség alap
hangja amaz apostoli szózat : Mindenkor örüljetek 
Szüntelen imádkozzatok ! Minden dolgokban hálát 
adjatok, mert ez az Istennek akarata a Jézus Krisz
tus által ti hozzátok ! Az Istennek lelkét meg ne 
oltsátok 1“

Az ág. h. ev. egjüiáz deáktéri díszterme, m ez
ben egykor már unitárius istentisztelet, egyetemes, 
kér. gyűlés tartatott, szeretet vendégség színhelye 
volt. Az ős keresztyén agapék megújítása akar ez 
tehát lenni, azzal az eltéréssel, hogy az „agapéhoz“ 
aligha volt szükséges a jegyváltás.

Amerikában még a templomokban is tartanak 
theaestélyeket, sőt jótékony előadásokat is.

íme itt látunk egy uj „hitébresztő“ eszközt a 
külföldről importálva. Annélkűl, hogy a jó szán
dékot távolról is kicsinyelni akarnánk, nekünk bi
zonyos kételyeink vannak az eszköz helyességében. 
Elvezet, mulatság ez is, tehát egy darab a világ
ból vallásos mártással körítve — s kérdés, hogy 
későbben az ily vallásos mulatságok nem lesznek 
e a vallásos evésen kívül vallásos tánczczal is egy
bekötve — a pietismus agapéi a múlt században 
oda fajultak ! *) — A vallásos összejövetelek he
lyéül mi a templomot szeretnénk megtartani s 
épen azért oszlassuk el a templom ridegségét, he
lyet adva a vallásos tárgyú művészetnek az objectiv 
liturgiának, a templom belső evangeliomszerű ékes

ségének, s azonkívül az Istenigo ereje hassa át világi 
hivatásunkat, munkánkat, küzdelmünket, vigságun- 
kat és szomorúságunkat is !

Egyházi események. Az a p a t e l e k i  ág. 
hitv. ev. egyház f. hó 14-én tartott közgyűlésén el
határozta, hogy egyedüli ingatlan vagyonát s volt 
jövedelmi kútforrását a bold. eml. S'/exty György 
volt tót-komlósi lelkész alapítványát 1 fth.560 O öl 
szol lejét állami kölcsön utján 1300 frt költséggel 
helyreállítja.

Ugyancsak ekkor kimondotta azt is, hogy a 
rozzant tanítói lak helyén lelkész lakot épit. s 
mostani lelkész Jakból tanitói lakást rendez be. Az 
építés 2750 írtban lett megállapítva. Fájdalom, hogy 
ezt nem a vallás alap eszközli, hanem a 300 lé
lekből álló kis egyház saját erejéből kénytelen el
végezni. pedig csak 1000 frtja van rá, a többi adós- 

I ságra megy. Hja 1 nekünk nincsenek kegyuraink ! 
Drágán fizetjük mi az autonómiát! — A s z a r 
v a s i  egyház harmadik lelkészi állomására az 
egyház presbyteriuma által Bakay Péter ocso- 
vai és Zvarinyi János csomádi lelkészek jelöl
tettek. — A választás május 16-án lesz. — A n ó g 
r á d i  esperesség két lelkésze halálozott el e hó
napban. Az egyik Roll Zsigmond abelovai lelkész, 
a ki 38 éves korában, élet« delén, a másik Petényi 
György budatehotai lelkész, a ki 72 éves korában 
hagyta el Isten rendeléséből az Ur küzdő egyhá
zát. Nyugodjanak békevei. — Selmeczjn elhalt úrnő 
Heinz szül, Scharf Emilia az ottani ev. egyháznak 
1000 irtot, az ev. nőegyletnek 1000 frtot, a város 
szegényeinek 1000 frtot és a városi kórháznak 500 
frtot hagyományozott.. Emléke legyen áldott. — 
Kengyel Lajos sajó-gömöri ev. s. lelkész nagy-gyu
lai körjegyzővé választatott — igy a kevés leiké - 
szí erő is átmegy a „magasabb intelligencziával“ 
biró régiókba.

Z E P t K E S Z T Ő l  J J z E N E T E K .

J- P. Pozsony. A közlemény politikai lapban m ír  nap
világot látott s az ügy  is királyi kegyelem folytán már ked
vezően elintéstetett s igy közlését lapunkban feleslegesnek 
tartjuk  s ez alkalommal helylyel sem x-endelkezünk. Mi nem 
személyek ellen, hanem elvekért harczolunk s ha támadunk 
valakit, támadásunkban személyes tekintetek nem vezérelnek. 
Elég fájdalmas, ha kötelességünk olyanok ellen hiv fel táma
dásra, kiknek személyét szeretjük.

F. A .  Bp. Oly erős támadást névaláírás nélkül nem 
közölhetünk. Különben a nyilatkozat már napvilágot látott 
a társulat hivatalos lapjában.

R. S. Cs. Ha mindenki oly x>ontos '  olna az előfizetés 
megújításában, nem Tolna nehéz lapot kiadni. Sokan a leg- 
kissebb dologban is elvtagadást látnak s azt szeretnénk, ha 
a verebek ellen is ágyukat szegeznénk. Ismét mások ott is 
ezélzatosságot látnak, a hol annak árnyéka sincs. Mi utunkon 
haladunk, akár növekszik, akár fogy az előfizetők száma. 
Köszönjük a jóakaró megemlékezést.

Amerika. Köszönöm a tudósítást és a „Der Lutherische 
Herold" elküldését. Bizony nincs siralmasabb állapot, mintha 
személyes ambino és hiúság egyetlenséget szül az egyház 
terén. A kép belföldre is alkalmazható.

Szálka György. Igen örülök, hogy a hamis pófétáx el
len i szer jól bevált. Máskor is szívesen szolgálok, már t. i. 
ha megélem az „aratás" napját-

Háfálékos előfizetőinket kérjük szí
veskedjenek kötelezettségüknek eleget 

i tenni-*1 A. Ritschl „Geschihte des Pietismus" I 230-231 lap.
Nyomatott, B,-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.



KŰLMISSZI9.
AZ „EYANG. EGYHÁZI SZEMLE* melléklete.

Szerkenzti :

S c h o l t z  Ödön
o». luth. lelkész Agf&lv&n.

Melléklet az , E. E. Sz.“ 3-ik számához. (í<5. é v i .  1. » z .)  li.-Csaba, 181)7. Márczius 30.

Az „E. E Szemle* olvasói a _Kül- 

m issziót“ d ijtalanúl kapják.

_______________________ _________

A „K ü 1 m i a a z i 6“ szellemi ré
szét illető összes közlemények Á g- 
f a 1 v á r a (Sopron mogye) kül

dendők.

A gyésaintézet
A gyám intézet és a kíilm isszió ép oly 

kevéssé tartoznak együvé, mint a gyám- 
intézet meg a belmisszió. Ha egyházunk
ban rendien volna minden, ha a szeretet
heti munkás hit hatná át egyházunkat in 
capite et im^mbris, akkor volna hatalmas 
gyám intézetünk, mely a központban nem 
9 ezer, hanem 90 ezer forintot oszthatna 
ki élvenként; volna egy vagy több vi
rágzó helmissziói egyesületünk, mely egy
másután létesitené a nyomor leküzdésére 
szolgáló s evangéliumi szellemtől áthatott 
szeretetintézményeket; volna életei ős kül- 
missziói egyletünk, mely számos hittérítőt 
képezne és küldene ki a pogányok közé, 
hogy hirdessék nekik azt azevangélíomot, 
melynek áldott melege minket boldogít. 
De mivel híján vagyunk az egy szüksé
ges dolognak, a hitnek, azért bővelkedünk 
közigazgatási gyűlésekben, melyeken na
pokon át üres szalmát csépelünk, para
grafus erdőket gyártunk, szónokolunk, 
nemzetiségi heczczekben gyönyörköc ünk, 
költjük a pénzt, töltjük a drága időt s 
nem vesszük észre, hog3r az egyház hal
doklik mellette.

I)e hála Istennek, virradni kezd ! „Az 
Isten a gyarló theológiai intézetek daczára 
is tud hü lelkipásztorokat teremteni,“ ol
vastam nemrég valahol s ezek a buzgó 
lelkészek belátva az eddigi állapotok tart
hatatlanságát, a Szent Lélek által vezé
relve rajta vannak, hogy egyházunkat uj 
életre keltve, jó gyümölcsöt termő élő fává 
fejlesszék.

Nemrég még csak hangoztatni is alig 
merték egyesek a bel- és kühn isszió szük
ségességét s ime most már conerét javas

latokkal is találkozunk. Mustármag még 
ez is, de termőképes mustármag s biztató, 
hogy nálunk mindkét mozgalom egyidejű
leg, mintegy karöltve indult meg, jeléül 
annak, hogy édes testvérek s lényegileg 
egyet czéloznak : Isten országa terjedését 
s erősítését, — bár az egyik itthon, a má
sik pedig a messze idegenben.

Most még mindkét mozgalom a kez
det nehézségeivel küzd, tapogatódzik s 
keresi a biztos alapot, melyen tovább fej
lődhessen.

8 csodálatos, hogy ezt a biztos ala
pot mindkét mozgalom részére a gyám- 
intézetben, ezen régi, kipróbált s számos 
gyengéi daczára is áldásos intézetünkben 
vélték egyesek feltalálni.

A tiszai kerület gyámintézete már is
mételten indítványozta, hogy -a belmissio 
ügye vonassék he a gyámintézet ügy kö
rébe“, — Gyurátz dunántúli püspök pe
dig, kié az érdem, hogy 189b. febr. 26-án 
kelt pásztorlevelében elsőnek hívta fel 
lelkésztársait a kühn isszió pártolására, ezt 
irta: „Felkérem Tisztelendő lelkésztárs 
Urakat, szíveskedjenek a maguk körében 
a részvétet a külmisszíó iránt is éleszteni, 
a híttérités ügyét gyülekezeteinkben is
mertetni s a híveknek pártoló figyelmébe 
ajánlani. Az egyházközségek kebelében 
eszközölt gyűjtés eredményét, esetleg egy 
ünnepi persely tartalmát, mint a gyüle
kezetnek missziói czélra ajánlf áldozatát 
méltóztassék az egyházmegyei gyám in
tézet közvetítésével az egyházkerületi
gyám intézeti pénztárba küldeni.“

Hogy a belmisszió ügye bevonassék-e 
a gyámintézet ügykörébe s hogy nem 
volna-e íídvosebb kerületenként sőt es- 
perességenként önálló belmissiói egylete-
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két alakítani ? annak megbeszélése nem 
tartozik tárgyamhoz. Itt és most, a fenti 
püspöki indítvány alapján a gyámintézet 
s a külmissió egymáshoz való viszonyá
ról akarom nézetemet elmondani.

A végczél, mely felé törekednünk 
kell, csak az lehet, hogy önálló missziói
egyesületet alkossunk, — persze legalább 
egyelőre valamely külföldi misszió-egye
sület magyarországi fiókja gyanánt. Ezen 
missziói (fiók) egyletet azonnal megálla- 
píthatnók, mihelyt néhány lelkész, gyü
lekezet vagy esperesség kimondaná, hogy 
a külmisszió ügyét felkarolja, arra rend
szerint áldoz s a befolyó összegek keze
lése s propaganda csmálása végett egye
sületté szervezkedik. Mégis kár volna el
hamarkodni a dolgot s azért jobb, ha ad
dig várunk, mig a missziói érdeklődés ál
talánosabbá lesz s valamennyi lelkész és 
gyülekezet, vagy jobban mondva összegy- 
házunk missziói kötelességének tudatára 
ébred.

Ezen tudat ébresztése és fejlesztése 
egyelőre missziói lapok és művek kia
dása és olvasása, missziói ünnepek, isten
tiszteletek s offertorium ok rendezése és 
tartása, a misszióért való buzgó imádko
zás s az egyesek részéről nyújtott példa
adás által történhet. De hogy mindez terv- 
szerüleg történhessen, hogy az ügy ba
rátai kezdettől fogva bizonyos vezetést 
érezzenek s hogy a mozgalom egészsé
ges és biztos mederben mozogjon, szük
séges, hogy vagy erre hivatott és alkal
mas lelkész, vagy pedig már meglévő 
egyesületünk vegye kezébe, illetve ügy
körébe a kíilmisszió ügyét is.

És elvileg nem volna ellene kifogá
sunk, ha ezt egyelőre a gyámintézet 
tenné.

Csakhogy persze észszerűen kell kez
deni a dolgot, ha azt akarjuk, hogy a 
gyülekezetek missziói adományaik to
vábbításánál a gyámintézet közvetítésé
vel éljenek, — mivel ez a községek oly 
kizárólagos joga, melyre sem pásztorle
vél, sem gyűlési határozattal nem kény
szeríthetők s mellyel csak akkor fognak 
élni, ha a gyámintézet ez irányú műkö
dése megnyeri bizalmukat.

E végből a gyámintézetnek legelő
ször azon gyülekezetek bizalmát kellene 
megnyerni, melyek akülmisszió czéljaira 
már évenként rendesen áldoznak, mivel 
valószínű, hogy ezek példáját követve, 
utóbb azon gyülekezetek is igénybe ven

nék a gyám intézet közvetítését, melyek 
még csak ezután fognak a missziói kö
telesség tudatára ébredni.

S hogy a legtöbb gyülekezet a már 
egyszer említett pásztorlevél daczára sem 
vette igénybe mindezideig a gyámintéze
tet, annak oka épen az, hogy a gyámin
tézet missziói adományokra vonatkozó 
első határozata széles körben bizalmat
lanságot szült.

Ugyanis a gyámintézet 1896. októb. 
10-én Szepes-Felkán tartott központi bi- 
zottmányi gyűlésének jegyzőkönyvében 
ezeket olvassuk : „17. A dunántúli kér. 
gyámintézet elnöksége jelenti, hogy püs
pöki felhívásra a dunántúli egyházkerü
letben egyes egyházközségek kül- és bel- 
missziói czélokra gyűjtöttek, minek ered
ménye ; külmisszióra 51 frt 22 kr. bel- 

I misszióra 19 frt 07 kr. Az összeg a köz
ponti pénztárba Bpestre beküldetett. —- 
Dunántúl követésre méltó kezdeménye
zése örvendetes tudomásál szolgált. Ad
dig is, mig a tőke újabb gyűjtésekből 
szaporodik „Letét“-ben hagyatni rendel- 

I tetett.“
Ez nézetünk szerint nagyon helyte

len határozat. Az ilyen pénzt nem ész
szerű „letétbe“ helyezni, mivel a missziói 
társulatoknak folyton és gyakran sürgő
sen kell a segély s ha a gyámintézet a 
fenti összeget tavaly valamely missziói 
társulatnak adta volna, ott az már gyü- 

j mölcsözne; mig így legalább egy évig 
nemcsak elveszett arra a czélra, melyre a 

' gyülekezetek áldozták, hanem vissza is 
: tart több községet attól, hogy a gyámin- 
j tézet közvetítésével éljen ; mivel azon 
! gyülekezetek, melyek öntudatosan áldoz
nak a hittérítésre, inkább egyenesen be- 

i küldik adományaikat az illető misszió
egylet pénztáraiba, hogysem azt a gyám
intézetnél „letétbe“ helyeztessék.

Épen azért változtassa meg a gyám
intézet ezen határozatát s mondja ki, hogy 
ezentúl a hozzá küldött missziói adomá
nyokat, a gyülekezetek kívánsága szerint, 
évről-évre csakugyan a misszió czéljaira 
fordítja. S itt jön aztán a második s még 
fontosabb kérdés, hogy t. i. mely misz- 
sziói egyletnek juttassa a gyámintézet a 
nála befolyó missziói adományokat?

Nézetünk szerint itt mindenekelőtt el- 
engedhetlenül szükséges, hogy a befolyó 
összeg évenként egy és ugyanazon misz- 
sziói egyesületnek adassék, melylyel 

i evégből szövetségre kellene lépnünk. Ily

/
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módon bizonyos, egyházunk méltóságá- 
nak megfelelőbb nagyobb összege i iép- 
hetnénk évenként a világeló; azon egye
sület mely bizton számíthatna tőlünk bi
zonyos nagyobb összegre, nem csak ház
tartását rendezhetné be a szerint, hanem 
a társulat vezetésébe némi beleszólást is 
biztosítana részünkre; gyülekezeteink 
megtudván, hogy pénzük mely misszió
egylet segélyezésére fordittatik, aziránt 
fokozott mértékben érdeklődnének; már 
előre leraknák az alapot ahhoz, hogy ha 
a külmisszió iránt az érdeklődés hazai 
egvházunkhan annyira fejlődik, hogy an
nak kezelését a gyámintézet többé meg 
nem bírja, egyelőre az illető külföldi 
missziói egyesület magyarországi fiókja 
gyanánt, utóbb akár teljesen függetlenül 
is, önálló magyar evang. luth. külmisz- 
sziói egyesületté alakulhassunk.

11a ezen elvek helyességét beláttuk, 
— s ki volna olyan rövidlátó, hogy be 
nem látná? akkor könnyen dönthetünk 
a felett is, hogy mely külföldi misszió- 
egylet volna az, mely iránt valamennyi 
gyülekezetünk oly bizalommal viseltet
hetne, hogy ha a gyámintézet a hozzá 
küldött missziói adományokat annak jut
tatná, közvetítését nyugodt lelkiösméret- 
tel igénybe vehetnék?

A álunk eziránt tudvalevőleg kettős 
mozgalom indult meg. Mint már lapunk 
múlt évi első számában említettük, — 
először a bázeli missziói egyesület kül
dött hozzánk követet, mely egylet inkább 
a ref. egyház érdekében missziónál, amint
hogy a budapesti német refoimátus egy
ház lelkésze is hívta be, azon biztos szá
mítással, hogy a magyarországi német 
nyelvű lutheránusokat, sót az egész ma- 
gyarhom ág. h ev. egyházat megnyerje 
a bázeli református misszió ügyének. Egy 
évre rá a lipcsei ev. luth. misszióegylet 
küldöttei jöttek közénk, hogva luth m isz- 
pártolására kérjék luth. gyülekezeteinket. 
IS úgy látszik, hogy ez utóbbiak nem
csak nagyobb és maradandóbb hatást ér
tek el, hanem meg is hódították a köz
ségeket, ami abból is kitűnik, hogy azon 
gyülekezetek, melyek azóta a k ül misszi
óra áldoztak, a pénzt nagyobbám a lip
csei ev. luth. misszió egyletnek küldöt
tét.

S ez nagyon is természetes, mert 
könnyen belátható, hogy úgy az egye
sek, mint a hitközségek inkább azon egy
letet fogják segélyezni, mely saját egy-

: házunk terjesztését ezélozza, mint azt,
! mely egy más felekezet terjesztésén mű

ködik.
8 épen azért, ha a gyám intézet — 

legalább ideiglenesen — csakugyan ke
zébe* «karja venni a kiilmisszió ügyét s 
határozni akar afelett, hogy a nála befo
lyó pénzt mely egyletnek juttassa, úgy 
véljük, hogy csak a lipcsei ev. luth. misz- 
szió egylet mellett határozhat ! Mert mint 
a gyámintézeti pénzeket csak ág. li ev. 
gyülekezetek segélyezésére fordítja, úgy 
a kiilmissziói adományokkal is csak ágost. 
hitv. evang. tehát ev. luth. missziót segé
lyezhet. Ily módon elérheti a gyáminté
zet, hogy lassanként az összes gyüleke
zetek igénybe veszik e téren is közvetí
tését, míg hogy ha más, pld. a bázeli re
form. jellegű misszióegylet mellett fog
lalna állást, meglehet, hogy megnyeri 
azokat, kik csak névleg ágost. hitv. evan
gélikusok : azok közül azonban, kik meg
győződésből tagjai az ágost. h. evang. 
egyháznak, soha egyet sem ! Legalább 
nem hiszem, hogy öntudatos lelkész ké
pes volna az egyház árulás azon nemére, 
hogy luth. pénzzel egy más felekezet 
misszióját segélyezze. Ez esetben ev. luth. 
gyülekezeteink soha sem vehetnék igény
be a gyámintézet közvetítését, hanem 
mint eddig úgy ezentúl is vagy egyene
sen a nekik megfelelő egyletnek külde
tték adományaikat, vagy valamely lap 
közvetítésével élnének, avagy azonnal bár 
még oly kiesi, de önálló egyletet alapí
tanának.

De a eonfessionális érdeken kívül még 
más okok is késztetnek arra, hogy a 
gyámintézetnek a lipcsei ev. luth. misz- 
szióegylet pártfogását ajánljuk.. Tudva
lévő, hogy gyámietézetünknek a Gusztáv 
Adolf egylet részéről Lipcsében vannak 
legjobb barátai, kiknek révén szegény 
gyülekezeteink oly szép segélyben része
sülnek évenként. Ezek, — hogy hamar
jában csak egyet említsünk pld. dr. Pank, 
a lipcsei ev. luth misszióegyletnek is lel
kes barátai, szóvivő emberei. Ha már 
most ezek látják, hogy a magyarországi 
luth. egyház kiilmisszióra szánt fi Herei
vel az d egyletüket segélyezi, mennyivel 
szívesebben, fogják akkor a G. A. egy
letnél, szegény gyülekezeteink érdekében 
szavukat ok is latba vetni. Ezáltal az ed
dig is oly szívélyes baráti viszony még 
bensőbbé és erősebbé válnék.

S végül van, a lipcsei ev, luth. misz-
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szióegy leinek még* egy sajátsága, mely 
minden más missziöegylettől megküldm- 
bözteti s érthetővé teszi azon vágyat, hogy 
mi is hozzá csatlakozzunk. Ez az egye
sület ö k u m e n i k u s  jellege, amennyi
ben barátai nemcsak Szászországböl ha
nem földünk minden részéből, hol luthe
ránusok vannak, toborzodnak. így nem
csak Németország minden részében, ha
nem Afrika, Amerika, Ázsia és Ausztrá
lia lutheránusai között, továbbá Dánia, 
Angol és Francziaországban, Ausztria, 
Oroszország, Svédország és a Svájczban 
vannak barátai, kik évenként ezrekkel 
segélyezik. S ha most magyarhoni ág. h. 
ev. egyházunk is hozzá csatlakoznék, úgy 
nemcsak az egyesület egyetemes luthe
ránus jellege domborodna ki még jobban, 
hanem mi magunk is jobban belejönnénk 
a földkerekség ev. luth. népeinek közös
ségébe, mi nagyban fokozná jelenleg oly 
gyenge l u t h .  ö n t u d a t u n k a t .

Mindezeket összefoglalva nincsen ki
fogásunk az ellen, ha a külmisszió ügyét 
a gyámintézet felkarolja, de a nála be
folyó pénzeket ne tegye „ l e t é t b e “, ha
nem juttassa arra, a mire a gyülekezetek 
szánták, valamely missziói egylet segé
lyezésére. Ez okból lépjen szövetségre 
e g y  egylettel, mivel az évi adomány 
e g y  ö s s z e g b e n  jobban megfelel egy
házunk méltóságának s többet is haszná
lunk vele, ha egy egylet biztosan számít
hat reá. Ezen egylet pedig legyen a l i p 
es e í e v. l u t h  misszióegyiet, mivel 
emellett szól a confessionális" érdek, az 
ésszerűség, meg az egyetemes lutherámus 
közösség utáni vágy s mivel csak igy 
remélhető, hogy az összes gyülekezetek 
igénybe veszik a gyámintézet kö vetítés ét 
addig is, inig a missziói kötelesség tu
datának általános elterjedése után, a lip
csei ev. luth misszióegylet magyarországi 
fiókja gyanánt, önálló misszióegyletet szer
vezünk.

Ily irányban lehet szó arról, hogy a 
külmisszió a gyámintézet ügykörébe vo- 
nasék. Ellenkező esetben a legvégsőig 
küzdenénk ellene!

*
Ágfalva

S c h o 11 z Ödön.

Missziói ének.*)
Dallam : Mint a szép, hives patakra.

Nálad az üdv és igazság 
Jézusunk, bölcs Mesterünk,
Elet, áldás, világosság 
Arad ránk, ha ismerünk ;

Add terjedjen szent igéd 
És ismerjen minden nép,
Hol a földet vad nép lakja,
Ott is fónyljék az üdv napja.

** *
Főpapunk, — ártatlan bárány,
Éltünk adtad éltedet,
Midőn a kereszt oltárán 

Önkényt ontAd véredet;
Leróttad a bűn díjait,
Kegyelmet nyert e világ,
Óh üdvözíts minden népet,
Terjeszd folyton szent igédet.

** *
Szívvel, szájjal áldunk téged 
Isten Fia, nagy király,
A menyben királyi széked 
Az idők végéig áll ;

Légy velünk is, óh jövel,
Szent országodat növeld,
Add, a pogányság megtérjen,
Téged féljen és dicsérjen.

** *
Jézus, a múló időben 
Mindig ugyanaz maradsz,
Híveidet áldd meg bőven,
Szálljon ránk üdv és malaszt; 

Szentegyházad szent ügyét,
Hatalmas karoddal védd,
Add minden ajk, minden lélek,
Téged valijon vezérének.

Dieffenbach után Ladányi.

Hazai missziói hírek.
Adakozás Hazánkból 1896-ban 222 frt folyt 

be a lipcsei ev. luth. misszióegyesület javára, mely 
összeg az „Ev. Luth. Missionsblatt“ 1896. évi 9, 
16, 21 és 1897. évi 3 ik számában nyugtáztatott. 
Az adakozók között eddig kizárólag német és tót- 
nyelvü gyülekezeteink szerepelnek. Ne restűljünk 
meg az adakozásban ez éven sem 1

*) Kérjük az új énekeskönyvek szerkesztőit: méltőz- 
tassék ezen sikerült fordítást figyelmökre m élta tn i; vallásos 
költőinket pedig, hogy keressék fel lapunkat eredeti vagy 
fordított missziói énekekkel. Ezáltal énekes könyveink ez- 
irányú hiányán is segíthetnénk. S z e r k.
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A dunántúli magyar gyülekezetek is kez
denek érdeklődni a külmisszió iránt s tavaly már 
megkezdték az adakozást is. Gyurátz püspök kör
levele folytán a soproni alsó esperesség 83 frt 79 
krt a vasi-közép 1 frt, a veszprémi 10 frt tiG krt 
s a győri esperesség 6 frt 77 krt összesen tehát 51 
frt 22 krt, küldött e czélból a gyámintézeti pénz
tárba. A gyámintézet ezen tőkét „letéP'-ben ha
gyatni rendelte. Nem tudjuk, hogy az illető gyü
lekezetek helyeslik-e ezt a határozatot, de megem. 
Ütjük, hogy a tőkegyűjtést a misszió-egyletek so- 
üol sem gyakorolják, mivel a gyülekezetek misz- 
sziói adományainak nem a takarékpénztárukban, 
hanem a missziói munkumezön kell kamatozniok.

Budapest. Azon mag, melyet Schwartz lip
csei misszióigazgaló 1895. őszén a deáktéri temp
lomban tartott missziói előadásában elvetett, már 
kezd gyümölcsözni. A német gyülekezel perzselyt 
függesztett ki, mely az első évben 5 frt 32 krt jö
vedelmezett. Ezen összeget Lipcsébe küldték azon 
12 frttal, melyet a gyülekezet egy kegyes nőtagja 
"Wölfel Gizella k. a. juttatott ezen ezelru. Tavaly 
óta vizkereszt utáni első vasárnapon missziói is. 
tentisztelet is tartatik, mivel magat a vizkereszlet 
még nem ünnepük ezen gyülekezetben Ez éven 
Brosehkó G. A. segédlelkesz volt a szónok, ki Jezs. 
60. 1—6 alapján azon kérdést vetette fel, hogy : 
Mi indítson minket ev. keresztényeket missziói 
munkásságra ? Mire azon kettős választ adta, hogy 
1, Az Ur missziói parancsa s 11. az ö missziói Ígé
rete. — Noha budapesti gyülekezeteinknek a bel- 
misszió terén is óriási mulasztásokat kellene pótol
niuk, annál jobban örvendünk, hogy a külmisz- 
szióra is kezdenek gondot fordítani,

Pozsony. Itt Schmidt K. J. lelkész buzgól- 
kodása folytán BG frt gyűlt össze a külmisszió ja
vára, mely összeghez a diakonissza anyaház s az 
ifjúsági egylet 10* 10, a leányegylet pd. 5 frttal 
járult. Missziói istentisztelet még nem volt, de is
merve ezen gyülekezet buzgalmát, bizton hisszük, 
hogy nemsokára erről is referálhatunk. — A thcol. 
akadémián Hildebrand Keresztély theologus buz- 
gólkodik serényen Isten országa ezen szent ügyé
nek érdekében.

Kézsmarkon Linberger István lelkész ez 
éven tartotta vízkeresztkor az első missziói isten
tiszteletet. A hitszónoklat alapigéje nála is Jezs. 
GO, 1—6 volt. A szép dispositiót eredetiben közöl
jük : „Die grosze Missionspflicht der Christen. 
Denn 1.) Das Licht ist uns gekommen in dem 
Weihnachtskinde. 2) Noch bedeckt viel Finsternisz 
und Dunkel die Völker. 3) Dio Missionsarbeit ist 
Keine vergebliche.“ — Az offertorium 1 frt 7 kr. 
volt s Lipcsébe küldetett. Ez ugyan igen szerény

összeg, (majd megnő idővel ! Szerk.) de az Ur nein 
fogja megvetni, mert ő a sziveket voszi tekintetbe 
(Márk. 12, 42—44) és az Ur megfogja áldani, mert 
megáldhatja (Máté 14 15 és 19).

Kokováról (Kishonti esperesség) B.mozik 
Sámuel lelkész a következő követésre méltó soro
kat írja : „A misszió ügye nálunk fájdalom ! telje
sen ismeretlen volt. Hat évi ittlétem alatt vízke
resztkor tartottam missziói beszédet, de ezen ün
nep nálunk csak „félünnep“ számba monvén, ke
vés hallgatóm volt. Mégis az elvetett magot meg
áldotta kegyelmes mennyei Atyánk. Csírázni kez
dett s ez évi közgyűlésünkön gyümölcsöt is hozott. 
Elhatározta ugyanis egyházunk, hogy ezentúl víz
keresztkor minden évben otfertóriumot tart. Ezen
túl tehát nemcsak imádkozunk : jöjjön el to orszá
god ! — de ha csekélységgel is, elősegítjük a szent 
ügyet, hogy a sötétségben élők is megláthassák 
ama boldogító nap hajnalát, melynek fényében mi 
élünk, szenvedünk, harezoluok és meghalunk !“ —  
Örömmel üdvözöljük ezen határozatot s kérjük a 
kartarsakat, hogy a hol az esperesség mint ilyen 
még nem foglalt állást a külmisszió mellett, ott 
hozzanak gyülekezeteikben hasonló határozatot.

Szent Autnlfa (Zala m.) egyike dunántúli leg
kisebb s legszegényebb gyülekezeteinknek, mely 
ha megakarjuk tartani, folytonos és beható segé
lyezésre szorul. Lelkésze mégis ezt Írja : „A kül- 
misszióra az én koldus egyházam is adott vízke
resztkor 40 krt ; ezen kis összeget átadtuk az egy
házmegyei pénztárosnak.“ Bizony, a koldus Lázár 
még most is megszégyenít sok gazdagot!

Locsmátid lelkésze, Löw Fülöp ezeket Írja : 
„Nagyon féltem, hogy vízkeresztkor nem lesz kö
zönségéin. Ezen ünnepet nz előtti években rosszul 
látogatták a megelőző sok ünnep s a nagy hideg 
miatt. Ezidón azonban már megelőzőleg kétszer ki
hirdettem a szószékről, hogy missziói Istentisztele
tet tartok s a templom megtelt. A főistentisztelet 
ofTortóriuma 14 frt 48 kr. a gyermek istentiszteleté 
2 frt 73 kr. volt, úgy hogy összesen 17 frt 21 kr 
jutott a szent czélra.“ íme a praktikus eljárásból 
mindnyájan tanulhatunk, valamint abból is, hogy 
már a gyermekek szivébe is be kell oltani a misz- 
szió iránti szeretetet s hogy már velők is imádkoz
zunk Isten országáért.

A soproni felső esperességben egy kivételével, 
hol a lelkész beteg volt, minden gyülekezetben volt 
vízkeresztkor missziói istentisztelet. Az offertorium 
főösszege 49 frt 41 kr.

Az „Evang. Egyli. és Jsk “ múlt évi utolsó 
számában Bierbrunner Gusztáv ezt Írja : „Gyak-
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ran történik, hogy némely helyen megjelennek 
misszionáriusok, kik Afrikából vagy Ázsiából jöt
tek s élénk színekkel festik nekünk a pogányok 
szellemi és testi nyomorát. Adakozások rendeztet
e k  s a gyűjtők viszik filléreinket ki a messze or
szágokba, ahol talán ezer forinttal áttérittetik az 
ev. egyházba egy pogány család. Ezalatt pd. ná
lunk, egész közel hozzánk, abban a helységben, 
ahol lakunk néhány árva gyermek, kinek se ruhá
zata, se könyve, hogy az iskolát látogathassa, el- 
züllik, egjházunkre nézve elvész és a legjobb eset
ben szaporítja a róm. kath. egyház híveinek szá
mát.“ — Hát biz az szomorú, ahol igy van s ha 
O-Kéren netán igy lenne, úgy nem ártana, ha 
néha oda is ellátogatna egy-egy misszionárius. 
Különben az csak dajkamese, hogy a külmisszióí 
áldozás gátojná a községeket a belmissziói adako
zásban. Sőt már most is, nálunk is számokkal be 
tudnék bizonyítani, hogy mint mindenütt a vilá

gon, úgy nálunk is azon gyülekezetek adakoznak 
a külmisszióra is, melyek belmissziói czélokra is a 
legtöbbet áldoznak; tehát a hivő gyülekezetek, 
vagy azok, melyeknek hivő papjok van. így, hogy 
csak saját hitközségemet emlitsem, az a legköze
lebbi évben 200 frtot adott belmissziói czélokra, 
mig a külmisszióra 6 frt 13 kit áldozott. S hasonló 
arányban adakozott pld. a sopioni felső esperesség 
valamennyi gyülekezete. Ó-Kér pd. tavaly a gyám- 
intézetre sem adott semmit, az évi kimutatás sze
rint. Először th. áldozzunk c s a k u g y a n  belmisz- 
sziói czélokra s ne harczoljunk a külmisszíó ellen, 
mert az is Jézus rendelésén nyugszik s az Ur 
egyetlen utasítása elől sem térhetünk ki nyugodt 
lelkiösmérettei!

Több lap vett már át lapocskánkból czikke- 
ket közlés végett. Tekintve azt, hogy ezáltal a 
bittérités ügye iránt oly körökben is támadhat ér
deklődés, hová a „Külmisszió" nem jár, nincs ellene 
kilogásunk, ha czikkeinket más lapok is átveszik. 
Csak arra kérjük a szerkesztőket, szíveskedjenek 
a forrást, vagyis lapunk czimét mindenkor megne
vezni.

Nyugtázás. A lipcsei ev. luth. misszióra la
punkhoz íolytatólag a következő adományok ér
keztek: A h a r k a i  hitközség részéről 10 frt 35 
kr., a n e m e s  p a t r ó i  hitközség részérói 1 frt 
44 kr., mit hozzáadva a lapunk utolsó számában 
kimutatott összeghez, eddigi gyűjtésűnk ej;edmónye: 
19 frt 92 kr. Az összeget elküldtük Lipcsébe. Újabb 
adományokat köszönettel fogadunk, nyugtázunk 
és továbbítunk.

' A lipcsei ev. luth. misszióegyesületről.
A koimbaturi gyülekezet. A missziót sokan 

szemfényvesztésnek tartják s azt hiszik, hogy a 
ráfordított költség és fáradság kárba vész. Ez ellen 
legegyszerűbben az apostolok missziói működésére 
hivatkozhatnánk, melynek eredménye a mai keresz
tény egyház; de nem kell oly messze mennünK, 
mivel az ujabbkori misszió is sok szép gyümölcsöt 
terem. így a lipcsei misszió működését is nagy ál
dás kiséri Indiában, miből láthatjuk, hogy a ráfor
dított költség és fáradság nem hiábavaló. Lépjünk 
be egyik községébe s tekintsük azt meg közelebb
ről. K o i m b a t u r  virágzó város Keletindiában, hol 
Schwarz misszioüárius több pogány család meg
térítésével 40 óv előtt evang. gyülekezetei alapított. 
Azóta 10 európai hittérítő s 26 benszülött kisegítő 
buzgó fáradozása folytán a gyülekezet oly virág
zásnak indult, hogy 1892-ben már impozáns tem
plomot építhetett. Magában a városban 1896-ban, 
tehát 40 óv után, 306 luth. lélek volt, kik közül 
149 úrvacsorára jogosított s ezek 395-ször járultak, át
lag tehát 2—3-szor, az Ur asztalához. A külállomáso- 
kon 26 községben 551 lélek van. Ezen községek oly tá
vol feküsznek egymástól, hogy a legnyugotibb Attíkó- 
du, a legkeletibb Kárurtól 114 angol mértföldre esik, 
úgyhogy a kellő lelki gondozás a hittóritők türelmét s 
egészségét nagy próbára teszi. 1895 augusztus 6 
fontos nap a városi gyülekezet történetében, A köz
gyűlés ugyanis azon a napon elhatározta, hogy 
úgy a lelkészt, mint a kántort s az egyházfit saját 
bevételeiből fizeti s nem esik többé a misszióügy
let terhére, hogy az erejét inkább a külállomások 
fejlesztésére fordíthassa: oly határozat, mely min
denesetre díszére válik az alig 40 éves 306 lélekből 
álló fiatal gyülekezetnek. S mi képesítette Koim- 
baturt ezen határozatra? Nem egyéb, mint az Ur 
Jézus Krisztusba vetett erős hite! A vasárnap dél
előtti főistentiszteletet a hívek szorgalmasan láto
gatják, délután pedig a gyermekek gyűlnek össze 
gyermekistentiszteletre, melyre mindig pogány gyer
mekeket is hiúnak magokkal s melynél a tanítók 
is buzgón segédkeznek. Az ifjak ifjúsági egyletet 
alapítottak, mely minden szerdán este tart gyűlést 

{ s bibliaterjesztéssel is foglalkozik. A gyülekezet 
rajta van, hogy az evangéliom áldását másokkal 
is közölje. Maga is a misszió szülötte lévén, szin
tén missziónál. A templomban a gyülekezeti tagok 
missziói érdekének fokozása végett minden hónap 
első vasárnapján délután missziói óra (Mission
stunde) tartatik. Koimbatur néhány más gyüleke
zettel szövetkezve „tamul misszió egylet“-et ala
pított, mely tavaly már 400 rúpiát gyűjtött s jelen
leg tamul énekeskönyvet nyomat. B e x e 11 jelenlegi 
misszionárius József és Ábrahám benszülött kise
gítőkkel emellett a vidék pogány falvaiban is 
szorgalmasan hirdeti az evangóliomot s úgy ő, 
mint a megtértek sok gúnyt és üldözést kénytele
nek elszenvedni. — Tiruppurban 2 pogány ifjú 
megkeresztelése miatt a pogányok kivették gyer
mekeiket az ott nyitott iskolából s a keresztény 
házakat kövekkel dobálták. Utóbb az ellenszenv 
csillapult s most ismét 60 pogány gyermek jár az 
ev. luth. iskolába. — Anuppapaleiamban van a 
gyülekezetnek egy Tsetti József nevű kegyes vak 
hive. Ennek házát a pogányok felgyújtották, úgy, 
hogy az porrá égett. S midőn az evang. kereszté
nyek újévkor tamul szokás szerint, ev. énekeket
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énekelve körmenetet akartuk tartani a faluban, a 
pogányok megtámadták s visszakergették házaikba. 
De azért a munka Isten nevében tovább folyik. A 
közeli Avanusíban pld. évenként nagy pogány ün
nep van, melyre a koimbaturi misszionáriusok 
mindég ellátogatnak, hirdetvén az igét s ev. luth. 
traktáiumokut osztogatván szét a pogányok között. 
Tavaly két uj iskolát nyitott a gyülekezet s hogy 
az ev. luth. iskolák milyen áldással működnek, 
kitűnik a kővetkező esotből: Trippurbun ogy 15 
éves pogány fiú, ki iskolánkba járt, de még nem 
volt megkeresztelve, ajkán ezen hitvallással halt 
meg: „Csak egy Üdvözítő van, — a Jézus Krisz
tus!“ Koimbfttur korántsem legvirágzóbb gyüle
kezetünk Indiában, mégis már ezen is eléggé 
tapasztalhatjuk a misszió áldásos hutását a pogá- 
nyokra.

Missziónk ökumenikus jellegének terjedésé
ről ezt írja az „Ev. Luth. Missionsblatt“ f. é. 4-ik 
száma: „Legújabban több idegou nyelven mogjelunő 
lap és havi folyóirat tesz örvendetes bizonyságot 
arról a buzgalomról, mellyel barátaink a német 
luth. területeken kívül is igyekeznek érdeklődést 
kelteni missziónk iránt. így „Palmzweige" s más 
czímü iratkáink svéd eszi és tót fordításban illetve 
átdolgozásban jelentok meg ; a velünk szövetségben 
álló svéd misszióegylet „Missions tiduingw ez. már 
régebben megjelenő lapja, tavaly terjedelemben 
tetemesen bővült s előfizetői is szépen megszapo
rodtak és Scholiz ágfalvui lelkész Sopron mellett 
magyar missziói lapot ád ki, moly első sorban szin
tén missziónk ügyét szolgálja. Miudozon kedves 
munkatársaknak (valamint azoknak is, kik itthon 
szolgálják ügyünket) Isten áldását kívánjuk s re
méljük, hogy ezen együttes működés szintén hozzá 
fog járulni ahhoz, bogy missziónk ükuuionikus 
jellege mindjobban kidomborodjék/

Karl Segebrock und Ewald Ovir. Zwei 
früh vollendete Missionare der ovang. luth. Mission 
zu Leipzig. Von C. v. S c h w a r t z, Missiousdiroktor. 
Ezon czim alatt épen most jolent meg egy (JŐ nagy 
nyolezadrót lapra terjedő, 1U képpel s 2 térképpel 
illusztrált mü, melyet az Afrikában meggyilkolt 
két fiatal testvér emlékére adott ki u társulat. A 
tudós igazgató behatóan ismerteti a két fiatal már
tír életrajzát, kiküldetését, afrikai működését, az 
uj állomás létesítését s halálukat. Valóban ritkán 
akadunk könyvre, molyét olyan érdeklődéssel ol
vasnánk s oly meghatva tennénk le, mint ezt. Ara 
csak 30 krajezár. Úgy ebből, mint a társulat többi 
kiadványaiból is folyton tartunk nehány példányt 
raktáron s megrendelésre azonnal küldnelüuk 
belőle mindazoknak, kik jó missziói iratok terjesz
tésével is akarják a missziói érdeklődést fokozni 
gyülekezeteikben.

Azon kápolnák, melyek a múlt évben több 
indiai faluban épültek, szépen bizonyítják ottani 
missziónk erősödését, illetve terjeszkedését. 18(Jü 
aug. 2-án Sámuel, benszülött kisegítő, felszentelt 
egy egyszerű vályogkápolnát, melyet az utolsó év

tizedben gyűjtött s több üldözés által kipróbált 
perumtotami gyülekezet épített s ugyanazon napon 
Schad misszionárius is felszentelt egy hasonló iina- 
házat a régi palliagrami gyülekezetben. Schad 
tavaly Tirupanduruffiban kőkápolnát is építtetőit, 
melyhez az ottani kis parasztgyülokezet az épitési 
költségek harmadrészét — 500 rúpiát — maga 
gyűjtötte. A maja veramikerül jtbon, az ottani falusi 
gyülokozetok egyikében, Terilandurban ez idén épí
tik az első kőtemplomot.

Egyről-másról.

l)r. W&rnecket kinevezték a hallei egy e
tem rendes tanárává. War neck nemcsak a ne
met missziói élet, hanem az egész evang. misz- 
szióvihíg legkitűnőbb tudományos képviselője. 
„Alig. Missions Zeitschrift* ez. folyóirata, mely 
ezidén már a 24 évfolyamba lépett, a missziói 
tudomány' főorganuma, mely nek tanulmány'O- 
zása mindenkire elengedhetetlen, aki az evang, 
misszióval behatóan akar foglalkozni „Evang. 
Missionslehre* ez. 3 kötetes müvében pd. mind
azon tapasztalatokat rendszeres egésszé foglalta 
össze, melyeket az ev. egyház százéves missziói 
működésével a legkülönbözőbb pogány' népek 
között szerzett. Á haliéi, az első missziói tanszék 
német egy'etemen s létesítésében a misszió je
lentőségének elismerését látjuk, llivatottabb em
ber alig akadt volna ezen tanszékre dr. War- 
necknél s csak kívánatos, hogy ezen világhírű 
tu lós előadásait a haliéi magyar tlieologusok 
is szorgalmasan látogassák s belőle missziói lel
kesedést merítve azt itthon ériékesitsék.

A testvórgyiilckezet Labrador déli részén 
Makkóvikban uj missziói állomást alapított a 
végből, hogy az ottani missionáriusok nemcsak 
a vidék eszkimóinak, hanem az oda települt 
európai s amerikai gyarmatosoknak is hirdes
sék az evangéliumot. Az új állomás hatalmas 
épületeit, a szép, tágas templomot s a kéteme
letes lakóházat Németországban készítették s ré
szekre szedve külön hajón szállitották Labra
dorba. A jelentékeny szállítási költségeket egy 
missziókedvelő angol nő viselte. A szállítmány 
sértetlenül ért rendeltetési helyére.

Amerikai missziói adományok. Északame- 
rikában egy gy’űlés végén két lelkész missziói 
beszédet tartott s aztán kosarakat köröztet
tek missziói adományok gyűjtése végett. Mi
dőn a kosarak visszaérkeztek az elnök?éghez, • 
tele voltak bankjegyek, pénzdarabok, zsebórák
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különböző értékű ékszerek s vagyonátruházási 
kötelezvényekkel. íg y  fiúk kerékpárjaikat, egy 
férfi zongoráját igértn oda néhány sor írásban.
A gyűlésen körülbelül 10000 ember volt s az 
adományok összege meghaladta a 400.00^ már
kái, mely gazdag adománynak csak mintegy 
harmadrésze állt készpénzből.

Romai katholikus tolakodás. Számtalanszor 
olvassuk a misszió történetében, hogy ahol ami 
hittérítőink sok fáradság és áldozattal már elkészí
tették a talajt, oda tolakodnak a pápás egyház 
misszionáriusai, hogy ott is arassanak, ahol nem 
vetettek. Legújabban a rajnavidéki ev. missziótár
sulat panaszkodik, hogy r. k. páterek törtek egyik
misszió területére. Uj Guineában, hol eddig csak _____ _____ ____ __  ___  ___ ____ ___
az említett ev. társulat működött, nemrég 4 páter g í  B.-Csabai evanc. egyházi könyvkereske- *5

laikus fivér szállt, nartra. Erre vonatkozólag 5a) • - . . . .  .. « ,, . . .  ■ . ..

did me megkétszereződött; adja Isten, hogy olvasó
ink míssziószeretete megszázszorozódjon.

B. S. K. Az említett lapot 10 kros bélyeggel 
bérmentezott németnyelvű levélben kérheti Böttcher 
betlehemi lelkésztől, ki persze szívesen fogadja, ha 
vagy maga, vagy gyülekezete némi adományt is
mellékel hozzá a szent földön kifejtendő misszió 
javára. Hasonló lapot Schlicht b e r l i n i  lelkész is 
ad ki „Neueste Nachrchten aus dein Morgenlande“' 
cziinen, melyhez hasonló módon juthat.

N. N. B. Mint látja ezen szám inkább hazai 
missziói dolgokat közöl, de ez irányú mozgalom 
nálunk még oly kezdetleges, hogy sokat róla nem 
Írhatunk. Jövő számunk ép azért ismét, a világ- 
keresztényesitésről hoz majd több érdekes czikket

s 8 laikus fivér szállt partra. Erre vonatkozólag 
Hoffmann ev. misszionárius ezeket Írja : „Fáj a 
szivem, ha rágondolok, hogy ott, hol a mi kedves 
rajnavidéki missziónk vér és könnyek között ké
szítette elő a talajt, most római katholikus tolako
dók akarnak aratni. Ok ugyan azt mondják, hogy 
egyelőre nőm akarnak a mi területünkre lépni, de 
nem ismernők a róm. katholikusok praxisát, ha 
ha hitelt adnánk ezen igéretöknek. Illetékes helyen 
arról biztositottak, hogy a páterek békességes em
berek, kikkel békés versenyben együtt dolgozhatunk. 
Utaltam rá, hogy ha kell, mi a kath. misszióval 
is barátságos viszonyban élhetünk, hanem a pápis
ták nem képesek erre velünk szemben : ami már 
a területünkön való megjelenésükből is kitetszik. 
Továbbá azt is hangsúlyoztam, hogy mi a pápis
táktól egyáltalán nem félünk, mert rendületlenül 
bízunk az igazság s az evangéliom győzelmében, 
hanem hogy a béke érdekében követeljük, hogy 
kíméljék meg állomásainkat közelsógöktől. Arra is 
utaltam, hogy milyen lármát csapna péld. a „Bis
marck archipei“ kath. püspöke, ha mi telepednénk 
le közelében 1" — Persze, mert hát a „hegyentúliak“ 
mindég kettős mértéket alkalmaznak: nekik min
den szabad, másnak — semmi sem! . . .

Az ősin' bnícki missziöegylet bevétele az 
utolsó számadási évben 13.014 márka volt, mely 
összegből 10-23.: márkát a lipcsei ev. luth. misszió 
egyesületnek adott. Ama vidék missziószeretetét 
szépen illusztrálják azon összegek, melyeket egyes 
gyülekezetek gyűjtöttek. így Hogel 1933, Lintorf 
1895, Neukirchen 1190, Barkhausen pd. 1031 már
kát gyűjtött a misszió javára egy esztendőben.

Szerkesztői üzenetek.
Olvasóinkhoz. A „Külmissziót“ régi alakjá

ban adjuk s nem mint terveztük, füzetekben, mivel 
így az „Ev. E. Szemle“-vei egybeköthető. Terje

désben következő müvek kaphatók: ^
Utasítások kér. házaséletre magyar és tót 

nyelven 1 péld. 20 kr.
§»j Gyurátz : Hit Oltára l frt.
«« Koren Pál : „Pál apostol zsidókhoz írott $£) 

levele“ 2 frt.
U  Koren P á l : Dr. Luther M. kiskátéjának fcg 

magyarázata: köt. 25 kr.
H  Linder K. : VykJad malého katech. köt. ^  
&K 5̂ kr. ^

Tranovsky : Modlitby. kötve 1 frt 
SK H. Zalansky : O cistoté duse i téla. köt. 35 kr.
^  Ceslár : „Rozeznáni pravdy od bludu“ l5kr.
£-< Starck : Tägliches Handbuch in guten 

und bösen Tagen. Kötve tokban 75 kr- 
Dr. J. Habermann : Christliche Morgen j>g 

und Abendgebete kötve 12 kr. ^
E. Frommei: Bilder aus Dr. M. Luthers 

^  Leben. Gazdag képdiszszel fűz, 12 kr.
&  Következő olajnyomatok kaphatók:

Dr. Luther Márton arczképe 50/40 czm. 30 kr.
Dr. Luther Márton teljes alak — nép szám. 

kezében a biblia — háttérben a hattyú 
50140 16 kr.

Dr. Luther Márton a pápai bullát tűzbe í|< 
dobja 50|40 czm. 25 kr.

Dr. Luther Márton lefordítja a bibliát 50'40 ^  
^  czm. 25 kr.
^  Melanchton Fülöp arczképe 50',40 czm. 25 kr.
^  Leonardo da Vinci: 32,42 czm. Az urva- 5« 

csora, olaj nyom at 12 kr.
@5 Michael Angelo: „Elvégeztetett“ olajnyomat 
^  39 51 czm. 25 kr.
fM „Irgalmas Szamaritánus“ olajnyomat 39 51 (^9 

czm 25 kr.
föl) Képek megrendelésénél a csomagolási és

postaköltség a megrendelőt terheli. ^

Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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Lelkészképzés.

Az evangélikus egyháznak a jelen
ben nincs égetőbb kérdése hazánkban 
mint a lelkészképzés helyes mederbe te
relése, helyes megoldása. Ez ma egyhá
zunk jövőjének egyik lő feltétele, mely 
nélkül a fenyegető veszélyben, a hitet
lenség és rajongássali nagy küzdelemben 
mentiietlenül elveszünk.

A legjobban felszerelt hadsereg jó és 
szakavatott tisztek hiányában elvész.

Nálunk a tiszthiány már kezd jelent
kezni, amennyiben nagy egyházaink már 
is több év óta segédlelkészeket kapni nem 
birnak. Theologiai intézeteink évről-évre 
veszítenek a létszámban. De még ez sem 
volna oly nagy baj, ha az intézeteinkből 
jövő nj erők — többségén meglátszanék 
az újabb „akadémiai“ képzés kiváló ha
tása : hivatás és egyházszeretet, bőség a 
munkamezőn.

A külföldi ev. egyházban, kiválóan 
Németországban a lelkészképzés nagy 
kérdést képez. A positiv elemek szeret
nék, ha az egyházkormányzat nagyobb 
hatást gyakorolhatna a theologiai tanszé
kek betöltésénél, mivel megtörténik, hogy 
ámbár az országos egvház maga positiv 
irányú, a területén Tetező theologiai í’a- 
cultás pedig a legszélsőbb destructiv 
irány hive. A német theologiai facultá- 
sok valóságos bevehetetlen várak, szem
ben az egyházzal államot képeznek az 
államban.

A mi theologiai intézeteink szerve

zete csak a közel múltban is igen egy
szerű volt. Egy-egy főgymnasíumhoz oda
ragasztva fennállott úgy, a hogy, a három 
tanfolyam. A vizsgarendszer olyan volt 
mint a gymnasiumokban. A theologiai 
hallgatók félévenként vizsgáztak és há
rom óv múlva, ha a félévi vizsgákat le
tették. következett a candidatieum s annak 
letétele után a theologusok legnagyobb 
része külföldre ment s onnan haza jőve 
segédlelkészkcdett, vagy még egy időre 
nevelőnek ment.

Ezen régi rendszer a theologiai aka
démia felállítása óta megváltozott. A há
rom évi tanfolyam négy évre emeltetett. 
A félévi szigorlatok helyére colloquiumok 
k a candidatieum helyére alap és szak
vizsga lépett. A segédlelkész hiányt rész
ben a theologiai négyéves tanfolyam is 
előidézte; mert azelőtt, ha hiány volt lel
készekben, a 3 évi tanfolyamot végzett 
theologusok is segédlelkészkedni mentek 
és bizony oly lelkész oldala mellett, aki 
maga is foglalkozott a theologiai tudo
mánnyal, nem töltötték el hiába segédlel- 
készi éveiket, feltéve, hogy a tanulmány 
iránt maguknak is volt érzékük.

Nézetünk szerint a négyéves tanfo
lyam nem emelte semmivel sem theolo- 
gusaink képzettségét. A ki a papságot 
mesterségnek és megélhetési módnak 
tartja egyedül, arra nézve, a négy év is 
a szellem átalakítására kevés — aki pe
dig hivatásérzet és egyházszeretetből lép 
e pályára, az a három év alatt is elég 
alapot szerez, a melyen azután az egész 
életen át tovább építhet. A theologiai is-
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inereteket, az alap elsajátítása után, bár
mely csendes papiakban tovább lehet fej
leszteni, ha az illető szeretettel ragaszko
dik az Isteni tudományhoz Theologiai 
akadémiáinkon túl nagy helyet foglalnak 
el a philosophiai tantárgyak. Legújabban 
pedig mint rendes tantárgy szerepel, egy 
új, teljesen bizonytalan alapú és czélú tu
domány, az összehasonlító vallástörténet, 
melyet a németországi theologiai facultá- 
sokon nem is adnak elő — s csak Hol
landiában, az állami theologiai facultáso- 
kon szerepel e jövevény — a hol tudva
levőleg alig akad theologiai hallgató. A 
vallástörténet szükséges része nagyon szé
pen beilleszthető volna az ó testamentomi 
exegesis és az egyháztörténetbe. A phi
losophiai képzettséget mi is szükségesnek 
tartjuk, de annak sem szabad a theologia 
rovására előtérbe nyomúlnia ; mert egy
házunknak nem magas röptű philosophu- 
sokra, de mindenekfelett a hitben szilárd 
theologusokra van szüksége. E részben 
sok hiba történt a múltban s a philoso
phiai rendszerekben sokan elvesztették az 
egy szükséges dolgot !

Kiváló gondot fordítva háromnyelvű 
egyházunk gyülekezeti nyelveire, szük
ségesnek tartjuk, különösen a német 
nyelvben való képzést is, mert e nyelv 
nélkül művelt ev. pap és theologus nem 
is képzelhető. A mint hanyatlani fog a né
met nyelv ismerete papjainkban — úgy fog 
azok műveltségi foka is alább és alább 
szállni. Nem is lenne felesleges, ha egyes 
fantárgyak e nyelven adatnának elő ; 
mert hiszen régente a latin nyelv volt ily i 
világnyelv s ma német nyelven több the
ologiai mű olvasható, mint hajdan latin 
nyelven. De meg azon előnye is volna 
ennek, hogy egy-egy kiváló tudós is bejö
hetne hozzánk a külföldről s meg lenne 
a nemes verseny — s apadna a plági
umok nagy száma!

A vizsga rendszerben is változtatást 
tennénk. Ma még a felszentelés előtt a 
•segédlelkészek — mondjuk ki nyíltan — 
pro forma, egy kis vizsgát tesznek. Ré
gente, mikor a püspökök ezen jogát még 
nem csorbították és nem tették illusori- 
ussá holmi gyűlési határozatok, e vizs
gának egészen más jelentősége volt. Mi 
szükségesnek tartanánk, hogy a már gya
korlatilag működő segédlelkészek még 
mielőtt rendes lelkészeknek alkalmaztat
nak, még egy komoly vizsgát tegyenek 
s ez volna az utolsó alkalom a lelkészi

pályára nem alkalmas egyéneknek más
felé mutatni utat s egyúttal arra ösztö
nözné a segédlelkészeket, hogy az akadé
miai és intézeti füzetek határán túl is ter
jeszkedjenek. A lelkésznél nem teljesen 
lényegtelen a külső helyes modor is. A 
forma helytelensége sokszor a jó tarta
lom rovására van. Hajdan a külső mo
dort, nevelősködve lelkészjelölteink elő
kelő úri házakban, elsajátították. Kérdés, 
váljon az „új otthonok“ ez irányban is 
jó hatással lesznek-e, vagy pedig az alum- 
neumok és convictusok nyersessége üt 
ott is tanyát!

A külföldre való kimenetel mind rit
kábbá kezd válni. Ha a theologus nem 
bírja a német nyelvet és csak egy évre 
megy ki, nem sok haszonnal jár a ki
menetel. Módot nyújtani egyes jelesebb 
theologusoknak, hogy külföldön komoly 
tanulmány utat tehessenek, azt mi is felette 
szükségesnek tartjuk.

A mennyiben egy rövid czikkben le 
lehet írni, leírtuk főbb elveinket a lel
készképzésre vonatkozólag. Hátra volna 
még az egyetemen felállítandó theologiai 
facultás, melyet a vallás és közoktatás- 
ügyi minister kilátásba helyezett. Erről, 
mint a messze jövő képzeletéről kár, szólni. 
Azt hisszük, hogy a szavak határán túl 
nem igen jut e dolog ; mert minden „li
berális“ alkotások daczára a ..Regnum 
Marianum“-ban egyhamar prot. theologi
ai facultás nem lesz az egyetemen. Ta
lán az „állami anyakönyvvezetők“ ré
szére is hamarabb állíttatik fel az egy.e- 

I térni facultás — mert szükségessé tesz 
ily új intézkedést, az új államvallás : a 
felekezet nélküliség.

Alföldi.

E g y  n j p ró fé ta , 
ív.

„Itaque Christus n<m est Moses, non exactor 
aut legislator, sed largitor gratiae, salvator 
et miserator, et in summa, nihil nisi mera 
et infinita misericordia dm ata et donans-* 
Luther Ad. Gal. I, 260.

T. a keresztyénség fő feltételéül szabja azt, 
hogy az ember a hatalomnak ellen neszegüljön s 
épen azért szerinte keresztyén ember, sem ka
tona, sem rendőr nem lehet. Ezen állítása ellen
kezik magával Krisztus evangeliomával, mert hi- 

i szén Urunk hű követőjénnk mondja azt a római



századost, aki benne bízóit és tőle kérte beteg szol
gájának meggyógyitását. Az a százados fegyvert 
viselt és bizonyára olt, a hol hivatása törvényei 
azt parancsolták, alkalmazta is fegyverét és az a 
katona mégis mily enyhe, lágy szivű, nemes ér
zelmű ember volt, a midőn arról volt szó, hogy 
mint ember segítsen felebarátján. A hivatásnak, 
amelyben állunk, meg van a maga szabálya, tör
vénye. a melyet teljesítenünk kell. A keresztyén 
lelkűiét áthatja még h legkegyetlenebb, legnehe
zebb hivutast is. A katona még az emberi élet leg
nehezebb csapásában, a hatezbun is keresztyen sze- 
retetet és irgalmat tanúsíthat.

T. szerint hatez és háloiú nélkül ellehetne 
az ember. Persze, hogy ellehetne, ha minden em
beri szív tökéletes lenne és Krisztus szelleme a 
szeretet, a megbocsátás, az cngesztelődés szelleme 
lakoznék abban. I>e addig, inig az emberiség e 
gyarló löldi testben lesz, katonara és rendőrre szük
ség lesz. A keresztyén szellem terjedésével mind
két eszközre ritkábban kerül a sor; de a kettő 
nélkül az emberiségben még a keresztyen szellem 
sem terjedhetne és az Önkény, a vadság semmivé 
tenne minden nemesebb érzést, minden szellemi 
életet. T. azonban azt mondja, hogy a rosszal nem 
lehet rosszal legyőzni. Ez igaz — nem állítjuk azt, 
hogy az emberiség fenntartásának fő eszköze a ! 
puska és kard. Az elei lentariasáhuz szükséges ' 
eszközök egyike az s nagyon jól tudjuk, hogy az
zal a rosszat legyőzni nem lehet, csak is védel
mezni a rosszal szemben a jót es a rósz terjedését 
meggátolni. Nagyon helyesen mondja Luther, hogy 
aki a baLoruban csak rosszat lat, az eg} oldaluaii 
nézi és ferde világításban látja a dolgokat epen 
úgy, mint az az együgyű ember, aki gyilkosnak 
tartja az orvost, a midőn az beteg emberiülsunuk 
levágja lábát, kezét. Kemény dolog az ily műtétet 
végezni es mégis mily igazan keresztyén lelkűiét 
lakozik azon orvos szíveben, aki ezen nehez mű

tétet is elvégzi nem pénzvágyból, de hivatása iránti 
hűségből és felebaráti szeleteiből. A hol a barez- 
kan nem a hatalomvágy, nem a kapzsiság, nem a 
bosszú a vezéilő, de megvédése a jog és igazság
nak, megvédése az ártatlanoknak — ott a harcz- 
ban résztvevők Dem ellenségei Krisztusnrk. Avagy 
nem volt e az Ur követője azon bős, aki a vallá
suk miau üldözöttek védelmére leg} vert logott. és 
olt a Lűtzeni csatatélen elvesztette érettük életét?

T.-nak lelhozták azt, hogy ha az afrikai zu- 
lukafleiek megrohannák őt s ő biztos lenne atban 
hogy fegyverrel megvédheti családját és gyerme
keit, ő még se használna fegyvert és gyermekeit 
így átengedné a vadak vandalismusónak. akik aztán 
a gyermekeket megsütnék és megennék ?

T. erre azzal felel, hogy igyekezne meggyőzni 
a vadakat szándékuk rosszaságáról, de ha e be

szédje eredménytelen maradna, ő fegyert nem fogna, 
bánom átengedné gyermekeit sorsuknak.

E szavakat olvasva, mintha hallanánk az Ur 
példázatát, melyben a szolga jutalom helyett bün
tetést kúp azért, mivel a reá bízott talentummal 
nem kereskedett, hanem a földbe ásta azt, azzal 
nyugtatva meg lelkiismeretét, hogy hiszen az ő 
Ura hatalmas, az ott is arat, ahol nem vetett. Na
gyon helyes az, amit Luther az ily érvelésro mond 
a következő szavakkal: -W as wäre das fur cine 
thőriehte Mutter, die nicht wollte ihr Kind fur 
einen Hund oder W'olf schlitzen und retten, und 
darnach sagen: Ein Christ soll sieh nicht wehren? 
Sollt man sio nicht mit guten Schlägen lehren, 
und sagen : Hist du ein Mutter, so thu, was Müt
terrecht, das dir bolohlen ist, und Christus nicht 
genommen, son  dorn v i e l m e h r  b e s t ä t i g t  
hat .  (Auslegung des 5. f>. und 7. Kapitels St. 
Matbäi. Erlang. Ausg. 43 k. 137. 1.).“

Már hiába, bármily sokat Írjon is összo T. 
arról, hogy miben áll Krisztus törvénye, mi mégis 
csuk inkább hallgatunk Pál apostolra és az Ő szel
lemében fogjuk fel Krisztus törvényét a hatóságra 
vonatkozólag is (Kom. 13.).

A hegyi beszéd nem új parancsolatokat — 
nem új öt parancsolatot tartalmaz, hanem a hivő 
érzületére helyez súlyt, hogy minden tettüuk ru
gója legyen a feltétlen bizalom Isten iránt és fele
barátaink szeretető. Krisztus oly magas ideált tű
zött elénk, melyet mi soha e gyarló világban, o 
porlundó testben el nem érhetünk (Mát. 5. 48.) 
Kérnünk kell Istent, hogy kegyelmébe fogadjon 
Krisztus által s a fiuság lelkét oltsa sziveinkbe.

Az „ellen nem szegülés“ prófétája a kercsziyén 
igaz tan feltalálójának hirdeti magát s nem átalja 
önmagáról azt állítani, hogy az ellen nem szegülés 
tana o'y egyszeiűnek és igaznak tűnik fel előtte, 
hogy azt hiszi, ha Krisztus és az ő tana nem is 
létezett volna, ő maga találta volna fel ezeu iguz- 
sagot. (Graf L. N. Tolstoi „Das Geld*'. Berlin O 
danke — Briefe an N. 105. 1.) — A keresztyén 
tan úgy amint T. magyarázza azt, alapjában vévo 
uz önzés lenne, legalább nekünk annak tűnik fel 
követkoző állítása : „Das christliche Leben ist der 
Art, duss man dem Menschen nicht anders Gutes 
erweisen kann, als in dem man sich selbst, seiner 
eigenen werminltigen Seele Gutes erweist, und 
sich nicht anders Gutes erweisen kann, als indem 
man dem Nächsten Gutes erweist, (f. 1. m. 115.) 
Mi másban ismerjük a keresztyén élet lényegét, 
mi Krisztus összes parancsolatait összefoglalva lát
juk azon parancsban : uj parancsolatot adok nék- 
tek, hogy egymást szeressétek, úgy amint én sze
rettelek titeket. Mi a keresztyén élet alapjának nem 
az okos önzést, hanem épen az áldozatot tartjuk, 
épen azért János ap sokkal helyesebben magya
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rázza nékünk a keresztyén élet lényegét, a midőn 
azt mondja: „arról ösmertük meg az ő szeretetét, 
hogy lelkét adá értünk, adjuk tehát mi is lelkün
ket a mi testvéreinkért !“

(Vége.)

A Herzog-féle reálencyklopaedia nj kiadása.
I r ta : Dr. Daxer György.

II.

Az ó szövetségi bibliai történet királyi alak
jait Lotz bécsi tanár (Abia, Ahab, Ahas, Abasja 
izraeli és Ahasja judeai, Amasja, Amon király) 
egyes más kiváló alakjait (Abisai, Ahimelech, Ahi- 
tophel) Orelli baseli tanár jellemezte. Az Israel tör
ténetében előforduló idegen istenekről (Adramme- 
lech, Anammelech) és kétséges kifejezésekről (ap- 
harsaeusok, apharsatechaeusok, archewaeusok, de 
abaddon is) szóló czíkkek Baudissin marburgi ta
nártól valók.

Az ó testamentomi (bibliai) archaeologia fo
galmáról, módszeréről és forrásairól, szóval annak 
encyklopaediai állásáról, Kittel breslaui tanár írt 
egy czikket. Ezen, valamint a bibliai archaeologiába 
tartozó azon czikkeken is, melyeket Benzinger, egy 
fiatal württenbergi lelkész írt, meglátszik Wellhausen 
iskolájának hatása. Az utóbbi a „földmívelésről“ és 
az „israelí vénekről“ irt egyébként igen tanulságos 
czikkeket, amint ezt tőle, mint egy „Héber archae
ologia“ szerzőjétől máskép alig lehetett várni. Rys- 
sel zürichi tanár a „héberek adóiról“ irt.

Végül az ó testamentomi apokryph könyveket 
Schürer götiingeni tanár, a későbbi zsidóság egyik 
legjobb ismerője és az azokban nyilvánuló „apoka- 
lyptikát“ Bousset göttingeni m. tanár ismerteti. A 
Krisztus utáni zsidóság irodalmilag nevezetes em
bereiről (Aben Ezra, Abrabanel, Akiba, Albo) szóló 
czikkeket Dalman lipcsei tanár, a talmudzsidóság- 
nak Delitzsch halála óta talán legjobb keresztyén 
ismerője, irta.

B) Az uj szövetség.
Az uj szövetségi földrajzba tartozó czikket 

„Abilene“-ről Guthe, lipcsei tanár irta. Ezen czikk 
nem dönt Lk. 3, 1 hitelessége ellen. — Az uj tes
tamentomi kortörténetre vonatkozó czikkeket Hauss- 
leiter greifswaldi (I. és II. Agrippa4 Antipas, Annas) 
és Ewald erlangeni tanár (Aretas) Írták. Nevezete
sen ezen utóbbinak czikkét ki kell emelnünk, mert 
egy részt rövidsége mellett is nagyon jól tájékoz
tat az „Aretas“ névhez fűződő uj testamentomi kér
désekben ; másrészt meg azt bizonyítja, hogy jóa
karat és u. n. „kritikai“ előitéletek nélkül az ,,Apos
tolok cselekedetei“ tudósításainak hitelességét“ az 
u. n. tudományos lelkiismeret sérelme nélkül is fenn 
lehet tartani. Tudvalevő dolog, hogy az apostoli 
kor (bibliai) történetében Pál apostol életének meg
írására két forrás áll rendelkezésünkre : Pál leve
lei és az „Apostolok cselekedeteiről“ írt könyv. Ezen

két forrás közül általánosan és pedig közelfekvő 
okból az elsőnek adják az előnyt. De igen érde
kes, hogy mily fontosságot tulajdonitanak e mel
lett, az egyes tudósok a másik forrásnak. Általá
ban azt lehet mondani, hogy az „Apostolok cse- 
lekedetei“-ről irt könyv méltatlan megítélésben ré
szesül kezdve a Baur-féle gyanúsításoktól a mai 
Bauriánusok szelidebb, de mégis igazságtalan Ítéle
téig. Az ezen kritikai irány által kővetett módszer 
szerint az „Apostolok“ cselekedeteidnek szóban 
forgó (Act. 9, 23 skkj része, melyben az apostol 
Damaskusból való menekülése elbeszéltetik, nem 
lehet hiteles, mert a Galatákhoz írt levélben (Gál,
1.17. 18.) hol az apostol Damaskus előtti megtéré
sét elbeszéli, ezen megmenekülésről szó sincsen. 
De az „Apostolok cselekedetei“ segítségére jön az 
apostol 2. Kor. 11,82-ben. Itt egész alkalomszerűen 
megemlité ezen csodás megmenekülést is. Ebből is 
látni lehet, hogy nem szabad az apostol leveleit és 
az Apostolok cselekedeteit oly mereven egymás 
mellé állítani és oly mechanikusan összehasonlítani. 
Ezen kritikai módszerben, mely különös előszeretet
tel az inspiratio ledöntésére törekszik, éppen a so
kat gúnyolt verbálinspirátió szelleme kisért. Az 
„Apostolok cselekedetei“ értékének meghatározásá
nál tekintetbe kell venni, hogy az történeti mű, 
mely irodalmi jelleménél fogva, alkalmasint egészen 
más eseményekre fektet súlyt, mint az apostol le
velei, melyek épen mint levelek egyéni jellemük
nél és alkalomszerű keletkezésüknél fogva olyanon, 
ami a történész előtt fontos, átmennek és mást, amit 
az mellékesnek tart, kiszíneznek. Ily felfogás mel
let a két forrás igen jól megállhat egymás mellett 
és az egyik olyan becses, mint a másik. Eltérések 
lehetnek köztük, de az ellentmondást csak érett 
megfontolás és nem csak miután mi csináltunk az 
eltérésekből ellentmondást — szabad konstatálni.

Úgy vagyunk ami esetünkben is. Valamint 
Após. 9, 23 skk. és Gal. 1, 17, 18 közt nincs el
lentmondás, úgy Após. 9. 23. skk és 2. Kor. 11, 
32, 33 közt sem. Az apostol a második korinthusi 
levélben csak megemlíti megmenekülését azon ve
szélyből, mely őt Damaskusban fenyegette, mig 
Lukács az „apostolok cselekedeteiben“ fontosnak 
tartja annak a megemlítését is, hogy a zsidók gyű
lölete hozta őt ezen veszélybe.

Az uj testamentomi bibliai történet czikkeit 
legnagyobb részt Schmidt K., sternbergi (meklen- 
burgi) lelkész irta. Czikkei közül azok mellett, me
lyek Ananias-, András apostol-, Apollos-, Alfeus- 
ról szólanak, kiemeljük különösen azt, a melyet az 
u. n. „apostoli konventről“ írt. A szerző határozot
tan ellene nyilatkozik azon nézetnek, mely szerint 
az „Apostolok cselekedetei“ előadása ezen tárgyról 
(Após.) 15. lényeges pontjaiban ellenkezik Pál apos
tol előadásával (Gál. 2.) Szerinte Pál tudósítása 
lényegében megerősíti Lukács tudósítását, kiegé
szíti néhány lényegtelen pontban, míg azokat a 
fontos mozzanatokat, melyeket az „Apostolok cse
lekedetei“ könyve egyedül nyújt, a galátai levél tu 
dósítása nem zárja ki.“ Az u. n. „Apostoli dekré
tum“ czélja szerinte az, hogy a pogánykeresztyének 
sociális életét oly pogány szokásoktól megtisztítsa, 
melyek a keresztyén erkölcscsel össze nem férnek. 
Az tehát nem valami kompromissum a zsidó- és 
pogány keresztyének közt, sem az utóbbiaknak a 
törvénynek részben való alávetése, hanem általá
nos érvényű erkölcsi szabályzat.
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Ami a bibliai thoologiát illoti, kiválik itt Cre
mer, greifswaldi tanár, czikke, moly a szent Írásnak 
az úrvacsoráról szóló tanát tárgyalja. Ezen czikk 
szintén igen nagy érdekkel bir, mórt a legújabb 
németországi vitára is reflektál, melyről lapunk 
1896. évi 9. 10. és 11. és 1897. évi 1 száma nagy 
tájékozottsággal irt czikksorozatot hozott. Az ezen 
vita folyamán felmerült hypotbesisoket (Jülieher, és 
Spitta) melyek szerint Jézus nőm szőrözte volna az 
úrvacsorát „ismétlés- czéljából, visszautasitja. A 
szentség szeroztetéso összefüggésben áll Jézus ál- 
dozati halálával, melylyel < > az „uj szövetséget- 
megalapítja. Ezt a cselekmény nemcsak jolonti, ha
nem tényleg nyújt is valamit a tanítványoknak : 
az Ur önmagát adja benne tanítványainak. Innen 
még tovább halad a szerző, Urunknak az úrvacso
rában való testbeli jelenlétéhez.

E^yób bibliai czikkek SiofTert bonni tanáréi 
az „antikrisztusról“, amelyet teljesen jollemez a köz
vetítő törekvés minden határozatlanságával és több
felé való sántikálásával. Gunkelnek legújabb fan
táziájával, mely szerint az antikrisztus eszméje az 
ősorientalis teremtési mythosokból származik, va
lamint a merő kortörténeti magyarázattal az escha- 
tologiai szempontot össze akarja egyeztetni. Bibliai 
theologiai czikk még Heinrici-é az „anathemáról- 
— mely már az egyháztörténetbe is átvisz — és 
Zahn jeles czikke az „agapékről- . Végül még meg 
említjük Hofmann, lipcsei tanár, jól tájékozó ezik- 
két az „uj testamontomi apokrypbákról.-

II. A történeti theologia.
Elfoglalja az encyklopaedia első kötetének 

legnagyobb részét. Ezen is meglátszik a modern 
theologia tulnyomólag történeti iránya. Egyes rend
szeres theologiai tárgyak — mint az úrvacsora csak 
(bibi. theologiai és) dogmatőrténetilog tárgj’altat- 
nak; de már nem rendszeresen és a különböző 
hitvallású egyházak álláspontjáról, mint az előbbi 
kiadásokban. Ez is okozza, hogy a történeti czik
kek száma oly nagyon felülmúlja a többi thoolo- 
giai szakheli czikkek számát.

Az ókori egyháztörténet terén a czikkek leg
nagyobb részét természetesen a patristika és a dog- 
matörténot lefoglalja. Különös említésre méltók itt 
Harnack, berlini tanár, czikkei. Az „alexandriai- és 
az „antiochiai iskola- jellemzése mellett kiválik 
egyik czikke az u. n. „Didache (Apostcllehre)- -ről 
és egy másik czikke az „apostoli hitvallásról- . Az 
„Apostellehro- egyike a legfontosabb korosztyén iro
dalmi emlékeknek. Harnack egy „vulgär hpiden- 
christlich- iratot lát benne, amely „Hadrian idejé
ben“ Egyptomban keletkezőn. Terjedelmesen bí
rálja és megczáfolja azt a nézetet, mely szerint a 
„Didacho- zsidó keresztyén, azaz oly körből szár
mazik, amely a pogánykeresztyén gyülekezetektől 
lényegosen különbözik és „még bizonyos mérték
ben a zsidósággal, mint nemzettől összefüggött. “ 
Ez a nézet téves és „összofügg — szerinto -  a 
keresztyénség legrégibb történetére vonatkozó té
ves nézetekkel, melyek még a Baur-féle történet 
vizsgálás eredményei.- Igen érdekes Harnack ezik- 
kének az a részlete, melyben a Didacho keletkezé
sét és történetét adja elő úgy, amint azt magának 
elképzeli. Harnack ezen czikkébon megújítja azon 
hypothesisét, mely szerint a Didache magva, mely
hez a többi csatlakozott, egy az u. n. „két út“-ból

visszaállítható zsidó irat, moly a proselitáknak volt 
szánva ; tehát egy zsidó prosolyta káté.

Az „apostoli hitvallásról- szóló czikk nem ke
vésbé érdekes. Jellemző Harnackra, hogy ő ezen 
czikkóben egy koloti symbolum létét Kattonbusch- 
sal határozottan tagadja. Az ap. hitvallás megte
remtését Rómának tulajdonítja. Keletkezett a ke
resztelési formula, a keleti hitvallási formulák alap
ján és az uj testamontomi iratok befolyása alatt 
a második század közepén. Ezon u. n. „rövidobb* 
római symbolumot magában Rómában nem változ
tatták, hanem a provincziákban és pedig leginkább 
a koloti hitvallási formulák hatása alatt. Ez neve
zetesen Galliában is történt, amelynek symboluma 
ekként meggazdagodva később kiszorította a ré
gebbi rövidobb római symbolumot és lényegében 
azonos a mai apostoli hitvallással. Ezen czikkekon 
kívül írt Harnack még »Antoninus Pius- — és 
„a pollinarius Claudius- -ról egy-egy czikket.

Harnack mellett Loofs czikkét az úrvacsorái 
tantörténotóről kell omlitoni. Nagy gonddal és sok 
tudással van az megírva; de Harnack felfogása a 
„dogma- hellcnÍ8tikus eredetéről itt is érvényesül. 
Loots más csikkéi Caosaroai „ Acacius- -rói és „Am
philochius- - ^  szólnak.

Említendők Acholis J* czikkei az „apostoli 
rendtartásról- (Kirchenordnung) és az, „apostoli 
konstitucziókról és kánonokról.“ Érdekesen mu
tatja a szerző a konstitucziók forrásait, melyekből 
azt ogy 4. századbeli apollinarista összeállította és 
„apostolidnak kiadta. Az apostoli kanonok szerinte 
röviddel a konstitucziók után ugyanazon körből 
keletkeztek és czéljuk a konstitucziók apostoli ere
detét megerősíteni.

A dogmatörtónotbe tartoznak legnagyobb részt 
Krüger apró czikkei. Ide különösen „Apollinaris- - 
ról írt czikko, amely bő fonáskivonatokban ismer
teti Apollinaris kísérletét, mellyel az emberi ter
mészet megrövidítésével Krisztus istenségét meg- 
akarja meotoni.

Az ókori egyháztörténetbe tartozik még 
Zahn jelos czikko az „alogus--okról, Bonwetschó 
„ Apollonius“-ról, Zöckler-é az „Acta martyrum-- 
ról; továbbá Förster czikko Ambrósiusról és Ar- 
noldé „Ambrosiaster“-ról.

A középkori egyháztörlónot terén is igen nagy 
gonddal vannak kiválogatva azon Írók, a kik ezen 
kort illetőleg a feldolgozott tárgyat kiválóan isma-̂  
rik. Maga a kiadó, Hauok, a középkor ismeretében 
az elsők közé tartozik. Mutatják ezt czikkei is, 
melyek bár nagyobbára rövidek, de ahol újonnan 
megirattnk vagy toljeson átdolgoztattak, Hauck 
irói előkelőségét minden előnyeivel mutatják. Ha
uck czikkei szólanak a kiilömböző zsinatokról 
(Aachen, Agdo, Ancyra, Antiochia), melyeknek ha
tározatait rövid de markáns vonásokban jellemzi ; 
átdolgozta Zöptfel ezikkeit a pápákról (I. és II. 
Agapet, Agatho, I—VIII. Sándor, Anicet, I. s II. 
Anaklet, I—IV. Anastasius) ; részben átdolgozott, 
részben újonnan megírt egyos középkori kiváló 
egyéniségekről szóló csikkeket (prágai Adalbert, 
Adalbold, Agobard, Atnoló, Anskar stb.) és végül 
átnézte az „adoptianismus“ dogmatörténeti czikkét 
és az „angolszászok“ megtérésének történetét.

Szintén középkori tárgyú czikkekot Írtak még 
Mirbt (Anno, Altmann) Deutsch (Adso, Alanus, 
szt-victori Adam stb.) Hahn (Alkuin) Lompp (paduai 
szt. Antal) Werner és mások.
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A középkori scholastikával foglalkoznak Nitzsch 
íustiuktiv czikkei : Abaelard, Nagy Albert és Ha- 
Jesi Sándorról. Ide tartozik Kunze lipcsei magánta
nár czikke Canterbury*! Anselmről is, mely igen 
szeretetteljesen és nagy ismerettel van megirva.

Igen értékesek egyes egészen speciális tárgyú 
czikkek, mint Bertheau czikkei a hamburgi és 
brémai egyház történetéből (hamburgi Adalbert, 
brémai Adaldag, AdaJgar és Adam a középkorból 
és Apinus az újkorból.) Úgyszintén értékesek Haus
mann orosz (Npwsky Sándor) Schöll angol (Nagy 
Allied, Alfrik) Neumann byzanczi (I. Alexios, Anna 
Komnena) Lezius balti (Rigai Albert) Lundström 
svéd (Arcimboldi, egy újkori bűnbocsánati czé- 
dulnáruló) és Nielsen éjszakvidéki (Absalon, Lundi 
András) történeti czikkei. A középkorból az újkor 
küszöbére vezetnek Tschackert czikkei Ailli Péter 
és Allemandról, a kőzépkorvégi reformzsinatok ezen 

két főemberéről.
Az újkort megnyitó reforméczió történetéről 

irt czikkek bizonyára minden evang. ember érdek
lődésére számíthatnak. És ezt meg is érdemlik, 
mert a reformáczió kora legjobb ismerőinek és az 
újonnan fellendült reformácziókori történetírás első 
képviselőinek tollából valók.

Ide tartoznak Kolde, eriangeni tanár, czikkei 
Agricola István és Althamer András reformáczió- 
kori bajor theologusokról, Albert Erasmus egyházi 
énekköitőről, továbbá Albrecht mainzi érsekről és 
végre Andrea Jakab, a formula concordiae létre
hozásában igen buzgolkodó theologusról. Ezen 
utóbbi czikk bizonyítja, mennyire volt ezen utolsó 
hitvallásunknak czélja, hogy a békét az egyházban 
ismét helyreállítsa. Andreá eleinte rósz nyomokon 
járt ezen czél megvalósításában. A zerbsti sikerte
len kísérlet (1570). után észrevehette, hogy sem 
azon hitvitákat, melyek Luther halála után felme
rültek, kompromissummal megszüntetni, sem a be
csúszott tévedéseket elpalástolássál visszautasítani, 
sem a békét a felmerült ellentétek közömbösítésé
vel helyreállítani nem lehet. Azért elhagyva kalvi- 
nistikus és philippistikus utait, a lutheranismus 
talajara lépett ói az által, hogy ezt a zwinglianis- 
mus- és phiiíppismussal szemben világosan körül
határolta, tehát lényegének tiszta kifejezésére tö
rekedett, akarta a béke ügyét szolgálni.

Az 1572-évben 6 prédikációt tartott (1573, 
és 1574. kinyomattak), melyeknek kivonata az u, 
n. „sváb konkordia“. Ebből lett az északnémet 
theologusok módosításai után a „sváb-szász kon
kordia.“ A sváb-szász konkordia és az u. n. ,ma- 
ulbronni formula“ alapján létrejött a torgaui kon- 
venten (i 57(5.) az u. n. ,,torgaui könyv“ melyből 
végre Andreá, Chemniz és Selnekker (és később 
Chytráus, Musculus és Körner) a beérkezett kri
tikák tekintetbe vételével megszerkesztették Ber- 
genben (1577.) az u. n. „bergeni könyvet“ vagy 
formula concordiae“-t. A kivonatot hozzá az u. n. 
„epitomet“ is Andreá irta.

Azután említendők Kawerau czikkei Aquila 
Gáspár, Luther hű tanítványáról, azután az isme
retes Amsdorfról, de különösen Agricola Jánosról 
és az „antinomistikus vitákról,“ Az utolsóelőtti 
czikk jól jellemzi Agricola változásteijes életét és 
állhatatlan, némileg hiú jellemét, mig az utolsó 
czikk az antinomistikus viták átnézetes tárgyalásá
ban Luthernek a törvényről szóló tanának és az

antinomistikus vita csehországi előjátékának elő
adása után bővebben foglalkozik Agricola antino
mistikus tanával. Agricola először Melanchthonnal 
tűzött össze (1527.) Ez alkalommal még sikerült 
Luthernek közvetíteni. Ezután már magával Lut
herrel gyűlt meg Agrikolának a baja, kinek jel- 
lemtelen ingadozását és alattomosságát Luther so
káig bámulatos türelemmel elviselte. Érdekes ezen 
vita története már azért is, mivel a Ritschl-féle 
theologia épen Lutherre való modern hivatkozással 
az antinomismushoz hasonló tévtant újított meg. 
Ezen czikk még megemlíti a „tertius usus legis', 
fölötti vitát és azon felszólalásokat, melyek a Me- 
lanchthon és iskolája által felállított tétel: hogy 
„evangélium doctrina poenitentiae“ ellen irányultak 
és végül szól még a „formula concordiae“ tanáról, 
melylyel az antinomistikus viták eredményét ösz- 
szefoglalja. (folyt. köv.).

IR O D A LO M .
W. Beysclilag. Philipp Molanchthon und sein 

Antheil an der deutschen Reformation. Frei
burg im Breisgrau Verlag von Paul Waetzel 
1897. 82. lap. Ára 1 márka,

A fent jelzett mű nem népirat, hanem azok 
számára Íratott tömören, kik Luther munkatár
sának működéséről világos képet akarnak al
kotni. Röviden meg van említve mind az, a mi 
a nagy férfiú életében jellemző és lényeges.

Művét Beyschlag a következő elmélkedés
sel zárja be : „Ha ma Melanchthon átszellemült 
lelke leszállna és az ő szeretett Németországá
nak szellemi helyzetét bejárná, kevesebb oka 
lenne-e ma aggódni a felett, mint akkor volt? 
Az egyik oldalon oly korszellemre akadna, mely 
mindennel szakított, ami előtte a 16-ik század 
legműveltebb gondolkodója előtt, szent és üd
vös igazság volt, nem csak az evangélikus h it
vallással, hanem minden Isten bittel —  találna 
egy uj' pogány tudományt és kultúrát, mely a 
tudomány magaslatairól lenyúlik egészen a 
munkás körökbe és az utolsó bizonyosat is, a 
mit minden nemesebb ember annak tart, az er
kölcsi törvény feltételét is naturalista módon 
feloszlatni törekszik. A másik oldalon akadna 
egy új hatalmi terjeszkedésére a pápaságnak, 
mely az önistenités és a lelkiismeret uralásának 
tetőpontját éléi te és hazánkat halálthozó hálójá
val a babonának és fanatismusnak már félig 
behálózta és igyekszik a reformáczió szellem
gyümölcseit kiirtani, áruig más helyeken, a hol 
a 16-ik században vitézül harczoltak azért, hogy 
megőrizzék a tiszta evangéliumot, ma már bá
tortalan meghajlást tapasztalunk Róma előtt.
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Aközben találná még a protestáns nép nagy i 
tömegét, amely az apák hitét és hitvallását meg
őrizni szeretné. De egy része ezeknek hamis 
tágkebliiséggel szabad folyást enged az ügyek
nek, ezt gondolva, hogy a reformáczió gyü 
mölcseit tovább élvezheti Németországban ak
kor is, ha annak gyökereit az atheisnius és je- 
suitizmus aláássa a népben, vagy másrészt egy • 
oldalban a Hzocziális kérdésre fordítják figyel
müket, mintha Németországban a 19-ik század
ban csak k.'tivérrel élne az ember. Mások meg 
szűkkeblűén istenítve a régi hitíormulákat, a 
helvett, hogy újból merítenének az igazság örök 
forrásából, flacianus haraggal törnek az evan
gélikus theologia szabadsága ellen, a szellem- 
egysége helyett a viszályt növelik és ágy vész
teljesen a közös ellenség kezére dolgoznak. Igen, 
nagy szükség lenne arra, hogy végre a me- 
lanchthoni szellem árama széteredne a német 
evangélikus kertsztyénségbe, azon szellemnek 
árama, a mely a hit valódiságát nem a foruiu- 
lázott betű szerint mérné, hanem az azt átható 
erkölcsi életerő szerint, a mely áram a hitet 
és műveltséget, tudományt és kegyességet a né
met népszellem elválaszthatlan védangyalainak 
tekintené és a melyre nézve minden békesze
retet és csüggedés véget érne, a hol arról van 
szó, hogy a szabaddá tevő evangélium öröksé
gét védje a pápaság hatalma és eselfbgásai el
len. Adja isten áldását a küszöbön lévő Me- 
lanchthon ünnepélyre, hogy a melanchthoni szel
lemnek ezen »lapvonásai előttünk világosan fel
tűnjenek !w Nézetünk szerint, hogy a dolgok 
ide jutottak, abban nagy része van a szabad 
theologiának. A németországi ev. egyházban túl
ságosan uralkodtak a gyülekezeti élet felett a 
theologiai iskolák. Az egyházszervezet állami 
intézménnyé lett s ez akadályozta az egyház ki- 
. építését. Sz.

C. E. Schmidt „Melanthons Ehrengedücht 
niss.“ Predigt über Ilebr. 13, 7—9 Pressburg. 1897.

Hívei kivánatára bocsátotta közre a szerző 
Melanchthon születóso 400 éves emléknapján tartott 
e beszédet. Meg is érdemelte o beszéd, hogy ki- 
nyomattassék.

Kiindul a szónok azon napjainkban divattá 
vált szokás bírálatából, mely kiváló előszóietettel 
ünnepli meg egyes férfiak születési és halálozási 
napját. A visszaélés e téren nagy, do épen szem
ben a visszaéléssel lehet a helyes használatra utalni. 
Az egyház helyesen cselekedett, a midőn megün
nepelte Luther születésének 400 éves évfordulóját 
— így Melanchthon emléke is megérdemli azt. A 
nagy férfiak életének egésze állván előttünk, le
vonhatjuk az ő életük tanúságát s csak azt kell 
náluk követni, a mi a bitből származott, tévedé

seiket nem kell követnünk. Sokan Melanchthont Lut
her fölé helyezik, pedig Melanchthon nem éri el Lut
hert. a kiben prófétai jellemvonás lelhető föl, Me
lanchthon teljes életében nem volt más mint isko- 
lumoster s o jellemzés nem akar lenui reá nézve 
ócsárlás, hanem megjelölése azon helynek, melyet 
ő Luther mellett elfoglal.

Er üss Lajos „A baptista“ vagy hogy védőd 
mog a te református kálvinista hitvallásodat t" 
Debreczon 1897. 25 lap. 2-ik kiadás. Ára 10 kraj- 
czár- Kapható a szerzőnél Püspökladányban.

Az új egyházpolitikai törvények megalkotása 
óta az anabaptista szekta lázas tevékenységet fejt 
ki a lélokhalászatban. Szükségesnek tartjuk a vé
dekezést irodalmi úton is. Sokan azon nézetben 
voltak és vannak is, hogy a baptista vagy is ana 
baptista szekta protestáns talajon és alapon áll. 
Ritsohl nagy munkájában (Geschichte des Pietis
mus) igen helyesen kimutatta, hogy az a keresz- 
tyénség, mely után a baptismus törekszik, tulaj- 
donképen nem egyéb — mint a franciskánus ke
resztyén ideál torzalakja. Nem a reformatorikus 
alapon áll, nem is abból, hanem az ellen, a francis
kánus szerzet világi „fráter'-eiből vette eredetét.

Erüss igen helyesen és erősen mogostromoljii 
a szekta tévtanait. Helyes a gyengébbek kezébe 
ily fegyvert adni. Különösen a baptisták sekély 
és korlátolt tana a koresztségről, ez az ő, csak tu
datlanoknak imponáló „Steckonpferd“ jök alaposan 
meg van döngetve.

Nézotoin szurint a konfirmáczió tankönyvek
ben nem elég a róni. kath. váltanok ismertetése, 
hanem ki kell terjeszkedui a szektákra is, annál 
inkább, mert mindennap egy új importtal lehet 
dolgunk

Nehéz időknek nézünk elé — a szekták és 
rajongás kora érkezett el s nem csak a hitetlen vi
lág ellen kell védekeznünk, hanem mog kell őriz
nünk az evangélikus józanságot az egyéni önkény 
és rajongás útvesztőjétől !

Hihlickű história pro skoly evanjelickó aug. 
vyznania a dom so 100 obrázkami“. Sostavili dvaja 
delnici z vinico Pána. V Senici nókladom Járni 
Hezu a spol. 1896. — Ara szép kötésben 40 kr. 
(280 lap).

Ismeretlen szerzőktől, két ov. lelkésztől, erőd 
a fent jelzett mű. A bibliai történet helyes elő
adása lényeges kellóko a helyes vallásoktatásnak.

A nevezott műben egyszerű, gördülékeny 
nyelvezettel van előadva az ölökké szép és szivet 
művelő bibliai történet. Apró betűkkel jegyzetkó- 
pen összegezve vannak a bibliai életkép főbb vo
násai, a miért is a könyv nem csak tankönyvnek, 
bánom vezórkönyvnok is tekinthető.

A szövogbe nyomott képek pedig oly Ízlése-
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sek, hogy hasonló képekkel és díszes kiállítással 
alig dicsekedhetik más ilynemű tankönyvünk. A
könyvecske utolsó lapján található Palesztina tér
képe.

Mi részünkről csak azt fájlaljuk, hogy e dí
szes kiállítású mű nincs „svabuch“ betűkkel nyom
tatva. Melegen ajánljuk iskoláinknak és tanférfi- 
ainknak.

F riedrich  Nippold : Die jesuitischen Schrift
steller der Gegenwert in Deutschland. Leipzig 
Verlag von Friedrich Jansa. 1895. 76 lap.

E kis műben reá mutat a tudós szerző, mi
ként igyekszik a megerősödött jezsuitizmus a tu
domány minden terén hódítani. A veszély nem oly 
kicsiny, mint sokan gondolják. A jezsuita tudomány 
Németországban nagy eredményeket mutathat fel. 
Különösen a történet terén foglalkoznak kiváló elő
szeretettel. Fő czéJjuk a múlt ideális alakjait lehe
tőleg sötét színben tűntetni fel és lehetőleg ártat
lannak jellemezni a 16. és 17-ik század rósz szel
lemeit és inquisitorait. Jansen alkotásai eléggé is
meretesek.

Hazánkban is elég erősen érezhető ez áram
lat. Nálunk a gondnélkül, jómódban élő kanonok 
urak, elég serényen buzgólkodnak a történetirás terén. 
Maholnap azon vesszük észre magunkat, hogy Ma
gyarország történelme egészen új alakot vesz fel.

A túlnyomólag protestáns Békésmegye mil
lenáris történelmét Dr. Karácsonyi János róm.kath. 
kanonok úrra bízta, kinek szép kiállítású három 
kötetes műve már a sajtót elhagyta. A sok össze
hordott adat között az ember észre sem veszi, hogy 
hol érvényesül az új szempont. De néhol mégis 
egészen világosan kiüt a szeg a zsákból, igy a 2-ik 
kötet 56. lapján a következő sorok állnak: „A róm. 
kath. vallásuak 1747-ben telepedtek meg Csabán, s 
bár a régebbi lakosok meglehetősen üldözték őket, 
a  megye és földesur pártfogása mellett ők is ál
landó lakosai lettek Csabának.“ íme még megéljük, 
hogy ez uj fajta történet irók szerint nem a pro
testánsok, hanem a szegény róm. katholikusok 
szenvednek üldözést a 18-ik században hazánkban. 
Nippold útmutatásai nyomán majd szemlét tartunk 
a  hazai jezsuita irók művei felett is. Sz.

KÜLFÖLD.
Németország. Az „Allgem. Ev. Luth. Kir

chenzeitung*' méltatva az ágostai hitvallás jelentő
ségét a jelenkorra nézve, általunk is megszivlel- 
hető következő gondolatokat közli: „A rajongó,

a ki a külső igét semmibe sem veszi, a quäker, a 
ki a kegyelmi eszközöket megveti, a methodista. a 
ki az Isteni űdvrendet saját gondolatai szerint mó
dosítja, ezek mind egyetértenek abban, hogy a mi
dőn az Isten által rendeli utak és eszközök hatá
sát el nem ismerik, a saját művészeteik és talál
mányaikat csalhatatlan hatásúaknak tartják. El
lenben az ige és szentségek mint a szellem eszkö
zeinek hitvallásában benn foglaltatik a kegyelem 
szabadságának hitvallása is, mely az üdvöt kieríF 
szakolni nem engedi. A kegyelem azon eszközeire 
utal bennünket, melyeket maga rendelt, és azért 
ott és akkor adja a szellemet, a hol és a mikor 
akarja. Mily fontos ez a jelenkor egyházára nézve! 
A mi luth. egyházunkba is minden oldalról ra
jongó mozgalmak akarnak behatolni, a melyek sa
ját eszközeiket és művészetüket akarják helyezni 
az isteni üdvrend helyébe és bizonyos methodust 
és szellemi művészetet űznek, a mely úton a szi
vek biztosan megtéríthetők s emellett csak nyo
morult korcsszülöttek látnak napvilágot, a minőket 
egykor a pietizmus szellemi bábái hoztak elő. De saját 
körünkben is nem hiányzanak oly hangok, amelyek 
szerint az egyház útja a lelkek megnyerésére túl la?>sú, 
túl csendes és régi eszközei ócskává lettek, széles kö
rökön bizonyos nyugtalanság, tapogatódzás és szelle
mi eszközökkel való kísérletezés vesz erőt — s ez 
eszközök nem lelkiek, rajongó természetűek. Azt 
hiszik, hogy a rendes igehirdetés nem elegendő és 
sokat remélnek laikus erőktől, laikus prédikátorok
tól. Nem papok is áldással működhetnek az egy
házban és a mi hitvallásunk nem tiltja az ily mun
kát. A nyilvános tanításra nem határoz meg bizo
nyos tudományos képzést, de mindenkitől megkö
veteli a rendes hivatást. A mint az apostol megkí
vánja, hogy minden jó rendben és ékesen történ
jék, ép úgy hitvallásunk is útját állja a rajongás
nak, amely épen annál nagyobb eredményről ál
modozik, mennyivel önkényesebb és nem hivatás
szerű erő működik és hirdeti Isten igéjét a gyüle
kezetben. Mérvadó pedig végre is nem a charisma, 
tűnjék az lel még oly megragadó és ellenálhatlan- 
nak, hanem a „rite vocatus.“ Isten a rendnek Is
tene, a mi hitvallásunk abban is evangéliumi ere
jét tanúsítja, hogy elvetve minden rajongást szel
lemi hatás dolgában nem csak a kegyszerekre utal, 
hanem azok kezelése és használása érdekében egy
házi rendet követel. Soha se feledjük, hogy a mint 
minden kor bizonyos igényeket támaszt az egy
házzal szemben és az egyházi munka külső formái 
változnak, úgy napjainkban is népünk csak az egy
ház rendje által vezethető helyesen és tartható az 
egészséges keresztyénség pályáján.** Igen megszív
lelendő szavak ezek nálunk is, különösen a világias 
és „rajongó" iránynak mindjárt útját kell állani ; 
mert hiába a „majmolásra" mindenütt nagy haj
lam van az emberekben.
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Dánia. Némely lapok azt hiresztelik, hogy a 
róm. kath. propaganda nagy eredménnyel műkö
dik az ev. északon. A tönkrement dán nemesség 
egy része tényleg Átment a róm. kath. táborba. Az 
uítramontán lapok e részbon túloznak ép úgy, mint 
majdnem teljesen légből kapott hírek voltak azok, 
melyeket a róm. kath. propaganda sikereiről Ang
liában világnak eresztettek. Ezer áttörtről beszel
tek, holott csak néhány tudatlan, elzüllött egyén 
ment át. Dániában ép úgymint Norvégiában,nagy 
segítségére van az uítramontán törekvéseknek a 
hitetlen radikalismus, mely a sajtóban és általában 
az irodalomban nagy hatalomra tett szert, A libe
rális alkotások hősei megijedve a következmények 
tői, nálunk is kezdik hangoztatni a vallásosságot 
és hivő kath. voltukat. Beysehlag mint jollemző 
példát emliti, hogy a dán napilapokban közhirré 
akarta tenni azon tervét a róm. propagandának, 
hogy a dán fővárosban lehetőleg fényes róm. kath. 
székesegyházat akarnak emelni a propaganda czél- 
jainak elérése szempontjából. A dán napilapok 
egyike sem akarta közölni Beysehlag felfedezését. 
A svéd nép sokkal erélyesebben ellent tud állani 
a kisértéseknek, de a hitetlen radikalismus nem is 
bir azon józan nép szivében gyökeret verni oly 
mértékben, mint Dániában és Norvégiában.

Anglia. Martius 10-én halt meg Drummond 
H. tanár Glasgowban. Müveinek állítólag legjelos- 
bikét rTermészeti törvény az erkölcsi világban“ 
magyar nyelven kiadta a protestáns irodalmi tár
saság. Drummond atyja gazdag bankár és angol

/sarlamenti tag volt s a mellett az irvingianusszekta 
egbuzgóbb terjesztője és „apostola'*. Meggyőződése 
volt, hogy ő a többi „apostolokkal“ megéli Krisz
tus visszajövetelét. 1860-ban azonban meghalt. Fia 
szintén az invirgiánus szekta tagja volt Sokat uta
zott és útleírásai igen vonzók. Nagyon elterjedt 
művecskéje: „A legjobb a világban“. Nagy tudós 
volt és hive a „nem dogmatikus“ kereszlyénségnek.“ 
Azt mondja róla az „Allgemeine Ev. Lulh. Kir
chenzeit/* hogy a keresztyénség fő hitigazságát. a 
hit által való igazúlás tanát nem ösmerte. Az an
gol szellem imádóinak egy imádott alakja szállt 
vele a sírba !

A londoni üdvhadseregben krizis ütött ki, 
melynek oka, hogy a tisztek igen gyér fizotést 
húznak, mig a főhadiszálláson nem élnek igen so
vány koszttal. Az utolsó hetek egyikében 250 tiszt 
kilépett a szolgálatból és azok között egy „biztos“, 
egy „ezredes“, két „brigadier“, három „major“ és 
több „törzskapitány“. Valószínűleg még a század 
vége előtt beköszönt a pusztulás a rajongó, lármás 
mozgalomban — és egygyel több lesz az enthusi- 
asták csalódott csapatja.

Francziaország, Márczius 11-én totték le a 
Párisban építendő új ev. luth. templom alapkövét. 
Hogy mily élénk munkásságot fojt ki egyházunk 
ez országban hívei csekély száma dHczára, mutatja 
azon körülmény, hogy az elmúlt évben is Páris
ban 55000 frank jótékony adományt osztottak ki a 
szegények között.

Keresztyén nők a párizsi kórházak betegeit 
időközönként meglátogatták s azok között uj tes- 
tamentomokat osztottak ki. A városi tanács meg
tiltotta, hogy az illető jótékony nők új tostamen-

tomokat osztogassanak a kórházakban — s az in
dok : a tökélyre vitt íolekezotnélküliség.

Amerika. New-Yorkban je'enleg 34 önálló 
ev. luth. gyülekezet van ugyanannyi lelkész- 
Hzel. Ha a város a szomszéd városokkal, mint 
tervezik, egy'esitetnék, összesen 8G ev. luth. 
gyülekezet lenne a fővárosban. Az utóbbi idő
ben örvendetesen erősödik és gyarapodik egy 
házunk e világvárosban. — A zsidók száma e 
század elején az északamerikai egyesült álla
mokban 3000 volt, ma 500,000 zsidó van ez 
országban s azok közül New-York államban 
140,000. Az angol államegyháznak 160 papja 
megkeresztelt zsidó. — A methodisták ez évre 
23,003 dollárt szántak Németország evangelizá- 
lására és természetesen nem az egyháztól elide
genedett elemről van szó, liánéin az ev. orszá
gos egyház gyengitéséről, mely re a szekta 
fanatizmusával rontanak neki. A Békésen meg
jelenő „Evangyelista* ref. néplap velünk szem
ben védelmébe veszi a derék metbodistákat s 
más lapokkal szemben az angol üdvhadsereget. 
íg y  azután a ref. népben még jobban előlesz 
készítve a „hitébresztés.“ A methodisták kö
zött nagy vita tárgyát képezi jelenleg, hogy 
viselhetnek e a inethodista püspökök Ameri
kában is palástot, vagy maradjanak meg a régi 
egyszerűség mellett. Ily életbevágó kérdés nagy 
port ver fel a methodikus megtérés barátai kö
zött. Az északamerikai egyesült államokban 
az elmúlt 7 esztendő alatt 47,469 gyilkosságot 
követtek el s a gyilkosok 722 esetben halállal 
lettek megbüntetve. 1890-ben 4,290 gyilkossá
got követtek el. E nagy'szám 1895-ben 10,500-ra 
emelkedett. Tehát Amerikában az általános 
védkütelezettség nélkül is van állandóan háború.

B ELFÖ LD .
Halálozás. A lefolyt hónap alatt a halál an

gyala sűrűn vette áldozatait lelkészeink sorában. 
Április 3-án váratlanul elhunyt az ifjabb lelkószi 
kar tehetséges, sokat Ígérő tagja C h o r v á th , Kristóf, 
modorkirályfai lelkész. Alig fél évig működött ki
csiny gyülekezetében és hívei szerotetét teljes mér
tékben bírta a tiszta jollemii s igen alapos készült- 
ségü ifjú, ki az irodalom terén is serényen munkál
kodott. Ethnographiai tudományos művei méltó 
feltűnést keltettek. Azon ifjú lelkészek közó tarto
zott, kik a nekik adott talentumot el nem ássák. 
A mélyen sújtott szülőkot, gyülekezetét vigasztalja 
az Ur mennyoi vigaszával. — Aprilis 7-én hosszan
tartó betegség után elhalálozott, F r a n k  Károly, 
potőfalvi ev. lelkész (soproni esp.) 32 éves korában. 
A gyülekezet hű lelkipásztorát, szegény anyja ogyet-



len támaszát vesztette el benne. — Április 5-én 
temették a tarnóczi (Liptó m.) egyház felügyelőjét, 
N o v á k  Dánielt, 71 éves korában. A megboldo
gult egyházának egy takarékpénztári részvényt h a 
gyott. — Aprilis 11-én virág vasárnap reggelén el- 
húnyt, hosszas szenvedés után, a beszterczebányai 
gyülekezet lelkésze és a zólyomi esperességnek 17 
év óta esperese: M o c k o v c s á k  János Tivadar, 
életének 51-ik évében. Született Bazinban, 1846. 
aug. 29 én, hol atyja 50 éven át lelkészkedett. 
1868—1871-ig segédlelkészkedett Mező-Berényben 
és atyja oldalánál. 1871 -1875 ig nagybecskereki 
lelkész volt, ahol nagy buzgalommal működött, há
rom nyelven hirdetve az igét, 1875-ben a beszter
czebányai gyülekezet egyhangúlag őt választotta lel
készének 1880-ban esperessé lett s azóta több Ízben 
újból őt tisztelte meg az esperesség bizalmával. Sok
oldalú munkásságot fejtett ki s tót konfirmáczió ve
zérfonala közkézen forog Halálát gondosan ápoló 
gyöngéd özvegye, nagy számú kiskorú árvái és 
gyülekezete siratják. Nyugodjék békével!

Egyházi értesítők. A budapesti kerepesi úton 
levő ág. h. ev. egyház értesítője az 1896, évről. A 
szerencsétlen zsinati törvény következménye ez el
nevezés is. Ez az egykori tót ajkú ág. h. ev. egy
házgyülekezet. A bevezetés megemlékezik az el
múlt év főbb eseményeiről. Az egyházpolitikai ál
dás is mindjárt szembetűnik azon pillanatnyi föl
vételből : az egyházpolitikai áldás előtt hirdettetett 
egy év alatt a kerepesi-úti ág. h. ev. templomban 
133 pár és eskettetett 80 pár, mig az áldás után, 
a „szabadság“ első évében, hirdettetett 48 pár és 
eskettetett 44 pár. Jó, hogy a jelentés ezt nem ta
kargatja. Olvasta azt bizonyára az illető gyüleke
zet inspektora, Matuska Péter úr is. O is egyik baj
noka volt a „liberális“ alkotásoknak, gyönyörköd
jék tehát a gyümölcsökben s vele egyetemben mind
azok, kik oly derekasan megvédtek az egyházi ér
deket mint annak felügyelői, püspökei stb.

A kereszteltek száma e gyülekezetben 257 s 
ezzel szemben nagyon csekély a konfirmáltak száma: 
14. Az úrvacsorához járult 2831 lélek.

E gyülekezet régi időben sokat bajlódott ne
héz pénzügyeivel. Ma már ezek is rendbe vannak 
hozva. Egyházi adóban a gyülekezet tagjai mind
össze 433 frtot fizetnek. A legnagyobb adó 10 frt, 
s ezt a lelkész is nagylelkűen fizeti. Az egyház 
felügyelője Dr Matuska Péter 10 frt, egyházi adót 
fizet. Úgy látszik, hogy a fővárosi gyülekezetben 
egyháztagjaink jövedelmük után kivetett adót az 
egyházra nem fizetnek — megmaradt a régi ön
kéntes adakozás. —

A locsmándi ág. h. ev, egyházgyülekezet ér
tesítője az 1896-ik esztendőről. Bevezetésében szem
lét tart a hazai országos ev. egyház főbb esemé
nyeiről. Jó az, ha az egyháztagok ez úton is érte
sülnek az egyházi élet egyes mozzanatairól. Az 
összegyliáz főbb eseményeinek leírása után rá tér 
a helyi gyülekezetre. Az egyházi statisztika egyes 
adatai után, a lelkész szép megjegyzéseit és ál- 
dáskivánatát közli. Az istentisztelet látogatottabb 
kezd lenni. Vasárnap délután gyermekistenitiszte- 
letek tartatnak s azokat a felnőttek is buzgón lá
togatják. A gyülekezet tagjai szépen adakoztak 
egyházi közczélokra is. A gyülekezet lelkésze, Löw 
Fülöp, által szerkesztett „Flugblatt der evang. Hilf
sanstalt A. C.-a múlt évben is számonként 6000

példányban kelt el. A gyülekezet tagjaihoz 97 pél
dányban járnak a különféle egyházi néplapok. —

A szentesi ág. h. ev. egyház értesítője az 
1896. évről. Bevezetésében beszámol ezen kisded 
virágzó gyülekezet életéről a lefolyt évben. A gyü
lekezetben csak 22 egyező és 145 vegyes pár van. 
Tekintettel arra, hogy az egyház kiadásai szapo
rodnak a párbér 4 frt 50 krról 6 forintra emelte
tett. A csanád-csongrádi esperesség a legkissebb 
a felosztott békési esperességben. A terhek a meg
oszlás folytán ott is tetemesen emelkedtek. Bizony 
az egész esperesség felosztás a szerencsétlen ará
nyosítás utóbajaként tekinthető, legalább az egy
házi élet erős fellendülését nem igen tapasztaljuk, 
legfeljebb a hivatalok szaporodtak. A szentesi egy
ház már most közel áll azon időponthoz, a mely
ben a templomópitéséhez foghat. E czélra eddig 
24,179 frt. 42 krajczárt gyűjtött, mely összegből a 
424 lelket számláló anyagyülekezet számára már 
díszes templomot lehetne építeni. Az egyházi pénz
tár bevétele a múlt évben 2821 frt 53 kr., kiadása 
2674 frt 84 kr.

„Nagy áldásban“. E lapnak múlt évi szep
temberi számában (1896-iki 9. szám 142—3. old.) 
ismertetve volt egy Set. Chrischona testvér (Fein
silber) belmissiói munkássága a bánáti esperesség
F. gyülekezetében.

Ugyanezt teszi a Szalay-féle „Keresztyén“ f. 
é. márciusi számában. Azt Írja: „Torontálmegyóben, 
Franzfelden dolgozik egy élő hitü keresztyén em
ber, kinek munkáját a jó Isten sok áldásával áldja 
meg.“ A nevezett lap azután közli a „Philadelfia“ 
nyomán (a mely a „Keresztyén“ szerint : a Pückler 
és Bornstorff grófok elnöklete alatt álló élő ke- 
resztyénségnek egyik lapja) magának az élő ke
resztyén embernek szavait az ő franzfeldi működé
séről, melyek szerint: az ő munkálkodásának ered
ménye egy feléledés, különösen az ifjak és ifjú le
ányok között ; a munka sok és nehéz, a Sátán is 
dolgozik ellenünk, de az Isten győzelmet ad nekik.

Szóval „nagy áldásban“ dolgozik.
Hála Istennek, hogy immár csak dolgozott és 

most már nem dolgozik. A testvér ott hagyta a 
gyülekezetét és hihetőleg abba többet vissza nem 
tér. Mert nem jó szántából avagy önkényt ment el, 
hanem elmenesztették, nem is mint mártyrt, a ki 
hitéért szenved üldözést, hanem mint áltestvórt és 
csábitót. Az eset rendkívül tanulságos. Bár meg 
nyitná némely embeknek szemét.

A testvért elmenesztették -  nem az egyházi, 
nem is a politikai hatóság, oh nem, semmiféle bra
chium nem avatkozott a dologba — elmenesztették 
az ő leghívebb hívei: maga a conventiculum népe 
(Versammlungslente). Megtiltották neki egyszers* 
mindenkorra az ő körükben való tanítást.

Vájjon miért ? nem tudta az írást ? nem pré
dikált szépen ? Dehogy nem, hiszen több mint két 
éven át nem győzték hallgatni, nem tudtak betelni 
az ő szavával. Hanem megtiltották neki a tanítást 
azért — s ez az örvendetes a dologban — mert 
nem akartak egyházuktól elszakadni. Észrevették 
ugyanis, úgymond a conventiculum feje, hogy a 
testvér észrevétlenül eltévelyitgeti őket egyházuk
tól. Igaz, hogy azt észrevehették volna már régeb
ben is, mert nem hiányzott a jóakaratu ismételt in
tés és figyelmeztetés, hogy az a testvér nem a mi
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egyházunk hivő (bár a körülményük szerint lu
theránusnak is mondotta magát), hogy a mit vall 
és hirdet, hamis tan az stb. Igen ám, de „élő ke
resztyén- volt! — Azért minden figyelmeztetést 
rosz^karatú gyanúsít isnak tartottak — mindaddig, 
a mig saját szemükkel látták és tapasztalták, a mit 
elhinni nem akartak.

Mindazonáltal csak örülhetünk és Istennek 
hálát adhatunk, hogy szemük végre is megnyílt, a 
hogy azután engodve az igazságnak kobolükből ki 
is zárták az áltestvért és csábitót.

E tekintotben tanulhatunk tőlük s az volna 
egyházunkra nézve igazán nagy áldás, ha minél 
több tagjaiban él no az igazság szerototo és hatá
rozott, férfias vallása idogon tóvtannal szombon — 
szóval és tettel. H. K.

Csabai recept. Hogy mennyire lohetetlen ná
lunk komoly dologról komoly párbeszédet folytatni, 
mutatja a kővetkező oset. Lapunk múltkori szá
mában a Békésen megjelenő „Evangyélista" nyo
mán szólottunk az Alföldön és különösen Békésen 
garázdálkodó anabaptista szektáról. A nevezett lap 
szemünkre veti, hogy nem a keresztyén testvéri ro- 
konszenv és részvét hangján szólottunk a ref. egy
házból kiváló baptistákról, azután pedig e teljesen 
megtért irány képviselője a nemtelen rágalmazás 
kipróbált íegyvoréhoz folyamodik ekképon Írván : 
„Vissza kell állítanunk a szárazmalmokat, meg tu
tajokat. Ily módon mindenkin mi malmunkban fog 
őrloni s nem lesznek vegyes házasságok, som gyer
mekeik reformátusságát feladó szülők, a baptisták 
malma is megáll s Csabára se jutnak át oly gyor
san. Ha pedig mégis akadna renegát, hozatunk ál
tal Csabáról egy pár jó étvágyú pánzszlávot, azok
kal megfigyeltetjük s felfalatjuk őket. Ily módon 
a hajdan virágzó és tekintélyes állapotra is vissza
juthatunk még s egyházunk iránti hűségünket is 
fényesen fogjuk tanúsítani. Mi tehát már nem fé
lünk, a csabai recept segíteni fog rajtunk.“ íme ez 
az evangyelista hang. Mi politikáról nem szólottunk 
s mégis a szerző segít magán a pánszláv gyanúsítás 
kitűnő receptjével.

E térre mi nem lépünk — a azokkal, kik 
semmit érő gyanúsításokkal dolgoznak, komoly dol
gokról nem beszélünk, már csak azért sem, mert 
ki a gyanúsítás eme alacsony fegyveréhez folya
modik, annál az „újjászületés“ még nagyon kez
detleges állapotban van, hihetőleg befejezése csak 
korcsszülöttet hoz a világra. Azt azomban mégis 
megemlítjük, hogy a régi, szolid alapokon nyugvó 
szárazmalmokat is többre becsüljük, mint a kitűnő, 
esetleg „angol“ gépezettel ellátott „legújabb“ ipar- 
vállalatokat, melyek nagy reclámmal és nagy ered
ményekkel dicsekednek, de könyveik hibásak s az 
általuk készített liszt nem nyújt egészséges táplá
lékot.

Nincs lelkész hiány. Nagy egyházakban már 
régóta érezzük a káplány hiányt. Theologiai inté
zeteinken a theologusok szúrna évről évre fogy. A 
theologusok számának növelése czéljából emelte
tett a theologusok otthona Pozsonyban. Ugylátszik 
mindennél hathatósabb utat talált a pozsonyi theo
logiai akadémia tudós igazgatója. Nemrégen Po
zsonyban protestáns estélyeket tartottak, mely es
télyek egyikén az igazgató ur a nő kérdésről tar
tott felolvasást, lándzsát törve a nő emancipatio

érdekében. Felolvasását azzal fejezte be : „boldog 
löszök, ha nemsokára az első nő hallgatót fogom 
bevezethetni az akadémia anyakönyvébe.“ így tehát 
egyházunk is egészen Amerika útjára lépne, ám
bár ott is csak a rajongók lépik túl azon apostoli 
szabályt : „mulier taceat in ecclesia.“ Hihetőleg a 
tanári székek ogy nómolyiko is professornővol töl
tetnék bo s lenne nem csak főpapja az evangolio- 
mi ige tudoináuya főoltárának, hanem, a paritás 
kedvéért, fő pap nője is. — Mi ezt a rajongás utjá
nak tartjuk, a indokoltnak tartjuk az „Ev. Glocken“ 
azon feltevését, hogy az ily tanok hirdetése az 
egyház fegyelmi törvényeibe ütközik. Igaz ugyan, 
hogy az egyházi tan ellen való vétség nálunk „ba- 
gatoll“, a fő a politikai hitvallás.

Lohet, hogy látkörünk nagyon szűk; mert 
egy magas állású egyházi férfiú a napokban ak
ként nyilatkozott az uj „otthonban" az evangelio- 
mi ige tudománya főpapjáról : „Istentől küldött 
férfiú, kinek különös charisinája : a tudományt az 
egyháziassággal összekötni.“

Irányzatos hírek. Némely napilap bizonyos 
tendentiával közli mennyien lettek felekezetnólkü- 
livé az ev. és a ref. egyházból, de azt elhalgatja, 
hogy a róm. kath. egyházból a délvidéken szintén 
nem kis számban válnak ki a szektáskodók. A 
róm. kath. egyháznak is vannak hűtlen fiai. így 
Hód-Mező-Yásárhelyon az unitárius misszió főom- 
bore egy a plébánossal összeveszett s hajdan róm. 
kath. polgár, a ki az unitárius propagandát anya
gilag is segíti. Különben az ily utón szerzett hí
vekben nem nagy a köszönet. A hódmezővásárhe
lyi mérgező banda három tagja nőm régen áttért 
„unitárius.“

Az „inraunus“ gyülekezetek ne nagyon kér
kedjenek. A halászat szabad s a pénzzel és bel
földi titkos és nem titkos ügynökökkel is rendel
kező amerikai szekták mindég több „médiummal“ 
fognak dolgozni! Idején való volna, hogy az egy
ház vozetői tanácskozzanak és megállapítsák az 
egész vonalon a haditervet e ravasz betöréssel 
szemben — mert egyes gyülekezet elhagyatottan 
nem védokozhotik sikerrel e tervszerű roham elle
nében — melyről legközelebb szólni fogunk.

Egyházi események. A buda i  egyházköz
ség Sztehlo Kornél ügyvédet felügyelőjének válasz
totta. - A r á k o 8 p a l o t a i  egyház fő felügyelője, 
Kosuth Forencz és felügyelője Morva János állá
sukról lemondtak. — A zárjecsi egyház egyhangú
lag lelkészének választotta Pelikán János brezovai 
8. lelkészt, — A fancsali egyház egyhangúlag lel
készének választotta Dómján Elek miskolezi s. lel
készt. — A király Masznyik János tiszaföldvári 
ev. lelkésznek, az alföldi lolkószi karé tisztes nesz
torának, hosszú és nemos lelkészi működése mél
tatásául a koronás arany órdemkeresztet adomá
nyozta. — A mosonyi ev. esperessóg főesperese, 
Bodicky Kálmán megrendült egészségi állapota 
miatt főesperesi állásáról lemondott. — A králiczi 
biblia uj kiadására eddig 104ti előfizotő jelentke
zett. Újból is melogon ajánljuk azt a lelkészek és 
tanítók figyelmébe és ha a jelentkezők száma 
ekként szaporodik, lehetséges lösz annak még ez 
évben való kiadása. Jelentkezések Salva K. rózsa.- 
hegyi könyvkiadó úrhoz küldendők. Kötött példány



előfizetési ára 3 frt. 50, díszpéldány ára 4 frt. 50.
— A túróczi esperesség valósággal az ev. egyház 
„Kréta szigetét“ képezi, azzal a külömbséggel, 
hogy ott minden ellenkezés már a múlt évben 
megszűnt s mégis a rendkívüli kormány még min
dig fennáll .s nincs is semmi kilátás, hogy a „blo
kád“ egyhamar megszűnik!

Olcsó misszió, A „Keresztyén“ 4-ik számában 
„Egy Isten után áhítozó nép“ czime alatt azt mondja, 
hogy a szerb nép erkölcsein már eddig is sok jó 
változtatást tettek a nazarénusok és baptisták. De 
a nevezett lap szerint a két vallást a szerbség zöme 
nem szíveli és ha be is lép azokba, csak hamar ki
lép abból s e kilépőkből lehetne ev. ref. gyüleke
zetét alkotni. Az utóbbi czélra működik a skót 
misszió által fentartott Pavkov Mita s majd igy 
folytatja: „E mellé kellene nekünk egy segítséget 
küldeni. És küldhetnénk is. Egy ifjú ember, ki egy 
hivő keresztyén — vállalkoznék-e feladatra és pe
dig ha l e g a l á b b  h a v i  10 f o r i n t o t  ad
hatnánk neki. Szeretném, ha a „Keresztyén“ lap 
olvasói legalább egy évre adhatnák ez összeget.“ 
Igazán kalandosabbnál kalandosabb híreket hal
lunk. 10 forint elég egy kétes existencziának, hogy 
más „szőlőben“ turkáljon — mikor más oldalról 
épen a ref. egyházban tombolnak a ref. lelkész ál
tal dicsért „erkölcsnemesiíők“. De igazán minő ál
lapotokat akarnak teremteni egyesek, ha a lélek
halászat minden ponton megindul s a bevett egy
házak egymás ellen misszionálni kezdenek 10 frtos 
dijnokok utján ! Külőmben talán az a hivő keresz
tyén hitelbe is dolgozna s lelkek arányában utó
lag lehetne számára gyűjtést rendezni !

K ísérlet. A Luther társaság segélyével a b.- 
csabai egyházi könyvkereskedés próbát tett a val
lásos iratok kolportőr útján való elárusitásával. A 
kolportőr November 6-tól márczius 6-ikáig műkö
dött, Az elárusitás kissé későn kezdődött, mivel a 
nép már augusztus végével hajlandó könyveket 
venni. Elárusított a kolportőr négy hónap alatt 
1440 könyvet és füzetet 639 frt 88 kr. értékben. Az 
egyes helyeken többet árusított el, mig másutt az 
eredmény nagyon csekély. Eladott Csabán 357 frt 
2» kr. értékben, Szarvason 85 frt 25 kr., Tót-Bán- 
hegyesen 63 frt 25 kr., Ambrózfalván 36 frt 83 kr. 
értékűt, mig Orosházán 2 írt 19 kr. ésMegyesegy- 
házan 6 frt 51 kr. értékű könyvet és füzetet. A 
vallásos iratokkal szemben csak ott találkozott el
lenszenvvel, a hol a szoczialdemokraczia fészkelte 
be magát. Az utolsó héten vallásostárgyu olajnyo- 
matot 98 darabot adott el. Ez utóbbi szintén ter
jesztésre méltó, mivel az evangélikus öntudatot éb
reszti és könyvkereskedésünk azt is házankénti el- 
árusitással óhajtja terjeszteni. A kolportőri intéz

mény alkalmas a fejlesztésre, ha az egyházban és 
az egyház szellemében működik. Három kolportőr 
az egész országos ev. egyházra elegendő volna s 
kielégítené népünk vallási szükségeit. A b.-csabai 
ev. egyházi könyvkereskedés elkészül apró olcsó 
füzeteivel is tót és magyar nyelven és a kísérlet 
alatt tett tapasztalatait értékesíti, a mint részletes 
jelentést adott be a Luther társaságnak is, képet 
nyújtva arról is, minő műveket óhajt a nép és ha
lálát tanúsítva a kísérlet lehetővétételéért a társa
ságnak. Népünk különös előszeretettel keresi a régi 
aszketikus könyveket. A magyar ev. nép a szoczi- 
alizmustól át nem hatott része is ezután törekszik, 
s e részben méltán is, mert a régi magyar aszketi
kus könyvek megújításával senki sem gondol. Fő 
czélunk tehát ezeknek utat törni. Népünk Luther
től a kátén kívül nem bir semmit. Ezért Luther 
kincseit akarjuk első sorban a népkincsévé tenni. 
Épen most hagyta el a sajtót Luther „Eine ein
fältige weise zu beten“ czimü művének tót fordí
tása. „Tischreden“-jeinek válogatott gyűjteménye 
legközelebb megjelenik olcsó füzetekben magyar és 
tót fordításban. Luthert hatalmas művei nyomán a 
nép szivéhez kell hozni, különöisen ma, a hamis 
próféták tombolása idejében !

z e r k e s z t ő i  Ü z e n e t e k ,

R. J. P. Népünk nagy része nagy pénteken bőjtől — 
s teszi azt m int külső megemlékezést K risztus nagy szenve
désére. A böjtöt egyházunk nem tiltja s csak is azon vissza
élést szüntette meg, mely szerint a böjt üdvszerző cselekvény 
volna. Az ágostai hitvallás kiemeli, hogy nem szabad a böj
töt a hit és szeretet jó cselekedetei felé emelni. A böjt evan
gélikus szempontból eszköz arra, hogy az ember teste felett 
uralkodjék A böjtöt tehát nem szabad Isteni törvénynek, ha
nem üdvös régi, keresztyén szokásnak tartani s annak meg
tartására és megnemtartására nézve az irányzó elv az, a mit 
Pál apostol Rom. 14. fej. ben mond s ezt a más vallásuakkal 
szemben is meg kell tartanunk. Mértékletes, józan élet min
den tekintetben a legjobb, egész életen át tartó böjt s a mel
lett szabadon választhatunk bizonyos napokat a teljes böjtre 
is s ilyen legalkalmasabb nap a nagypéntek.

M. Gy. A. A passio könyvet legközelebb ismertetjük. 
Sok az ismertetni valónk már régebbről.

A. Gy. KI. A 15 kros adót mi eleitől fogva rendesen 
fizettük. Ez valóságos zaklatás és épen azért minden oldal
ról sürgetni kellene a revíziót — de ez a szó most veres 
posztó, kivéve, ha az „összeférhetlenségről“ van szó. Bizony 
az elvilágiasodás nagy kárt tesz sorainkban és az elvtelen 
„csúszás-mászás“.

Árvaház R. Az árvaház ügyéről jövő számunkban rész
letesebben.

A kik az előfizetési pénzzel hátrá- 
lékban vannak, kérjük, küldjék be tar
tozásukat. A nagyszámú hátrálék lehe
tetlenné teszi a lap terjedelmének kívá
natos bővítését.

Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
A kiadó.
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Lelkészvélasztis.
A lelkészképzés kérdésével szorosan 

összefügg a lelkészválasztás kérdése.
A ni altban e kérdés sok bait okozott. 

Egyes gyülekezetek békéje, léte fel lett 
dúlva a hosszas választási harczok által. 
Megalkottalak a lelkészválasztási sza
bályok. A gyülekezet joga korlátoztatok 
s a legtöbb helyen túlságos hatalom ada
tott az esperes kezébe. A kerületek és 
esperességek valóságos eh inai fallal vet
ték magukat körül. Egyik kerületből a 
másikba bejutni szinte lehetetlenné vált.

A szerencsétlen budapesti zsinat egyik 
fő feladata lett volna a lelkész választás 
ügyét az egész országos egyházra nézve 
egyöntetű szabályzattal rendezni. De a 
zsinat a nehézség előtt kitért s a helyett 
továbbra is eh inai falak lehetőségét biz
tosította, midőn a kerületekre bízta a lel
készválasztási szabályzat megalkotását. 
Egyetlen uj alkotása a zsinatnak e rész
ben az a pont, mely a lelkészválasztás 
vezetését az ikerelnökségre bízza, mely
ből világosan kitűnik a kyriarehikns ló
láb. Van még ezenkívül is egy világias 
uj pont, mely az özvegyeknek, ellenke
zésben azon apostoli elvvel: „mulier 
taceat in eccjesia“, szavazat jogot biztosit 
megbízás utján. A zsinat ebben utánozta 
a községi képviselő választást — a hol 
szintén megbízás utján szavazhatnak az 
özvegyek. A gyakorlatban ezen törvény 
nem bizonyult jónak. A szegény özvegyek 
lelkészválasztás előtt ép úgy, mint a köz

fiégi képviselőtestületi tagok választása 
előtt valóságos ostromnak vannak kitéve, 
hogy meghízó levelüket egyik vagy 
másik jelölt számára biztosítsák.

A ref. egyházban a lelkészválasztás 
ügyét zsinatilag akként rendezték, hogy 
az egyházakat osztályozták s a jelölés 
jogát nem az egyházra, hanem tanácsbi- 
rák bizottságára bízták. A próbabeszédek 
tartását megszüntették. Az osztályozás 
nem szüntette meg ott sem a bajokat s 
nem tette lehetetlenné, hogy egyes gyü
lekezetek az uj törvény gyakorlata óta 
is a legalkalmatlanabb erőkkel látattak cl.

A lelkészképzés ügye összefüggésben 
van a lelkészválasztással. Nézetünk sze
rint lelkésznek senki sem volna alkal
mazandó addig, inig a theoretikns kép
zés mellett gyakorlati jártassággal nem 
bir. A külföldön e gyakorlati jártasságot 
a lelkészek a semináriumokban szerzik 
meg. Nálunk e gyakorlati képzésre csak 
a segéd lel kész kedés tartama alatt van 
alkalom. Szükséges és nagyon üdvös 
lenne, ha a tulajdonképeni lelkészi vizsga 
csak a gyakorlatban eltöltött idő lefo
lyása után tétetnék le. Ez pedig nem pusz
tán formális vizsga lenne, hanem komoly 
munkára ösztönözné a segédlelkészeket, 
hogy az előkészület idejét jól felhasznál
ják s utolsó alkalom lenne az egyházra 
nézve, szabadulni oly elemektől, melyek 
alkalmasabbak a vasúti állomásfőnöki 
állásra mint a lelkészkedésre. A megal
kotandó kerületi lelkészválasztási száj 
bályoknál mindenesetre meghatározandó 
lenne a segédlelkészkedés minimuma.
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Ekként elkerülhető lenne az, hogy míg 
egyes lelkészek segédlelkészkedés nélkül 
jutnak az egyházba, addig mások 4—5 
évig segédlelkészkednek a nélkül, hogy 
még próbára is jelentkezhettek volna.

A mi egyházszervezetünk sok tekin
tetben hasonlit a megyei rendszer és gaz
dálkodáshoz. Amannak fő hibájáúl em
legették a legújabb időkben is, hogy 
egyes megyék teljesen egyes családok 
kezében voltak s még irnoki állást sem 
kaphatott az, a ki bizonyos befolyásos fa
míliákhoz nem tartozott. Ily hatalom fej
lődött ki egyes esperességekben is s ez 
zsibbasztotta el az egyházi életet. Van
nak espereségek, melyekben megdönt
hetetlen elvként uralkodik azon nézet, 
hogy csak benszülöttek jelölhetők s al
kalmazhatók.

Az esperességeket körülzároló chinai 
falnak le kell omlania — s ez csak úgy 
érhető el, ha a lelkészi állás megürese- 
dése esetén, felhivatnak a pályázni óhaj
tók, hogy jelentkezzenek. Ma a lelkészek 
alig értesülnek arról, hogy egyik-másik 
lelkészi állomás megüresedett, már is 
hallják, hogy szép csendben be is tölte
tett. Ily czélból volna szükséges egy hi
vatalos értesitő kiadása. A gyülekezet 
szabadj elölő és választó joga tiszteletben 
tartatnék, ha 2—3 jelöltet állítani korlát
lan joga lenne ; de e mellett az esperes 
is köteles legyen jelölni egyeseket a je
lentkezők közül és pedig kellő indoko
lással — ne hogy az itt ott feltűnő simo- 
nia gyökeret verhessen egyházunkban.

A lel kész választás körül lefolyó visz- 
szaélések orvoslása a mai rendszer mel
lett szinte lehetetlen. Ha az esperes úrnak 
biztos fejbolintó többsége van az esperes- 
ségben, biztosan számíthat arra, hogy bár 
mily önkényes is eljárása, igazolást nyer 
az esperességi gyűlésen — s elnézést a 
kerületen és egyetemen, különösen, ha 
megpendít bizonyos kedvesen hangzó 
politikai húrokat. A felebbezés gyors 
elintézését kellene biztosítani — kimon
dani, hogy a felett a konsisztoriumok 
minden fórumon legkésőbb két hónap 
alatt határozni kénytelenek.

A lelkészválasztás tisztasága nagy 
hatással van a gyülekezet életére. Hány
fyülekezet romlásának és pusztulásának 
pen az volt okozója ? A „rite vocatus“ 

elvéhez tartozik, melyet annyira hangsú
lyoz confessiónk is, ,a tiszta lelkészvá
lasztás. A hű pásztor ismérvéhez tartozik

Üdvözítőnk szerint az is, hogy a pásztor 
ne az ablakon, hanem az ajtón jusson az 
akolba.

A lelkész választás ügye nem kevésbé 
égető kérdése egyházunknak mint a lel
készképzés. Az ifjú, ki ma a lelkészi pá
lyára lép, anyagi érdek által nem vezet
tetik ; mert ma. minden pálya anyagilag 
biztosabb és kényelmesebb mint a lel
készi. Harcz és nélkülözés áll az ifjú lel
kész előtt. A hol egyháza megkíméli az 
anyagi gondoktól, ott a munka és küz
delem oly nagy, hogy hamar felemészti 
erőit. Mily kedvvel és odaadással készül
jön az ifjú theologus nehéz pályájára, ha 
munkakedvét és lehetőségét az önkény 
egy vonással lehetetlenné teszi!

Őrködjön minden egyháztag alelkész- 
választások tisztasága felett s gyüleke
zeteink és esperességeink követeljék az 
oly felette fontos ügy helyes rendezését.

Alföldi.

A Harzog-féle reálencyklopaedia aj IMfoh
Irta : Dr. Daxer György.

A reformáezió korából való még Brieger ezik- 
ke Aleander, a befolyásos pápai diplomatáról és 
B os s e r 1 württenbergi lelkész czikke Alber Má
tyás- a „sváb Lutheréről. Mint ez, úgy Bossert 
másik czikke az „alemannokról“ is mutatja ezen 
lelkész szakavatottságát egyrészt a reformácziókori, 
másrészt általában a württenbergi történeti viszo
nyok ismeretében. A nómetrendi tartományok re- 
formáezióját „Albrecht von Preussen“ brandenburg 
— ansbachi őrgrófról igen melegen irt czikkében 
elbeszéli Erdmann breslaui generalis superintendes 
és tanár. Az ember fájó szívvel látja, hogy mily jó 
luth. szellemben vetette meg (egy rövid ideig tartó 
ingadozást kivéve) ezen fejedelem a porosz orszá
gos egyház alapját, amelyből aztán századunk ele
jén kiindult az áldatlan únió. Az ellenreformácziá 
egy alakjáról, V. Albert, bajor herezegről Goetz 
lipcsei magántanár irt egy érdekes czikket, mely
ből megtudjnk, hogy a bajor herczegség lakossá
gának „legmiveltebb rétegei, a nemesség és a pol
gárság az uj tanok növekedő hatása alatt állott.“ 
És ezen ember uralkodásának köszönhető, hogy ha
lálakor Bajország „a németországi újból megerő
södött katholiczismus erős vára volt és a Protes
tantismus európai ellenségei közt Spanyolország 
után első helyen következett.“

Legynagyobb reformácziókori tárgyú Uhlhorn 
czikke az „anabaptistákról;“



Az újkori egyháztörténet mezejéről való Höl
scher lipcsei lelkész czikke „Andreii János Valen
tinéról, az ismert kegyesszivü és az erkörlcsi meg
újhodásért küzdő württenbcrgi udvari lelkészről. — 
Az újkori angol egyháztörténetből valók Ihidensicg 
czikkei Abbot cnntenburyi érsekről, Alesius skót 
theologusról é3 Allen angol érsekről. Az újkori 
egyháztörténetbe tartoznak még Müller orlangeni 
tanár czikkei Alsted, Alting, Amesius és Amyrant. 
kiváló ref. theologusokról.

A legujabbkori történetbe tartoznak már a 
jelenkor nevesebb (meghalt) embereinek életrajzai. 
Ilyenek Gregory czikke Abbot Ezráról ( f  1884.) 
Dibelius czikke Ammon rűtionalista theologusról ■ 
( f  1850.) Lcchler czikke Ahlfeld, hires prédikátor
ról ( f  1884.) és végül Hőssé kiéli tanár czikke 
Altenstein porosz kultuszminiszterről. Ezen czikk- 
ben közöltetik egy érdekes (1830 szept. 23. kelt) 
porosz udvari rendelet, amely a hallei Gesenius és 
Wegscheider tanárok bepanaszolása alkalmából azt 
kívánja a minisztertől, hogy az egyetemek theo). 
tanszékeit tudományosan képzett, de egyszorsmind 
csak oly tanárokkal töltse be. akiknek ragaszko
dásáról az ev. egyház tanához az ágost. hitvallás 
értelmében elegendően meg van győződve. Érdekes 
azon czikk is, amely a legujabbkori egyháztörté
netből az u. n. „evangélikus alliance^-szal foglal
kozik. Az „ev. alliance“ eszméje Kniewel danzigi 
lelkésztől és Schmucker gettysburgi (amerikai) 
luth. lelkész — szeminárium igazgatótól indult 
ki ; eredete a skót szabadegyházban van. Az 1845. 
évben volt Glasgowban nz előkészítő, 1846-ban 
Londonban nz alnkuló gyűlés. Ezen 50 (!) külön
böző vallásfelekezetbeli ember vett részt (metho- 
disták, presbyterianusok, independensek, baptisták, 
berrnhuttiak, lutheránusok stb.) Itt elfogadták a 9. 
czikkből álló hitvallás — félét is. A mozgalom 
tetőpontját elérte 1857-iki berlini gyűlésen, amelyen 
1252 tag vett részt. Ez alkalommal történt, hogy 
Merle d’Aubigné testvéri csókkal fogadta az is
mert államférfiul Hunsent, mi fölött az elnöklő 
Krummacher megbotránkozását fejezte ki. Innen 
az ev. alliance hanyatlott, mert azon belső ellen
mondás — melyen alapszik — napvilágra és tag
jainak is tudatára jutott, midőn bolátták, mily 
testvérietlen magaviseletét tanúsítanak az angol és 
amerikai dissenterek a németországi országos egy
házakkal szemben. Ehhez járult még, hogy az 
1879. baseli gyűlésen súlyos vádakat emeltek a 
testvériesült sektáknak a pogány missió terén való 
testvérietlen konkurrencziája ellen és azokat be is 
bizonyították. így érthető, hogy Németországban 
az alliance-nak valami egyházpolitikai vagy vallási 
jelentősége már nincsen.“ Belső ellenmondásain és 
konfusióin hajótörést szenvedett. És érdekes, meg 
viszonyainkra jellemző, hogy az alliance eszméje 
épen most, miután a külföldön már lejárta magát,

kezd ami hazánkban lábra kapni. Önkénytelenül 
is eszébe jut az embernek az előkelő uraságok által 
levetett kabát hasonlata.

Nem kevésbé érdekes az „ókatholicismus“-ról 
irt czikk Schulte tollából. Az olvasó szívesen veszi 
őzen tijabb katli. reformmozgalom történetének és 
jelenlegi állásának jellemzését egy ily illetékes 
embertől, mint Schulte, ki ezen mozgalomban ele
jétől végig igen előkelő szerepet vitt. De az ember 
nem szabadulhat azon benyomástól, hogy az ókatho- 
likusok félúton álltak meg, valamint azon kérdéstől 
sem, hogy miért nem lépnek hát be a protestari- 
tismusba. Es azt várni tőlük, hogy körükből ki
induljon a katholicizmus hathatós reformálása, le
hetetlen. Tényleg másoknak nem is igen impo
nálnak, mint olyan embereknek, kik közvetítésük
kel hasonlóan télutón niegállannk, mint pld. 
Bcyschlagnak, ki „blaue B!ätteru-jeiben egyre lel
kesedik az ókatholikusokért. Ezek nyomán aztán 
Dr. Szlávik tanár nálunk is beszél sokszor a «Prot, 
egyh. és isk, lappban róluk — süket füleknek, 
egyszerűen azon okból, mert nálunk ezen ismeret
len mozgalom iránt alig fog valaki nagyon ér
deklődni.

Ide tartoznak még azon czikkek, melyek a 
legújabb kor legjellemzőbb jelenségeivel, a sekták- 
kal foglalkoznak. Ilyenek az „antonianusokról“ és 
az „adventistákról“ szóló czikkek. Az antonianu- 
sok alapitója Unterniiber Antal még a múlt század
ban (17.VJ). a Svájcában született, de fellépése a 
19. században esik. Scktája antinomistikus oly ér
telemben, hogy minden fennálló törvéii}’es rend (ál
lam, törvénykezés, egyház, iskola, családi élet s 
egynejűség, magánvagyon stb.) jogosultságát ta
gadja- Az alapitó maga a visszatért Krisztus, a má
sodszor emberré lett istenfia. „isten,“ Fészkük ele
inte Amsoldingen, majd Gsteig és Wohlen közsé
gek voltak. Jelenleg a szekta ki van irtva.

Az „adventisták“ a mi századunk elején fel
lépett eschatologiai mozgalmakból indultak ki. Vár
ták bizonyos időre az Ur visszajüvetelét (második 
advent) s innen vették nevüket. Alapítójuk Miller 
1816. „tért meg.“ Jövendölése vagy inkuob számí
tása az Ur közeli visszajövetelére vonatkozólag nem 
teljesült ugyan, de a várakozás izgalma oly rajon
gást eredményezett, hogy előbb több hívét és végre 
magát Millert is kizárták a baptisták közösségük
ből, molyhoz addig még mindig tartoztak. A ki
zártak tömörültek és létesült az adventisták kö
zössége, amely ma már több ágra oszlik. Egyosek 
közülük már korán sürgették a szombat megünnep
lését és nem csoda, ha idővel kiváltak belőlük a 
„szombatos adventisták“, kik a „teremtésnél ren
delt szombatnapot“ megülik. Ezek is megint két 
részre oszollak. A nagyobb rész Whitc-nó vízióira 
hallgatva a disznóhus, — thua-, kávé-, dohánytól 
való tartózkodásra kütelezto magát, mire a kisebb-
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ség, mely ezen „reformot“ el nem fogadta, kiválni 
kényszerült. A többség azóta már nagy növeke
désnek örvend és a hetvenes évek óta Európában, 
nevezetesen a Svájczban és Németországban is 
eredménynyel „missionál“.

Az egyháztörténet végül a jelenkor viszonyai
nak jellemzésében, az egyházi statisztikában vég
ződik. Ilyen statisztikai ezikk az, amely az abes- 
sinai egyházról szól, mely azonban annak történe
tét alkotmányát stb. is tárgyalja. Ugyanez áll Kat- 
tenbusch czikkéről, mely az „anglikán egyház“-at 
ismerteti, mig ugyancsak Kattenbusch czikke az 
„uj Egyptomu-ról és Duncker czikke, „Anhalt“-ról 
csak ezen országok egyházi statisztikáját adják.

Az egyetemes egyháztörténet anyagából ki
választva is szokás tárgyalni, de azért az egyház
történeti theologiához számítani egyes oly discip- 
lánákat, melyekre az egyháztörténet keretén belül 
a  figyelmet nagyon kiterjeszteni nem lehet. Ilyen 
pld. az u. n. archaeologia vagy a rendek és szen
tek története is. Az egyházi archaeologia fogalmá
val. encyklopaediai helyével, felosztásával, történe
tével stb. foglalkozik Schultze greifswaldi tanár, a 
ki ezen téren prot. részről elsőrendű tekintély. 
Archaeologiai tárgyú czikkeket Írtak Müller ber
lini tanár (alpha- omega, oltár, ambron) Ficker 
(amulett, aedituus) és Drexler (abrasax.)

Végül a szentek és rendek történetéből való 
czikkeket majdnem mind Zöckler irta. Czikkei szó
lanák Szt-Agnesről s Szt-Annáról, azután az Al
cantara-, Angelika- Szt-Anna-Annunciata- és An- 
tonius-rendről, az alexianusokról és ambrosianu- 
sokról. Ide tartozik még Sachsse czikke is az u, n. 
„apostoli rendről“ vagy apostoli testvérekről és Ka
rapet czikke az „antonianusok“ nevű örmény con- 
gregáczióról.

III. A rendszeres theologia.

A rendszeres theologiai ezikkek száma igen 
csekély ; némileg bizonyára azért is, mivel egyes 
rendszeres theol. tárgyak csak dogmatörtónetileg 
dolgoztattak fel. De reméljük, hogy egyrészt ezen 
eljárás nam fog gyakran ismétlődni, másrészt hogy 
a későbbi kötetekben, mikor oly betűk kerülnek 
sorra, melyekkel inkább kezdődnek rendszeres theo
logiai tárgyak, az ezekről szóló ezikkek száma is 
több lesz.

Az a p o l o g e t i k a  encyklopaediai állásáról 
és történetéről Lémmé heidelbergi tanár irt egy 
igen jól tájékoztató czikket. A szerző igen helye
sen különbséget tesz apologia és apologetika kö
zött. Az előbbi a keresztyénségnek gyakorlati vé
delme, ahol lehet építő modorban, mig az apolo
getika a keresztyén vallás elméleti védelme, de 
rendszeres tudományos alakban. A szerző czikke 
arról győzött meg minket, hogy az apologetika

nem pusztán formális tudomány: a hit védelmé
nek elmélete, hanem maga a hitvédelme. Ugyan
csak egyetértünk a szerzővel, midőn az apologetika 
helyét nem a gyakorlati (vagy exegetikai vagy 
más) ha nem a rendszeres theologiában jelöli ki. 
Úgyszintén elvetjük vele annak tárgyalását a dog
matikának „elvtan“ — (Prineipienlere) vagy „pro- 
legomena“-nak nevezett részében, mert mi is azt 
tartjuk, hogy egyáltalában ezen u. n. „elvtan“ vagy 
„prolegomena“-nak a dogmatikádé való bigygyeszté- 
se tényleg a rendszert alakitó képesség („systema
tische Gestaltungskraft“) hiányából ered és nem 
egyéb egy olyan tárháznál, amelyben mindazt le
rakják, amit a dogmátika tudományos rendszeré
ben nem tudnak elhelyezni.

De már az apologetika fogalmának és a dog
matikához való viszonyának meghatározásában más 
véleményen vagyunk mint a szerző.

Azokkal szemben, kik a keresztyén vallásta* 
objektiv ismerettel szemben úgy igyekeznek bizto
sítani, hogy azt vele ellentétbe helyezik s a val
lásban csak subjektiv becslési Ítéleteket látnak s 
igy a keresztyénség igényét, hogy absolut igazság, 
feladják — mi is állást foglalunk valamint azok 
ellen is, akik a keresztyénség absolutságát vallás
történeti utón be akarják bizonyítani — mert ez 
csak relativ absolutságra vezethet. Úgyszintén nem 
elégszünk meg Lemmével együtt egy oly vulgaris 
felvilágosodási vallás védelmével, mely minden sa
játos keresztyén jellemet eldobott magától. De mi 
még erősebben hangsúlyozzuk, mint a szerző, hogy 
a keresztyén vallást valakire rábizonyítani nem le
het, mert a keresztyén vallás birtokába nem bizo
nyítások, hanem csak megtérés utján lehet jönni; 
azt tapasztalni kell. Lémmé ezt csak a keresztyén 
életről magáról állítja s azt hiszi, hogy a keresz
tyén világnézet igazsága bizonyítható. Ennek meg- 
felelőleg ő a dogmatikán belül a hittanban a ke
resztyén hitet ki akarja fejteni s utána az apolo- 
getíkában a keresztyén világnézet absolutságát 
spekulativ utón bebizonyítani. Az apologetika ezen 
működésében lát a szerző eszközt arra, hogy a ke
resztyén hithez való megtéréshez vezető akadályo
kat eltávolítja. De mi ezen tevékenységet mint 
gyakorlatit teljesen átengedjük az apológiának, mig 
az apologetika ezélja szerintünk nem kifelé a ke- 
resztyénségtől távol állókhoz, hanem befelé a ke
resztyén hitben állókhoz fordul. A rendszeres the
ologia feladata a keresztyén hittartalmat értelmi 
munka utján kifejezésre és rendszeres alakban tu
datra hozni. Ezen feladat megoldására hozzájárul 
az apologetika és dogmatika, mint két önnálló tu
domány. És pedig az apologetika tudatra hozza és 
a hivő előtt bizonyítja a keresztyén hittartalom ab
solut igazságát, mig a dogmatika ezen igazságot 
egy elv szerint rendszeresen feldolgozza. Ebből vi
lágos, hogy 1) az apologetika szerintünk nem csak
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a keresztyén világnézet, hanem az egész hittarta
lom megalapítását foglalja magában, 2) hogy az 
apologetika a dogmatika előtt foglal helyet a rend
szeres theologián belül. Az apologetika módszere 
abban fog állani, hogy kimutatja, hogy a keresz
tyén hittartalom és annak kifejezése, a hitismeret 
az absolut igazság. Ezen apologotikai munka fo
lyamán a keresztyén hitben álló apologeta megbi
zonyosodik arról, hogy hite és hitismerete (ebben 
benne van a világnézet is) egy oly igazság, mely
nek álláspontjáról a többi vele ellenséges igazsá
gok létét és ellenségeskedését a keresztyén igaz
sággal szemben megérti és látszólagos voltukat 

. felismeri. (Folyt köv.)

IRODALOM.
Emil Wacker: .Eins ist not.“ Konfirmanden

unterricht, auch zum Selbstunterricht für erwachsene 
Christen. Breklum, 1896 Bruck und Verlag der 
Missionsverlag's Buchhandlung. 88. lap.

A flensburgi diakonissa intézet rektora szer
zője e kis terjedelmű konfirmácziói vezérfonalnak, 
melyről a cziralap igen helyesen jegyzi meg, hogy 
a felnőttek is használhatják azt.

Konfirmáczió tankönyvekben igen nagy a sok
féleség nálunk. Nincs egy általánosan elfogadott 
tankönyvünk, mint például Württembergben. Ha 
egy tankönyv néhány kiadást ér, már mindjárt 
azt hisszük, hogy elavult. Mindenki próbálkozik 
kátét, konfirmáczió tankönyvet írni és sokszor az 
uj könyv nem egyéb, mint a régieknek összehordott 
kompilácziója. Maholnap annyi konfirmácziói vezér- 
könyvünk lesz, a hány gyülekezetünk van. 

’Bedig nem jól van ez igy — ha valaki újat akar 
írni, legyen az uj igazán, azaz haladás a régivel 
szemben, a mi a tan tisztaságát és helyességét 
illeti. Jó volna nem csak az iskolai tankönyveket, 
kenum kölönösen a vallási tankönyveket komoly 
bírálat alá venni, az önkénynek útját állani s nem 
engedni meg, hogy evangélikus jelszó alatt oly 
könyvek hozassanak be iskolánkba, melyek syra- 

-bolikus könyveinkkel merőben ellenkeznek.
A fennt nevezett könyvecske érdemes a ta

nulmányozásra. Rövid fejezetekben összefoglalja 
az ev. tant s a fejezetek alatt helyot foglalnak a 
bibliai idézetek.

Mutatóul közlünk két fejezetet. (17.) „Az ige 
és szentség által Krisztushoz hivott hivők közös
sége keresztyén egyháznak, a szentek gyülekeze
tének neveztetik. Ez láthatatlan s annyiban a hit
nek tárgya. A jelek, a melyekről megismerhető, a 
helyesen kezelt kegyelmi eszközök. Az egyház egy 
és ez a szent keresztyén, egyetemes vagy apostoli 
egyház, a melyen kiviil nincs üdvösség. Az egyház 
egységéből következik a gyülekezet helyes egysé
gének ápolása. Az egyház szentségéből következik, 
a fegyelem szükségszerű ápolása a gyülekezetben. 
Az egyház egyetemességéből következik a gyüle
kezet missiói tevékenységének szükségszerűsége

azok között, kik a gyülekezethez még nem tar~ 
toznak. (Efez. 2,19—22. II. Rim. 2 19. Luk. 17,20,21. 
Efez. 4.3—6. 5,25—27. I. Kor. 3.11, Ján 10,16.)

(18. §.) A kegyelmi eszközök által meghívottak 
közösségét látható egyháznak nevezzük. Ebben ál
landóan istentelenek és képmutatók keverve vannak 
az igazán hívőkkel. A látható egyház is eleintén 
egy volt, de lelki gőg és hitetlenség szakadást 
idézett elő. A lutheránus egyház, a melyben Isten 
igéje tisztán és őszintén hirdett ‘tik és a szentségek 
helyesen kezeltetnek a legtisztább alakja a látható 
egyháznak. Be épen ez az egyház olyan a világban, 
mint a szegény szolgáló, melyet mindnvájan ócsá
rolnak. (Mát. 13. 24—26 30, 47, 48. 22* 10-13,25, 
1—2. Efez. 1. 22—23. Apóst. 2, 42. 4, 32.)“

S.

MelczerGyula: „Magyar Passió.* A mi 
urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és ha
lálának szent története. Második kiadás. Buda
pest, Hornyánszky Viktor sajtója 1897. Ára  
kötve 16 kr

Tót ev. gyülekezeteink igen kedvelik a* 
úgynevezett passio istentiszteletet. Urunk szen
vedésének története egész terjedelmében (virág
vasárnapon Máté ev. és nagy pénteken Jáno* 
ev. szerint) felolvastatik az oltár előtt álló 
lelkész által és a gyülekezet közbe egyes ver. 
seket énekel, mely versek igen ügyesen lettek 
az első kiadó által kiválogatva a Tranovsky 
énekes könyvből.

Jelen müveoRke az 1773-iki pozsonyi ki
adást veszi alapul és az abban előforduló éne
keket fordítja magyarra azon gyülekezetek 
számára, melyekben a passio magyar nyelven  
is olvastatok.

A forditás nehéz munka Tranovszky, a 
kitűnő énekeskönyv szerzője, abban mutatta be 
zsenialitását, hogy ő a régi hymnusokat s kü
lönösen a reformáczió eredeti a reformátorikus 
hitnézetet kifejező énekeit mesterien leforditotta-

A Haan-féle b.-csabai énekeskönyv leg- 
nagyobb gyarlósága, hogy a fő czél, a dallam 
kedviért, a vallásos tartalom elvész némelv 
éneknél teljesen. A hang és torma kedvéért tel
jesen tönkretétetett a belső becsesebb rész.

A vallásos ének fordításánál óvakodni kell 
az eredeti hittartalom megsértésétől. A szótagok 
száma, a rim megmarad — de mit ér e külső 
disz, ha a drága gyöngy elveszett?

A szerző» fordítása több helyen sikerült; 
de a nagyobb rész megtartva a régi formát a 
régi tartalmat teljesen elveszti, vagy csak hal
vány visztényét adja. Csak néhány példa is 
teljesen igazolja állításunkat. Íme ezen eredeti 
verset: „0 zlobivost neslychaná! Sluzehnik 
vlastniho Pána, Uóedlnik mistra zrazuje, A fák 
do pekla stupuje: Jezu, dej abych já tebe 
Vyznávaje vsei do nebe ! a forditás 12. lapján 
ekként adja:
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hű és sikerült. Nézetünk szerint ott, a hol a 
íorditása nem teljesen sikerűit, használni lehe
tett volna a régi magyar eredeti klassikus egy
házi énekeket; mert vannak olyanok is, csak 
keresni kell. M agyar istenitiszteleti nyelvű gyü
lekezetek áldással használhatják a könyvecskét; 
mert az kívánatos, hogy a „passio“ istentiszte
leteket m agyar és német gyülekezeteink is be
hozzák,

Sz.
Czuppon Sándor: A kővágó-eörsi ág. h. ev. 

gyülekezetnek ünnepe, Főtiszt. Méltóságos Gyurátz 
Ferencz urnák I89u. junius hó 16 án tartott püs
pöki látogatása alkalmával. Keszthely, 189í. 18. lap.

E csinos kiállítású füzet leirja a püspöki 
egyházlátogatást egész részletességgel, hogy a 
gyülekezet tagjai emlékükben tartsák a szép na
pokat. A lelkész Apóst. csel. 3. r. 6 v. alapján 
tartott prédikácziót, melynek főtétele és felosztása 
a következő : Mit hoztál ? Mit vigy el ? L Hoztál 
hitet, — vigy el hitünkről való meggyőződést! II. 
Hoztál szeretetet, vidd magaddal szeretetünket ! 
A beszéd alkalmi beszéd s igy vonatkoznia kellett 
a püspöki egyházlátogatásra. Nézetünk szerint az 
egyházi beszédnek, mely templomainkban tartatik, 
központja nem lehet más, mint az Ur Jézus Krisztus. 
A lelkész beszédje után következett a püspöki üd
vözlet, melyben a hívek arra hivatnak fel, hogy a 
régi bitbuzgóságban szilárdul álljanak.

Érdekes része a füzetkének a kővágó-eörsi 
gyülekezetnek története és statisztikája. A refor- 
máczio korában az egész község ev. hitre tért — s 
a megmaradt 50—60 róm. kath. lélek is eleintén 
az ev. templomban tartotta istentiszteletet. Később 
midőn az ev. templomot az üldözések korszakában 
elakarták erőszakkal venni, a hivek ellenszegültek, 
kocsik és szekerekkel vették körül templomukat.

1 Jelenleg a 2092 lakos közül 674 ág. h. ev.

„O hallatlan nagy rosszasság!
Nincs már erény és igazság?!
Jó mesterét tanoncz szolga 
Elárulja s jut pokolba . . . .
Jézus add, hogy én melletted 
Álljak s nyerjem el egedet!

A „zlobivosf“ megátalkodott gonoszságot jelent. 
A  fősuly nem a Krisztus mellett való állásra, 
hanem az elárulással szemben a bátor hitval
lásra van helyezve. A „mellette állás“ csak 
halványan adja vissza az eredeti „ hitvall ás “-t.

így  a kővetkező eredeti vers majdnem tel
jesen elveszti erejét : „Bojujíc v odporu stojim 
Pomoz mdlému, Jezisi, Milostí tvou se jen 
kojím. Mocens dáti moc vyssi: Kdys tedy úskosf 
se blizí, Nedej mi v nie prijíti, Rác siliti, 
Abych nepadl v krizi : Vim, ze to budu míti.* 
A fordítás ekként hangzik :

„Harczolok és ellentállok,
Jé?us segítsd a gyengét ;
Kegyelmedtől vigaszt várok,
Emeld lelkem erejét.
S ha kisértet jő. gond és vész,
Ne hagyj, ne hagyj el engem ;
Tartson a kéz,
Mely mindig védni kész !
Tudom, ezt én elnyerem.“

Az eredeti énekversben a hangsúly a ke
resztben való állhátatosságon van s nem csak 
a lélek erejéről, hanem általában azon erőről 
van szó, melyet a küzdő hívőnek a döntő piL 
lanatban, mikor a veszedelem legnagyobb, 
Krisztus kegyelme ad.

A fordító néha mintha enyhíteni akarná 
az eredeti dogmatikai tartalmat — modern öl
tönyt óhajt adni a régi orthodox hitvallásnak, 
íg y  a következő v e rs : „Kdys piijde má hodi- 
na. Ze budu mit umiíti, Kriste, te Hospodina 
Prosím, rác se mnou by ti : T y  sám mne spro- 
vodf a spas, Udel mi milosti své, Dusi mou v 
poslední cas, Porucím já v ruce tvé“ — ma
gyar fordítása ekként hangzik :

„Mikor eljő vegórám,
Melyben már meghalnom kell,
Krisztus, kihez vágyódám,
Segélyed ne hagyon el.
Magad vezess s idvezits,
Add nekem kegy Nmedet.
S ha már időm itten nincsen 
Vedd magadhoz lelkemet. “

Az eredeti szöveg dogmatikai tartalma 
egészen el van mo3va s az utolsó két strófa is 
nem hű íorditása az eredetinek.

A vallásos ének íorditása nehéz, majdnem 
a lehetetlenséggel határos, mert sokszor egy 
szócska is az egész énekversnek más szint 
ás tartalmat ad. A szerző íorditása több helyen

G. Gustav : „Philip Melanchthon“. Ein Le
bensbild für jung und alt zur Feier seines 400 
jährigen Geburtstages. Mit 3 Illustrationen. Breslau. 
Verlag von Gottwalt Sperber. 106 lap.

Ezen kicsiny terjedelmű Melanchthon életrajz 
Melanchthon születésének 400 éves emlékére Íratott. 
Hü képét óhajtja adni a reformáczió nagy tudósa 
magán s családi életének. Ennyiben ki is tűnik a 
a többi jubilaeumi irat közül. Képek nélkül is 
egyszerű nyelvezetével hü képét adja a nagy idők
nek. Az ágostai birodalmi gyűlés, a confessio létre
jötte elég részletesen van előadva. Az életrajz iró 
előszavában is kijelenti, bogy polemikus részektől 
óvakodott s fő súlyt helyez arra, hogy kis művével 
is méltó emléket állítson a nagy reformátor, Luther, 
barátjának.

Szikszay G yörgy: „Keresztyéni tanítások 
és imádságok. Uj, átnézett és javított kiadás. Bu
dapest, 1894. Nyomatta Hornyánszky Viktor. 654 
lap. Ára díszes kötésben 1 frt 20.

Ez ismertetés Írója egy újonnan megjelent 
régi könyvet ajánl. A ref. és evang. magyar nép 
egyaránt keresi a müvet s elvonatkozva egyes ref. 
sajátságaitól a magyar ev. nép is áldással olvas
hatja. A Hornyánszky ez ég áldásos munkát végzett, 
a midőn e kedves népkönyvet kinyomatta, a mely
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a magyar ev. népnek ép oly becses, a minő a tót 
ev. népnek a Mlynárov féle „Zivota Studnico“ ós 
a német ev. népnek Starck „Tägliches Hand
buch“-ja.

Fiatalabb theologiai nemzedékünk ia jól cse- 
lekszi, ha a régibb aszketikus irodalmat figyelőm
mel tanulmányozza. A „tao“ ós „fetis“ rendszerek 
hiábavalóságai helyett üdvösebb tulajdon kin
cseinket keresni, kutatni ós megbecsülni.

Az aszketikus irodalomnak inog volt a maga 
Iklassikus kora. E tekintetben nem áll meg a „fej
lődés“ theoriája, melyet egyesek a kathedrák ma
gaslatáról fennen hangoztatni szeretnek. Nekünk 
azon klassikus korban, melybon az emberek na
gyobb hittel tudtak imádkozni, mint ma, kell ke
resnünk népünk épülésére a drágagyöngyöket.

Szikszay imadságos könyve elüt a mai modern 
imakönyvoktől, melyek ékes nyelvvel dicsekedhet
nek ; de a melyekből hiányzik a mély vallásos 
tartalom.

Bizony apáink a régi nyomasztó körülmények 
. közölt sokkal többet áldoztak a vallásos irodalomra, 
mint mi. Napjainkban megelégszünk az angol 
traktátus társaság kiadványaival* Dicséretre méltó 
az angolok buzgósága — csakhogy ők ez áldozat
készség mellett érvényesítik is az ő speczialis 

. angol irányukat.
Sz.

„Kirchliche Blätter“ aus der ev. Landes
kirche A. B. in den siebenb. Landesteilen Ungarns. 
Evang. Wochenschrift tür die Glaubensgenossen 
aller Stände. Hermannstadt. Redakteur Jozef Jo- 
sephi Előfizetési ára félévenként 1 frt 50 kr.

Örömmel üdvözöljük ez ui laptársunkat. Ez 
uj lap is annak jele, hogy uj élet kezd ébredezni 
az erdélyi részeken lévő ág. h. ev. országos egy
házban. A Brassóban megjelenő „Kirchen und 
Schulbote" inkább az iskolai ügyekre fordította 
figyelmét, mig az uj lap az egyház és hitéletre 
kíván különös súlyt helyezni.

Az első szám adja a lap programmját. Ki
emeljük, miszerint a lap érdeklődéssel óhajt visel
tetni a hazában elő többi ev. hitsorsos iránt is. 
Hogy egyházkormányzatilag velünk egyesülni nem 
óhajt — azt tekintettel a mai viszonyokra, értjük 
— de épen külön egyházkormányzat alatt is meg
tarthatjuk a lélek egységét. Egymástól tanulhatunk 
és pedig erényekben ós hibákban egyaránt.

Az előttünk fekvő számok arról tanúskodnak, 
hogy a lap jól van szerkesztve. Melegen ajánljuk 
a németül értő érdeklődők figyelmébe ós pártfogá
sába a változatos, egyházias tartalmú és aránylag 

< igen olcsó lapot.

C. E. van Koetsveld : Kinderprodigten. Aus 
dem Holländischen übersezt von Pfarrer J)r. O. 
Kohlschmidt. Leipzig. Verlag von Friedrich Jansa. 
1895. 100 lap. Ára 1 márka 50 pf.

A hollandi ref. egyházban szokásosak a gyer
mek istentiszteletek s mivel a református istentisz
telet nélkülözi a liturgiát, ennélfogva a gyermek 
isteni tiszteletnek is elengedhetlen kelléke a pré- 

• dikáczió. Mig tanítóink az egyházzal összeforrva 
voltak, nem volt szükség gyermek istentiszteletre ; 

„„.mert a felekezeti iskola tanterme állandó helye volt

a gyermek istenitisztelotnek. A változó kor, a fe
lekezetűéi kuli iskola szükségessé teszi a gyermek 
isteni tiszteletet. Ez is egy eszköze az egyházias 
nevelésnek. A róm. kath. egyház e részben meg
előzött bennünket, tanuljunk tőle s templomaink 
nem lesznek üresek.

Koetsveld 10 beszédét közli német nyelven e 
gyűjtemény. Érdemesek o beszédek arra, hogy ta
nulmánytárgyává tegyük azt a modort, amelyben 
kell szólni a gyermekekhez vallási tárgyakról.

Beszédei egyikéből, melyben Mózes megmen
téséről szól, közlünk egy részletet, mely a követ
kező : „Végre szóljunk még röviden a kedves, ügyes, 
értelmes leánykáról, Mirjamról, Mózes testvéréről.

Mily sok jót tehetnek már a gyermekek i s ! 
Játszhatnak is, de pusztán játékból meg nem élünk. 
Fiatal leánykák látjátok, hogy Mirjam alig volt 
még 12 éves és mégis mily odaadóan segített édes 
anyjának ! Mily értelmes volt, mily holyeson tudta 
magát kifejezni a király leány előtt is, mily bol
dog volt, hogy testvérkéjét megmenthette és haza 
hozhatta ! Ti is úgy cselekedtetek volna ? Segittek-e 
ti is oly odaadóan anyátoknak ? Vigyáztok-e ti is 
úgy kis testvéreitekre, hogy meg ne sérüljenek ? 
Szeretitek-o egymást úgy, miként Mirjam az 6 
testvérkéjét? Nem tudom elszenvedni, midőn kis 
testvérek egymással veszekednek, czivakodnak és 
egymásra irigykednek. Nem tudok arra nézni és 
Isten sem nézhet arra örömest ós akkor Jézus sem 
vihet bennetoket a monnyekbe.

Igen a mennyekbe ; ott van Mózes is és oda 
jut minden jó ember ós gyermek, Istenhez. Jertelt 
kedves gyermekek, kik oly jól figyeltetek, imád
kozzatok még egyszer velem, hogy oda juthassa
tok.“ Nőm ajánlhatjuk eléggé lelkészeknek és val
lástanároknak e beszédek gondos és alapos tanul- 
mánvozását

Sz.

BELM ISSIO.
„Evangelischer Verein für religöse und 

sittliche Pflöge der Protestanten in St. Peters
burg“. Ily czimü füzet jutott kezeinkhez, E füzet 
beszámol a szt. pétervári belmissio munkásságáról 
az elmúlt évben.

A nagy városok azok, a hol szerintünk a 
legtöbb értelme van a helyes szellemben vezetett 
és alkalmazott belmissionak

Az orosz fővárosban igen szép tevékenységet 
fejt ki egyházunk. A nyomott viszonyok között 
élő oroszországi ev. egyház missionáriusokat ad a 
külmissiónak. A nem rég vértanúi halált szenvedett 
két dél-afrikai missionáríus a balti tartományok 
ev. egyházából származott. Nálunk, holott az ov. 
és a ref. egyház híveinek száma kétszer akkora.
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mint Oroszországban, nem akadt eddig egyetlen 
e g y  hivő sem, ki a missiora szánta volna életét.

Az oroszországi ág. hitv. ev. egyház igen képzett 
és hü papsággal rendeldezik. Hisz ha nem rendel
kezett volna — már rég eltűnt volna a föld sziné* 
ről, A hü pásztorok elszenvedték a száműzetést, a 
börtönt s mégsem adták fel gyáván, hitszegben 
egyházuk érdekét az újabban Oroszországban is 
egyedül mozgató „államérdek- kedvéért.

Az egylet, melyről szólunk, ezelőtt „ev. városi 
tnissio“ czimét viselte, munkássága kiterjed abelmis- 
eio minden terére. Fentart az egylet külön szállodát 
{Herberge zur Heimat) különösen az utazó ipa
rosok részére, a melyben a munkát keresők olcsó la
kást és ellátást, gondozást, jó utbaigazitást kapnak 
« lehetőleg raegmentetnek a nagy város kísértései
től. E szállodáját is a belraissio bővíteni óhajtja. 
Az elmúlt évben a látogatók legnagyobb része ál

landó alkalmazást nyert.
A belmissio második intézménye az aggastyánok 

és üdülők menháza, a hol az elöregedett munka- 
képtelenek nyernek teljes ellátást. Karácsony ün
nepén élvezeti ezikkekkel is elhalmozzák amenház 
lakóit. Uj épületben lesz elhelyezendő e meüház 
is s már ez évben valószínűleg átköltözik a majd
nem teljesen készen álló uj otthonba. Az ev. egy
házgyülekezetek már eddig 60,000 rubelt ajándé
koztak e czélra, mely adományban bennfoglaltatik 
Berthe titkos tanácsos 29,000 rubelt kitevő ajándéka. 
Az aggastyánok raenházával kapcsolatban van a 
kórházakból elbocsátott betegek üdülő háza, mely
nek czéljaira ruhát, ételt, könyveket adakoznak 
a hívek.

Az egylet külön osztálya a tengerész missio 
— mely a tengerészek számára külön otthont tart 
fenn. Az illető missio vezetője munkáját május 
23-án kezdte és október 17-én bevégezte. Ez idő 
alatt meglátogatott 483 hajót es 61 bibliai órát 
tartott, svéd, angol, észt és finn nyelven s ki
osztott 3,381 traktátust.

Az egylet vasárnaponként olyanok között, a 
kik templomba nem mehetnek, prédikácziókat oszt 
ki. A kiosztott példányok száma erősen növekszik, 
mert mig 1895-ben 13,000 példányt osztottak ki, 
már 1896-ban 28,150 példány kelt el. Az egész 
évre előfizethetni a prédikácziókra 2 rubellel.

Az egylet központi házának termeiben tartják 
üléseiket az ifjúsági egyletek is, itt tanácskoznak 
hetenként a missio küldötte* s megállapítják a 
heti munkatervet. Szombat esténként a központi 
ház szép imatermében Szt. Pétervár ev. lelkészei 
felváltva prédikálnak. Hétfőn esténként istentisz
telet tartatik az elzülöttek részére.

A missionáriusok vezetője Walter Károly 
lelkész, a ki körül csoportosul 8 bel missionárius 
és egy diakonissa. A belmissionáriusok 23 helyi
ségben tartanak biblia magyarázatot. 12464 láto
gatást tettek.

Az egylet jóltevői évenként 25 rubelt fizetnek 
s állandó jóltevői az egyletnek, a kik egyszersmin- 
denkorra 500 rubelt fizetnek. Ily állandó jóltevője 
az egyletnek 25 egyháztag és nyolcz szt.-pótervári 
gyülekezet és van 190 évenként fizető tagja.

Az aggastyánok menházának 1896. évi be
vétele 59,497 rubel. A matrózok otthonának 309 
rubel. Az üdülő ház bevétele 4642 rubel. A pre- 
dikácziót osztó osztály bevétele 630 rubel. Az egylet 
szállodájának bevétele 2827 rubel. Az egylet köz

ponti házának bevétele 12,267 rb. Az egész egylet 
vagyona 183,782 rbl.

Ez adatok is azt mutatják, hogy az orosz fő
városban élő evangélikusok gondoskodnak elha
gyatott, szegény híveikről is. Kihatással van ez 
az ország összes híveire. Mi meg rettegünk, ha 
híveink a fővárosokba mennek; mert nem tudjuk,. 
hogy mit hoznak onnan haza — nem-e lettek ott 
a bűn, a sociáldemokracia, a szekták áldozatává. 
Nálunk egyházunk ereje a gymnasiumokra megy — 
és különös szolgálatot teszünk egy csak az imént 
recipiált felekezetnek, melynek gazdag bankárjai 
másra fordíthatják pénzüket, mig a mi szegény, 
falusi híveink alig képesek tatarozni düledező tem
plomukat, fizetni a nyomorral küzködő papjukat 
és tanítójukat.

Diakonissa ügy Amerikában. Egyházunk 
érdeme, hogy a diakonissa intézmény Amerikában 
is jó talajra akadt és szépen virágzik. Alig múlt el 
10 év s ma már az amerikai luth. egyházban 131 
diakonissa van. A diakonissa anyaházak értéke 
700,000 dollár s az évi kiadás 75,000 dollár. Szép 
eredmény ez oly rövid idő alatt. Jelenleg hat szer
vezett anyaházzal bir a diakonissa intézmény és 
ezek a következő városokban vannak elhelyezve : 
Philadelphia, Omaha, Milvanke, Minneapolis, Bro
oklyn és Baltimore. Nyelvre nézve német, svéd, 
német-angol, norvég, angol nyelvűek s igy két 
nyelvű csak egy van. Egyházkormányzatilag a há
rom első az General Konzil, az utána következő a 
norvégsynodus és a baltimorai diakonissa ház a 
General synodussal van összeköttetésben.

A diakonissa intézmény az, a melyben a nő 
az egyházban áldással működhetik és nem a theo- 
logiai akadémia és szószék.

A kék kereszt egyesület központi bizottsá
gának első évi jelentése.

A kék kereszt czélja az evangeliom erejével 
legyőzni korunk nagy veszedelmét az iszákosságot. 
Ez egylet, felekezetközi, azaz nem áll semminemű 
összefüggésben az egyházi hatósággal. Alapszabá
lyait a ministerium által erősítette meg. Ügynöke 
ez egyletnek Chorvát János, a ki eddig az ame
rikai missio által segélyezve mint „Magyarország 
evangelizátora“ működött. Az egylet ügynöke 10 
napi utazást tett Bácsmegyében, 30 napi utazást 
tett Felső Magyarországon, a hol Nyitra, Szepes. 
Gömör és Barsmegye külömböző vidékein összejö- 
jöveteleket tartott, Ö Túrán és Menguszfalván egy
leteket alapított, Körmöczbányán és Tiszolczon ily 
egyletek alapítását előkészítette. Az utazási költsé
gek egy részét az újonnan alapított egyletek fe
dezték.

A jelentés azt mondja, hogy sok szomorú ta
pasztalatot tettek, sok esetben az egyes iszákosok
kal való fáradozásuk teljesen hiábavaló volt, egye
sek visszaestek régi bűnükbe, egyesek pedig ki
léptek az egyletből.

Nézetünk szerint fő dolog lenne először egy
leti utón odahatni, hogy az iszákosok részére men- 
házak építtessenek; mert az iszákos testi gyógyí
tást is igényel. Társadalmi utón pedig oda kell 
hatni, hogy törvényhozási utón is a korcsmák 
számát apaszszák-

Angliában, a hol ez egyletek virágoznak, sok
kal nagyobb mérvű az iszákosság, mint nálunk, a
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hol inig a philoxera el nem pusztította u szőlőket, 
hevesebb alkoholista volt. Alföldön, a hol a nép anyagi 
megélhetése biztosabb, józanabb népünk, mint az 
iparvállalatoknál alkalmazott munkás — józanabb 
minden külön fogadalom nélkül is. A pálinka adó 
nagysága is jótékonyan hatott és különösen a kávé 
élvezetének elterjedése az alföldi nagyobb hely
ségekben.

Rozsnyói ág. li. ev. árvaliáz érdekében 
gyüjtőivek küldettek szét, melyekben felkéretnek 
a hivek, hogy adakozzanak e nemes intézetre, ré
szint pedig rendes és renkivüli tagoknak írassák 
be magukat. Rendes tag 3 évre évenként 6 frt, 
rendkívüli tag 3 évre évenként 3 frt befizetésére 
kötelezi magát. Melegen ajánljuk e nemes intéz
ményt pártfogásra.

Ev. árváink az altöldi nagy gyülekezetekben 
magán családoknál is igen elhelyezhetők. Így 
Csabán, ha a templomban kihirdetjük, hogy akad-e 
család, a mely hajlandó volna árvákat elfogadni, 
5—6 jelentkező is akad azonnal. Ez árva elhelye
zést összelehetne kapcsolni a külön árvaház intéz
ménnyel is.

A soproni evaug. diskonissa intézet má
sodik évi jelentése 1896. Valódi lolki Örömmel ol
vastuk át ezen rövid jelentést, melynek minden 
egyes sora bizonyságot tesz azon áldásról, mely a 
diakonissa intézmény meghonosításából egyhá
zunkra árad. A diakonissa ügy — a jelentés 
szerint — a soproni gyülekezet kebelében, alig két 
évi fenállása óta immár mély gyökerot vert s a 
hivek minden rétegében folyton fokozódó részvét
nek s élénk érdeklődésnek örvend. Az alapitó tagok 
száma 54. a rendes tagoké pedig 414. Az évi be
vétel 1645 frt 13 kr. volt, a vagyon pedig 719 frt 
71 krral gyarapodott s összesen 13,341 frt 89 krra 
emelkedett. De még az áldozatkészség ezen szép 
példáinál is fényesebben beszól a két diakonissza 
nővér zajtalan és feltűnés nélküli, de annál áldá
sosabb működése, kik 41 beteget 98'L napon s222 
éjjelen át ápoltak s e mellett a hivek között 696 
beteglátogatást végeztek.-

A nővérek ezen emberfeletti munkán kívül, 
lakásukon vasárnapi s csütörtöki áhitatossági össze
jöveteleket is tartottak, melyek különösen a gazdag 
polgárlcányok részéről folyton fokozódó látogatott
ságnak örvendenek s közvetve az ő működésüknek 
illetve leiki befolyásuknak tulajdonítható az is, 
hogy Sopronból az első hajadon, Lenk Zsófia fel
vétette magát, mint diakonissza növendék a po
zsonyi anyaházba. Mindez azt mutatja, hogy a 
diakonisszák működése, kik a pozsonyi anyaházból 
a legjobb szellemet hozták magukkal, nagy áldá
sára vált a soproni gyülekezetnek s hő óhajunk, 
hogy Sopron példájára más tehetős gyülekezeteink 
is mielőbb meghonosítsák ezen áldásos intézményt 
egyházunk javára. r> ß

Diakonissza falusi gyülekezetben. A fentivel 
kapcsolatban megomlitjük, hogy a soproni felső 
e8porességbon már egy másik gyülokezet is rajta 
-van, hogy mielőbb gyülekezeti nővért alkalmaz
hasson. Ez Lo c s má n d ,  hol Pacher egyházta- 
nácsos már előbb 300 frt, most pedig Jány Ferencz 
soproni kereskedő, mint egyházfelügyelő 500 frtot 
adó t, diakonissza alap létesítésére, mely összeg az

időközi kamatokkal már csaknem 10C0 frtra emel
kedett. Ismerve Lőw ottani lelkész buzgalmát, biz
tosra vesszük, hogy u kitűzött czélt mihamarább 
megvalósítja s igy bizonyára Locsmánd lesz ha
zánkban az első f a l u s i  gyülekezet, mely diako
nisszát fog alkalmazni. A . >t

íA .  & -  -

KÜLFÖLD.
Németország. Az ovangelizáczióról Németor

szágban igen érdekes felolvasást tartott az oisenacbi 
egyházi értekezleten Burk esperes. Az evangolizá- 
ezio, ezen angolos importált uj irány, Németország 
nagy részében is újabban meghonosodott. Nincs 
ériotvo e mozgalom által, a mennyiben idegen ige
hirdetők fellépése ott nincs megengedve : a bajor 
ág. hitv. ev., a meklenburgi, a szász-koburgi. a 
schaumburg lippei, a brémai, a stadei konsistori- 
umhoz tartozó és a hanoverai szász-meiningeni, 
sziléziai, anchalt-dessau stolbergi és wemingerodi 
országos egyházuk és konzisztoriumok területe. 
Az evangelizáezio részint bolmissioi egyletek, ré
szint más társulatok, sőt egyes evangelizátorok ré_ 
síéről indul ki. Az evangolizáczio hatásáról a véle
mények és jelentések nagyon eltérők. Sok helyről 
azt jelentik, hogy annak káros hatása nem ész
lelhető. Másutt meg azt mondják, hogy a hatás 
nem egyéb mint rövid ideig tartó izgatottság, mely 
azután nyomtalanul eltűnik.

Inkább csak u nagyobb városokban ösmerik 
el az evangelizáezio jogosultságát, ámbár egyes he
lyeken, mint Hamburgban is, azt tapasztalták, hogy 
az evangelizáezio csak a szekták malmára hajtja a 
vizet. A kasseli kerületben a lelkészek ellenszenv
vel viseltetnek az evaugelizáczióval szemben ; mert 
az egész mozgalom nagyon methodista szellemű. 
Az egyházhoz való tarozásról nem szól mepvetőleg 
az evangelizátor, de mint toljesen értéktelent fi
gyelemre sem méltatja. Münsterbon határozottan 
egyházellenességet tanúsítanak az evangelizátorok. 
A rajnai tartományokban gyülekezetek és lelké
szek tiltakoznak a betolakodó evangelizátorok el
len. A kasseli kerületben tisztos polgárok panaszt 
emeltek az evangelizátorok ellen, sőt egész gyüle
kezetek a lolkész áthelyezését kérték, amennyiben 
az illető pártfogója az evangelizátoroknak. Darms- 
tadtban a krisonai evangelizátorok egyházi zavart 
idéztek ölő. A methodismus és irvingianismus kü
lönösen azon kerületekben erősödött, amelyekben 
a hires evangelizátor, ScLrenk, tartotta hitébresztő 
felolvasásait. A speyeri konzisztorium kerületében a 
fő egyháztanács a belmissioi egylet működése el
len nyilatkozott.
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Az értekező megfigyeléseit a következő sza
vakkal zárta be : „Ha összegezzük a tapasztaltakat, 
úgy nem tagadhatjuk, hogy az evangelizáczio né
mely közönyös és lanyha keresztyénre nézve üd
vös eszköz a felébresztésre. Gyakran ezen ébresz
tés nagyon múló hatású, ismét néhol az aluszékony 
lelkészek épen az evangelizáczio által nagyobb te
vékenységre sarkaltatnak.

Másrészt sokszor észlelhetők épen az evange* 
lizáczió következtében, zavarok a gyülekezeti élet
ben, amennyiben sokhelyen meglazítja a köteléket 
a lelkész és a legéberebb egyháztag között is és 
pedig oly helyeken is, a hol a lelkész hivatásának 
magaslatán áll. És mi ennek a következménye ? 
Ha az emberek megszokják az egyház álláspontját 
alárendeltnek tekinteni és a teljes épülést az evan
gelizátor jobban sózott eledelében keresik, elvesz
tenek minden támaszt szemben a szekták küldöt
teivel s majdha a jezsuiták jönnek, azok fogásaira 
is készen állnak. Ha megszokják a józan, egész
séges tannál az izgatót istenesebbnek tartani, ve
szélyben forognak, hogy az „energeia tés planes“- 
nek áldozatul esnek.“ Jól cselekszünk, ha ezen 
külföldi tapasztalatokra figyelünk. Az „Alliance“ 
evangelizátorai mindenekelőtt a német ev. gyüle
kezeteinkbe igyekeznek behatolni. —

A porosz országgyűlésen a konzervatív párt 
egyik tagja indítványt tett, hogy az ev. és róm- 
kath. egyházak lelkészei fizetésének emelésére na
gyobb állandó összeget szavazzon meg az ország
gyűlés akként, hogy a nevezett egyházhatóságok 
az állam által megállapítandó elvek szerint maguk 
rendelkezzenek az államsegély felosztása tárgyában. 
Az indítványozó Dr. von Heydebrand a többek 
között azt mondta : „Uraim e kérdés tárgyalásánál 
igen könnyen a hivatalnoki fizetések felemelése 
kérdésére is gondolhatunk, melyről épen szó volt 
az imént. Nézetem szerint az összehasonlítás nem 
helyes és a lelkészre nem alkalmazható. De el
tekintve ettől is, a lelkészi hivatal nem állami 
hivatal és ha mi azt, mint nem közvetlen állami
hivatalt be is rendeztük, úgy mégis lényegében 
tulajdonképeni hivatalnak nem nevezhető- Nekem 
egészen más nézetem van a lelkészi hivatalról. Én 
azt lényegében belső hivatásnak tekintem és épen 
azért azon hivatás fenntartására szánt összeg nem 
állapítható meg a szolgálat és viszontszolgálat 
alapján, mint más hivatalnál szokás e nézpontot 
alapul venni.“ Az indítványozó javaslatát a pénz
ügyi bizottsághoz áttenni határozták. A kérdés 
tárgyalásánál Stöcker is felszólalt és azt hangsú
lyozta, hogy az ev. egyháznak nagyobb önállóságot 
biztosítsanak szemben az állammal és hogy csak 
■e nagyobb önállóság esetén reményelhetó az egy
ház működésének sikeresebb volta szemben a tár
sadalom és állambontó elemekkel. Németországban 
komolyan foglalkoznak e dolog megoldásával, pe

dig mily fényes ott a lelkész helyzete szemben ha
zai ev. egyházunk lelkészeinek többsége helyzetével. 
Nálunk elegendőnek tartják, ha a lelkészi kar nagy 
része az éhenhaláltól megmentetik és épen azok han
goztatják ez elvet, a kik gazdag állami nyugdijak
kal látták el magukat—

Dr. Peters állambiztos az afrikai német gyar
matokon állásától, hosszú vizsgálat után, elmozditta- 
tott a berlini fegyelmi bíróság által. Ez az ur an
nak idején a prot. pogány missióról nagyon becs- 
mérőleg nyilatkozott s dicsőítette a róm. kath. mis
siót. Állását nem ultramontán rokonszenve, hanem 
gyalázatos tettei miatt vesztette el. Mint a kultúra 
bajnoka és teljhatalmú kormányzó bűnös viszonyt 
folytatott egy szegény néger rabszolganővel, s mi
dőn az utóbbi megszökött tőle, elfogatta és fela
kasztatta. Á német államhatalom súlyosabb bün
tetést is mérhetett volna az afrikai „kulturträger“-  
re, ily enyhe büntetés mellett, nem lehet aztán 
nagy szemrehányást tenni a szultánnak, hogy nem 
büntette elég szigorúan az örménymészárlások el
követőit! —

Az üdvhadsereg újabban Berlinben kezd sze
repelni. Már a nemet fővárosban kadétiskolát is  
állított és pedig nem csak a férfiak, de a nők szá
mára is. így nem rég 16 uj nőtisztjelültet vezettek 
be a kadétiskola anyakönyvébe. Az üdvhadsereg 
berlini vezetősége megelőzte tehát a pozsonyi the
ologia akadémia igazgatóját. Az üdvhadseregről ér
dekes felolvasást tartott Pfeiffer lelkész, a ki as 
üdvhadsereget Angliában ismerni tanulta. Nézete 
szerint Berlinben az üdvhadsereg viselkedése sok
kal szelidebb mint Angliában. A szocziális ered
ményeket Angliában elösmeri, de Németországban 
a szocziális törvények sokkal nagyobb terjedelmű
ek s feleslegessé teszik az üdvhadsereg munkássá
gát e téren. Hangsúlyozta az üdvhadsereg egyhá- 
ziatlan jellemét s a veszélyt, mely abból az egy
házra háramolhat. A tábornok arra utasítja tiszt
jeit, hogy ne fedezzék fel a lelkészek előtt tulaj- 
donképeni czéljukat, csak ha már kis sereget gyűj
töttek maguk köré. Angliában, a hol százezren 
minden vallásos nevelés nélkül nőnek fel, van va
lami vallásos jogosultsága az üdvhadseregnek, dn 
Németországban egyház és iskola gondoskodnak a 
vallásos nevelésről. Az üdvhadsereg a tömeget ke
resi fel és sokszor alkalmazkodik shhoz min
den illem és tisztességérzés figyelmen kívül 
hagyásával is. Nem régen Berlinben Booth tá
bornok jelenlétében az egyik tiszt igy szólott. 
a nőkhöz: hölgyeim énekeljenek önök egyedül; 
mert énekük úgy hangzik, mintha mennyei angya
lok énekelnének. Booth tábornok maga is rosszait» 
ezt a nyomorult hízelgést. Angliában a szekta 
rajongó szemtelensége még inkább nyilvánul mint 
Berlinben. Egy Ízben egy 85 éves nőt hordoztak 
körül a városban mint „legfiatalabb babuskájukat1*



Máskor meg gyülokezetükben a vezéuylő tiszt arra 
hívta fel a jelenlevőket, hogy nevessék ki hau* 
gosnn az ördögöt! — Ily kárhozatos rajongásban 
végződik az üdvhadsereg — s a felolvasó szerint 
mint evangeliomellenes elvotendő.

Francziaország. Az állomhatóságot ogy fel
iratban arra kérik, hogy vessen gátat a színházak
ban lábrakapó erkölcstelenségnek. A felirat többek 
között azt mondja : „Ma már tisztességes nő 
nem is mehet a színházba a nélkül, hogy ne pirul
jon a színdarabban előforduló szemérmetlenség ós 
nyersesség felett. Házasságtörés, fajtalanság és 
megvetése mindannak, ami az embort felemeli, ked- 
vencz thémája azon színdaraboknak, melyek ha
tásra számítanak. Színház czenzuránk van s ennek 
enyhesége még nagyobbitja a bajt. Ha ex állapo
tot tovább is megtűrik, erkölcseink végromlásra 
jutnak, irodalmunk és hazánk jó hírneve tönkre 
megy.“

Amerika. Az amerikai nőjogmozgalom első 
vezére Cozen Phöbe kisasszony, visszatérve kalifor
niai Htjából, a hírlapokban nyilatkozatot tett közzé, 
mely szerint élete czélját, a nőemanczipáczio ke
resztül vitelét, veszett ügynek tekinti s következőleg 
szól : „Háromszor láttam a nőket döntő ütközet 
előtt s mindannyiszor szégyen és gyalázattal elvesz
tették a csatát. Lehet, hogy árulónak fognak bé
lyegezni eDgemet, de az én véleményem sok éven 
át szerzett tapasztalaton nyugszik. Nekem a ta
pasztalatokat megszerezni 'több alkalmam volt 
mint bárki másnak. A nő sohasem fog teljes meg
elégedésre működhetni a nyilvános életben. Az 6 
tulajdonképem ereje a családi életben nyilvánulhat 
Minden fiatal nőnek azt ajánlom, hogy kedvező al
kalom adtával, menjen férjhez és a háziasszony hi
vatására komolyan készüljön elő. A női jogokért 
küzdők harcza hiábavaló szeretetmunka.“

BELFÖLD.
A soproni felső egyházmegyéből. Tekintvo 

háromnyelvű országos egyházunk jelenlegi gyászos 
helyzetét, az egyes gyülekezetekben s esperessógek- 
ben lüktető életerő képezi egyetlen vigaszunkat. A 
soproni felső esperesség egyike azon egyházme
gyéinknek, melynek valamennyi gyülekezetét ritka 
egyházszeretet s ebből folyólag követésre méltó 
áldozatkészség jellemzi. Hogyan hódit tért a diako- 
nissa ügy ezen esperességben, arról lapunk „Bel- 
missió“ rovatában már megemlékeztünk : most^DH

hány más gyülekezetről Hkarunk egyet-mást elmon
dani.

Balf az esperesség legkisebb gyülekezete s 
mind ez ideig nem voltak harangjai. Ez év elején 
elhatározta a közgyűlés, hogy három harangot sze
rez, mire egy kegyes, gyermektelen házaspár, 
Schönbauer dános és neje Jager Erzsébet, azonnal 
felajánlott 1250 frtot a nagy harang árának fede
zésére. Ezen nemes tett annyira föllelkesítette a 
gyülokezet többi tagjait, hogy néhány nap alatt 
együtt volt a szükséges 3147 frt. minek következ
tében a harangok még ez éven megindulhatnak 
Isten dicsőségére.

R u s z t toronyépítése szépen halad s már be
fejezéséhez közoledik. Mivel azonban a templom 
házak között elrejtve fokszik, a torony szépsége 
nem tűnt volna ki eléggé. Ez bántotta a derék 
rusztiakat s mivel a templom előtt álló egyik ház 
úgyis a gyülekezet tulajdona, elhatározták, hogy a 
másikat is megveszik 4000 írtért s most már bont
ják mind a kettőt, úgy hogy nemsokára templom 
és torony ryönyörű szabad téren fog állani, hir
detve a rusztiak egyházszeretetét s áldozatkészsé
gét a körül fekvő katholikus tengernek.

P e t ő f a l v a  roskadozó temploma helyett 
körülbelöl 50,000 frt. költséggel újat akar építeni 
mely czélra már együtt is van közel 30*000 frt. sőt 
Schöne, a hiros bécsi építész már a remek tervet 
is elkészítette. Az alapkő lerakását már ez év őszére 
tervezték, de a buzgó lelkipásztor Frank Károly el
halálozása miatt jövőre halasztották. De a temp
lom 1900-ig igy is elkészül ; legalább a gyüleke
zet igy óhajtja s amit a petőfalviak akarnak, azt 
keresztül is viszik.

M e d gy  e s múlt hó 24 én Lenk Lajos sop
roni téglagyárost választotta felügyelőjévé, ki csak 
nem rég 100 frtot adott esperességi gyámintézeti 
alap létesítésére s 100 frtot a Kőszegen tervezett 
felső leányiskolára. Beiktatása valószínűleg a szent 
háromság utáni első vasárnapon lesz. Működése 
minden esetre áldásává válik a különben nmugy is 
nagyon buzgó gyülekezetnek.

Az u j r e n d  nem ingatta meg esperessé- 
günkben az egyházi életet ; legfeljebb az első év
ben akadt néhány kétes existentia, ki egybokelé- 
sekor nem élt az egyház áldásával. NAJrfí^ffJ'ék 
lekezotben pd. határo7ott előny foly iímlőJV ogy há
zunkra, mit különös örömmel hangsijhrozunk ak 
oly gyakran hallható ellenkező jíaj>ftsztalrft()kkal - 
szemben. í' A C \  YU] J r;y r

így, hogy csak egy községről.^ádlgáljpuk biz
tos adatokkal : Ágfalván 1895. o k t .y .^ a  B^vegyeS 
pár esküdött, kik közül 1 vegyes, V  fíd.  ̂tisztán 
evang. gyermoknevolésre kötolozte magát s ezeken 
kívül lB már olőbb egybekelt vegyes házaspár kö- 

»telczto magát a lelkész előtt arra, hogy összes gyér-
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mekeit evang. vallásban neveli, th. hozzánk hozza 
keresztelósre illetve ha 12 évesek konfirmáczióra 
s rajta lesznek, hogy 18 éves korukban formálisan 
is  bejelentsék kilépésöket a római egyházból. Ta
valy 6 katholikus tért át hozzánk, ez éven pd. 4 
jelentkezett tanításra s vétetik fel a pünkösd hét
főjén tartandó konfirmáczió alkalmával ünnepélye
sen egyházunkba. Mindezeket összefoglalva Agfal- 
ván az utolsó 2 év alatt 22 vegyes pár kötelezte 
magát kizárólag evang. gyermeknevelésre; áttéré
sek, átkonfirmálás s átkeresztelés által pd. 23 lel
ket nyert egyházunk a római egyházból — s nem 
vesztett egyet sem !

Szektáknak folekezetnélküliségnek nyoma sincs 
esperességünkben s igya legszebb reménynyel néz- 
hetünk a jSvö elé.

Beküldetett. Nagy tiszteletű szerkesztő ur ! 
Becses lapja múlt számában felemlittetett a 
lelkész, illetőleg s. lelkész hiány. E kérdés ren
desen hamis világításban lesz feltüntetve úgy 
a kerületi és esperességi gyűléseken, mint az 
egyházi lapokban. A segéd lelkész hiány az ág. 
h, ev. egyházban csak részleges. Nem lehet 
szó arról, hogy magyar és német segédlelké
szekben hiány lenne, csak a tótul tudó segéd lel
készekben van hiány; mert e nyelv, bár hí
veink nagy része ily nyelvű segédlelkészeket 
kíván, középiskoláinkban nem tanittatik. Kár 
tehát farizeus módon emlegetni általánosságban 
a lelkészhiányt —  a mikor csak az ág. h. ev. 
tót gyülekezetek vánnak ez irányban — és 
pedig az egyház kormányzó testületek hanyag
sága és szántszándékos akadályozása következ
tében — meglátogatva. A túlzó politizáló iránya 
emberei e jelenségnek örülnek, mert azt hiszik, 
hogy majd oly egyéneket is reá oktroyálhatnak 
a tót gyülekezetekre, kik azok nyelvét nem 
értik. Tót gyülekezeteink kénytelenek lesznek 
Csehországból hivni kandidátusokat — és az 
akadémiák és intézetek nem alkalmazható ter
mékei helyett kérni vallásos tanítóink felszen
telését, mivel az august ana confessio nem az 
akadémiai alap és szakvizsgákra helyez súlyt, 
hanem a „rite vocatus“-ra*)

Elitélve. A trencséni esperessóg helyettes el
nöksége felett szigorú Ítéletet hozott, a barsi espe- 
resség Léván tartott konzisztoriuma. Krizsan Zsig-

*) Lapunk múltkori vezérczikkének czólja volt 
nem a lelkészhiány, hanem a hiányos lelkészképzés 
megvilágositása. A beküldőnek igazat adunk — a 
baj gyógyítása tekintetében pedig szívesen közöljük 
a javaslatokat. Magunk pedig azt ajánljuk, hogy 
a gyülekezetek e tekintetben felterjesztessel^ijenek 
a felsőbb egyházhatóságokhoz.

Szerk.

mond helyettes esperes és Dr. Minich Jaroszlav 
helyettes esperességi felügyelő helyettes hivataluk
ból való elmozdításra és 164 írt 45 kr. perkölt
ségre ítéltettek. Dr, Minich Jaroszláv külön a leg
súlyosabb büntetéssel sujtatott, a raennyibbeo ki
mondatott, hogy egyházi hivatalt soha többé nem 
viselhet az ág. h. ev. egyházban. A helyettes el
nökség főbűne az volt, hogy az elitéit esp. rendes 
elnökségre vonatkozólag az esperességi gyűlés el
ismerőleg nyilatkozott és hogy az esperességi gyű
lést, mivel az a kerületre követeket küldeni nem 
akart, feloszlatta. Csak rövid idő előtt a nyitrai esp. 
elnökség azért lett egy más törvényszék által állá
sától elmozdítva, mert a nyitrai esp. gyűlést, mi
dőn az az arányosításnak ellenszegült, fel nem osz
latta- Tehát bizonyos férfiak cselekedhetnek bármi
ként is, sorsukat el nem kerülik, elítéltetnek, az 
egyházból végleg kiüzetnek. Nézetünk szerint Dr. 
Minich Jaroszlav ellen hozott Ítélet alapos indo
kokkal nem támogatható — és másnak mint t e r v 
s z e r ű  p o l i t i k a i  ü l d ö z é s n e k  nem te
kinthető s igen alkalmas arra, hogy egyházunk 
szomorú állapotának élő tanúsága legyen. Dr. Mi
nich két hónap előtt állásától megvált — a birák 
ezzel sem elégedtek meg. A csatatéren már csak 
sebesültek és haldoklók vannak. Ilyenkor a győ
zelmes sereg már csak orvosokat és ápolókat küld 
a harcztérre — és őröket a csatamező hyenái el
len. És íme nálunk még a harcz után is a sebe
sültek között szemlét tartanak — nem lehet-e még 
valahol olyan sebesültet is találni, a ki még fel
gyógyulhat és a messze jövőben harczolhat — tel
jesen ártalmatlanná kell tenni. Á jelszó ki van 
adva: üldözni végkimerülésig. Ezt még Edhem pasa 
sem tette. Az üldözés veszélylyel nem jár, az leg
feljebb babérokat hozhat !

A zsinati törvényekben az egyházi vétség bün
tetéséül négy fokozat van felemlítve. A 4-ik mód 
az elmozdítás és minden egyházi és iskolai hiva
tal viselésére képtelenné nyilvánítás csak a leg
végső esetben alkalmazandó — tehát ott, a hol az 
erkölcsi sülylyedés és egyházárulás közbotrány
okozó és nyilvánvaló — ismétlődő.

Dr. Minich kizáratik az egyházi hivatalnokok 
sorából ; mert állítólag politizált az egyházban — 
hát a többi kissebb és nagyobb felügyelő ment-e 
minden politikai motívumtól ? Egyházi hivatalra 
képtelenné mondatik ki nálunk minden felügyelő, 
a ki valaha egyházi gjmléseinken politizált — vagy 
a ki például a templomot csak az egyházi gyűlé
sek alkalmával látogatja, a ki gyermekkora óta 
soha úrvacsorával nem élt, a ki soha és sehol egy
házi adót nem fizet, vagy a ki óriási jövedelme 
mellett morzsát dob az egyház oltárára, mely gaz
dagon terített asztaláról úgy is a koldusok kezébe 
jutna ? Ha ily szigor uralkodnék egyházunkban ér
tenénk a lévai egyhangú határozatot.



Az arányositási törvény bő alkalmat adott a 
bíráskodásra. Csak egy kerület — a tiszai az. a 
melyben a rend és béke a hatalmi eszközük alkal- 
k almai ása nélkül is teljesen holyre állott. Ez pe
dig főórdemo Zelenka Pál püspöknek, ki a nehéz 
időkben o ly  bölcsen vezette'egyházkerülete hajóját! 
Tudtunkkal az oda beosztott osperosségek nemcsak 
nem kívánkoznak vissza a régi dunáninneni kerü
letbe — de ma már az ellen protestálnának, ha
egy új arányosítás oda visszacsatolni akarná őket.

** *

Beküldetett »Nagy' áldásban. E lapnak 
f. é 4-ik számában egy valaki H. K. aláírással 
egy baseli inissionariusról, ki édes hazánkban 
a belmissio téren egy néhány éven át áldásosán 
működik, oly' becsmérlőleg nyilatkozik, hogy' 
szükséges lesz azon rossz indulatot tanúsító köz
leményt mint az igazsággal s a valósággal meg 
nem egyezőt vissza utasítani.

H. K. azt hangoztatja: „hogy az érintett 
misszionárius áldásos munkálkodásának már —  
hála Istennek — vége szakadt, mert a testvél t 
elmenesztették, megtiltották neki a tanítást és 
nem mint martyrt elmenesztették, hanem mint 
áltestvért és csábitót, mert észrevették, hogy a 
testvér észrevétlenül eltévesztgeti őket egy há
zuktól.“ A belmissió szent munkáját sokan egy  
külföldi gyanús növénynek tartják s mig a 
külső missió ügyét, a pogányok megtérítését 
egész erőnkből felkaroljuk, addig a hitetlenség 
(pogány' kereszténység) és szakadárság egyhá
zunkban mindinkább előtérbe lép Mi okozza 
ezt ? Ennek okát ne máshol, ne magunkon kí
vül keressük. Őszintén bevallva magunk va
gyunk ezeknek okai. Azon hivatalok (Eph. 
3, I. 1 í, 2.), melyeket az ifjú egyházban 
mások viseltek, azok mostan az evang. lelkészi 
hivatalban vannak összepontositva. Honnan ve
gyük az időt, mindazon hivatalok betöltésére ? 
És igyr nem csuda, ha a hitetlenség terjed és 
a különbféle szekták keletkeznek. A juhnyáj 
mindennapi gondozásra szorul, nem elégséges 
a hetenkénti vasárnapi egyszeri gondozás. Mit 
használ a hitetlenség feletti keserves panaszunk? 
Az egyedüli óvszer a ragályos betegség ellen 
nem más, mint a belmissió. E tekintetben kell, 
hogy a külföldi testvéreinktől tanuljunk és há
lával tartozunk nekik, ha ők kipróbált erőkkel 
segítségünkre jönnek és bizony nem szép dolog 
az ilyen férfiakat, mint „csábítókat“ pellengére 
állitani.

A meg'ámadott missionáriust a hivatalban 
levők jobban ismerjük, mint az ifjú éitesitő; 
már kétszer volt mint kisegítő egyházunkban 
és igazán evang. keresztyén szent beszédek 
által az Isten országnak ápolásán nagy áldással

működött Az pedig, amit ama fiatal theologus, 
mint tudósitó, felemlít,” hogy' az általa kritizált 
missionárius a franczfeldi egyházból kiutaníttatott, 
az szeliden mondva az igazsággal ellenkezik. Az 
ottani áldásos működéséről, különösen a naza- 
rénusok elterjedése elleni hatásos barczáról, kész 
kedvező bizonylatot adni az ottani evang lelkész 
ur is. S ha ez teljesen meg volt elégedve a 
missionárius működéséről, úgy' mi jogon áll fel 
egy' még tapasztalatlan theologus, hogy a tá
volból ócsárolja azt, kit másutt tisztelnek és 
szeretnek.

Enny'it II K. okoskodására*)
Schmiddy E.

alsó-lövői lelkész.

Tranovsky bolmissiói egylet, a mely múlt 
évben Rózsahegyen tartotta szsrvbzkedő közgyű
lését, tudvalevőleg a czélt tekintve a három püspök 
ur által, kikuek az alapszabályok megküldettek, a

*) Közöltük a védelmet; mert a védelem elöl 
soha el nem zárkózhatunk. Kénytelenek vagyunk 
azonban kijelenteni, hogy múltkori közleményünk 
e védelem daczára is lényegében teljesen igaz. A 
franczfeldi lelkész ur tudakozódásunkra a követ
kező válaszszal szolgált: „Feinsilbertöbb Ízben vi
tatkozott ugyan nazaronusokkal, de közülök egyet - 
len egyet sem hozott vissza, s nem is akadályoz
hatta meg, hogy valaki, a ki nazaronu9 akart len
ni, e szándékáról lemondjon, sőt egyik leghívebb 
embere is nazarenus lett, s nálunk a nazarenusok 
épen azon idő alatt szaporodtak meg, mig Fein- 
silber itt működött. Igaz, hogy ő az embereket 
óvta a nazaronusoktól, de e tekintetben működé
sének eredménye nulla. A mi becses lapjában meg
jelent közleményt illeti, az o g ó s z b o n  v é v o  h e 
l y e s  és  i g a z . “ Jó lesz tehát a külföldről tola
kodó missiónáriusokkal szemben óvatosan eljárni 
— s ragaszkodni konfessiónk azon alapelvóhez, 
mely szerint csak „rito vocatus“ hirdetheti [nyilvá
nosan az igét gyülekezeteinkben, A „Sct. Chris- 
chona, Pilgermission“ ornberci nem állanak confes- 
sionk álláspontján.

Mi ama fiatal theologusnak, a ki Feinsilber 
működését Franzfelden első lefestette csak hálával 
tartozunk s azt hiszszük, azzal csak szolgálatot 
tettünk egyházunk ogészségos fejlődésének. A fia
talság nem akadály az igazmondásnál s az olőha- 
ladott kor nem biztosíték a tóvodés ellen.

S z e r k e s z t ő .
Ugyancsak oz ügyben jelen czikkünk befeje

zése után Franzfeldről a kővetkező nyilatkozatot 
vettük : *

„Ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy sem Fein- 
silber testvérnek, sem közösségünk akármely tag
jának nem volt szándéka az evang. egyházunkból 
kiválni sőt azért imádkozunk, hogy az Ur minél 
előbb töltse meg az evang. egyházat uj hitélettel; 
és mi nem tiltottuk meg Feinsilber testvérnek egy- 
szer8mindenkorra a körünkben való tanítást, mint 
a czikk iró.ja állítja, hanem a közösségünkben elő
fordult egyonetlenségeket testvériesen elintéztük,
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legnagyobb örömmel és üdvözlettel fogadtatott. Ki
fogásolták azonban a püspök urak azt, hogy az 
egyházi hatóság helybenhagyó nyilatkozata nélkül 
az egylet már is megalakultnak nyilvánította magát. 
Az egylet nem kívánta magát az egyházi hatóság 
ielügyelete alól kivonni, azért küldte meg alap
szabályait a püspök uraknak. A zsinati törvény nem 
ad utasítást arra nézve, hogy miként kell eljárni, 
uj tisztán egyházi jellegű egyletek alakításánál. A 
Tranovsky belmissiói egylet f. hó 12-én Rózsa
hegyen tartott szervpzkedő közgyűlésén elhatározta, 
hogy a püspök urak utasításához képest alapsza
bályait felterjeszti az egyetemes gyűléshez meg
erősítés végett s az alapszabályokba felvett uj pa- 
ragraphust, a mely az egyházegyetem legfőbb fel
ügyeleti jogát biztosítja. Reméljük, hogy az egy- 
házegyetem is tekintve a nemes czélt a püspöki 
karral egyetértőleg a legnagyobb örömmel üdvözli 
az uj egyesület, mely fő czélul tűzte ki a belmis- 
sioi munkálkodást a tót ajkú ág. h. ev. hívek 
között, különösen a vallásos iratok kiadása és ter
jesztése által. Tranovskynak, a magyarhoni ág. 
h. ev. tót nép apostolának, maradandó emléke lesz 
ez egyesület, melybe az ország minden részéről 
jelentkeznek a résztvevők. A róm. kath. propa
ganda irataival elárasztja a felvidéket. A róm. kath. 
szí. Adalbert egylet nagy munkásságot fejt ki a 
róm. kath. tótnyelvü vallásos iratok kiadásában. 
Nekünk minden uj egyletet az egyház körén belül 
üdvözölnünk kell. A Luther társaságnak, mely

hanem a tisztelendő lelkész ur teljesen eltiltotta őt 
a munkától, de a testvérek oda igyekeztek hatni 
a tisztelendő urnái, hogy Feinsilber évenként két- 
szer-háromszor hozzánk betérhessen, de nem lett 
eredménye. A lap 30 április 4 számában közlöttek, 
tehát valótlanságon alapulnak.

Franzfeld május 21.
Hittinger József\ 

Ruppenthal János,
a közösség idősbjei.

Ezen nyilatkozat meglehetősen homályos. 
Egyenetlenségekről szól — de azt nem említi, hogy 
ki volt az egyenetlenség okozója. Olyasmi ellen 
védekezik, a mit múltkori czikkünk nem állított. 
A lelkész ur tiltotta el Feinsilbert az „evangeli- 
zátori“ működéstől s ezt helyesen tette — mert ha 
valaki, mint nyilvános igehirdető akar működni 
egyházunkban, annak meg van a rendes útja. A 
hiba az, hogy a lelkész ur azonnal el nem zárta a 
krisonai missionárius működési terét. Tudtunkkal 
egyházi hatóságunk az ily evangelizátoroknak en
gedélyt nem adott s igy nem missionáriusok ők, 
hanem tolakodók s úgy is kell velők bánni, mint 
ä tolakodókkal. Mi a krisonai missiót nem kértük 
és munkájára reá nem szorultunk. Ha a lelkész 
hiány szükségessé tenné az ily segítők munkáját, 
akkor oly missiói egyleteket kérünk fel, a melyek 
confessiónk álláspontján állanak. (Neuendettelsau- 
Kropp)

S z e r k e s z t ő .

többnyire magyarnyelvű könyvek kiadásával fog
lalkozik. tisztán tótnyelvü gyülekezetek lelkészei és 
felügyelői is támogatói, hihetőleg anyagi támoga
tásban fogják részesíteni a magyar és német nyelvű 
gyülekezetek is, a szép czélt maga elé tűző Trn- 

j novsky egyesületet is 1 A testvéri érzület támogassa 
tehát ez egyesületet is — hogy az egyházunkra 
nehezedő vészes időkben teljesítse missióját a hit
mentés és hitébresztés terén. Adja Isten. — Az „Ev. 
Egyház Iskola“ 20-ik számában ez egyletre vonat
kozólag azt mondja; „Tegyenek eleget a formának 
s ne nyomják reá az egyletre, a mint az szokásuk 
az exclusivitás bélyegét, melyet a püspök urakkal 
együtt mindannyian szükségesnek és üdvösnek 
tartunk. Békesség legyen velünk és közöttünk 1“ 
E névtelen czikkező óhaja teljesült. Az egylet a 
formának eleget tesz és exclusivitásról szó sincs 
— mert az ág. h. ev. országos egyház minden 
tagja beléphet tagnak és örömmel üdvözlik. Legyen 
tehát békesség, támogassa a testvér a testvért 
nemes törekvéseiben igazán és őszintén. Ha ez ér
zület hatja át az egyháztagokat, akkor létesülni; 
fog az, a mit mindnyájan „szükségesnek és üdvös
nek tartunk.“

Sz.

A fővárosi egyházak köréből. A pesti ág. 
hitv. ev. magyar és német egyházközség í. hó 
16-án Dr. Králik Lajos közfelügyelő elnöklete 
alatt tartotta lendes évi közgyűlését. Az egyházi 
élet nem éppen nagyfokú virágzása mellett 
bizonyít az a körülmény, hogy körülbelül 1525 

\ fizető egyháztag közül csak 70 vett részt ezen 
a gyűlésen, már pedig igen fontos tárgyak, 
mint az állammal kötendő segélyezés szerző
dése, tanárválasztás, tanárok és tanítói fizetés 
rendezése voltak a napirendén.

Az előterjesztett évi jelentésből átvesszük a 
következő adatokat: Az egyházi és iskolai szük
ségletek fedezéséhez, 1895-ben még 1581 tag 
járult, 1896-ban ez a szám 1525-re szállt alá. 
A templomépitési alap kamataival együtt 225’771 
frt 25 krra rúg Hagyományok cziraén közel 
2000 forint folyt be, A jelentés egy igen üdvös 
ujitásról is tesz említést, a folyó iskolai év 
kezdetétől fogva a gymnasiumi ifjúság részére 
minden hó első vasárnapján a nagy díszterem
ben külön istenitiszteletek tartatnak, a melye
ken a tanári kar is testületileg részt venni szokott. 
Az iskolák látogatottságát az 1896/97-iki tanév
ben a következő adatok tüntetik fel: a gymna- 
siomot 469 tanuló látogatja, ebből 241 protes
táns, 228 más felekezetű; az elemi és polgári 
iskolát 831 növendék látogatja, ebből 310 pro
testáns, 421 más felekezetű. Ezen adatok vilá
gosan bizonyítják, hogy a a pesti magyar és 
német egyházközség iskoláit más felekezetek
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számára tartja fenn. Ha még hozzávesszük, bogy  
ezen a közgyűlésen a gymuaziumbau ismét egy  
párhuzamos osztálynak a felállítását elhatározták 
és rendes tanárt is választottak —  egy segéd
tanárt a presbyterium már előbb választott, 
úgy valóban nagyon fényűzőknek kell ne
veznünk ezen egyházakat, a melyek más fele
kezetű gyermekek nevelésére ilyen horribilis 
áldozatokat hoznak, hogy költségelőirányzatuk 
deficzittel záródik; a deficzitet szegény hitsor- 
sosaink kénytelenek törleszteni, kiknek gyer
mekei igen gyakran helyet sem kapnak a ne
vezett iskolákban, mert tömve vannak zsidó 
milliomosok nagyreményű csemetéivel.

A hitoktatói testület által vallásoktatásban 
részesül 2218 evangélikus növendék, kik részint 

. állami intézetekbe járnak.
A közgyűlés további folyamán jóváhagy- 

-ták a presbyterium által proponált tanári- és 
tanitói fizetésrendezést, valamint a gymnasium- 
ra vonatkozó az állammal kötendő segélyezési 
szerződés tervezetét is. A latin és történelmi 
tanszékre dr. S z i g e t h y  Lajos, eperjesi collég, 
tanárt választották. A bemutatott évi zárszáma
dásokat és a költségelőirányzatot is elfogadták.

( - « • )

Glosius J. múlt században napvilágot lá
tott „Kjesfau vzdycky se modlicí" czimíí ima 
és énekes könyvét több csabai egyháztag újból 
nyomatni szándékozik — ha elegendő előfizető 
lesz a műre, legközelebb nyomtatás alá kerül 
Előfizető jelentkezéseket elfogad e lapok szer
kesztője is. A mű előfizetési ára 1 frt.

Egyházi események. Zvadnyi János csomádi 
lelkész 4Ő2 szótöbbséggoi szarvasi lelkésznek vá
lasztatott. — Az eperjesi tót gyülekezet május hó 
16 ón tartott lelkész választó gyűlése Liptai 
Lajos lo8onczi segódlelkészt 40 szótöbbséggel 
lelkészének választotta. Az összes szavazók 
száma 98.

A z  e p e r j e s i  német-magyar egyház múlt 
hónapban tartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
ezentúl csak 'minden harmadik vasárnap tartatik 
német nyelvű istentisztelet s hihetőleg nemsokára 
már csak minden harmadik hónapban fog tartatni 
német nyelvű istentisztelet; mert a németül értők 
száma rohamosan fogy.

A s z e n t  a n t a l f a i  kisded gyülekezet, 
.melynek szőlőit mint tőjövedelmi forrását a filoxera 
teljesen elpusztította, szőlői felujithbtása érdekében 
kérő szózatot intézett a gyülekezetekhez s a tehe
tősebb hívekhez. Ezen igazán nagy szükségben 
lévő gyülekezetei meleg pártolásra ajánljuk.

A t r e n c s é n i  espereségben az állásától 
elmozdított helyettes elnökség helyébe Gr. Zay

Miklós és Hisz Károly neveztettek ki. A trencséni 
„blokád* hihetőleg nem fog oly soká tartani, mint 
a turoczi, a hol már két év óta a törvényes vá
lasztás késik az éji homályban — mivel a rendes, 
törvényes választásnak mi sem állja útját. A tren- 
csóni egyházak is hallomásunk szerint követelni fog
ják a rendes választás elrendelését.

K rc  s e  d i n, Boskának nem rég anyásitott fi- 
liája, első lelkészének f. ó. ápr. 20. egyhangúlag 
Just Géza cservenkai segódlelkészt, Juszt Gusz
táv menhardi lelkész fiát választotta meg. Az ins- 
tallatió máj. 2-án volt. Fél 10 órakor kezdődött az 
istentisztelet, am3lyen a főszolgabíró és á helybeli 
polit, hatóság is részt vettek, Kruttschnitt Antal 
uj-pázuai lelkész Ján. 21, 15—17. alapján szívhez 
szóló, hitteljes beszéddel iktatta be hivatalába a gyü
lekezet ezen ol8Ő lelkészét. Ez azután a szószékre 
ment és Horn, 1, 16. alapján beköszöntő beszedjél 
tartotta : „Nem stégyenlem az Űr evangeliomáC* 
Az Úr — akinek evangeliomát minden reservati® 
mentalis nélkül nem szégyenleni igazán nem cse
kély dolog — tegye ezen fiatal szolgáját az ő or
szága titkainak hü sáfárjává, adjon neki hivatalá
hoz erőt és munkájára áldást. Ezen sorok írója 
meg ugyanazon szontirásbeli igéket akarja kedves 
barátjának szivóro kötni, amolyckot a szent hiva
talba való lépésemkor szellemi atyám adott utamra : 
Ezék. 3, 17. skk. Nohéz hivatalában ezek szolgál
janak neki útmutatásul, de egyszersmind viga
szul is.

G y u r á t z  F e r e n c z  dunántúli püspök 
április végén s május elején a tolna-baranya-so
mogyi esperességben canonica visitátiót tartott. 
Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták s a jelekből 
ítélve, megjelenése nagy áldására vált úgy az egyes 
községeknek mint az egész egyházmegyének.

S o p r o n b a n  május 9-én meghalt Polster 
Sámuel tanító, ki 60 évet élt s 38 évig működött 
áldással az ottani külvárosi iskolában. Temetése 
május 11-ón volt nagy részvét mellett. Ugyanott 
Gebhardt József polgármesternek, ki egyúttal az 
evang. gyülokezet érdemdús felügyelője, Őfelsége 
a magyar nemességet 'adományozta. A convent ex. 
alkalomból máj. I6-án leikos ováczióban részesítette 
a felügyelőt, mely alkalommal Brunner János lel
kész oly nagyhatású beszédet tartott, hogy a con
vent annak kinyomatását azonnal elhatározta.

A K ő s z e g e n  felállítandó evang. felső le
ányiskolára dr. Haubner Rezső, soproni orvos, a 
nagyhírű szuperintendens fia, 2000 frtot adomá
nyozott.

A m o d o r k i r á l  y f a i  ev. gyülekezet lel
készének választotta f. hó 23-án Jurkovics Vladimir 
turáni lelkészt.

A b.csabai ev. egyház elhatározta, miszerint 
már a jövő évben megnyitja a gymnasium 5-ik 
osztályát
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A nagyszebeni Jánostemplomban a böjti idő
szakban felolvasásokat tartottak az ottani országos 
egyház semmináriumának tanárai. A felolvasásokat 
a semináristák karéneke előzte meg. A felolvasá
sok themái a következők voltak : 1 ős Izrael, 2. A 
piófóták, 3. és 4. A fogságutáni zsidóság. Jézus 
clete, 5- Pál apostol. A jövő évben felolvasást tar
tanak az egyháztörténet, a hit és erkölcstan köré
ből. Különösnek tartjuk, hogy a felolvasások a 
templomban tartatnak. Kárhozatosnak tartjuk már 
azt is, ha az egyházi gyűlések templomokban tar
tatnak, épen úgy a felolvasások is. A templom igy 
megfosztatik tulajdonképeni jellegétől.

Teutsch püspök, a ki néhány év előtt elhalá
lozott. egyike volt az erdélyi részekben levő orszá
gos egyház legjelesebb püspökeinek, ki népéhez és 
egyházához a kisértés nehéz idejében is hű ma
radt. A hálás utódok alapítványt gyűjtöttek és szo
brot emelnek Teutsch püspöknek. Alapítványra be
gyült 9072 forint és a szoborra 17.332 forint (Né
metországból 1535 forint, Romániából 25 frt). A 
szobrot Donndorf stuttgarti tanár alkotja és 21,000 
forintba kerül. A Honterus szoborra eddig 20,000 
forint gyűlt be.

A megyesi (erdélyi) ág. h. ev. gymnasium ál
lamsegélyért folyamodott és pedig egyszersminden- 
korra építési czélokra kér 70,000 forintot. Ez az 
első gymnásium az erdélyi részeken lévő országos 
egyházban, a mely államsegélyért folyamodik. Las
sanként tehát ott is be áll az államosítás korszaka. 
Az egyháznak másra kell ezentúl a pénz s nem 
fordíthatja minden erejét a középiskolákra.

Dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök a jövő 
hónapban a fehérkomáromi esperességben canonica 
visítatiót tart.

A mosonyi esperesség egyhangúlag Ringbauer 
Gusztáv rajkai lelkészt választotta esperesévé.

A  magyar protestáns irodalmi társaság 9-ik 
évi közgyűlését, a tagok nagy érdeklődése mellett 
f. hó 19-énPápán tartotta. A két ev. egyház lelkészei
nek csak 7ß< tanárainak 1/l0, a gyülekezetnek^ / 2 0  része 
tagja a társaságnak, mig világiak alig lépnek be a 
társaságba. Dr. Masznyik Endre azt ajánlja, hogy 
vegyék tekintetbe a régi magyar aszketikus könyve
ket, ne menjenek külföldre anyagért, igy a társa- ' 
ság a magyarság és a valláserkölcsiség czélját job
ban szolgálhatja. Dr. Szabó Aladár előadást tar
tott a belmissióról. Dr. Masznyik ellenzi az ev. szö
vetséget. Szerinte a szekták oka legnagyobb rész
ben a papság gondatlansága, nembánomsága, s az 
orvosság egy szóval : a munka. No de ne aggód
junk, uj korszak előtt állunk: Dr. Masznyik keze 
alól más papság kerül ki s megszűnnek a szek
ták is 1

frt.) a pozsonyi esperességi özvegy árva intézet
nek hagyta, habár ő maga azon intézetnek mint 
agglegény nem volt tagja. Okos és szép dolog 
hogy megtakarított filléreit azon intézménynek 
hagyta, mely legjobban szükségeli híveink áldo
zatkészségét s mely amúgy is államsegélyben nem 
részesül.

Az ág. h. ev. 10 fő és 5 algymnasiumban a 
folyó iskolai évben 4500 tanuló közül csak 2065 ág. 
h. ev. Igen méltányos tehát, hogy felekezeti gym- 
nasiumaink államsegélyben részesülnek ; mert hisz 
szegény egyházunk különösen nagy szolgálatot 
tesz az államnak, a midőn saját drága intézeteit 
fentartja s a mellett az állami intézetekre is adózik. 
Érdekes thóma lenne válaszolni azon kérdésre: 
mi az oka annak, hogy az idegen felekezetűek any- 
nyira tódúlnak iskoláinkba? A választ erre legkö
zelebb részletesen megadjuk — de már előre is je
lezzük, hogy az ok valószínűleg a tulajdonképeni 
felekezeti jelleg minimuma.

A pozsonyvidéki (ág. h. ev. kér.) papi érte- 
tekezlet május 25-én tartotta az alakuló gyűlés után, 
mely múlt óv őszén volt, első gyűlését Pozsonyban. 
Trsztyénszky Ferencz esperes elnöklete alatt. A 
két pozsonyi és a mosonyi esperesség lelkészei 
majdnem teljes számmal jelentek meg s azonkívül a 
theol, akadémia tanárai. A? gyakorlati irás magyaráza
tot Hollerung Károly modori német lelkész tarotta 
I Kor 9- fejezetéről, különösen hangsúlyozva a stola 
eltörlésének szükségességét. Azután az akadémia 
igazgatója ismertette Ritschl theologiáját. Tekintet
tel a többi tárgyakra s az ismertetés terjedelmére 
a felolvasás befejezését és az ismertetés megvita
tását az őszi gyűlésre halasztották. Megjegyzésein
ket azért szintén azon alkalomra halasztjuk. A bel- 
misziói ügyről, különösen a falusi egyházközségek
ben szólott Endreffy J. felső-szeli-i lelkész, a kerü
leti és egyetemes gyűlések egyes pontjáról Schlei- 
ffer K. misérdi lelkész. Az egyetemes lelkészi 
értekezlet alapszabályait (előadó Hőrk J. tanár) 
elvetette az értekezlet. Végre Schőnwiesner szent- 
györgyi lelkész előadása alapján megvitatták a 
nyugdíjintézet tervezetétt. Nagyjában elfogadták  ̂
csakhogy a lelkészek és egyházközségek 24 illető
leg 12 forintnyi járulékai helyett mindkét részre 20 
forintnyi járulékot kivántak. Az értekezletet ének
kel és imával kezték meg és zárták be.

^Sz e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .
N. Eperjes. Szives tudósítását köszönettel veszem más

kor is. Bizony szegény gyámoltalan nép !
II. T. Budapest. A levél m ár az első közlemény kisze

dése után érkezett. Kénytelen voltam a lelkész úr közlemé
nyének igazat adni ; mert a nyilatkozat homályos és az 
aláírók nem mint a „Gemeinschaft" megbízottai Írták magu
kat a nyilatkozat alá. Egyéni meggyőződésem, hogy az ilyen 
evangelizátorok működése nem kívánatos és hogy azok ré
szére az igehirdetés ne is engedtessék m eg; mert hisz azt 
sem tudják igazolni, hogy váljon az ág. h. ev. egyház 
tagjai-e ?

Kovács Pál puszta-fődémesi lelkész meghalt 
májushó 16-án Pozsonyban. Összes vagyonát (2000

Nyomatott, B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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E gyház i  ha ta lom .
Az arányosítás pompásan bevált, ezt 

annak a legnagyobb ellenesei is kényte
lenek elismerni. A „rakonczátlnn elemek“ 
megfékezése, törvény el lenes határozatok 
megsemmisítése*,feliüggcsztés, elitélés, ki
nevezés, helyettesítés — az ugy megy 
mint a karikacsapás. Egyházunk sóba 
nem volt oly hatalmas és félelmetes — 
befelé saját híveivel szemben. Hát kifelé, 
a kormány nyal, s más vallásfelekezetek
kel szemben V annál gyámoltalanabb.

Ott van a millenáris esztendő, hol és 
miben érvényesítette itt magát ami egy
házunk — sehol és semmiben. Ott voltak 
az egyházpolitikai küzdelmek, mind vív
mányokkal dicsekedhetünk mi a r. kat- 
holikusok és zsidók mellett? — sem ilye
nekkel. Vagy most itt a r. katholikusok 
autonómiája, minő állást foglal el egy
házunk ezzel szemben?— somilyent. Ez 
minket nem érdekel, pedig mondom nek
tek, hogy egyházunkra századok óta nem 
mértek oly halálos csapást, mint a minőt 
ez az autonómia jelent, ha hierarchikus 
formájában keresztül hajtják. De ez ne
künk Hekuba, mi most a Mihaszna And
risokkal tartunk : röndnek muszáj hinni.

Most a trencséni egyházmegyén a 
sor, ez részesül az arányosítás nagy ál
dásaiban. Fel lett függesztve, perbe fog
va, elitélve Dolmányi és Zoch, hasonló 
sors érte Minichot és Krizsant, helyüket 
elfoglalták kinevezés utján gr. Zav és 
Riesz. Itt látjuk az egyházi hatalmat

egész nagyságában, és mégis azt mond
ják: nem boldog a magyar!

Nem ismerve a viszonyokat és a sze
mélyeket, azért az elítéltekkel foglalkozni 
nem fogok. Elhiszem, hogy sorsukat meg
érdemelték, hogy hivatalukat egyházunk
kárára és szégyenére viselik. Bizonnyára 
istentagadók, korhelyek, pazarlók, lázi- 
tók, hazaárulók voltak, vagy más főben 
járó hibában vagy fogyatkozásban szen
vedtek. Nem ismerve séma személyeket, 
sem bűneiket nem foglalkozom velők, 
hanem a helyettesítést —azt szó nélkül 
nem hagyhatom.

Az elmozdítottak helyére kid lett és 
joga volt az egyházkerületi elnökségnek 
uj főesperest és egyházmegyei felügyelőt 
kinevezni. Es csak dicsérettel szólhatunk 
arról a buzgalomról, hogy az egyház
megye nem sokáig maradt árván, hanem 
azon mclegiben gondoskodtak a helyet
tesekről. Fsak az kár, hogy kissé elha
markodva cselekedtek, nem választották 
meg jól a személyeket.

A helyettes főesperes ellen lényege
sebb kifogást emelni nem lehet, ugy hit
szik — a mit különben csak az ered
mény fog megmutatni — alkalmas lesz 
az egyház megye hányt vetett hajóját, a 
csendes révbe visszakormányozni. De 
annál nagyobb az aggodalom a helyet
tes felügyelő gr. Zay Miklós kinevezése 
miatt. Gr. Zay családra egyházunk min
dig a legnagyobb bizalommal és biisz- 
k ességgel tekintett, s gr. Zay Miklós is 
európai műveltségével, ritka észbeli te
hetsegével, vallásos nevelésével a legna-
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gyobb várakozást ébresztett maga iránt 
az ev. közvéleményben. De közbe jött 
valami — s reményeink legszebb virágai 
hervadásnak indultak.

A midőn gr. Zay Miklós házasságra 
lépett, s feleségűi egy gr. Károlyi leányt 
vett, hangosan beszélték, hogy reverzalist 
adott magáról, hogy az összes gyermekeit 
g róm. kath. vallásban fogja neveltetni. 
És ez a híresztelés nem lett megczáfolva, 
hanem megerősítve azon tény által, hogy 
r. kath. templomban, r. kath. pap előtt 
esküdött, s fiait is r. kath. templomban 
kereszteltette. Már pedig a reverzalis adás, 
felfogásom szerint, oly egyházi vétség, a 
mely elkövetőjét, kell hogy minden né- i 
ven nevezendő egyházi tisztség viselésére 
s hivatal betöltésére alkalmatlanná és 
méltatlanná tegye.

Azt még meg tudom érteni, ha valaki 
vallást cserél. Talán saját egyházának 
tanaival jött ellentétbe; talán más vallás 
felekezet tanai hatottak rá ellenállhatlan 
vonzerővel ; talán anyagi haszon, osz
tályérdek, politikai felfogás — bírhatták 
rá ősei hitének elhagyására. Azt azon
ban, hogy valaki megmarad apáinak val
lásában, gyermekeit ellenben — bárminő 
okból — odaadja más vallásfelekezetnek, 
odaadja akkor, a mikor azok még nem 
is léteznek, s apjuk ezen eljárása ellen 
nem tiltakoznak, ezt én sem megérteni, 
sem megbocsátani nem tudom.

Ezek előre bocsátása után, a még a 
dunáninneni kerület elnökségéhez lenne 
néhány szavam. Nincsen-e Trencsénben, 
vagy az egész dunáninneni kerületben, 
olyan ember, a ki erre az állásra alkal
mas, és egyházi szempontból kifogásol
ható nem lenne? Mert nem tudom és nem 
fogom elhinni, hogy a ki vallásos és egy- 
házias az mind panslav, s a ki jó hazafi 
az mind ilyesféle. Szerintem nem elég
séges qualifikatio az egyházi hivatal vi
selésére a hazafis ág, sőt még a kereszt- 
levél sem jelent sokat, a mint azt Vaszary 
legutóbbi pásztorlevelében helyesen meg
jegyzi. Szükséges itt más valami, ha azt 
mindenkivel szemben ki mérnök mon
dani.

A szent irás tanítása szerint, kell, 
hogy minden családapának jelszava le
gyen : „Én és házam népe dicsérjük az 
urat.“ A dunáninneni kerület elnöksége 
úgy látszik, megelégszik ezen jelszóval 
is : én dicsérem az urat, házam népe pe
dig a szent Habakukot. Nem szabad még

a Trencséniekben sem annak a felfogás
nak tápot adni, hogy az ev. felügyelők
nél a vallásosság, az egyháziasság mel
lékes valami ; hogy az adhat reversalist, 
lehet mohamedánná, körülmetéltetheti 
az egész háza népét — csak legyen nagy 
úr, országos hirii ember és jó hazafi. Mert 
főként a mai válságos időben, nagyon 
helyén valók lennének a gyülekezetek 
élén olyan buzgó, egyházias férfiak, a 
kik nemcsak szóval, hanem a mi min
den Demostbenesnél szebben beszél, pél
dájukkal arra buzdítanák, vezetnék a fe
lügyeletük alá bízottakat: hogy gyerme
keiket apáik hitében tartsák meg, csa
ládi szentélyüket idegen vizekre ne bo
csássák, idegen szelekre ne bízzák.

A protestáns, főként a hazafias pro
testáns közvélemény elvárja a dun inin
neni kerülettől, hogy ezt a dolgot miha
mar általános megnyugvásra elfogja in
tézni.*) Mert sem Dohnányi, sem Minich, 
sem senki fia, nem árthat annyit ev. egy
házunknak, mint az ilyen kinevezések. 
Hogy pedig jövőben ilyenek elő ne for
dulhassanak. ki kell mondani törvény
ben, hogy a ki reversalist ad magáról, 
az minden egyházi tisztség viselésére 
méltatlanná tette magát.

Érezzék ezek is az egyház fölszapo
rodott hatalmát, nemcsak a -  némelyek.

—gy-

A Hsrzog-féle reálencyHopasdia új kiadása.
Irta : Dr. D axer György,

Á d o g m a t i k á h o z  számíthatjuk Hof
mann lipcsei tanár czikkét a „babonáról“, melyben 
az igen jól használható felosztását a babonának és 
annak jellemzését emeljük ki. Herrmann marburgi 
tanár czikke az „ájtatosságról“ (Andacht) teljesen 
megfelel a szerző ritschli irányáuak, melynek ő 
egyes pontokon némileg önálló fordulatot adott. 
Igen nehéz ezen czikkről ítéletet mondani. Sem tel
jesen elitélni, még kevésbé lehet osztatlan helyes
léssel fogadni. Az áj tatosság leírása ellen alig van 

I kifogásunk. Hogy isten és pedig az élő isten létét 
követeli, hogy a közösségben táplálékot nyer és a 
hivatás teljesítésével és a munkával nem ellenke
zik, hanem inkább erőt ad hozzá, az mind igaz. 
De azért mégis sok megjegyzés, melyet a szerző 
koczkáztat, nem maradhat visszautasítás nélkül.

(* Kiváncsiak vagyunk, hogy miként fog hangzani a 
( lévai egyhangú határozat ? Szerk .
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Ifi)’ visszatetszést szülhet csuk az olyan mondat, 
hogy „a világ saját élő turialunknuk szüleménye" 
s ezért nem menekülhetünk tőle. Kz a mondat mu
tatja egyiészt a ritschlianismus jellemző összefüg
gését az uj kanti philosophiával ; másrészt meg vi
lágosan bizonyítja, hogy ezen theologiában szemé
lyes halhatatlanságról stb. nem lehet szó, hisz tu
datunk ezen világió) nem szabadulhat. Túlzott s 
ezért féligazság, hogy „az isten mindenkinek sajá
tos módon jolenti ki magát ;** amiért istenben való 
hitünk oly személyes meggyőződés, melynek tar
talmát nem lehet továbbadni, hanem minden egyes 
nek önmagának kell azt megszereznie- Ezen állí
tás figyelmen kívül hagyja a vallás közlés tényét 
a tanításban és nevelésben. Az egész azon iguzság 
eltorzítása, hogy u hit tartalmát személyes birto
kunkká kell tenni. Ezen'ul individualistikus felfo
gás párosul az egyházi közösség befolyásának lerde 
és túlbecsülésével, mely ezen állításokban nyilvá
nul : „Amit Krisztuson és szentjein lapasztalunk, 
azon gondolatot kényszeríti reánk, hogy istenók él.“ 
Ez esetben „azon hatás alatt állunk, melylyel az 
istentől megragadott emberek reánk bírnak.“ stb. 
Ezek is sajnos ritschli gondolatok, melyek Krisz
tus és egyháza haláéinak ezen pusztán történeti 
levezetésével a hivő és Krisztus közvetlen érintke
zését és Krisztus közvetlen hatását ránk felesle
gessé akarják tenni.

Az ájtatosság mint hallgatás az isteni kije
lentésre van feltüntetve s igy h kijelentés nagyon 
szerepel e czikkben. Do uz eddig elfcgadottlól el 
térő értelmet nyer, ha azt az istennel való minden 
közlekedés- és közösség megjelölésére használjuk. 
A szerző ezen nyelvhasználat folytán közel jár a 
kijelentésükre folyton hivatkozó rajongókhoz. A ki
jelentés tartalmát „legvilágosabban" abban látja 
kifejezve, „hogy Jé/us személye adatott nekünk" 
— amihez azonban még sok kérdés fer s azért uz 
nem is igen világos. A szerző híven antinomistikus 
ritschli álláspontjához a hála- öröm- és béké-vel 
kezdi az ájtatosságot, amihez „erkölcsi romlottsá
gunk emlékezete" csatlakozik, — holott rendesen a 
bűntudat a vallásos tapasztalat s ájtatosság kez

dete. Persze az orthodoxián is kell egyet ütnie, 
mert az a kijelentést a „tanban" látja. Es ez — 
szerinte — egyik oka annak, hogy a magasabb 
miveltségüek oly nagy számban idegenedtek el az 
evang. keresztyénségtől is. Ezen csak úgy lehet 
segíteni, ha hirdetjük, hogy uz isten kijelentései 
tények, melyeket, mint saját létünk alkatrészeit, 
látjuk. És ha ilyen ténynek Jézus személyiségét 
tekintjük, keresztyének vagyunk. (Ez különben ha 
jói tudjuk Herrmann legsajátabb tulajdonát képező 
tana. De ezen tan és ezen kifejezés : „Jézus sze
mélye tény" lehető vagy lehetetlen értelme fölött 
itt nem akarunk töprenkedni.) Mi a magasabb mi
veltségüek elidegenítésének okát nem ott látjuk,

hol a szeiző keresi, hanem abban, hogy azok lé
tükben -  a szerzővel szólva — ily tényeket, mint 
isten kijelentéseit már nem latnak. Nincs vallásos 
életük s tapasztalatuk s azért ezen tapasztalat ki
fejezése — a tun is bolránkozás köve nekik. Tény
leg ezt észlelhetjük, hogy a praeparult liberális ke- 
rcsztyénség, mely sokat, ami a természetes ember
nek megnehezíti az isten országába való bemene
telt, már eldobott, szintén nem kell nekik, inig vi
szont sok mngasubb miveltségü ember a meg nem 
rövidített keresztyénség őszinte hívének vallja ma
gát.

Dogmatikai tárgyú még Köstlin hnllei tanár 
ezik ke az „apokatastisról", amely igen nagy hig- 
gadsággal van megírva. Tárgyalja az apokatastis- 
irástanát és dogmatürténeti fejlődését a legújabb 
korig és végül azon belső okokat mutatja fel, me
lyek az apokatastasis tévedésének felvételére ve
zetnek.

Az ethikába sorozhatok Hofmann ezikkei „az 
aeoomodaczióról" és „a botrány (Árgernis)-ról". Idő 
tartozik Gottschick czikko az „adiaphoraról." A 
szerző kezdve a stoikusoktól a középkori asketikus 
iráinon és a reformácziói egyházakban keletkezett 
1. és 2. adiaphoiistikus vitán keresztül egészen a 
jelenig tárgyalja az „adiaphora" doginatörténetét, 
úgy hogy azok rendszeres tárgyalása úgyszólván 
leljesen elmarad, ami nagy kár. Evvel szemben 
Lémmé czikko az „alumizsná“-ról ugjnn szintén 
kifejti főleg a bibliai tant és a 'történeti fejlődést, 
de azonkívül az erkölcstan rendszerén belül isu.él- 
tuljn és igazolja az alamizsnáról szóló ev. felfogást.

IV. A gynkoHah' theologia.

A szorosabb értelemben vett gyakorlati tlico- 
logiába vágó czikkeket megírták R’etschel, aki igen 
tanulságosan ismerteti nz úrvacsora kiszolgáltatását 
a reformácziói egyházakban; Caspari, erlangeni ta
nár, aki az „abrenuneziáczió"-ról, „adventról", a 
„mindenszentek" és „halottak" (Allerseelen) ünne
peiről irt, rövid, de határozott, eredeti modorában, 
és Ilorold bnjor lelkész, aki főleg a szorosan volt 
liturgiára és bymnologiára vonatkozó tárgyakat 
(agnus dei, antiphona, ambrosiusi énok) dolgoz
ta fel.

Az egyházjogba tartozó czikkek közül a jog
történetieket Hinschius berlini, a többieket Fried
borg lipcsei hires egyházjogászok Írták. Ezon szer
zők személye és hírneve elég biztosíték aziránt, 
hogy a realencyklopaedia ezikkei ezen a téren is 
biztosan és pontosan tájékoztatnak.

** +
Azt hisszük, hogy ezen bő ismertetés után fe

lesleges ezen alapvető és nélkülözhetetlen* theol. 
munkát, a prot. realoneyklopaediát olvasóinknak 
ajánlani. Aki a theologia kérdéseiben tájékoztatást
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akar szerezni és a theol. tudomány terén tovább I 
haladni és tovább dolgozni akar, az nem nélkü
lözheti, A czikkek legnagyobb részt a források és 
az irodalom felsorolásával és az által, hogy nem 
elégednek meg csak az eredmény közlésével, ha
nem azt legtöbbnyire szemünk láttára levezetik, 
lehetővé teszik a felülvizsgálást. Azért bármely 
theol. irányhoz is tartozzék valaki, nagy haszon
nal forgathatja ezt a munkát.

Mint megbeszélésünk folyamán, úgy annak 
végén sem titkoljuk el, hogy az encyklopaedia irá
nyával mindenben és minden czikkével egyet nem 
értünk. De mi nem ott látjuk a hibát, ahol azt Sz. 
M. a „Prot. szemle“ f. ó. 2. sz.-ában találja, hogy 
az exegetikai theologia munkatársainak megváloga- 
tásában „bizonyos tartózkodás észlelhető a kritikai 
iskola híveivel szemben“ — miért ezen czikkek nem 
érdemelnek igen elismerést. Mi láttuk, hogy pld- 
Köhler czikkei a modern tudomány minden kivá " 
nalmának megfelelnek, mert minden érvét tekin^ 
tetbe veszik. És hasonlót lehet állítani a több ,t
szerző legtöbb czikkéről is. Kedvezőtlenebb Ítélete 
az uj testamentomi czikkekről sem lehet mondani. 
Legfelebb csak akkor, ha a tudomány mértékét a 
modern radikális hypothesiseknek való hódolásban 
látjuk. De a kiadó szerint „az igazi tudomány nem 
ront, hanem épit.“ Azután Kittel, Baudissin, Ryssel, 
Beuzinger azó testamentom terén, tényleg a kritikai 
irányhoz tartoznak, mig Bousset s mások az uj 
testamentom terén a legradikálisabb kritikusokhoz 
tartoznak. Hogy a legszélsőbb iránynak, mint pld. 
Duhm Stade, Wellhausen, Marti stb. az ó szövet
ség terén és Holtzmann, Baldensperger, Holsten, 
Pfleiderer s mások az uj szövetség terén, távol ma
radtak, azt mi csak helyeselhetjük. Mert a prot. 
reálencyklopaedia a positiv theologia köréből in
dult ki és feladata soha sem volt az, hogy abba 
minden theologus Írjon valamit, hanem hogy pon
tosan és megbizhatóan tájékoztassa olvasóit a theol, 
tudomány összes ágaiban. És ez nézetünk szerint 
eddig a positiv munkatársak czikkeiben is sikerült 
neki.

Hanem egy igazi hiánya az encyklopaediának 
— melyet mi magyarországi protestánsok legin
kább veszünk észre — az, hogy Magyarország 
egyházi és történeti viszonyainak feldolgozására 
esak két munkatársnak a ref. Balog és Révész ne
vével találkozunk a munkatársak névsorában, mig 
hazai luth- munkatárs egy sincs. Persze azt be kell 
vallanunk, hogy azon esetben, ha valaki tanácsot 
kérne tőlünk, hogy kit ajánlanánk ezen hézag pót
lására — aki luth, ügyünket nem csak névleg, ha
nem tényleg is képviselné — nagy zavarba jön
nénk. Aziránt is eleve tisztában kell lennünk, hogy e 
hiányon, úgy mint Sz. M. a „Prot. Szemlében“ hiszi, 
szintén- nem lehet segíteni. Őszintén szólva, mi nem 
tudjuk, mit Írjon Mitrovics a gyakorlati theologiá-

ból, Ridácsi az ószövetségből stb. Hisz erre meg
vannak a munkatársak ! De — úgy látszik, — Sz. 
M. irodalomtörténeti tudósításokra gondol. Hanem 
a reálenczyklopaedia egy más országnak ily iro
dalomtörténetét sem tárgyalja. Sz. M. ezen aján
lata azon — nézetünk szerint — helytelen nézetén 
és törekvésén alapszik, hogy a külfölddel tudatni 
kell, hogy minálunk Magyarországon is Írnak jó- 
rosz theol. könyveket. Nem mondjuk, hogyirodalmi 
termékeinket ne lehessen külföldi kritikai lapokban 
bírálni, de nézetünk szerint helytelen ezt úgy tenni, 
hogy avval „magunknak használjunk“ azaz, hogy 
irodalmi termékeinket össze-vissza dicsérjük a kül
föld előtt, anélkül, hogy talán megérdemelték és 
ahogyan az illető lap szerkesztői lapjuk álláspont
járól bizonyára nem dicsérnék, ha az illető termé
ket ismernék. Éppen Sz. M. tapasztalhatta, hogy 
evvel nem szolgálunk mindig hazai egyházunknak 
(és irodalmunknak) hanem, ha a külföld ezen meg 
nem érdemelt dicséreteseknek nyomára jön, csak 
ártunk magunknak. Azért nem is pártoljuk Sz M. 
„irodalmunk érdekében“ (az Ev. egyh, és isk. 1896. 
évi 49. sz.) nyilvánított nézetét, hanem ^egyházunk 
érdekére irányítjuk e figyelmet. Erről kell gondos
kodni és pedig úgy, hogy annak a külföldön te
kintélyt szerezünk, annak sajátos történeti és szer
vezeti ügyeivel megismerjük a külföldet. Ezt csak 
úgy érjük el, ba tanáraink és lelkészeink a külföld 
előtt nem rejtve maradó és igazán számottevő iro
dalmi munkát végeznek. Példát vehetünk a buda
pesti zsidó rabbiképző intézet tanáraitól s más ha
zai zsidóktól. Bacher s mások a külföldi angol, 
német, franczia tudományos folyóiratokba s oly 
könyveket Írnak, melyeket a külföld maga olvas
hat és bírálhat — és ők tudományos hírnévnek ör
vendenek. Tegyék meg azt a mi lelkészeink és 
theol. tanáraink is és a külföld ítélni fog és az 
ezen ítéleten nyugvó tekintélyünk szilárdabb lesz, 
mint az, melyet az által akarunk megalapítani, 
hogy hazai, a külföld előtt érthetetlen nyelven irt, 
müveket külföldön dicsérünk.

Ezen álláspontunkról nem kívánunk oly sok 
mindenfélére tért az encyklopaediában, hanem 1) 
a magyarországi prot- egyháztörténet kiváló alakjai 
(mint Bethlen, Bocskay, Thurzó stb.) s eseményei 
(a békekötések és zsinatok stb.) jellemzésének — 
és itt is a luth. érdek biztosítását. — 2) a magyar- 
országi prot. egyházak szervezetének, ismertetésének, 
amely az „Ungarn“ ez. statisztikai ezikkben a tör
téneti átnézet után és a többi statisztikai anyag 
előtt, mint annak bevezetése foglalhatna helyet, 
(hasonlóan az anglikán egyházról irt czikkhez). Ily 
módon egyházunk érdekét szolgálnók és az encyk
lopaedia értékesebb lesz reánk nézve, mint akkor, 
ha Sz. M. indítványa módjára a nemzeti theologi- 
ának — valljuk meg — majdnem kivétel nélkül 

I ig0n gyenge kísérletezéseit regisztrálja.
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A mű 18 kötetre van tervezve, melyekből 
évente kettő fog megjelenni, úgyhogy igy részlet
fizetésre az egész művet, kényolmosen meg lohot 
szerezni. Megrendelést bizonyára minden jobb ha
zai könyvkereskedés elfogad*

(Vége.)

I R O D A L O M .
Bereczky Sándor: Keresztyén hittan és 

erkölcstan. Középiskolák, polgári és felső leány
iskolák számára Második javított kiadás. Bu
dapest, 1896. Kokai Lajos kiadása. 100 lap. 
Ára kötve 50 kr.

Középiskolai vallási tankönyv-irodalmunk 
rendkívül szegény. Innen magyarázható meg, 
hogy Bereczky Sándor könyve rövid bárom év 
alatt második kiadásban jelent meg

Az egyetemes gyűlés 1895-ben tárgyalta 
a dunáninneni egyházkerület indítványát, mely
ben az javasolta a vallásoktatás tantervének 
kidolgozását. Az egyetemes gyűlés a javaslatot 
a tanügyi bizottsághoz utasította. Várhatjuk te
hát ez égető kérdés megoldását. A gyinnasiumi 
vallásoktatási tantervnek különösen egységes
nek kellene lennie. Tanulmány tárgyává kelle
ne tenni a külföldi ev. gymnasiuinok vallási 
tananyag beosztását és tantervét.

Bereczky könyve a gymnasiumok és pol
gári iskolák IV ik osztályának lenne szánva. A 
tankönyv tekintve heti 2 órát meglehetősen rö
vid, a mi különben nem volna ártalmára —  
ha a rövid szöveg elég tartalmas lenne.

A keresztyén hittan tárgyalásánál az apos
toli hitvallás felosztásához ragaszkodik. Előre 
bocsát vallástörténeti általánosságokat, melyek 
nézetünk szerint teljesen elmaradhattak volna. 
1 — 6 § elmaradhatott volna; mert a keresztyén 
emberre nézve a vallás Krisztusnál kezdődik. 
A többi vallásokról szólhat a hittanár a ma
gyarázat folyamán. A kiindulási pontnak Krisz
tusnál s az általa alapított Istenországánál kell 

.kezdődnie.
Az egyházban élve ismerjük meg Krisz

tu s t  s leszünk az ő kegyadománya részeseivé. 
A szerző vallásbölcseleti általánosságokon át 
vezeti a tanulót a 7. §-ban ahhoz : „Krisztus
ban és ő általa érezzük magunkat Istennel benső 
életközösségben, az istenfiuság viszonyában.“ 
Ez az „unio mystica“ nehezen magyarázható 
meg a hittan elején.

Az l-ső kiadásban a kijelentésről szóló sza
kaszban azt modta a szerző a különös kijelen
tés közlőiről: „Ily kiváló emberek voltak: Mó

zes és a próféták, Jézus és az apostolok.“ E  
téves rész a 2-ik kiadásban ekként lett kija
vítva: „Ily kiváló emberek voltak: Mózes és a 
próféták, de a tökéletes, isteni kijelentés köz
lője Jézus Krisztus volt.“ E szövegezés sem 
felel meg az egyházi tannak.

A 9. §-ban szólva a szentirásról nem emeli 
ki az ó és uj testamentom között lévő külörnb- 
séget s nem indokolja miért és mennyiben te 
kintjük mi az ó testamentomot szent könyvünk
nek. Az ótestamentom^ apokrifus könyvek ne
veit fel nem sorolja s nem ismerteti az azokra 
vonatkozó egyházi tant. A szén Írásról mint hi
tünk zsinórmértékéről szóló tannál jó lett volna 
megemlíteni a hagyományról szóló tant egyhá
zunkban, a róni. kath. egyházban és a szek
táknál.

A hittan egyes tételeinél ragaszkodik az 
egyházi tanhoz s azok tárgyalásánál csak kissé 
több élet volna szükséges. Az előadása az egyes 
tanoknak felette száraz. A 20. §-ban szólva az 
egyházról a 44-ik lapon azt mondja : „A pro
testáns egyház több alakja közül főkép kettő 
válik ki u. m. az ágostai hitvallású evangeli- 
kus és az evangélikus reform.ítus egyház. A 
két egyház 1817-ben Poroszországban egyesült. 
A kisebb protestáns felekezetek közt nevezete
sebbek az unitáriusok, az anglikán egyház hí
vei, a methodisták, herrnhuttiak, újra kereszte
lők." Itt különösen ki kellett volna emelni, mi
ért tartjuk a leghelyesebbnek a Luther által 
keresztül vitt reformátiót. 1817-ben a két prot, 
egyház Poroszországban nem egyesült, hanem 
királyi hatalom szóra egyesíttetett és pedig meg
lehetős erőszakos módon. Az egyház és szekta 
közötti külötnbségre ki kellett volna, ha csak 
pár szóban is, terjeszkedni s kifejteni az evan
gélikus és római katholikus egyház fogalom 
közötti külömbséget. Az anglikán egyház nem 
foglalható egy kalap alá az unitáriu okkal és a 
kisebb szektákkal. Ä hilresis egyedül az unitá
rius szektában lett gyülekezet alkotó, ezt ki 
kellett volna emelni s ki az unitarismus nagy 
következetlenségeit is.

Az erkölcstani részben nézetünk szerint 
hiányos a ti*, parancsolat szerinti felosztás. Az 
erkölcstan még sokkal gyengébb része a tan
könyvnek mint a hittan s lehet mondani, hogy 
kevesebbet nyújt mint Luther kiskátéjának első 
része. Az erkölcstan kiinduló pontja és fő sza
bályozója Krisztus. Helyesebb itt is, ha kiin
dulunk az erkölcsi élet megvalósithatásának há
rom fő köréből a család, az egyház s az állam
ból. Az Isten iránti kötelességek tárgyalásánál 
az egyes paragraphusok előadása prédikáczió 
szerű terjengős s nehezen tanulható s azt meg 
is tanulva szavakuál egyebet alig tanultunk.
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Mint utolsó kötelesség van tárgyalva az egy
ház iránti kötelesség, holott ebből kellelt volna 
kiindulni s igy az egyházat egészen mint er
kölcsi erőt odaállítani a növendékek elé. Vé
gül a hit és erkölcstanhoz 14 fejezetben függe
lékképen vannak odafüzve a váltanok. Ez né
zetünk szerint nem a leghelyesebb mód, ameny- 
nyiben mind azt oda lehetett volna csatolni a 
Írtfan tételeinek tárgyalásához

Nézetünk szerint helyesebb lett volna egy 
a külíö’di ág. h. ev. egyház középiskoláin már 
bevált és kipróbált tankönyv jó fordítása, mint 
az eredeti mű. Eredeti hittani tankönyv írásá
hoz csak az fogjon, a ki mint katecheta már 
régebben foglalkozik e tantárgygyal s kinek 
magának is vannak alaposan átdolgozott és 
átélt hittani nézetei. Különösen kikellett volna 
domborítani egyházunk képét és a szigorú luth. 
egyházi tant és oly könyvet irni, amely csak 
egyházunk iskoláiban használható. E tankönyv 
is nagy haladás oly tankönyvekkel szemben, 
melyek még csak nem rég használtattak kö
zépiskoláinkban — ilyen volt a hírhedt Csisko- 
féle káté, melyet ma már a legtöbb középisko
lából kiküszöböltek. A szomorú korszak szo
morú bizonyítéka, hogy az ilyen űj zsidó tan
könyv el nem tilfatott s pár éven át az ősök 
által emelt tantermekben hangozhatott!

A mű kiállítása kifogástalan, csinos, és 
sajtóhibák nem fordulnak elő.

Az

R. Heidricli. Handbuch für den Religions
unterricht in den oberen Klassen. Erster Theil : 
Kirehgesehichte. Zveite Auflage. Berlin 1894. J- J* 
Heines Verlag. 491. 1.

Nálunk nincs valamire való tankönyvünk sem 
az egyháztörténet tanítására középiskoláinkon, mig 
Németországban a tanárok számára irt külön segéd
könyvek is egymásután napvilágot látnak. Valamire 
való középiskolai egyháztörténeti tankönyvünk 
sincs. Szereti sok vallástanár a maga tákolmányát 
használni. Épen az egyháztörténet tanítása külö
nös fontossággal bir középiskoláinkban. A vallás
iam tantervezet alapos revíziója után, hihetőleg 
lesznek használható egyháztörténeti tankönyveink 
is. A íőgymnasiumoknál rendszeresittetnek a val
lástanári állomások s remélhető, hogy egyik-másik 
vallástanárunk komolyan neki fekszik a stúdium
nak s lesz e részben is megfelelő irodalmunk.

A jelen könyv útmutatást kíván adni a vallás 
tanárnak és az egyháztörténet gazdag anyagát 
összefüggően adja elő. Nem pusztán az események 
egyszerű leírására terjeszkedik ki, hanem képét 
óhajtja adni az egyházi beléletnek is. iránya na
gyon is a posit, unió álláspontja s e tekintetben 
nem egyezik irányunkkal s Lutherről nem egyszer

talán egy oldalúan habár nem is elitélőleg nyilat
kozik. Melegen ajánljuk azon lelkésztársainknak, 
kik a középiskoláknál vallásoktatással foglalkoz
nak.

Das Christen!hum und die Geschichte. Ein
Vortrag yon D. A. Harnack. 4. Aufl. Leipzig 1897. 
20 lap. Ára 30 kr.

D a s  C h r i s t e n t h u m  u n d  d i e P h i- 
1 o s o p h i e. Ein Vortrag, von D. J. Kaftan. 3. 
Aufl. Leipzig 1896. 26 lap. Ára 30 kr.

C h r i s t e n t h u n i  u n d  N a t u r w i s 
s e n s c h a f t .  Apologetischer Vortrag,von Dr. G. 
Riehm. 2. Aufl. Leipzig 1896. 31 lap. Ára 30 kr.

Amint az utolsó füzet mutatja, ezen előadá
sok az rEv. Bund" berlini ága által rendezett u. n. 
apologetikus előadások sorozatának köszönik er3- 
detüket. Tehát apologetikus előadások.

Az első Harnack egyháztörténész tollából való 
és azon támadásokkal foglalkozik, melyeket a tör
ténelem részéről a keresztyénség ellen felhoznak. 
Az első ilyen támadás az, hogy a fejlődés elvével 
ellenkezik, hogy a kersztyén vallás alapitója, Jézus 
egy különös egyetlen állást foglalhasson el. Ha - 
ezen pontra nézve meg is engedjük, hogy Harnack 
a múltra és jelenre nézve bebizonyította Jézus 
egyetlen állását, mégis mindaddig, mig a fejlődés 
elvét fentartja és Jézusról mást nem tud mondani, 
mint azt, hogy ő egyetlen ember, nem látjuk, hogy 
bebizonyította volna, hogy a jövőben is igy lesz s 
evvel a keresztyénség absolutsága kétségessé lesz.
A második támadás az, hogy Jézus már 1800 év 
előtt élt és azért legfelebb tana, de nem személye le 
het a mi vallásunk alapja. Ezt a támadást úgy 
akarja visszaverni, hogy reámutat a hitbeli élet ké
telyeire, melyeket a hivő csak Jézusra való tekin
tettel, az ő életén felbátorodva győz le. Harnack a 
vallásos élet fordulópontját eltalálja, midőn aztkér- 
dezi : „Lehetséges-e ezen (a megtérési és szente- 
sülési) küzdelemben a győzelem ? És van-e 
tényleg itt dolgunk egy magasabb valósággal, mely- 
lyei sz-emben e világ nem jő tekintetbe ? Vagy csa
lódunk csak ami érzelmeinkben és sejtelmeinkben ? 
Tán mégis csak teljesen be vagyunk zárva a sza
badságnélküli természet békóiba........... és csak
saját árnyékunkkal és kisértetünkkel bajlódunk 
hasztalan ?“ Ezen kételyek Harnack szerint elhall
gatnak, ha Jézusra, az ő életére tekintünk. Ez egy 
élet, mely egészen istenfélelmében, tisztán . . lefo
lyik . . . fensége szeretete magához vonz . . . Senki 
nem menekülhet meg a benyomástól : . . aki igy 
halt meg, az él. De mi., mint emberek, tapasztal
juk a fenti kételyeket. És mindaddig mig Jézusban 
mást, mint embert ha mindjárt egyetlen embert is 
látunk, ezen kételyeket a Jézusra való tekintettel 
meg nem oldhatjuk, hanem csak elodázzuk, mert a 
kételynek Jézusnál ismét fel kell ébredni. Csak ha 
Jézus lényegileg, nem csak fokilag, más mint mi 
emberek támaszkodhatunk reá és az ő isteni sza
vára, csak akkor lehet az ő élete nekünk annak 
biztosítéka, hogy ami vallásos életünk realitás. A 
hitbizonyossághoz szükséges az objektiv isteni té
nyező (isten hatása, isten igéjének biztosítása, Jé
zus isteni személye.) E nélkül, mint puszta psycho- 
logiai tünemény és történeti jelenség és jelenségek 
lánczolata a vallás önmagában összeomlik. A har
madik ellenvetés az, hogy Jézus történeti képe bi-
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zonytalan, meri a kritika azt kétessé, bizonytalanná 
tette. Harnack szerint a részletek bizonytalansága 
nem teszi kérdésessé az egészet. Itt is nézetünk 
szerint — felesleges engedményeket tesz. Sok frá
zisára itt nem lehot ügyet vetni; csak megjegyez
zük, hogy a szerző csak az u. n. Ritschlféle felfo
gást a koresztyónsógről védi, amely védelemnek 
már alig akad munkája, mert azt, ami logtöbb el
lenkezésre találna a hitotlen világnál, már előre 
eldobta magától.

A m á s o d i k  o l ő a d á s  legnagyobb ró 
szét elfoglalja annak elmondása, hogy a philosop
hia nem mint Aristoteles akarja, a végső okok és 
elvek tudománya, hanem mint Kant mondja a log- 
főbb jóról való tan. — Az újkorig jellemző a tho- 
ologiának és a philosophiának egybeolvadása, mely
nek feltétele egyrészt azon oxioma, hogy minden 
tudomány elvezet az isten ismeretéhez, másrészt 
az, üogy az ismeret, mert istenhez vezet, az aka 
rat fölött áll. Ezen két exioma közül a másodikat 
ledöntötte a reformáczió s helyébe azt állitoita, 
hogy az akarat áll első holyen. A modern tudo
mány ledöntötte az első exiotnát s helyébe azt tette, 
hogy a természettudomány, az ismeret nem vezet 
az isten isineretéhoz. A reformáczió és a modern 
tudomány azon két vívmányának az oredménye : 
1) hogy az exakt tudományokból nem vezet som
miféle út a világ philosopliiai megértéséhez, kü
lönben materialismusba vagy pantheismusba jutunk ; 
a philosophia nem a centrális tudomány, hanem a 
legfőbb jóról szóló tan. 2 Nem a természettudo
mány. hanem a szellemi tudomány (Geistcswis se- 
nsch ) adja a kulcsot a világ megértéséhez. Nem az 
ismeret, hanem az akarat vezet a legfőbb jóhoz s 
igy az akarat, a cselekvés a gondolkozás fölült áll. 
S midőn igy a philosophia a legfőbb jóban 
a világmegértés kulcsát látja, igen közel jut a hit
hoz. De mégis különbözik tőle, mert a philosop
hia jellemzője eredményeiben a mozgékony szabad
ság : inkább bypothetikus jelleget visel magán, 
mig a hit belső megkötöttségében nyeri meg ere
jét és bizonyosságát a kinyilatkoztatás előtti enge
delmes meghajlásban. — így a keresztyéuség is 
philosophia : az igazi philosophia, mert isteni ki
nyilatkoztatáson alapszik és az örök életet bizto
sítja

A koresztyénségnek és a philosophiának ezen 
egy vonalba helyezése tóvos. A philosophia a ter
mészetes levés, élet megértése, mig a keresztyén*» 
ség vallás, ólet, amely magával a természetes levés
sel, de nem annak kifejezésével és megértésével 
analóg. A philosophia analog a keresztyén hit ki
fejezésével, amely a fides, quae creditur. E kettő
nek, mondhatjuk a philosophiának és a dogmának 
viszonya ug}Tnnaz, mint a természetes és vallásos 
tapasztalaté. Érintkeznek egymással, egymást befo
lyásolják, de egymás szorint nem idomiihatók, mert 
esetleges ellenkezésük kiegyenlítése nőm a mi, ha
nem az egész fejlődés feladata és végleges csak ak
kor lesz, ha már nem tükörben, homályos beszéd 
által, hanem szemtől szembo fogunk látni mindent.

A h a r m a d i k  e l ő a d á s  legnagyobb ré
szét elfoglalja a természettudományok eredményei
nek leírása kezdve u Kant-Laplace-theoriájatól az 
embernek valamely állattól való származásáig. Lát
juk tehát, hogy a szerző ez eredmények terjedel
mének meghatározásában igen messzemenő kon- 
czessziókat tesz a természettudósoknak. Csak azon

következtetéseiket utasítja vissza, melyekkel átlé
pik a nekik szabott határt. Kérdéses, hogy a szerző 
engedményei mellett ezen visszautasítás még jo
gos- o ; de bizonyos, hogy bizonyos keresztyén fo
galmakat mégis igen meghajlítani és más érlelőm
ben magyarázni kénytelen. Bizonyos vallásos bon- 
söség mégis áthatja előadását.

Ezen előadás a túlságos engedmények hibá
ját osztja az előbbi két előadásai. Egyik som védi 
meg a keresztyéuség egóaz mélységét, hanem so
kat feladva megkönnyíti munkáját, hogy a mivei
teket megnyerje. De kérdés, hogy az a maradók 
még mogérdemlie a „keresztyénsóg“ nevet. Leg
alább kiolégitoni alig fog valakit. Es ha ezen elő
adásokat skopiikus miveiteknek mégis ajánljuk ezt 
azon reményben tesszük, hogy itt meg nőin állnak, 
hanem tovább hatolnak, hogy a meg nőin rövidí
tett, teljos kerosztyónség vigasztaló és üdvözítő oro- 
jénok birtokába jussanak.

S p e k t a t o r .

II. D llton : „Der Stundismus in Rusland.“ 
Studie und Erinnerung. Gütersloh. 1896. 59 lap.

A szerző leírja első találkozását a stundisták- 
kal. 1862-bin ogyházlátogatása alkalmával a chor- 
soni kormányzóságban két virágzó német kolóniát 
látogatott inog Rohrbachot és Worm sot. E bolyo
kon prédikálva a tolep lakói meghívták őt az ő 
„stunde“-jükre, a hol a hívek összegyűlve énekel
tek s imádkoztak s egy tisztes paraszt az Írást ma
gyarázta. Ez órán résztvovők nem szakadtak el az 
egyháztól, sőt az egyház logbuzgóbb tagjai voltak. 
Ez összejövetelnél részt vett két orosz paraszt is, 
hihetőleg a stundismus jövő apostolai a gör, kel. 
egyházban. A stundisták vagy is az irásolvasók 
gyorsan terjedtek az orosz nép között, mivel a gör. 
koleti egyházban nincs biblia olvasási tilalqm. A 
stundisták nőm is váltak ki az egyházból olointón 
— hanoin józan élet, a kép imtdís megszüntetéso 
és az Írás-olvasás által külömböztek a többiektől. 
Az üldözés és orőszakos térítés olőidézto azután a 
szakadást. A stundisták között szakadást okozott a 
baptismus. Az orosz kormány Dalton szerint azon 
hiszomben, hogy a luther. egyházra nagy csapást 
mér, boorosztette a baptistákat — a kik azután 
nem a luth. egyháznak, hanoin a gör. koleti egy
háznak tettek nagy kárt A stundistákat még job
ban fanatizálták és szerveztek.

A szorző mogeinliti a gör. kel. egyház misz- 
szióját a stundisták áltul leginkább veszélyeztetett 
területeken. Szorzotesek egész csupatja Jett me- 
nesztve azon vidékekre, de eredménytelenül; mert 
nem birtak boldogulni a stundistákkal. Megkezdő
dött az üldözés. A stundisták törvényszék elé hur- 
czoltattak — s az Ítélet többnyire felmentő vo!t; 
de a hónapokig tartó vizsgálat következtében a 
stundista család tönkre ment.

A szerző szerint valószínű, hogy a stundisták 
üldöztetése is meg fog szűnni. Uchtomski herczeg, 
a ki a mostani czárhoz közel áll, miután világkö-
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rüli útjában kisérte azt, igen meleg hangú czikke- 
ket közölt az üldözöttek érdekében. Végül befejezi 
meleg hangon Írott művét Pobedonoszeff azon sza
vaival: „vannak mélységek, melyekhez az állam 
hatalom nem nyomulhat és nem szabad nyomulnia, 
ha mindenkinek és minden egyesnek hite forrását 
zavarni nem akarja.“

Sz.

Die Geschichte des Reiches Gottes im alten 
und neuen Bunde. Zum Studium und zur unter- 
richllichen Behandlung von F. H. Kahle. -  9. 
Aufl. Breslau 1896. Carl Dülfer, (XXII és 460 old. 
néhány képpel és 8 térképpel.) Ára: 2'88 frt; köt
ve 3.30 frt.

Ezen bibliai történet a szerző szerint első sor
ban a seminariumoknak van szánva és pedig nem 
csak tankönyvnek a seminariumon belül, hanem ké
zikönyvnek is a seminariumból kikerültek számára, 
úgyhogy tanítók és vallástanárok is egyaránt hasz
nálhatják a tanításhoz való előkészülésnél. Mint 
ilyen kézikönyvet (Hilfsbuch) tanítóinknak és val
lásoktatással foglalkozó lelkészeinknek igen mele
gen ajánljuk egyrészt, mivel az egyház hitének ál
láspontján áll és másrészt mivel egészséges paeda- 
gogiai elveken épült,

A szerző könyvében nem csak pontos isme
retet akar közvetíteni, hanem a hitben való növe
kedésben is támogatni, építeni. A bibi. történetet 
nem egyes történetek, hanem Isten országa törté
netének alakjában adja elő és pedig a szent irás, 
káté és énekes könyv egymásra való vonatkozta
tásával. Az anyag tagolásában az osztó alapot a 
szent Írási szövegből veszi, amely a tárgyalásnál is 
a kellő becslésben részesül és kellőleg érvényesül.

Az e l ső r é s z  a teremtéstől a bábeli torony 
építéséig terjed. A m á s o d i k  r é s z  a patriarchák 
történetét (a.) Abraham b.) Izak, c.) Jákob és fiai) 
tárgyalja. A h a r m a d i k  r é s z  Izrael történetét 
adja elő. Ebben az egyes időszakok a következők:
1.) Izrael Egyptomban. 2.) Izrael a pusztában. 
3. Kanaan eltoglalása és lelosztása. 4.) Izrael a bí
rák alatt. 5.) Izrael Saul, Dávid és Salamon ki
rálysága alatt. 6.) Izrael mint feldarabolt biroda
lom. 7.) Izrael a négy világ birodalom alatt, A n é 
gy  e d i k rész az uj szövetség történetére megy át és 
abból a mi Urunk Jézus Krisztus történetét beszéli 
el mig az ötödik rész a keresztyén egyház törté
netével az apostoli korban bezárja a bibliai törté
netet. — Ehhez csatlakozik még egy rövid egyház
történeti függelék.

A szerző lehetőleg ragaszkodik a szentirási 
szöveg szavaihoz és a magyarázatnál szabálya az, 
hogy „az Írást az írásból“ kell magyarázni.

Dicséretes említésre méltók az egyes szaka
szok végén beszórt apologetikai exkursusok, mint 
pld. a teremtési történet végén (8. e.) vagy a bib

liai bevezetési tárgyú részletek (mint pld. Mózes öt 
könyvéről 136. 1. Józsue könyvéről 145. 1. stb.) va
lamint a földrajzi és általános történeti tárgyú fe
jezetek és megjegyzések, mind komoly egyházias 
tudományon alapulnak. Szóval a mire a tanítónak 
a bibi- történetbeli vallás oktatásnál szüksége van, 
az ezen könyvben megbízhatóan együtt van. A 
könyvhöz csatolt igen kimerítő tartalmi jegyzék és 
a név — és tárgy mutató megkönnyítik a haszná
latot. A képek és különösen a térképek is igen 
emelik a könyv gyakorlati értékét.

BELMISSIO.
Üdülöház a uöi alkalm azottak részére a 

berlini ipark iillitáson . A belmissio barátai már 
régi idő óta czélúl tűzték ki, hogy a kiállítások he
lyén is kifejtik a belmissio áldásthozó munkássá
gát. A kiállítások helyén nagyon sok ember verő
dik össze s így ott a bűn és gyalázat is helyet ta
lál. A sok női alkalmazott kisértésnek van kitéve 
a hullámzó embertengerben, A belmissio barátai a 
múlt évben Berlinben tartott iparkiállitás területén 
próbaképen üdülő házat emeltek a női alkalmazot
tak (felügyelők, elárusítók) részére. Ez üdülőház
ban az illetők olcsó pénzért étkezhettek, szabad per- 
czeiket a tágas és szép berendezésű olvasó terem
ben tölthették és az üdülőház gazdag könyvtárát 
használhatták. A ház vezetésére a belmissio terén 
már régi idő óta működő derék nőt nyertek meg. 
Az étkezésnél felszolgáltak előkelő berlini nők, úgy 
szintén a könyvtár könyveinek kiadásánál is, Áz 
illetők jóakarattal viseltettek az üdülő ház látogatói 
iránt s igyekeztek azok lelkére is hatni. Szerdán 
és Szombaton d. u. 5 órakor rövid istentiszteletet 
tartottak a berlini lelkészek e helyiségben, mely a 
női alkalmazottak részéről csak igen gyéren 
volt látogatva. Egy ily istentisztelet végeztével az 
egyik női alkalmazott esküvőjét tartotta az imate
remben.

A kiállítás bezártakor sokan hálájukat fejezték 
ki az intézet vezetőségének. Más alkalomkor még 
többet fognak tenni az irányban s külön üdülő há
zat emelnek a férfi alkalmazottak részére is.

Beküldetett. A kék kereszt egylet mun
kásságának leírásáért b. lapjában köszönetemet 
fejezem ki. Ámbár nem helyezek súlyt arra, 
hogy az egylet ügye feltűnést keltsen, mégis 
nagyon jé az, ha azok is értesülnek arréb ak ik  
a nép javát imádkozó szivükön hordják.

E mű sikere nem függ emberi tetszéstől, 
hanem egyedül Isten tetszésétől. (Apóst. csel. 
5, 38.) Mi az egyletet csak kis körben és ado
mányainak mértékéhez képest terjeszthetjük.

E lap szerkesztője által említett menház az 
iszákosok számára, mely más országokban ré-
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gen felállittatott, csak az esetben volna nálunk 
is felállítható, ha az ahhoz szükséges pénz meg 
lenne. Mi igen örülnénk, ha a könyöradoiná- 
nyok gyűjtését lapjában megindítaná*) s igy 
már most is e terv megvalósítását fö czélunk- 
nak tekintenénk.

Mindenesetre telette jó lenne, ha a törvény- 
hozás útján is akadályoznák az iszákosság bű
nének terjedését. A kék kereszt egylet azonban 
e téren csak ugv érhetne el eredményt, ha ki
váló és befolyásos egyházi egyéniségek is csat
lakoznának hozzá

Végűi még egy kis tévedését engedje helyre 
igazitanom. Angliában vannak u. név. .önm eg
tartóztató* egyletek, melyek a szeszes italok 
élvezete ellen általában küzdenek, de nincsenek , 
ott kék kereszt egyletek, melyek a szeszes ita- I 
lókkal való v i s s z a é l é s  ellen lmrczolnak.

KÜLFÖLD.
Németország. Az „Allgem. Lutü. Kirchenzei

tung“ — pünkösdi czikkéből különösen figyelemre 
méltónak tartjuk a következő részletet: „Már régen 
megkísértették emberi eszközök és művészetek ál
tal pünkösdöt előidézni s akként az egyház beteg 
testét meggyógyítani. Ha az egyház halandó lenne 
e gyógymód következtében már régen meghalt 
volna. Kisórletoztok az egyház szervezetével, al
kotmányával. Tény az, hogy ennek nagy jelentő 
sége van és jó, ha a Iuth. egyházba is az eddigi
nél nagyobb figyelemben részesül. De amint a 
beteg embernek nem használ az uj kabát, ha csak 
fris vért és uj életerőt nem öntenek ereibe, úgy 
mit sem használ a beteg egyháznak som a szer
vezet, alkotmány a szellem nélkül, a melylyel a fe
lülről „Krisztusban szervezett“ egyház hiányos 
szervezet mellett is orő és egészségben él. Kísér
leteznek methodisztiku8 művészetekkel. Angol és 
amerikai mintára a német evangélikus egyházban 
is mesterséges utón fokozni akarják a termést. De 
e virágok, melyeket mesterségesen ki kényszerítőt 
tek, hamar elhervadnak ; mert nincs óleterejök. Met- 
hodisztikus művészetre, beteges izgatottságra, ro
hamos ébresztgetésro építeni az egyház jövőjét — 
annyi, mint homokra építeni a házat. Végre a ret- 
borika művészetével, melylyol napjainkban kísérle
teznek, a szószék virtuozitással, mely annyira vi
rágzik, a mely a kor romlott Ízlésének a világnak 
tetszelegve áll szolgálatában a gyülekezetben még 
meglevő pünkösdi áldást csak elnyomoritják és 
a keresztyénség ezáltal is még jobban elvilágiaso- 
dik; mert a szószék tribünné, a gyülekezet at- 
henei publikummá változik. Zengő érez és pengő 
czimbalom az, idegen tűz a moly mellett a szív 
jéghideg marad. Emberi művészet nem eszközölhet, 
nem teremthet pünkösdi szellemet. Felülről, a

•) Adomán jókat az iszákosok számára építendő mén- 
házra szívesen elfogadunk és nyugtázunk. Szerkesztő.

mennyekből jön a pünkösdi áldás — egy szabad, 
teremtő ténye az Istennek, a melyet hivő, türelmes 
imával kell kérni“. Helyén valónak találjuk a 
figyelmeztetést arra nézve — hogy az emberi „mű
vészetekben“ túl sokat bizni nem szabad. Igaz 
nálunk e „művészet“ nagyon fogyatékos é9 hiány
zik az ima is. Nálunk mindent a „szervezettől“ 
vártak és hogy az mily sokat ér, két óv óta bőven 
volt alkalmunk tapasztalni. Az egyház mélyítéséhez 
hozzá nem járult, de elsekélyesitéséhez nagy mér
tékben.

A „Tiigl. Kdsch.“ szerint Németországban és 
Ausztriában 43.(XX) kolportőr foglalkozik a rémre
gények elárúsitásával és körülbelől 2ü millió em
ber alandó előfizetője azoknak. Ezzel szornben a 
keresztyén szellemű jó irodalom eltörpül. Szegény 
Guttenberg is elszomorodna, hogy jeles találmá
nyával ennyire visszaélnek.

Az anabaptisták számn az egész Németország
ban 26,850. A múlt évbon 2186 személyt fogtak az 
újrakeresztelők. A buzgóség rendkívül nagy e szek
tában ; mert daczára e csekély számnak rendkí
vül sokat áldoznak lapok és röpiralok kiadására. 
Ez évben uj könyvkiadó intézetet létesítettek 100.000 
márka alaptőkével, mely önkéntes adományokból 
folyt be.

Az üj porosz agenda lengyel ós litván nyelvre 
nagy gonddal fordiHatott. A wesztfáliai vidéken 
igen sok ev. lengyel munkás foglalkozik. Ezek szá
mára a münsferi konsisztorium két lengyelül he
lyesen beszélő lelkészt küld s gondoskodik arról is, 
hogy az ilyen lelkészekben a jövőben sem legyen 
hiány.

Belgium. Az ultramontaismus eldorádójábán, 
a hol majdnem minden tizedik ember apacza és 
szerzetes a közoktatásügy nem a legfényesebben 
áll. 1 millió iskulakötoles közül 360,000 gyermek 
nem tud írni és olvasni.

Francziaország. Az 1431-ben boszorkányság 
ürügye alatt elégetett orloansi szüzet bosszú isten- 
nőjoként tiszteli a róm. kath. franczia klérus és 
nép. Egy franczia püspök azt állította a napokban, 
hogy Isten kiválasztotta a tiszta ártatlan áldozatot, 
hogy azzal megváltsa Francziaországot, amiként 
megváltotta a golgathai áldozattal az emberiséget. 
Egy másik püspök pedig akként kiáltott fe l: „do
hunna, eszközöld ki a seregek Istenénél, hogy zász
lóinkat győzelem kisérjo ! El ne felejtsed, ha oda
fent Szt Mihálylyal és más szentekkel beszélgetsz 
a franczia ügyekről, hogy egy nagy darab húst 
Francziaország balfoléről elszakítottak, ahonnan te 
is származol.

Oroszország. Az utolsó hónapokban több 
oroszországi kerületben 60 külföldi leánykereskedőt 
fogtak el, kikot az illető szomszédállamoknak ki
fognak szolgáltatni. Az orosz diplomata Jonin Sán
dor dél-amerikai útleírásában azt mondja, hogy 
Argentiniába csak is ily kivitele van Oroszország
nak ós Ausztria-Magyurországnak. E gyalázatos 
emberkereskedéssel kizárólag a lengyel zsidók fog
lalkoznak s egészen szervezett banda az, melyet 
elég éberen a hatóságok nem üldözhetnek.



82

BELFÖLD.
Egyetemes nyugdíjintézet. Az egyetemes 

nyugdíj intézetnek a zsinati törvény szerint már ez 
évben életbe kellett volna lépnie. Az egyetemes 
nyugdíjintézet szervezetét megállapító szabályren
delet, melyet Glauf Pál, főesperes készített, ma már 
nyomtatásban is megjelent és közkézen forog- Az 
intézet e javaslata kell, hogy élénk megbeszélés 
és eszmecsere tárgyát képezze egyházi köreinkben. 
Mindenre volt idő — csak ez a nagyon is életbe
vágó intézmény késett.

MegvalJjuk, hogy igen csalódva tettük le e 
vaskos füzetet. Amit az új intézet nyújt özvegyeink
nek és árváinknak, az nem sokkal több mint a 
mennyit eddig nyújtottak az esperességi és kerü
leti intézetek. Gyökeres helyzetjavitást nem látunk 
az uj javaslatban, hanem igenis az esperességek és 
kerületek jogainak megnyirbálását és új erős eve" 
zést az egyházegyetem mindent elnyelő centralis- 
musa felé. Némely esperesség és kerület virágzó 
özvegy árva intézetének tovafejlődése tönkre téte
tik azon rendelkezés által, hogy az egyetemes nyug
díjintézet életbeléptetésével az esperességi és ke
rületi nyugdíjintézetekbe való belépés kötelező volta 
megszűnik.

A tagok részéről befizetendő alap és tagdíj 
nincs a jövedelemhez arányitva — hanem megtar- 
tatik a régi rendszer.

Nézetünk szerint a hátralék után fizetendő 4 
% is kevés s igy félős is, hogy túl sok leend a 
hátrálék.

Az egyetemes nyugdíjintézet új nagyobb jö
vedelmi forrásairól is lehetne gondoskodni, ha meg
alkottatnék az egész egyházra nézve a tüzbiztosi- 
tási szövetkezet, melynek jövedelme bizonyára na
gyobb lenne, mint a mennyit jelenleg a nyerész
kedő társulatok fizetnek. Jövedelmező lehetne, ha 
a tankönyveket és énekes könyveket az egyház
egyetem maga adná ki. Kérdés, nem lenne-e jobb, 
fia az esperességi és kerületi özvegy-árva intézetek 
mellett megalkottatnék az egyetemes egyházi élet
biztosító intézet akként, amint az Mecklenburgban 
már régóta fennáll.

A javaslat sokszor hangsúlyozza a lelkészi 
fizetések 800 frtra való kiegészítését az állam által. 
Az államsegélyről jobb nem beszélni — most a 
kath. autonómia kérdése van szőnyegen. El kell 
hallgattatni azokat, kik nyugtalankodnak. Velünk 
puszta ígéretekkel is lehet végezni 1

A javaslat helyes intézkedése, hogy a kény
szer nyugdíjazást törli.

Válasz. Az „Ev. egyház és iskola“ 23-ik szá
mában a következő sorokat olvassuk: „A Luther

társaság kis bizottsága gyűlést tartván, a Melanch- 
ton életrajzára kitűzött pályadiját Pethes János 
csurgói állami tanitóképezdei tanárnak Ítélte oda. 
Szeberényi Lajos házaló által terjeszti Csaba kör
nyékén az evang. vallásos iratokat ; 4 hónap alatt 
eladott 639 frt értékű 1440 darabot, ebből azonban 
csak 31 darab a Luther társaság kiadványa. Nos 
ennek oka is van ? 1 azokat olyan frázisokkal, hogy 
ráfogás, félreismerés, gyanúsítás stb. nem szüntet
heti meg a választmány sem.“ Az igazság ked
véért a valódi okot megnevezni tartozom. A társa
ság által segélyezett kolportőr a következő egyhá
zakban működött: Csaba, Mező-Beróny, Szarvas, 
Tót-Komlós, Orosháza, Tót-Bánhegyes, Alberti, 
Ambrózfalva, Pitvaros, Megyes-egyháza. Több 
egyházba is elment volna, de a megyei en
gedély igen sokáig késett. Az ok pedig az, 
hogy a Luther-társaságnak csak egy tót kiadványa 
van (Zathurecky „Rozprávnik“) s e vidéken esak 
a tót közönség vásárolt s magyarnyelvű vallásos 
iratnak nincs keletje ; mert a magyar ev. nép a 
politikai eledelt kedveli vidékünkön. Próbát tettem, 
amennyiben a kolportőr bizonyos napokon csak 
magyarúl olvasó közönséget keresett fel és pedig 
nem csak a Luther-társaság kiadványaival s az 
eredmény nagyon lehangoló volt — alig árusított 
el egy két könyvet. A tót hivő nép mohón kap az 
aszketikus könyvek után. Csabán a nép maga nyo
matott ki ez évben egy 600 lapot tartalmazó asz
ketikus könyvet a saját indításából és költségén és 
ez már 10 év alatt az ötödik vaskos könyv. Ehhez 
fogható példát a külföldön is alig találunk. A to
vábbi következtetést az olvasóra bízzuk. Sz.

Katholikus autonómia. Figyelemre méltó 
Vaszary Kolos herczegprimás pásztorlevele, melyet 
az autonómiáról és a kongresszusi képviselő-válasz
tók összeírásáról irt a papsághoz. Azt óhajtja, hogy 
a nép alaposan kioktattassék arra nézve, kire adja 
szavazatát a kongresszusi képviselők választásánál. 
Erre vonatkozólag ekként szó l: „Népünk iránt tel
jes bizalommal lehetünk, ha kellőkép kioktatva 
lesz.“

De azok között, Krisztusban kedves testvéreim l 
kik az autonómiát szervező kongresszusba bejutni 
kívánkoznak, találkozhatnak olyanok, kiknek ke
resztlevelükön kívül más képesítésük alig van ; 
olyanok kiket szereplési vágy és nem az egyház 
szeretete, feltűnni akarás és nem vallásos buzgalom 
hevít; olyanok kiket nem egyházias tudás, hanem 
világias felfogás és törekvés igazgat; olyanok kik 
„ámbár megismerték az Istent, nem úgy dicsőítik 
mint Istent, hanem hiúkká lettek gondolataikban 
és meghomályosodott az ő szivök“ (Róm. 1, 21.); 
olyanok, kikről az Apostol mondja, hogy „önsze
retők, kevélyek, háládatlanok, szeretetlenek, béké
teknek, istenes életet szinlők ugyan, de annak ere
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jét megtagadják“ (II. Tim. 3 ,2—5.) Már pedig félő, 
hogy valamint James és Mambre ellenállottak Mó
zesnek, úgy ezek is ellenszegülnek az igazságnak 
(II. Tim. 3, 8.), sőt, hogy „az Isten igazságát ha
zugsággal cserélik fel (Róm. 1, 32.) más alapot 
akarván vetni Krisztus Urunk egyházának, mint a 
melyet ő vetett.“ Helyén valónak találjuk, hogy a 
prímás nem óhajtja még az egyház külső dolgaiba 
sem beleszólását azoknak, kik szívvel lélekkel nem 
az egyházéi. Nálunk erre a zsinat összehívásánál 
sem fektettek súlyt. A róm. kath. laikusok hiába 
áhítoznak az ikorelnökség után; mert ott erről szó 
sem lehet. A róm. kath. egyház hierarchia nélkül 
nem állhat fen s azért nagyon szűk körben fog 
mozogni az autonómia. Vaszary szerint az auto
nómia óhajának tartalma nem egyéb, mint hogy a 
róm. kath. egyház saját ügyeit, menten az állami 
gyámkodástól, önállólag intézhesse s ez törvényi
leg biztosittassék. Az autonómiával és óriási va
gyonnal rendelkező róm. kath- egyház még hatal
masabb lesz hazánkban, mint eddig volt. Ez a ha
talom jutalom lesz az egyházpolitikai károkért.

A „Religio“ szerint a püspöki kar még 1893- 
ban bizottságot küldött ki a maga köréből, hogy 
megállapittassék az, a mi nem vonható be az au* 
tonomia körébe. A nevezett lap szerint nem lehet- 
szóba hozni és tárgyalni a katholikus kongresz. 
szuson : 1. bit és erkölcstani kérdéseket, egyházi 
törvényeket, pápai vagy zsinati vagy püspöki egy
házkormányzati határozatokat, azok felülbírálásá
nak szándékával, azok el vagy el-nem fogadásának 
czélzatával. 2. Az autonómiai tárgyalás keretén kí
vül esik, mint Istentől megalapított hierarchiai 
tény és eljárás, az egyház megyék, püspökök, szer
zetes rendek stb. közlekedése a római szentszékkel.
3. Az egyházi szószék, a káté és általában a val- 
lástanitás tárgya és módszere, a hittanárok és hit
oktatók viszonya a főpásztorhoz, a papnevelés és 
theologiai tanítás szervezete és kezelése. 4 Liturgiái 
ügyek, ritus, szentségek, szentelmények, az egyház 
hivatalos és isten tiszteletbeli nyelve, ünnepek, böj
tök stb. 5. Az egyházi fegyelem gyakorlása. 6. A 
tisztán egyházi, istentiszteleti, úgy szintén egyházi 
(papi) nevelési és tudományos czólokra tett alapít
ványok kezelése és ellenőrzése. 7. A püspöki és 
magán kegyúri valamint a szabadadományozásu 
plébániák betöltése“. E pontozatokból is látható, 
hogy a kongresszus nem árthat a róm. kath. egy
háznak.

Ugyancsak a „Religio“ 46-ik száma válaszol 
azon kérdésre, hogy váljon lehet-e a gymnasiumi 
és főiskolai ifjúság előtt az autonómiáról nyilat
kozni? Válasza a következő: Ezt a tanítást meg
engedi a dolog természete s az illető ifjúság lelki 
érettsége, mi az autonómia egyéb, mint a kath. 
vallás és egyház szabadságának védelme ? A hívek 
kötelesek az egyházat az ő önállóságában oltalmazni.

Minden hívőnek hitvallónak s korunkban kiválóan 
hitvédőnek kell lennie. Ezt az ifjúság előtt nem 
csak lehet, de kell is fejtegetni, hogy lelkiismerete 
a férfikor kötelességei számára elő legyen ké
szítve“.

Testvérek ölelkezése. A „Debr. Prot. Lap- 
22-ik száma egy ivén leírja azon eseményt, a mi
dőn nem régen Radácsi György sárospataki akadé
miai igazgató 37 hittanhallgatóval meglátogatta 
Pebreczent, „a kálvinista Rómát, az iskolák vá
rosát, a tőzsgyökeres és józan magyarság fészkét“- 
A debreczeni tanári kar fogadta a theológusokat a  
vasútnál, — beszédek s kölcsönös üdvözlet el
hangzása után a kollégiumba mentek s onnan este 
a Nagyerdőre majálisra majd a Hortobágyra. Meg
szemlélték a város nevezetességeit s azután ban
ketten vettek részt — s onnan vidám nótázással a 
vasútra mentek. A nevezett lap ez eseményben a  
ref. liberális és konzervatív theologiai irány 
szövetségét és uj korszakot lát

Egyházi események. — Az iglói egyház 
gyülekezet dr. Walser Gyula s. lelkészt választott* 
rendes lelkészének. — Az abelovai (Nográd m.) 
egyházban a nagy korteskedések miatt 'a lelkész- 
választó közgyűlés elhalasztatott. Úgy látszik, hogy 
Nográdban — ezen minta esperességben — meg
szűnt a csendes választások korszaka. Ezúttal csupa 
bonszülött jelöltetett: — Válások János liptó szt. 
miklósi s. lelkész a rusavai (Morvaország) egyház 
által rendes lelkésznek választatott. — A pozsonyi 
lyeeumhoz vallástanárnak választatott Holch Otto 
f.-lövői tanár. — Bodnár Gyula b.esabai s. lelkész 
a bukóéi (Nyitra m.) egyház administrátorává ne
veztetett ki. — A tiszaföldvári ev. egyházban május 
24-én lett átadva a gyülekezet érdemdús agg leL 
készének, Masznyik Jánosnak, a királyi kitüntetés
jele a koronás érdemkereszt. — Duka Tivadar az 
eperjesi kollégiumban 1000 frt alapítványt tett.

Evangelizáczió. A franzfeldi evangelizécziá 
ügyében két nyilatkozatot kaptunk. Az egyik az 
ottani lelkész úrtól, a másik azon közösség veze
tőitől ered, melynek körében működött az illető 
evangelizátor. Szükségesnek tartottuk a dolgot 
minden oldalról megvilágositani—- hogy az ily evan
gelizátorok elől elzárassék egyházunk. Dunántúlról 
is vettünk újabb értesítést, mely szerint Feinsilber 
ott a lelkész tilalma daczára is megtartotta evan- 
gelizáló kísérleteit s a hallgatóság bőven ellátta őt 
pénzzel. A két nyilatkozat a következő :

Nagy tiszteletű szerkesztő ur 1
Miután az én személyem is be lett vonva 

Feinsilber evangélista ügyébe, melyet becses lapja 
közölt, kérem nagytiszt, szerkesztő urat, szívesked
jék jelen rövid nyilatkozatomnak helyt adni.

Nem tudom kitől hallotta nagytiszt. Schmidág 
tiszttárs úr, hogy én Feinsilbernek a nazarenusok



84

elleni sikeres működéséről kész vagyok kedvező 
bizonyítványt adni. E tekintetben, mint az igazság
nak teljesen megfelelőt, fenntartom azon nyilatko
zatomat, melyet nagytiszt, szerkesztő ur becses lap
jának múlt számában közlött. Tény az továbbá, 
hogy Feinsilber evangélistának az itteni működést 
többé nem engedhettem meg és pedig olyan nyi
latkozatai miatt, melyek az egyháznak árthatnak. 
Ezen tilalomra még az is késztetett, hogy általa 
egyenetlenkedés keletkezett még a magán közösség- 
beliek közt is. Ez utóbbiak viszont az ón tilalma
mat is tekintetbe vették, a midőn Feinsilbert ki
zárták. Ez az igazság.

Franzfeld, 1897. junius 14-én.
Kiváló tisztelettel 

Bolius Károly,
ev, lelkész.,

Nagytiszteletű szerkesztő úr!
Becses lapjának 5-ik számában tőlünk egy 

nyilatkozat jelent meg. Mivel Nagytiszteletű szer
kesztő ur ezen nyilatkozatunkhoz azon megjegyzést 
fűzte, hogy az homályos, azért az ügyet, a mely 
körül a kérdés forog, ezennel az igazság alapján 
röviden leírni kívánjuk. A dolog igy áll.

Közösségünk a folyó évben Feinsilber test
vérrel Lázat akart venni avagy építeni és pedig 
szegény árva gyermekek elhelyezésére, a mely ház
ban közösségünk számára egy terem is berendez- 
tetett volna. Feinsilber majd ezen, majd amaz ház
birtokossal alkudozott ezen czélból, mig végre a mi 
tudtunk és beleegyezésünkkel a mi közösségünkhez 
tartozó egyén házát vette meg. Feinsilber azonban 
nem sokára mást gondolt s egy más házat vett 
meg, azonnal szerződést csináltatott, hogy a ház 
telekkönyvileg az ő nevére irattassék. O ezt a mi 
beleegyezésünk nélkül, akaratunk ellenére tette, 
mert hisz mi vele együtt a fent előbb említett há- \ 
zat vettük meg. A közösség tagjainak kellett volna 
a házvételre áldozatot hozniok, s Feinsilber mégis 
saját nevére Íratta a házat. Ez volt az egyenetlen
ség oka, melyet első nyilatkozatunk említ. Mi Fein
silbert felelőségre vontuk, de ő igazságtalanságát ^

nem akarta belátni s beismerni, mi miatt neki kö
zösségünkben a tanítást mindaddig megtiltottuk,, 
mig igazságtalanságát beismeri. Mivel 0  ezt nem 
tette, s lelkész urunk is megtiltotta neki községünk
ben a munkálkodást, azért zártuk ki azután Fein
silbert közösségünkből, s megtiltottuk neki minden 
korra a tanítást közösségünkben.

Az tehát, a mit első nyilatkozatunk mond, 
hogy nem igaz, mintha mi Feinsilbert kizártuk volna, 
az arra vonatkozik, hogy mi Őt nem egyházellenes 
irányzata miatt zártuk ki, mert az ok erre azon 
igazságtalansága volt melyet elkövetett. Mielénk 
ugyanis felelet adásra azon kérdés lett terjesztve, 
váljon tény-e az, hogy mi Feinsilbert egyházelle- 
nessége miatt zártuk ki. Ezen kérdésre adtuk mi 
azon feleletet, mely azután becses lapjában meg
jelent. Egyliázellenes irányzat miatt a lelkész úr 
tiltotta meg neki a munkát, velünk szemben Fein
silber sohasem nyilatkozott az egyház ellen, habár 
mi egyetmást o tekintetben ki is éreztünk belőle.

Franzfeld 1897. junius 14-én.
A mi közösségünk nevében 

Kiváló tisztelettel
Ruppenthal János 
Hittinger József

idősbek.

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

Sz. >. Sí. Várom a biztos tudositést az említett ügyre
nézve.

M. E. E. A füzeteket köszönettel vettem s hogy e szám
ban nem közölhettem, annak oka távollétem.

B. T. B. Közügyben nincs alkalmatlankodás és hely
reigazítást szívesen közlök.

Lapunk jelen számával szétküldtük 
a Külmisszió 2-ik számát.

F e lh io á s  64őfüzefésí?e !
Lapunk jelen számával befejezte 5-ik félévi pályafutását. Igen kérjük hátrálékos 

előfizetőinket a hátrálék beküldésére — a féléves előfizetőket pedig előfizetésük 
megujitására. Az előfizetési pénzek az alólirott czim alatt küldendők:

Békés-Csaba 1897. runius 30.

Az „Ev. Egyházi Szemle“
kiadó hivatala.

Nyomatott B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1897.



KULMISSZIO.
AZ „EVANG. EGYHÁZI SZEMLE" melléklete.

Szerkeszti :

S c h ö l t e  Ödön
e», lutli. lelkÓHz Agfulváu.

Melléklet az ,  E. E. S:.m £ i k  számához. (££. é v i .  ö .  s / . j  B.-Csaka, /S it 7. Junius 3 0 .

A ,.K ii I m i s H z i A“ szellemi ré
sz it illető összes közlemények A g- 
f a 1 v A r a (Sopron megye) kül

dendők.

Az »E. E Szemle" olvasói a ,K ül- 

niissziótu dijtnlanül k ípják.

'  *  Madagaszkár
v ag y :  az evargéliKusmiss^ió és a jezsuiták.

Az egész protestáns világ sajHjja mély 
felháborodással tárgyalja most azon ég
bekiáltó jogtalanságokat és \1sszaéléseket, 
melyeket a franczia jezsuiták Madagasz
kár evangélikus missziója ellen kifejelitek. 
Nem mernénk ilyen vádakkal fellépni a 
magokat szintén kereszténynek nevezó 
katliolikus misszionáriusok ellen, hogy 
ha az adatok, melyeket ezennel mi is 
közzé teszünk nem volnának egytöl-egyig 
hiteles okmányokkal igazolva.’

Az Alrika délkeleti oldalán fekvő 
Madagaszkár nagyságra nézve a föld har
madik szigete. Területe körülbelül l(HR) 
négyszögmértfölddel meghaladja a német 
birodalom területét, lakosainak száma 
azonban csak 4 és fél millió. A gazdag 
és termékeny sziget közepén, magas hegy
oldalon fekszik a UHUK) lakossal biró, 
szép főváros: A n t a n a na ri v ó, mely vá
ros a* szigeten uralkodó hóvá népfaj kul
turális központja. Mert a hóvák nem vad 
és műveletlen nép többé, hanem ellenke
zőleg, kimondták az általános tankötele
zettséget, rendezett államiságuk, humánus 
törvényeik, közép és főiskoláik vannak 
— s mindezt az evangélikus misszió hozta 
létre.

Ugyanis a nagy londoni misszióegy
let már 1818-ban kiküldött két hittérítő 
családot Madagaszkár szigetére s bár ezen 
két család hat tagja közül a kedvezőtlen 
éghajlati viszonyok miatt már 7a év alatt 
öten meghaltak, 1820-ban mások léptek 
helyükbe, kik oly nagy áldással működ
tek, hogy csakhamar Madagaszkár lett 
az evang. misszió legáldottabb s legered

mony estibb munkamezeie, hol különösen 
I. Radnma királysága alatt ezer meg ezer 
bensziilött tért át az evangélikus hitre, 
kik közül másfél évtized alatt 30.000 ta
núit meg olvasni és írni s kik között 
csakhamar sok ezer hova nyelvre fordí
tott biblia forgott közkézen

Ezen gyors és nagy fellendülés után, 
mint derült égből a villám, hirtelen nagy 
megpróbáltatás nehezült a inadagaszkári 
fiatal evang. egyházra. I. Hadarna meg
halt s 12 felesége közül, a többi tizenegy 
s Rakatoké trónörökös meggyilkoltatása 
után 1. Ranavalóna királynő ragadta ma
gához az uralmat. A meggyilkolt trón
örököstől, kit a hittérítők neveltek, mél
tán sok jót vártak a keresztények. Jelle
mére szép fényt vet, hogy inig szemelát- 
tára sírját ásták, arra kérte gúnyolódó 
hóhérait, engedjék néhány porozig csend
ben imádkozni.

I. Ranavalóna királynő alatt’ ki po
gány létére a pogányság hatalmát vissza 
akarta állítani s evégett a kereszténység 
kiirtását tette ezéljává, megkezdődött a 
madagaszkári evang. egyház üldöztetése, 
mely 1836—1861-ig, tehát teljes 2-> éven 
át tartott s mely * az ujabbkori misszió 
történetének egyik legmeghatóbb fejeze
tét képezi. Több mint 100 hit valló szenvedett 
ezen idő alatt mártiromságot az evange- 
liomért, a férfiak és a nők, a legfőbb ne
messég és a rabszolgák közül. Ezen hit
hősök szenvedése s halálának története 
valóban könnyekre indít. De mint min
denütt »  keresztény egyház történetében 
úgy itt is a mártírok vére volt az a mag, 
melyből az egyház nj életre éledt. Midőn 
ez a vérengző királynő fétisektől s bál
ványpapoktól környezve 1861-ben meg
halt, hétezerrel több keresztény volt a
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szigeten, mint a negyedszázados üldözés 
megkezdése előtt.

Halála után 7 évre, 1868-ban II. Ra- 
navalóna keresztény királynővé koronáz
tatta magát s a keresztény vallást állam
vallássá emelte. Ezen idő óta a hóvák, 
királynőjük példáját követve, tömegesen 
tértek a keresztény hitre s térítésükön 
leginkább a következő négy evang. misz- 
sziótársulat fáradott: 1) 1818. óta a már 
emlitett londoni misszióegyesület; 2)
1864. óta az angol püspöki hitterjesztő 
társulat; 3.) 1867. óta a quäkerek s 4) a 
norvég lutheránusok, mely utóbbiak leg
inkább az észak és dél betszileói kerü
letben több kitünően berendezett gyüle
kezetét gyűjtöttek. Ez a 4 evang. misz- 
szióegyesiilet az 1894. év végén 300.000 
keresztényt s 436.000 katechumenust, ösz- 
szesen 745.000 követőt gondozott, kik 83 
európai hittéritő s 1422 bensziilött felszen
telt lelkész vezetése alatt állottak ; a 
misszióiskolákat pedig 150.000 gyermek 
látogatta. A madagaszkári evangélikusok 
körülbelül egy ötödrészét képezik mind
azoknak, kiket az összes evang. misszió- 
társulatok egy század alatt térítettek meg 
a pogányok közül.

Franczia jezsuiták a pápás egyház 
ismert szokása szerint már 1852-ben be
törtek ezen evang. misszióterületre is s 
1894-ig 41.000 keresztényt s 95.000 kate
chumenust, összesen 136.000 követőt gyűj
töttek. Misszionáriusainak száma ugyan
akkor 89, tehát hattal több volt, mint az 
evangélikus hittérítőké.

Természetes, hogy az ilyen tömeges 
áttérések alkalmával sok tisztátalan elem 
is felvéteti magát az egyházba, s a misz- 
szionáriusok be is vallják, hogy mint 
otthon, úgy ott is, sok konkoly is van a 
gyülekezetben. De mivel Isten olyan egy
házat akar a pogányok között „amelyen 
nincsen szeplő vagy ráncz, de amely 
szent és hiba nélküli“ (Eféz. 5, 27.) azért 
újra meg újra tisztulási időt küld az ilyen 
tömeges áttérésekre, mikor a pelyvát a 
szél elfujja s csak a tiszta búza marad 
meg.

Ilyen tisztulási idő jött most ismét a 
madagaszkári fiatal ev. egyházra, pusz- 
titva mint nyáron a jégeső' vegromlással 
fenyegetve ezen oly sok szép reménynyel 
biztató mezőt, úgy, hogy látva az ottan 
történő dolgokat, aggódva kérdezhetjük: 
„Hogyan fog ez végződni?“

Francziaország már régen vágyódott

ezen gazdag és termékeny sziget után s 
ezen vágya 1895. szept. 30-án teljesült, 
midőn Antananarivo elfoglalásával a hó
vák hatalma romba dőlt s a győzelmes 
franczia hadsereg meghóditotta az egész 
szigetet s biztosította rajta Francziaország 
uralmát. Ezen győzelem hire nagy aggo
dalomba ejtette az evang. misszió bará
tait, mivel ismeretes tény, hogy Franczia
ország saját gyarmatain csak franczia 
nemzetiségű misszionáriusokat tűr #meg. 
Ezért űzték el a franeziák Tahiti és a 
Loyality szigetekről az angol hittérítőket, 
ezért kellett a politikailag teljesen ártal
matlan amerikai misszionáriusoknak is 
távozni az afrikai Gabun és Ogovaiból.

* S akik attól féltek, hogy most a mada- 
gaszkári e^ang. missziót is hasonló sors 
érheti, nem csalódtak : agodalmuk már 
is nagy^szt beteljesedett. A franeziák, 
kik otthon alig tűrik meg a jezsuitákat, 
gyarmataikon legjobb szövetségeseiknek 

! tekintik őket, azért alig hogy elfoglalták 
Madagaszkárt, valósággal ráuszították a 
jézsuitákat az evang. misszióra, mi an
nál könnyebb volt, mivel ezek már úgyis 
lesték a kedvező alkalmat, hogv mikor 
ragadhatják a minden védelemtől meg
fosztott evang. gyülekezeteket magokhoz.

De tartsunk lépést a dolgok fejlő
désével. A győzelmes franeziák a kedé
lyek megnyugtatása végett először teljes 
vallásszabadságot proclamáltak a szigeten 
s Madagaszkár első kormányzójává La
roche személyében egy- franczia protes
tánst neveztek ki, aki lehetőleg pártatla- 
núl és igazságosan akarta a szigetet kor
mányozni. Igaz, hogy azon rendeletével, 
hogy a franczia nyelv a sziget összes is
koláiban tanitassék, nem kis zavarba hozta 
az angol és norvég nemzetiségű evang. 
misszionáriusokat, de a franczia protes
tánsok segitségére siettek az ezen rende
let által veszélyeztetett evang. missziónak, 
a mennyiben a párisi ev. misszióegylet 
azonnal három kitűnő erőt u. m. Krüger 
párisi misszióintézeti tanárt, Lauga rhei- 
mszi lelkészt s Escande misszionáriust 
egy időre átengedte a madagaszkári ev- 
misszió-egyesületeknek, hogy azoknak az 
első zavarban segítségükre legyenek.

A jézsuiták nagy lelkesedéssel fo
gadták a franczia uralmat s mindent el
követtek, hogy a franczia hatóság kegyét 
megnyerjék. Először is a rágalmazás 
fegyveréhez nyúltak, amennyiben az ev. 
misszionáriusokat franczia ellenességgel

♦
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vádolták s nyíltan hirdették, hogy Mada
gaszkáron a katholikns francziát, az 
evangélikus pedig angolt jelent De «‘le
inte nem sokat «a4oL el ezen aljas fegy
verrel,* mert az önérzetes Laroche nem 
alacsonyitotta le magát eszközzé a jezsu
iták kezében. Éhez járult, hogy 1896. ta
vaszán véres forradalom ütött ki a j>o- 
gány henszii lőttek között, melynek czelja 
volt a írancziák elűzése s a keresztény
ség kiirtása. Vad hordák támadtak úgy 
az evang. mint a kath. misszió állomá
sokra, melyek számos templomot és ká
polnát felgyújtottak s földig romboltak, 
több keresztény misszionáriust, köztök 
egy angol hittérítőt családostul meggyil
koltak s nem kímélték saját keresztény 
honfitársaikat sem, kik közül sokan a 
legembertelenebb kínzások között is hő
siesen tettek vallomást az UrJézus Krisz
tusról s inkább meghaltak semhogy meg
tagadták volna evangélikus hitüket. Oly 
borzasztó volt ez a lázadás, hogy azanta- 
nanarivói magaslatról tekintve, hosszú 
időn át, éjjel minden irányban piroslott 
az égbolt a felgyújtott keresztény falvak, 
templomok, iskolák, misszióházak vissz
fényétől s maga a kitűnő norvég luth. 
misszió több mint SO templomot vesztett 
el a forradalom ideje alatt.

A jezsuiták ennek daczára sem riad
tak vissza azon iszonyú bűntől, hogy a 
forradalom kitörésével az általok gyűlölt 
evang. misszionáriusokat vádolják, k vég
ből vad hajszát indítottak ellenük s kü
lönösen Laroche kormányzó ellen, kinek 
meg nem bocsáthatták, hogy nejével ren
desen látogatta a megérkezett franczia 
evang. lelkészek által tartott istentisztele
teket, mely lelkészek megjelenése meg
hazudtolta a madagaszkáriak előtt a je
zsuiták azon hamis állítását, mintha fran
czia és katholikns csakugyan egyet je
lentene.

A Larpche elleni vad hajszában fel
használták a jezsuiták a franczia sajtót, 
melynek akárcsak nálunk, még úgyne
vezett „liberális“ orgánumai is a kleriká- 
lizmusz szolgálatába szegődtek. Gyenge
séggel vádolták a felkelőkkel szemben 
és sürgősen követelték visszahívását, mi
vel nem szolgálja elég erélylyel a fran
czia (értsd katholikns) érdekeket s azzal 
gyanúsították, hogy az angol misszió- 
egyletek kegyeit koldulva, nagy jutalom
ban s elnézésben részesíti azokat. A je
zsuiták a szó szoros értelmében „késhe-

I gyig“ menő hírlapi támadást intéztek az 
igazságos, de általok gyűlölt „protestáns“ 
Laroche ellen s tendeneziózus czikkeik- 
kel annyira felzúditottak ellene a sovi
niszta franczia közvéleményt, hogy Lo
bon franczia gyarmatügyi miniszter, an
nak kijelentése mellett, hogy Laroche 
mindéjjelkiösméretesen hajtotta végre ren
deletéit, kénytelen volt őt 18%. szept. 
14-én visszahívni. Laroche utolsó nemes 
tette a rabszolgaság eltörlése volt.

Ltod ja a katholikns vallásit Gallieni 
ezredes lett. Lz minta sziget teljhatalmú 
diktátora 18%. október havában foglalta 
el állását s borzasztó kegyetlenség kifej
tésével egy negyed év alatt legyűrte a 
lázadást s helyre állította a franczia ka
tonákkal elárasztott szigeten a nyugalmat. 
Sajnos azonban, bogy bár a teljes val
lásszabadságot ő is proklamálta, tényleg 
mégis a jezsuiták pártjához szegődött s 
egész eddigi működésével az evang. misz- 
szió ellenségévé bizonyult.

Alig vette át Galliéni a kormányt, a 
jezsuiták azonnal kiadták a jelszót az 
evang. gyülekezetek erőszakos áttérité- 
sére. Mindenek előtt a franczia katona
tiszteket kerítették befolyásuk alá, kik
nél aztán az evang. gyülekezetek legte
kintélyesebb tagjait s vezető embereit tit
kos összeesküvők gyanánt feljelentették.
Ha ezeket erre bebörtönözték, akkor a 
jezsuiták 50—60 főnyi fegyveres csapat
tal bevonultak a vezéreiktől megfosztott 
községekbe s annak kijelentésével, hogy 
bár a szigeten vallásszabadság van, de 
Francziaország tetszését csak az szerez
heti meg, ki katholikussá lesz, elfoglal
tatják a papjától megfosztott, árván álló 
ev. templomot s a népet misére ker
getik.

Mivel a kath. hittérítők kivétel nél
kül Írancziák, azon újabb rendeletet erő
szakolták ki Galliénitől, hogy ezentúl a 
sziget valamennyi iskolájában a franczia 
nyelv ne csak tantárgvúl, hanem a tan
tárgyak fele francziáúl taníttassák, miál
tal halálos csapást mértek az evang. is
kolákra. -  A kormányzó a jezsuiták ás- 
kálódására lefoglalta a londoni s quiiker 
misszióegyesiilelek által 150.000 frankon 
épült s évi 40.000 frankon fentartott an- . 
tananarivói eváng. missziokórházat, s*»rt* 
a jezsuiták épitenek egyet, hogy a nép e 
tekintetben is reájuk legyen utalva; —
továbbá megtiltotta az evang. misszio- 
orvosoknak mindaddig a gyógyítást, inig



franczia egyetemen nem szereznek dók- i 
tori diplomát s most mindenütt franczia 
jezsuita orvosok lépnek helyükbe; — vé
gül Réunion szigetére száműzte a sze
rencsétlen 111. Ranavalóna királynőt, kit 
a jezsuiták mindenképen át akartak a 
kath. egyházba téríteni, de a ki minden 
csel és erőszak daczára hű maradbevang. 
hitéhez s csodálatos hűségével visszatar
totta alattvalóit is attól, hogy engedve az 
erőszaknak tömegesen pápistákká legye
nek.

A jezsuiták ezek után mind vakme
rőbben léptek fel az evang. misszió ellen. 
Csak az egy i m e r i n a i  kerületben 12 
templomot raboltak el 1/2 év alatt az 
evangélikusoktól; egyet épen akkor, mi
kor evang. istentisztelet volt benne. Fegy
veres bandák kíséretében faluról-falura 
járva, nyíltan hirdetik, hogy mindazon 
madagaszkáriak, kik hozzájok nem csat
lakoznak, agyonlövetnek s hogy legkö
zelebb az összes evang. templomokat föl
dig lefogják romboltatni. Az evang. gyer
mekeket czinkosaik által erővel a nép 
által gyűlölt kath. iskolákba hajtatják, 
mely erőszak nagysága abból látható, 
hogy mig a sziget elfoglalásakor csak 
26.729 gyermek járt a kath. iskolákba, 
addig ezek száma 1V4 év múlva 65.300-ra 
emelkedett.

Sokáig tartana, ha a jézsuiták erő
szakosságát egyenként felsorolnók, azért 
végül azon megsemmisítő Ítéletet közöl
jük, melyet Escande franczia ev. misszi
onárius mondott rólok s mely igy szól: 
„Milyen szomorú ez a kép! Mily meg- i 
alázó ránk francziákra, ha látjuk, hogy 
Madagaszkáron ilyen emberek képviselik 
hazánkat! Ha látjuk, hogy a megfélem
lítés és erőszak minő fegyvereit használ
ják fel a propaganda czéljainak előmoz
dítására ; hogyan fenyegetik a benszülöt- 
teket a vezérletük alatt álló hordák tá
madásával ; hogyan Ítéltetik el a benszü- 
lött hivatalnokokat mint közönséges lá
zadókat csak azért, mivel nem akarnak 
katholikusokká lenni s nem kedveznek 
féktelen prozelitáskodásoknak; — ha 
halljuk, minő hamis feljelentéseket tesz
nek az evangélisták s evang. tanítók el
len, hogy azok bebörtönöztessenek s így 
templomaikat és iskoláikat vad erőszak
kal magokhoz ragadhassák, úgy arra a 
meggyőződésre kell jönnünk : Franczia- 
ország legnagyobb ellenségei Madagasz
káron nem a fahaválok (benszülött rabló

bandák), akik pedig elég gonoszok — ha
nem a jézsuiták.“

Látjuk, hogy Madagaszkáron égbe
kiáltó a helyzet. farkastermésze-
töket újra be akarnák egyszer mutatni 
a világnak, úgy küzdenek Róma fiai az 
erőszak fegyverével Krisztus nyája ellen. 
Ezen üldözés nagyban hasonlít ahoz, 
melyet hazai ev. egyházunk szenvedett 
el kétszáz éven át a jézsuitáktól.

A franczia protestánsok, különösen 
az ottani maréknyi lutheránusság min
dent elkövetnek, hogy madagaszkári hit- 
sorsosaikat megmentsék a végpuszüfes- 
tól s evégett Párisban, Montbéliardfian 
stb. lutli. segélybizottságok alakultak, 
hogy különösen a norvég luth. missziót, 
egyrészt pénzzel, főleg azonban franczia 
luth. tanítók és lelkészek kiküldése által 
segélyezzék és erősítsék.

Az angol és norvég misszióegyletek 
magok is mindent elkövetnek, hogy a 
párisi gyarmati minisztériummal folyta
tott közvetlen tárgyalások s oda beter
jesztett panaszaik által megvédjék misz- 
szióik érdekeit.

De valódi segély csak Istentől jöhet. 
Istennek, úgy látjuk, nagy tervei vannak 
a madagaszkári evang. egyházzal, azért 
tisztogatja azt ily sokáig a szenvedések 
kemenczéjében az időközben rátapadt sa
laktól s tisztátalanságtól. Az egész evang. 
világ szentéinek gyülekezete imádkozik; 
boruljon a hívők gyülekezete Magyaror
szágon is térdre s kérje buzgó imádság
ban a seregek Urát, hogy könyörüljön 
Madagaszkár szegény evang népén s 
fegyverezze fel a misszionáriusokat és 
pásztorokat erővel, bőlcsesóggel és türe
lemmel, hogy el ne lankadjanak a nehéz 
küzdelemben.

Az egészből pedig levonhatjuk tanu- 
ságúl a régi „panticum jesuiticum“ ma is 
igaz végsorait:

.vErgo
Vos qui cum JESU itis
Non ite cura jesuitis.“ —n.

testamentom viszontagságos t ö r 
ténete.

Ä bázeli misszió egyesület „Ev. Missions
magazin“ czimű folyóiratának f. é. júniusi számá
ban olvassuk a következő megható történetkét: 

„Nemrég az angol bibliai társaságnak egy 
uj testámentomi példány lett átadva, a melynek 
történetét nem olvashatjuk megindulás nélkül. —
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Ez uj testamentomi példány a „Matobolek“ vagyis 
azon Kaffertörzs nyelvén volt lefordítva, a mely 
törzs nehány évvel azelőtt, az ő akkori, Lobon- 
gula nevezetű zsarnok uralkodója alatt az angolok 
ellen fellázadt s azokjáltal véres összecsapások után 
le lett igázva. Az uj testámentom e fordítását an
nak idején egy Thomas nevű, akkori londoni inisz- 
6zionárius sok gond- és fáradsággal állította össze, 
hogy ezáltal isten igéjét o nép kezébe is jutassa. — 
Azonban már egy nappal művének bofejezéso után 
megbetegedett s megbetegedésének rövid idő múl
tán a halál lett a következménye. — A kézirat 
ugyan már nyomtatásra készen feküdt előtte, do 
azon gondolat, hogy vájjon ez ki is fog-e nyomatni, 
az örök hazába való költözködése után, sok gon
dot okozott neki. — Aggódó felesége, hogy meg
nyugtassa, esdvo kérte, kímélje meg magát minden 
telesleges gondtól, s biztosította egyszersmind, 
hogy minient el fog követni, hogy fordítása nyom
tatásban megjelenjék.

A hittérítő halála után felesége azon volt, | 
hogy ígéretét mielőbb beváltsa, a miért is a kézira
tot Pretoriába egy nyomdásznak küldte el. — A 
nyomtatási költségeket szegényes anyagi viszonyai 
daczára saját maga igyekezett fedezni. — E czél- 
ból ugyanis egy 100 font sterling (vagyis 2000 
Mk) ból álló összeget vett fel, a mely gyermekkora 
óta egy angol takarékpénztárban volt elhelyezve.
-  S úgy végre megjelenhetett o inü nyomtatás
ban, de mivel a nyomdában a „matebelok“ nyel
vét senki sem értette, s mivel az első, vagyis az 
u. n. kefelenyomatot senki sem vizsgálhatta felül, 
elképzelhető, h >gy a szövegben sok nyomtatási 
hiba fordult elő.

Az első kiadás 500 példányban jelent meg s 
most annak árusításáról kellett gondoskodni. — 
E tekintetben azonban, úgy látszik, hiányzott egy 
ügyes kéz, mert a hittérítő neje ezekből csak 3 
példányt adott el, egyenként 7'/»-márkáért, 15 da
rabot elajándékozott, s a többit gondosan egy nagy 
pléhvel födött ládába téve, hogy patkányok és ro
varok ne tegyenek kárt rajtuk, Siloh missziói ál
lomására küldte, s annak raktárában elhelyez
tette.

Eközben kitört a „matebelek“ lázadása, s a 
lázadó „kafforek“ ez alkalmat felhasználva, ellop
ták, összetépték, s fejdiszül használták a könyve
ket. — „Elgondolhatod“ írja egyik fiának czimzott 
levelében az özvegy, mily kínosan érintett engem 
a dolog e kimenetele. — Mennyi gondot és fárad
ságot fordítottam e műre, mig végre be volt fejezve 
s a fordítás nyomtatásban megjelenhetett. — Men
nyi reményt, mely most már meghiúsult, fűztem 
hozzá e nép érdekében, a melynél oly soká mű
ködtünk.

Mindezt meghallotta „Natal“-ban a bibliai 
társaság egyik barátja, s mivol tudta, hogy Thomas

hittérítő neje szorult viszonyok között él, az uj testá
mentom o kiadásának egyik példányát, esetleg tán 
az utólsót megszorozta s elküldó azt Londonba a 
bibliai társaság bizottságának, röviden kőrülvona- 
lozva annak viszonytagságos történetét. — E sorok 
által a bizottság tagjai annyira megindultak, hogy 
egyhangúlag elhatározták, miszerint megszerzik 
maguknak a kiadói jogot e műre nézve, s hogy a 
szükséges felülvizsgálás után egyelőre az evangé
liumok egyikót, probakiadáskóp kinyomatják. E 
kiadást ezután illetékes ogyónok a leggondosabban 
át fogják vizsgálni, a czélból, vájjon nem jelen
hetne meg Thomas misszionárius meglévő fordítá
sában az egész uj testámentom. ?

Ily körülmények között mégis lehetővé tótét- 
nők, hogy egy Istenben megboldogult misszioná
rius fáradságteljes munkája idővel eredaiénynyel 
járna s hogy az isten igéje, melyet a „Yuateböl41 
népnek örökségül hátrahagyott, a csaták elmúlt 
viharai után újból felvirágozhatnék.“

—a.

Hazai missziói hirek.

Adakozás. Hazánkból az 1897. óv első ne
gyedében 88 frt 43 kr. folyt be a lipcsei ev. luth. 
misszióegyosület pénztárába, moly összeg az „Ev. 
Luth. Missionsblatt“ f- évi 9-ik számában nyug
táztatott. Ezen összeghez Batizfalu, Béla, Budapest, 
Durand, Gölnicz, Harka, Hollólomnicz, Késmárk. 
Nagy-Lucska, Nernes-Patró, Petőfalva s Pinkafő 
ev. luth. gyülekezetei járultak adományaikkal. A 
mindenütt elől haladó Pinkafő 27 frt 15 krt adott 
o szent czélra.

l)r. Baltik Frigyes pásztorlevele. Gyurátz 
dunántúli püspök példáját követve, újabban dr. 
Baltik dunáninneni püspök intézett a külmisszió 
érdekében pásztorlovelet gyülekezeteihez, molybői 
ezekot közöljük : „Móltóztatik visszaemlékezni, hogy 
a múlt évi kerü. gyűlés előtt, a lelkészi értekezleten 
arról volt szó : karoljuk fel úgy a bel- mint a kül- 
missziót . . . .  Manapság én a missziót azon apos
toli botnak tekinteném, moly e világnak ábrázatja 
állal is, a lelkészek közeibe nyomatik . . . Ma a 
külmisszióról szólok. Isteni megváltónk ama szent 
parancsa : „Elmonvón, tanítsatok mindon népeket“ 
a magyarhoni ágost. hitv. evang. egyháznak is 
szól s valljuk be, hogy ez irányban egyházunk 
vajmi keveset tett. Sorakozzunk más országok ev. 
egyházai mellé és mondjuk az Írással egyházunkra 
vonatkozólag is, szemben a Külmisszióval: „Jöjj 
bó Istennek áldott embere ; mit álla>z {itt kinn ?“ 
(I. Móz. 24, 31.) Az első lépést e téren hivő né



pünkkel szemben kell megtennünk, mert az a fő, | 
hogy híveink zárják sziveikbe ez ügyet, nem pe
dig az, hogy miképen tanakodunk és meiy véle
ményen vagyunk mi, egyházi elöljárók ? Kezdet
nek szerintem elég, ha az év folyamán kettő tör
ténik : 1) a lelkész urak bizonyos alkalmas szent 
napon, pld. pünkösd második ünnepén (Nem volna-e 
jobb kezdettőlfogva nálunk is vizkereszt napját ál
landó misszió ünneppé fejleszteni ? Szerk.) tartsa
nak szent beszédet a külmisszióról s hívják fel a 
híveket, hogy zárják imáikba az evangeliom ter
jesztésének szent ügyét; és 2.) némi kis szeretet- 
adománynyal járuljon kiki, amint elgondolta szi
vében, nem szomorúságból vagy kényszerítésből
(II. kor, 9, 7.) a külmisszió javára........... “ Vajha
mindnyájan megszivelnők a buzgó főpásztor bölcs 
tanácsát s vajha mielőbb többi püspökünk is meg
örvendeztetné kerületét hasonló pásztorlevéllell

Jeden den v nieste Majáweráme (Egy nap i 
Majáverám városában) czimen fordította le tavaly 
B a r  t á l  Andor batizfalvai (Szepes m.) lelkész a 
lipcsei ev. luth. missziótársaság egy kedves trak- 
tátumát tót evang. népünk részére. A 87 lapra 
terjedő, 16 szép képpel díszített csinos könyvecskét 
az említett társulat adta ki 6000 példányban s 
árát csak 13 krban állapította meg. Bartal a misz- 
sziótársaság igazgatójának kérésére az expediálás 
nagy munkáját is magára vállalta s 1896 decz. 15- 
ig 148 csomagot küldött a tótnyelvű gyülekezetek 
lelkészeihez 20—200 példány tartalommal, minden 
egyes küldeményhez saját kezű levelet mellékelve, 
melyben a misszió ügy érdekében a füzetkék elá- 
rusitását kérelmezte. Az expediálás maga 54 frt. 
költséget okozott. Sok lelkész nagy buzgalomma] 
járt el a füzetek elárusitása körűi, úgy hogy sok 
helyütt a küldött 50—100 példány hamar elfogyott 
ß Barlal Schwartz igazgatónak a postaKöltség fe
dezésén kivűl már 200 frtot, küldhetett. Sok lel
kész azonban e  ̂ sem fogadta a küldeményt, ha
nem visszaküldő azt, kettős postaköltséget okozva 
az ügynek. S mig egyes kis és szegény felföldi 
gyülekezetből újabb utánrendclés is érkezett, addig 
a nagy és gazdag alföldi gyülekezetek némelyiké
ből, hová 150—200 példány ment, még egy kraj- 
czárt sem küldtek Bartalhoz, — A füzetke tartalma 
kitűnő, ára olcsó, a czél melyet szolgál szent : azért 
e helyen is kérjük a tisztelt kartás urakat, kiknek 
ügy buzgalmától s fáradozásától függ e téren is 
minden eredmény, szíveskedjenek, hamégnem tet
ték, a füzeteket mielőbb elárusítani s azok árát 
Bartal Andor batizfalvai lelkészhez küldeni, hogy 
azon nagy költség, melyet a lipcsei egylet e mű 
kiadására fordított, megtérüljön sa  könyvecske ol
vasása újabb barátokat szerezzen a misszió ügyé
nek, híveink körében.

A somogyi esperességhöl írja a misszióügy 
egy barátja lapunknak: „Esperességünk gyülekeze
tei majd mind tartottak külmissziói istentiszteletet 
és gyűjtést, A befolyt összegeket a főtiszt, püspök 
ur körlevele értelmében az egyházmegyei 'pénztár
nokhoz küldötték, ki azokat a gyámintézeti pénz
tárba fogja beküldeni, remélhetőleg most már 
nem „letétbe“, hanem azonnali segítség nyújtás 
végett, ami annyival inkább kívánatos, mert mi 
magyarok úgyis későn kezdettünk e szent czélra 
adakozni; pedig ha valahol, itt is áll: „Bis dat, 
qui cito dat.“ Egyébiránt én azt tapasztalom, hogy 
az ügy nálunk is nagy eredményeket fog majd fel
mutatni, nemcsak a gyűjtendő összegeket illető
leg, de a hitbuzgóság emelését tekintve is. „Adja 
Isten !•'

A lipcsei ev. luth. misszicegyesületről.
Az egyesület évi nagy gyűlése ezidén is 

pünköst utáni szerdán, vagyis junius 9-én volt Lip
csében. Az ünnepi beszéd tartását dr. Walter R. 
szentpétervári (Oroszország) fő egyház tanácsos 
vállalta el s különös jelentőséget adott a gyűlés
nek 3 uj misszionárius felszentelése, kik közül 
mindegyik három misszióterületünk egyikére rhe- 
gyen. A gyűlés lefolyását jövő számunkban rész- 
1 etesen ismertetjük.

f  Dr. Staehlin Adolf, a bajor ev. luth. fő- 
egyháztanács elnöke, biro dalmi tanácsos május 
4-én meghalt Münchenben. A boldogult 2% óv óta 
egyesületünk miszziói collégiumának elnöke volt. 
Midőn ezen állást 1894. nov. 12-én „érett megfon
tolás és buzgó imádkozás után“ elfoglalta, szeré
nyen arra kérte barátait, hogy ne hasonlítsák őt 
össze nagynevű elődeivel, Harlesz és Kliefothtal. 
De daczára annak, hogy a bajor országos egyház 
legkülönbözőbb üivatalai s legfőbb vezetése reá volt 
bízva, missziónknál elfoglalt magas állását párat
lan buzgósággal töltötte be. A bajor király a bol
dogult özvegyéhez a következő részvétiratot intézte: 
„Nagy veszteségnek tartom ezen, békeszerető mű
ködése miatt általánosan tisztelt, férfiú halálát, ki a 
koronának mindenkor hű és kipróbált szolgája volt 
s őszintén osztozom mély fájdalmában 1“ R. i. p.

A trankebári zsinat. Az Indiában működő 
misszionáriusok s benszülött lelkészek évenként 
zsinatra gyűlnek össze. Az idei zsinat, számszerűit 
a 33-ik, febr. 7 —14-ig Trankebárban volt, melyen 
25 misszionárius és 21 benszülött lelkész vett részt. 
A zsinatot febr. 7-én vasárnap úrvacsorával össze
kötött tamul nyelvű istentisztelet előzte meg, mely
nek végeztével Pamperrien esperes 5 tamul candi- 
dátust szentelt lelkószszó. — Hétfőn tamul lelkészi



értekezlet volt, melyen biblia magyarázat ós imád
kozás után Izaak benszülött lelkész felolvasást tar
tott „A megigazúlás és inogszentelődés közti ösz- 
szefüggésről“ melynek során elhatározták, hogy a 
megigazúlás kifejezésére ezentúl a tamul „nih»ma- 
nakudel- szót fogják használni ; délután pd. Sá- 
muol B benszülött lelkész értekezett „A konfirmá- 
czió tanítás módjáról és anyagáról.“ — Másnap a 
szeminárium növendékeit vizsgálták meg, mely vizs
gálat végén Sandegren misszionárius Kol. 3, 12—14. 
alapján azon öltözőire figyelmeztette őket, melyet 
Jézus tanítványai ós szolgái mindenkor ós minde
nütt viselni tartoznak. Ezután Sámuel N. benszü
lött lelkész a „tamul bibiiaogylet“ állásáról referált, 
különösen óhajtva, hogy a jelenlegi 2102 lapra tor- 
jedő s 2*/a kiló súlyú bibliánál, mielőbb kisebbek 
és könnyebbek nyomassanak; Devasagajám J. pd. 
arról értekezett: „Előadhatók o gyülekezeteinkben 
színdarabok, vagy nem ?“ Ennek éle főképen a 
kath. misszionáriusok ellen irányúit, kik újabb idő
ben templomaikban nagy fénnyel rendozett, szent 
tárgyú színdarabokat adnak elő, hogy ezek által a 
népet magokhoz csalogassák. A közfelfogás az volt, 
hogy mivel az evang. misszió czélja a hazugság elleni 
küzdelem s bizonyságtétel az igazságról, ez nem 
teljesíthető színpadi alakoskodás és fogások által, 
hanem csak úgy, ha hittérítőink mint eddig, ezen • 
túl is szigorúan ragaszkodnak Isten igéjéhez s tisz
tán hirdetik azt a pogányoknuk. — Este missziói 
istentisztolet volt, melyen a nagy .Jeruzsálem tem
plom“ az utolsó helyig megtelt ; utána pedig a sze
minárium dísztermében változatos műsorral „misz 
sziói órát“ rendeztek, melyen a tamul keresztények 
21 rúpiát áldoztak üldözött örmény testvéreik ja
vára.

Szerdán kezdődött a zsinat második fele, me
lyen csak az európai testvérek vesznek részt. Pam- 
perrien esperes felolvasta jelentését az 189í>, évről, 
melyben rendkívül sok pogány tért be ev. lath, 
egyházunkba.*) A zsinat folyamán elhatározták, 
hogy a Ceylon szigetére kivándorolt tamul lutherá
nusok pasztörizálásáról külön lelkész kiküldéso ál
tal gondoskodnak s megállapították az egylet által 
fentartott középiskolák vallási tananyagát. — A 
zsinati hét péntekén a misszionáriusok mindég tu
dományos felolvasásodat tartanak. Ezidén délelőtt 
„Fröhlich testvér tartott felolvasást : „A természe
tes ember megváltásának lehetőségéről, különös te
kintettel az indiai népre;“ délután pedig Kabisz 
testvér arról értekezett: „Milyen Állást foglaljunk 
el a jelenlegi pária mozgalommal szemben, főké
pen a madraszi kerületben V“ Értekezésében kifej
tette. hogy az elnyoimjtt páriák a Lelki eledolen ki
vid anyagi függetlenifésüket is várjak a missziótól, 
melynek kötelessége őket zsaroló pogány hitelezőik 
kezéből kiváltani s földbirtokok vásárlása által az 
anyagi gondoktól megszabadítva, képessé tenni, 
hogy annál buzgóbban élhessenek koresztény tű
töknek. — Az alsó érezhegységi lelkószi értekez
letnek s a szászországi fő misszióegylotnek, melyek 
a fenti czélra tetemes összegeket bocsátottak 
a misszionáriusok rendelkezésére, köszönetét sza
vaztak. — Vasárnap még egyszer úrvacsorához já
rultak s német istentiszteletre gyűltek össze a hit- 
téritők, azután visszatértek működési holyeikre. — 
Látjuk, hogy ezen az indiai'zsinaton, melyen egy

szerű páriapapok képezik a résztvevők nagy ré
szét, mennyivel móltóságteljosebb keresztény hang 
és szollom urakodik, mint például ami — egyete
mes gyűléseinken !

A trankebári szeminárium (theológiai inté
zet) márczius 8 án megkezdett uj tanfolyamába 8 
tamul ifjú lépett be, — tehát több mint nálunk 
ogy-egy theol. intézetünk egy egy évfolyamába. 
Neveik : Dovakadatsarn, Anúkracham, Vizuvaz tm, 
Arulappen, Ambrózius, Sámuel, József, ós Muttu- 
zámi. Ezek közül eddig a legtöbb tanító volt isko
láinkon, kettő azonban még csak két óv előtt tért 
át a keresztény hitre, mig előbb előkelő világi ál
lást töltött be. Adja isten, hogy ozon nagy ‘R e 
ményükre jogosító kis sereg minden tagja, az ev. 
igazság lolkes hirdetőjévé legyen. — A tanítóké- 
pozdóben ugyanott 14 kópezdész állta meg sikere
sen a február 10—22-ig tartott írásbeli s szóbeli 
vizsgákat, kik valamennyien azonnal alkalmazást 
nyertek missziói iskoláinkban.

Afrika. Bleieken tavaly felszentelt misszioná
rius, hosszú és fáradságos utazás után szerencsésen 
Mósiba érkezett, úgy hogy a két testvér meggyil
kolásával támadt ür most némileg be van töltve; 
sajnos azonban, hogy Unger missziói kézműves 
nagymérvű láza miatt, kénytelen volt Európába 
visszatérni. Jimba állomáson Wenderinin misszio
nárius február 21-ón 4 pogányt keresztelt, s igy 
már az aratás előjelei mutatkoznak. Aprilis 1-én 
ismét háborús hírek érkeztek, melyek missziónk 
barátait nagy rettegésbe ejtették a testvérek sorsa 
miatt, de ezen hírek később, hála istennek, alap
talanoknak bizonyultak.

Nyugtázás. A lipcsei ov. luth. misszióra újab
ban az ágfalvi konfirmandusok adtak 2 frt 95 krt. 

\ melylyel gyűjtésünk 22 frt 87 krra emelkedett Az 
összeget elküldtük Lipcsébe. Újabb adományokat 
köszönettel fogadunk, nyugtázunk és továbbítunk.

Egyről-másról.
Nyilvános hitvita. Indiában nem tartozik 

a ritkaságok közé, hogy külömböző vallások 
képviselői, hitkérdések felett nyilvánosan vitat
koznak. Ilyen hitvita volt a múlt év végén 
A g r  á ban , melynek kimenetele, tekintettel ii 
jelen volt hallgatóságra, nagy jelen'őséggel bir. 
Mint ellenfelek Jahngir Khan, egy fanatikus 
mohamedánus s egy kereszténynyé lett mohanie- 
dátius. Almiad Marih, Delhiből állottak egy 
mással szemben. Ez utóbbi megtérése előtt 
nagyon üldözte a keresztényeket s igen járatos 
a koránban. A vitatkozást több mint ezer em
ber hallgatta végig. A keresztény a vita kez
detén szégyenkezve s bünbánólag ismerte he, 
hogy mennyire gyalázta s üldözte azelőtt a ke
resztényeket. Habár teljesen vak. nagy emlé
kező tehetsége következtében rendkívüli gyor-*) Erről a jövő számban többet. Szerk.



easággal idézte úgy a szent Írást, mint a ko
ránt A két ellenfél telváltva mindég 15 per- 
czig beszélhetett egym ásután A vita főtárgyát 
Jézus és Mohammed éh tének összehasonlítása 
képezte s 3Va óráig tartott. A körülálló hallga
tóság élénk érdeklődéssel kisérte a hitvita me
netét. A nap lenyugodott, — este lett. A hold 
fényében, mintegy a védelmezett keresztény 
igazság hatalmas tanujeleként, feltűnt a háttér
ben a szent János templom, impozáns körvo
nala S a keresztény igazság győzött! A mo- 
hamedánus nem tudott a keresztény egy fon
tos ’kérdésére válaszolni. Midőn ez határozott 
feleletet kért, az adós maradt vele. Végre meg- 
verten hagyta el a küzdteret Mohamedánus hit- 
sorsosai csendben távoztak, mig a keresztények 
nagy örömmel s Isten iránti hálával szivökben 
tértek haza. Természetes, hogy ezzel az izlam 
m ég nincs legyőzve, azonban az ilyen győze
lem nem múlik el nyom nélkül Isten orszá- ( 
gában !

Egykor és most. Az angol kormány 60 év 
előtt megtiltotta hivatalnokainak, hogy Indiában 
keresztény benszülötteket alkalmazzanak ; — most 
egy Boze nevű bengáliai keresztényt, ki Duff skót 
misszionárius növendéke, Repurban, a központi ta r
tományok legfőbb bírójává nevezték ki.

Missziói koszorú. Ez év elején meghalt 
Brémában az ószaknémet misszióegylet, elnöke, dr. 
Vietor lelkész, ki mint hű munkás közel 50 évig 
állt a hittérités szolgálatában. Tisztelői azon ki- . 
vánságára, hogy koszorút ne helyezzenek sirjára, 
„koszorú helyett“ 2163 márkát gyűjtöttek az emlí
tett missziótársaság javára. Az „ilyen“ misszióko
szorúk virága nem hervad el olyan gyorsan, mint 
azoké melyeket a kertésztől veszünk} annak illata 
©lhat a pogányok közé is 1 . . .

A hermannsburgi ev. misszióegyletnek, (Né
metország) Lindemann lelkész 170.000 márkát ha
gyományozott. Ezen összeggel a végrendelkező 
akaratja szerint új misszióterületet kell létesíteni. 
Az egyesület valószínűleg keletafrikában fog ezen 
összeg felhasználásával uj missziót kezdeni.

A norvég ev. luth, misszióegylet, melynek 
jövedelme 1892. és 1893-ban 506.250 mkról 393.750 
mkra csökkent, mivel az amerikai norvég luth. 
egyház, mely addig gazdagon segélyezte, önálló 
missziót kezdett, az utóbbi években, a saját orszá
gában pótolta a hiányt. Az 1895 év bevétele már 
520.762 márka volt ; — óriási összeg, ha meggon
doljuk hogy Norvégia lakossága szegény s alig 
két millió. Az országban 900 fiókmisszióegylet és

j 3000 missziói nőegylet van. A misszió egyesület 
által kiadott két lap 13.000 illetve 8 500 példány
ban jelent meg. A Jörgensen lelkész vezetése alatt 
álló misszióiskolát állandóan 13 növendék látogatja. 
Az egyesület misszionáriusai 1896-ig Natalban és 
Zúlúországban 1372, Madagaszkáron pd. 42.000 ke
resztényt gyűjtöttek; iskoláit pd. az első helyen 
354 a másodikon pd. 4000 gyermek látogatja. Dah
le a társulat elnöke a párisi s möm-pelgardi luth. 
missziói segély egylethez sürgős átiratot intézett, 
melyben arra kéri, hogy küldjenek mielőbb 2—3 
jeles franczia luth. lelkészt Madagaszkárra, kik az 
ottani norvég luth. misszió vezetését nehány év 
múlva átvehetnék. Egyben felemlíti, hogy a norvég 
misszió egylet, a most már franczia tulajdont ké
pező Madagaszkár evangelizáczióra összesen több 
mint 10 milliót s csupán 1896-ban 720 ezer fran
kot áldozott. S most ennek daczára közel 50-000 a 
1 utheránizmusnak megnyert pogány jövője kocz- 
kán van, ha a franczia lutheránusok közbe nem 
lépnek értök.

A missziói lapok olvasói Angolországban
az utolsó 10 óv alatt annyira megszaporodtak, hogy 
mig 1885-ben csak 1.017.841 példányt nyomattak, 
addig most már 2-208.350 példány jelen meg. A 
minden hónapban 5 Ívnyi terjedelemben megjelenő 
„C. M, Intelligencer“ előfizetői 46.500-ról 75.950 re, 
a „Geleáner“-ó 440 241-ről 890.000-re, a „Gyermek 
missziói lap“-é 402.900-ról 664.000-re emelkedtek, 
az „Awake“ pd. egy kis, épitő néplap, mely tiz 
óv előtt még nem is létezett, ma 499.000 példány
ban jelen meg. Feltűnő, hogy a praktikus angolok 
e téren, mily kis nyereséggel megelégednek. 1885- 
ben az „angol egyházi társaságnak“ 6680 mk. vesz
tesége volt e lapoknál s a tiszta nyeremény most 
is csak 3660 márka. De az előfizetők aztán olcsón 
is jutnak kitűnő lapokhoz 1

Rockefeller milliomos, a baptista gyüleke
zet nagylelkű adományairól ismert tagja, a „Home 
Mission Society“ s a „Missionary Union“-nak 
250.000 dollárt vagyis 1 millió márkát bocsátott 
rendelkezésére, azon feltétellel, hogy az egyesült 
államok baptista gyülekezetei^ az említett társasá
gok adósságának másik felét, 236,000 dollárt f. évi 
julius 1-ig önkénytes adományokkal fedezzék, hogy 
„a két társaság dicsőséges munkáját úgyszólván 
élőiről kezdhesse!“

A Krisztus istenségét tagadó unitárius 
szek ta  amerikai fellegvárában Bosztonban is fogyni 
kezd. Mig ugyanis Bosztonban a keresztény egy
házi közösségek 25 év alatt 149 új templomot épí
tettek. addig az unitáriusok ugyanezen idő alatt 
gyülekezési helyeiket csak négygyei szaporították.

Nyomatott Povázsay Testvéreknél B.-Csabán.
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Szolgalelküség.
A keresztyén hit legszebb erénye a .szolgá

latkészség. A keresztyén, Luther hatalmas 
irata (De libertate christhianajszerint is min
denkinek készséges szolgája. Az Üdvözítő 
szerint, a ki az ő országában első akar lenni, 
az legyen mindenkinek szolgája. Krisztus 
országában nem az uralkodás a fő, hanem a 
mindenkinek szolgálatot tevő szeretet, hi
szen az Üdvözítő maga is minden kinek szol-
Írált sezenszolgálatának koronája akereszt- 
án való Önfeláldozása. Ez az áldozat szolgál 

még ma is és szolgálni fog mindörökké 
minden benne üdvöt és szabadulást kereső 
léleknek — példányképül, vigaszul és 
az új Istennek tetsző élet alapjául! „Nem 
magunknak, hanem ember társainknak, 
Isten országának élni“: ez a keresztyén 
szolgálat szelleme és ebben követnünk kell 
a Mestert, az Üdvözítőt.

Az evangélikus lelkész hivatása a ne
mes értelemben vett szolgálat s nem az 
uralkodás. Azért mondja Luther is kis
kátéjának előszavában: „A lelkészi hiva
tal ma egészen más mint azelőtt volt, 
mert ma az üdv és kegyelem szolgálata 
és épen azért sokkal több munkával és 
nehézséggel, veszedelemmel és kísértéssel 
és annál kevesebb méltánylásával és elis
merésével a világnak van egybekapcsolva.“ 

A kegyelem és üdv szolgálata hiva
tásunk. A nehézség, munka, veszedelem 
és kisértés nem csak a reformáczio kora 
ev. lelkészeinek szól. hanem szól és szólni 
fog mindazoknak, kik az evangélikus 
lelkész elnevezésre igényt tartanak.

A reformáczio megszüntette a hiera- 
ehiát. Az elvilágiasodott egyház a kegye
lem és üdv szolgálatára lett visszaszorítva. 
A világ meglett szabadítva az egyház 
uralmától, de az egyház a világ uralma 
alá került és sok helyütt a független lel
kész az állam által fizetett hivatalnokká 
lett

Hazai ev. egyházunkban is a lelkész 
helyzete egészen 1848-ig, a jobbágyság 
megszüntetéséig, nagyon nyomasztó volt. 
Nem csak a régi ellenség tette sokszor 
lehetetlenné az ev. lelkész működését, ha
nem a patronus, a „nemes“ four is nem 
egyszer a magasból nézett alá a „paraszt“ 
származású lelkészre. A paraszt szárma
zású lelkész mellé kellett a nemes szár
mazású inspector, hogy helyette képvisel
hesse a lelkészt és egyházát a világi ha
tóságok előtt. Készségei elismerjük, hogy 
azon nehéz időkben is akadt egy-egy ne
mes lelkű patrónus, a ki életét és vagyo
nát koczkára tette, csakhogy megvédje 
lelkészét és egyházát a világ támadá
saitól.

A lelkész nyomasztó anyagi helyzete 
a múltban sok helyen meghozta a szo
morú gyümölcsöt: a szolgalelküséget 
szemben a hatalmas és bőkezű patro- 
nussal.

A szolgalelküség, a múlt idők eme 
szomorú maradványa, még mindig létezik 
és fájdalom még ma is nem puszta romja 
ez az elmúlt szomorú korszaknak; mert 
újabban is sokan gondosan renoválják 
ezt a düledező romot, modern alakot ad
nak neki, befestik a „haladás és libera-
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lismus“ a „modern szellem“ mázával a 
helyett, hogy utolsó tégláját is könyörte
lenül félrerugnák!

A szolga]elküség és szolgálatkészség 
nem testvérek, még csak nem is rokonok. 
Mert még az utóbbi igazi fenségében 
Krisztustól ered, addig az előbbinek ha
zája ott az egyiptomi gúlák között, a Pha- 
rav korbácsot tartó porkolábjai által ül
dözöttek között, nyerte első hiveit.

A szolgalelküség pogány bún s ki 
annak magvait szivébe fogadja, elpártolt 
Urától. A szolgalelküséget tehát minden 
embernek gondosan kerülni kell s külö
nösen az ev. lelkésznek, a kinek hivatása 
nem a szolgalelküség, hanem a keresz
tyén szolgálatkészség: az üdv és kegye
lem szolgálata, mely munkával, nehézség
gel, veszedelemmel és kisértéssel van el- 
választhatlanul minden korszakban ösz- 
szekapcsolva.

Luther közelében hatalmas urak vol
tak, kiktől a reformáczio keresztül vite
lére nézve is sok fügött s Luther ezekkel 
szemben is megtudta őrizni függetlensé
gét, önállóságát és méltóságát. Egyszer 
hagyta magát elragadtatni s akkor is ke
serűen lakolt. Az „ügy érdekében,“ e jel
szó téves uralma alatt, irta servilis leve
lét VIII. Henrik angol királynak és ezen 
servilis lépés után tette azt a keserű szem
rehányást: „Ich bin ein Schaf und bleibe 
ein Schaf, dass ich soleichtlich mich 
führen und leiten liesz solchen Junkern 
zu hofiren.“ Egy olyan hitvány embernek 
udvarolt a szellem óriás, mint aminő Vili. 
Henrik volt „az ügy érdekében“ hiú jel
szava alatt!

A servilismus megölője az egyház 
fejlődésének és előmenetelének; mert a 
mely egyház lelkészei között ez a beteg
ség, a legnagyobb és legnehezebben gyó
gyítható lelki betegség, elhatalmasodott, 
ott megszűnt a kegyelem és üdv szolgá
lata, ott a só megizetlenült, megkezdődik 
a nyomorult emberi érdekek rabszolga
sága, ott megszűnt a veszedelem és ki
sértés és megkezdődik a képmutatás és 
hizelgés, a romlás és pusztulás!

Aki csak kisé szemügyre veszi egy
házi helyzetünket, egyház kormányza
tunkat, kénytelen beösmerni, hogy a 
szolgalelküség berontott lelkészi soraink
ba is. Hány jeles tehetségű szolgáját a 
kegyelem és üdvnek fogva tartja Pharao 
ama szomorú hagyatéka. A lélek szár
nyai meg vannak kötve, az isteni kép

más zománczai le vannak törve! Öntu
datos, bátor, a veszedelem és kisértéssel 
szembe szálló szolgái helyett az üdv és 
kegyelemnek, látunk szánalmas árnyék 
alakokat, kik nem Krisztus szolgáihoz, 
hanem a hajlongó dervisekhez hasonlí
tanak !

A szolgalelküség különféle alakjai
val találkozunk. Vannak emberek, kik a 
gyülekezetben hatalmat mutatnak, de an
nak határain túl szánalmas koldusok. 
Vannak ismét, kik a gyengékre mért csa
pások osztogatása melíett hősök az egy
házi érdek hangoztatásában, de a hol ál
dozattal is az igazán fenyegetett egyházi 
érdeket meg kell védeni, ott adják a nagy 
hallgató szerepét, hogy valamikép fel ne 
ébresszék azokat a kik emelhetik őket a 
jelenben és jövőben. A servilismus min
den téren átkot hozó, de különösen az 
egyházi téren az, a midőn a veszedelem 
és kisértés kötelességszerű útja helyett, 
választjuk azt a nem veszedelmes, talán 
kissé hasznot hozó, de biztosan a pokolba 
vezető utat.

A servilismust legtöbbször nem a 
szerény anyagi helyzet okozza, hanem a 
világias ambitio és stóber szellem. Szinte 
hihetetlen, hogy közöttünk, a hol nincs 
hierarchiai rangfokozat, a stréber lelkűiét 
elhatalmasodhatott. Az ev. lelkész szá
mára nincs veres és kék öv — de e he
lyett a legfélreesőbb és legelhagyatottabb 
kis gyülekezetben is nagyobb méltóssgot 
ér el az Úr előtt, ha valóban az üdv 
és kegyelem szolgája és bátran szembe 
száll a nehézséggel és munkával, a vesze
delemmel és kisértéssel.

A lelkészek túlnyomó számának anya
gi helyzete kétségbeejtő és orvoslást igé
nyel; de vigyázzunk, hogy e segély ne 
tegye még nagyobbá egyházunk újkori 
nagy veszedelmét, a szolgalelküséget, 
gondosan őrködjünk, hogy az anyagi ve
szedelem akként nyerjen orvoslást, hogy 
a lelkész lehesen a kegyelem és üdv 
szolgája egyedül.

A szolgálat, ez legyen jelszavunk s 
kerüljük, üldözzük, ostorozzuk a szolga
lelküséget, még ha nagy munkával ne
hézséggel veszedelemmel és kisértéssel 
járna is a harcz; mert ezt cselekedve a 
nehéz időben, egy jobb jövőnek útját 
egyengetjük.

Alföldi.
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K ülsőités,
a Isltészi hintái vágiisiDek füveszélye a jelenkorban.*)

Irta Walz K. főegyli&zUnAcsos DarmsUdtbaa.

, ! a i ; r i l i ' l ] m i t  fu rd llá * .

A leikészi hivatás végzéso már a legrégibb idő
ben bizonyos erkölcsi veszélyekkel járt. Erro u kö
vetkeztetésre feljogosít bennünket az a klassikus 
bibliai mondás, melyet I. Tini. 3. l.st.-bon találunk 
6 mely a lelkeszi hivatal kellékeit felsorolja. Az el
kerülendő hibák jegyzékét nehezen sorolták volna 
fel e helyen akként, ha a háttérben o hibák tény
leges elkövetése nem fordult volna elő. Ha a má
sodik százudban irt „Didacheu-ben oly figyolmezto- 
tésre akadunk, hogy az, a ki az Ur ügyet szolgálja 
a gyülekezetben, üzletet abból ne csináljon, úgy 
bizton következtethetünk arra. hogy a kulsöites ve 
ezélye akkor sem hiányzott. Tényleg e veszély 
mindég fennforog, amennyiben annak alapja ma
gában az emberben van. Mindig lesznek olyanok, 
kik mint lelkészek feladatukat a maga benső lénye
gében fel nem fogják, amennyiben azt, a mi a ben
nünk működő szemlélőknek ügye, külső routinnáala* 
csonyitják, vagyis, a ezen szójáték meg van engedve, 
lelki mechanikusokként dolgoznak, vagy ha szivük
kel ragaszkodnak is hivatásukhoz, mégis nem elég 
mélyen és komolyan fogják fel uzt. Egészen hall
gatással mellőzhetjük uzokut, kiknél a hivatás nem 
más mint „fejős tehén/ mely Őket vajjal látja el. 
Ez irányban egyhazunk a múltban sok mindent át
élt. Emlékezzünk csak arra a typikus mondásra: 
„Írjatok, urak, csak írjatok, hogy a papiakon ma
radjatok/ vagy arra, a mit Andreae J. V. fiatal 
segédjével megszólaltat : „Will sehen, wie ich’ s 
dahin bring’, dass ich um lange Uraiwürst sing'/ 
Az ilyesmi miudeg előfordulhat és hijdulum, a je- j 
lenben sem hiányzik. Az ily külső természetek . 
mindenek előtt arra tekintenek, hogy állásuk azon I 
szerencsés helyhez hásonlitson, a melyre az uj jö- ' 
vevény azt mondta : „innen mindenfelé távozni le
het.“ Vagy pedig önelégülten fogjak egyházi sta
tisztikájuk adatait összegezni azon nézetben, hogy 
minden meglehetős jó állapotban van. Vagy egy 
napon a jelentéseket és aktákat azon megnyugtató 
érzéssel zárják le, hogy a helyzet magaslatán ál
lottak.

De erről nem szükséges jelen értekezésben 
szólani. A külsőités ezen módja ellen legjobb a ko
moly önmagába szállás, vagy a testvér gyóntató 
atyai figyelmeztetése, az elöljáró intése.

A mivel e jelen értekezésben foglalkozni aka-
•) Jelen értekezés J. Ku kért kiadásában Uiossonbon 

megjelent a következő cziro alatt: Die Voräuszerlichungoine 
Hauptgefahr für die Ausübung des geistlichen Berufes in der 
Gegenwart. 1896.

runk. az korunknak különös veszélye, az a mi 
a jelenkort az ő kisértéseivel, téves áramlataival és 
törekvéseivel a lelkészre nézve veszélyessé teszi. Mert 
mindon kornak az ősrégi veszélyek mellett, meg 
van a maga különös veszélye, amely újból is em
lékeztet arra a régi mondásra „ho kosmos en po- 
nero keitai- és arra a harezra, melyet nekünk nőm 
csak a test és vér, hanem a lelki gonoszságok ellen 
is végig küzdenünk kell. (Efez. 6, 12.)

Általánosan elismert tény az, hogy körülbelül 
egy félszázad óta az úgynevezett realismus világ
nézete lépett majdnem teljesen az idealismus világ
nézetének helyébe. Nem is szükséges bebizonyíta
nom, hogy a természettudományoknál az egyes tár
gyak külön vizsgálatának elve, hogy a technika 
győzelme az anyagi természet felett s a politikában 
a tömegek bevonása az Opportunismus taktikájába, 
a nomzolgazdészatban az anyagi érdek hangsúlyo
zása, mindmegannyi jelenségét képezik az emberi
séget álható reahstikus áramlatnak. Nem is szük
séges kimutatnom, hogy ez áramlat miként hat az 
emberek gondolkozására, miként irányítja az embe
rek hajlamát a praktikus és hasznos dolgokra s a 
mellett az ideális iránti hajlamot, a szellem orszá
gában láthatatlanul ható örök iránti érzéket eltom- 
pitja, úgy, hogy az emberek csak az iránt érdek
lődnek, a mi élvezetet és a legközönségesebb érte
lemben vett világfelelti uralmat icrér.

Távolról sem akarjuk azonban a realismust 
egymagában elítélni, m mint az idealismust sem. 
Mindkét világnézetben viszonylagosan jogosult irányt 
ismerünk el s megállapíthatjuk azt is, hogy a re- 
alismusnak mostani túlsúlyát a felvilágosodás korá
nak egyoldalú idealismusa idézte elő. Jótétemény 
volt az, hogy a korlátlan képzelgés párái és felhői 
eloszlottak és az emberek szabadón tekintve maguk 
körül, a dolgokat világosan és élesen vették szem
ügyre.

De realismus és realismus között még nagy a 
külömbség. Semmi sem hangzik reálisukusabban 
mint Carlylének azon sokszor ismételt figyelmezte
tése: „regard on facts! figyelj a tényekre! De azért 
váljon minden modern ember Carlylo világnézetéhez 
csatlakozik-o ? — Mert mi is egy tény? Váljon az-e, 
a mit látunk? Vagy eme külső nem-e csak jelen
sége a belső, titokzatos oknak, mely a tényekben 
nyilvánul V Váljon a külsőleg megfigyelhető esemény 
képezi a lényeget és valóságot, vagy a valóság a 
szellemi törvénybon keresendő, a melynek bizony
sága, a történet és e szellemi töivény, nem figyel
hető meg, s igy abban hinnünk kell? Váljon az 
anyagi tér tényei egyenlően mérlegelendők-e a sze
mélyes élet terének tényeivel, vagy más a törvény 
ott és ismét, más itt?

Es az a végzotszerü, hogy a természettudomá
nyok óriási haladása és a technika tökéletesedése 
által az anyagira annyira reá terelt a kultúráiét a
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realizmus azon nemének kedvez, melyet én, mivel ki- . 
válóan csak a külső jelenséghez ragaszodik, külső 
(symptomatikus) realismusnak nevezek, ellentétben 
a belsővel, mely utóbbi az egyes jelenségben a lé
nyegest, a maradandót keresi, A külső realismus 
annak hódol, a mi szemünk előtt van s az ő bál
ványa az „eredmény,“ a „siker és ez eredmény a 
külső siker, a pillanatnyi győzelem és a külső ér
zékek elcsábítása és elbóditásában nyilvánul. E re
alismus nem hisz azon közmondásban: „a látszat 
c s a l a l i g  érti meg azt is, mit gondol Fal apostol 
akkor, a midőn azt, a mit az emberek nyereségnek 
tartanak, veszteségnek mondja. Ez a realismus, ha 
egészen következetes, azon következtetésre jut, hogy 
az emberre nézve a helyes álláspont már a jó és 
rosszon túl van.

Az öregebbek közöttünk még emlékeznek, mily 
nagyon kelendő volt közöttük az ugynev. „siker,, 
akkor, midőn korunk legnagyobb reálpolitikusának 
minden akadály daczára sikerült politikai törekvé- 
vcseinek czélját elérni, miként változott akkor so
kaknak nézete és mindenki hódolva térdet hajtott 
a „siker“ oltára előtt. Nem értem azokat, kik elv
ből, hazaszeretetből ezen czélt eleitől fogva óhajtot
ták, azoknak tömegére gondolok, kik ideáljaikat el
dobták és nézetüket nem sok habozás után meg
változtatták, mert szólott a „siker.“

Azóta a pártoknak politikai és nemzetgazdászati 
hatalom utáni küzdelmei következtében, a nagy 
tömeg kultuszává lett a siker imádása, sőt ez imá- 
dás, ha leplezve is, bevonult az egyházak csarno
kaiba is. Váljon — szándékosan vagy nem szándé
kosan a római (kath.) úgynevezett siker közreha
tott erre nézve, arról most nem beszélek. Kétség
telen, hogy a szónak, melyet az evangélikus egy
ház azelőtt nem igen használt ma kiváló szerep 
jutott az ő szókincsében.

„Miért nincs prédikácziónknak több sikere ?“ 
eme ismert röpirat czime mint bűnbánatra intő fel
hívás, jelentőséggel bir reánk lelkészekre; mind a 
mellett e czim a többféle szántóföldről szóló példá
zat és az Ur azon szavának „ boldog aki én rajtam 
meg nem botránkozik* világosságában el nem ta
gadhatja, hogy a modern időnek gyermeke. Vagy 
ha azt kérdezik: miképen küzdhetjük le sikerrel 
a sociáldemokratiát? úgy a jóakaratot az ily kér
déstől megnem tagadhatjuk. Csakhogy nem szabad 
elnéznünk azt, miszerint az ily ellenséges hatalmak, 
vagyis az, a mi istenellenes azokban, általunk le 
nem győzhető, de nekünk ellent kell állnunk azok
nak és ez ellenállásban Isten ügyét méltóan képvi
seljük, mindenek felett hitünk végét attól meg kell 
mentenünk. — Vagy ha azt kérdezik: „Miként ér
het el az egyháza műveltek között sikert? úgy nem 
szabad arról megfeledkeznünk, hogy legnemesebb 
törekvéseink és legnagyobb megerőltetésünk mellett 
sem bírjuk kezeinkben a sikert, hogy e részben egy

magasabb kéz határoz, mely egy nyakatekert kor
műveltségnek előre nem látott, csodálatos módon 
njithatja meg szemeit. — Igen, arra is gondolnunk 
kell hogy egyáltalán nehezen állapítható meg az, a  
mi Isten előtt valóban siker, mert az, a mit mi néha 
annak tartunk, a valóságban egészen más lehet; 
íizért megmarad az a bibliai szabály : „Mert kitar
tásra vau szükségetek, hogy az Isten akaratját 
teljesítvén, elnyerjétek az Ígéretet.“ (Zsid. 10. 36.)

És ha, a mint megengedjük, a legjobb szán
dékkal tesznek is fel ily kérdéseket, mégis bár nem 
is tudatosan, valami azon külső realismusból ráta
padt ezekre, — tehát egy darab külsőités. Ez ugyan 
is abban áll,hogy mi a sikert látni akarjuk, pedig az 
Üdvözítő szerint: „boldogok a kik nem látnak és mégis 
hisznek,“ az Istenben vetett bizalom és az isten akarat 
teljesítése állandó gyakorlat a keresztyénre nézve a  
kitartásban. Krisztus munkatársainak azon szabályt 
adta, hogy „az egyik vet, a másik arat.“ A mi mag
vető munkásságunk sikerének zsinórmértéke az 
Úr azon szava: „Nem a ti dolgotok, tudni az idő
ket és alkalmakat, a melyeket az Atya saját ha
talma szerint megállapított.4* (Apóst. cs. 1, 7.) Ke
vésbé kiforrt természeteknél a siker túl erős hang- 
súlyozása annyiban veszélyes; mert könnyen túl
feszített várakozást és magasan repülő enthusiasmust 
idézhet elő, a mely aztán gyakran az ellentétbe csap 
át, azon Illés féle hangulatba, mely akként szól: 
„Vedd el Uram az én lelkemet, mert nem vagyok 
jobb az ón atyáimnál.“ (I. Kir. 19, 4.) Mily veszé
lyes lehet az a lelkész hivatási örömére nézve, ha 
a helyett, hogy magát bizonyos martyriumra elő
készítené, már előre azon feltevéssel indul pályá
jára, hogy, mint azt manapság mondják, az álta
lános tiszteletet és szeretetet megszerzi, a keresz- 
tyónségnek mindenfelé utat nyit stb. s ezzel szem
ben mily nagy lesz csalódása, ha mint a csolnakba 
menekült aggastyán, azon büszke vitorlákat egy
másután bevonja 1 — Mily egészen másként állt 
Luther! Isten munkásainak azon szabályt ad ja: 
„Meg kell elégedned, ha az egész hegyben egy 
ezüst eret, ha az egész iszapban egy vagy két drá
gagyöngyöt találsz.** Mily erős hivatási hűséggel 
kell annak bírnia, ki ily mérsékelt várakozással 
dolgozik.

Honnan ered ezen alapeltéróse a hangulatnak 
Luther és annyi modern ember között? Bizonyára 
a jelenkor gondolkozása és érzése külsőitéséből, a 
midőn a helyett, hogy egyszerűen az Istenige szem
pontja és szabályai volnának az irányadók, egészen 
világias külső siker szempontja lesz a mérvadó, a 
minek OKa többnyire a belső állhatatlanság, vagy 
ideges fantasztikus izgatottság. Nem lehet figyelmen 
kívül hagynunk ezen világnézet által háttérbe szo
rított s részben előrántott szavakat sem. A „vallási** 
vagy „keresztyén“ érzület, helyébe teszik az egy- 
házias érzületet, mert már ki is vizsgálhatja a szi



vet, elég ha az illető egyhózias. — Minden lelkész 
jól tudja, hogy gyülekezetének egyházúisságából 
még nem lehet biztosan következtetni az egyházta
gok kegyességére és erkölcsi fodhotetlenségére és 
mily*nagy az űr sokszor a templombajárás és ke
resztyén életmód között. A külsőités veszélye kéz
zel foghatóan előttünk áll a katholikus ogyházias- 
ságban s mégis nálunk is sokan túlzóan előtérbo 
akarják állítani az egyháziasságot. Az ogyhóziasság 
szerintük „eredményt“ jelont 1 A katholikusoknál 
látjuk és kézzel foghatjuk, hogy az egyháznak be
folyása van és hatalmat gyakorol, a nyilvánosság
nak fontos tényezője 1

De kérem, félre no értsenok. Én vagyok az 
utolsó, kinek ellenvetése lenne az ellen, ha a temp
lomlátogatás emelkednék és az ogyház a nyilvá
nos életben is jelentőséggel bírna. Már maga as is 
nyereség, ha az egyházi élet az emberi lelkekben 
oly dolgok iránt is érdeklődést kelt, a melyeket 
öt érzékünkkel nem vehetünk észre. — Megenge
dem, hogy a dolgok fojlődéso folytán szükségessé 
vált az egyházi statisztika, a mely természetesen 
csak külsőmértéket alkalmazhat és az egyházi szer
vezet, mely szintén közeliek vő okoknál fogva a 
„szivek érzületét és tanácsát“ nem vizsgálhatja, el
ismerem, hogy ez két fontos tényező, melyet a je
len helyzetben figyelmen kivül hagyni nem szabad. 
Nagyon kerülni szeretném az egyoldalúságot és az 
egyháziasság hangsúlyozásával nem szeretnék dé
delgetni hamis felfogasokat, nem szeretnék felálli- 
tan segíteni hamis czélokat. Hamis felfogás lenne 
az, ha azt vélnénk, hogy eleget tettünk, ha a tö
meget az egyház firmája alatt összehozzuk és e 
tömeggel aktióba lépünk; vagy ha ezen úgyneve
zett egyházias emberek mellett, a pastoráiis tevé
kenység lényegét, az egyes lélek gondozását elüa- 
nyagolnánk azon ürügy alatt, hogy hiszen az em
berek úgy is egyháziasak! Hamis czélt tűzünk ki, 
ha „egyháziasság14 jelszava alatt ogy külsőleg im
ponáló egyház után törekszünk, melynek tág királyi 
köpenye alatt mindenféle nép az ég alatt helyet 
találjon. Az nem evangélikus, de római czél lenne, 
melynek elérésénél nem volna szükséges többé az 
apostoli hitvallással azt vallani: „hiszek egy közön
séges keresztyén anyaszontegyházat.“

Mivel a czél külső, annak következtében az 
ahhoz vezető eszközök és utak is külsők lesznek. 
Külsőités mindenesetre az is, ha az egyházhoz csak 
külsőleg tartozók egyesületeivel akarnák megkez
deni a javulás útját. Ez ellentmond az Ur világos 
útmutatásainak s igy p. o. annak is, a mit Márk. 4, 
26—29. Istenországa növekedésérőlalapvetőlegmond. 
A keresztyén élet növekedése a gyülekezetben 
másképen raohetne-e végbe, mint általában az élet 
növekszik, mint a növény testben sejt a sejtre, úgy 
itt a hit és szeretet ható és működő ereje folytán 
lélek lélekhez fűződik ? Bölcs eljárás lenne tehát,
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megvárni először a belsőleg előhaladott egyének 
csatlakozását, a kik aztán magvát képeznék az 
egyletnek, vagy megkezdeni a már bizonyos tekin
tetben érett egyháztagok összegyűjtését, mielőtt 
túlgyorsan a nagyon is vegyesen összehozott ele
mekből egyházi egyletet alkotnánk.

Magától értetődik, hogy az egyleti kérdés hely, 
idő, körülmények szerint nagyon külömböző alakot 
ölt. Az egyletek nagy gyülekezetekben, a hol kisebb 
csoportok a nagytömegtől maguk elválnak, vagy a 
hol arról van szó, hogy a gyengét az erőssel elő
mozdítsuk, vagy megóvjuk, mint élet központok 
szükségesek lehetnek, mig kis gyülekezetekben és 
egyszerű viszonyok között luxust képeznek. Tudo
másom szerint még hiányzik a bibliai alapon kifej
tett elméleti kidolgozása az egyleti ügynek. Minden
esetre az „egyleti élet“ jelszava ott, a hol abban 
korunk minden betegsége ellen ható egyetemes re- 
czeptet latnak, nagyon is alkalmas az egyházi élet 
külsöitését előmozdítani. Mert külső rendelkezések 
és az egyháztagok csoportosítása álul azt akar
ják elérni, a mi a próféta szerint „nem hatalom és 
erő,“ hanem Isten lelke által eszközöltetik. Az 
egyleti életnek túl buja fejlődése segíti a nópélet 
elsekélyesedésót, mert az egyleti élet a jelenkor em
berének amúgy is családellenes hajlamait fejleszti. 
És mennél többoldalú az egyleti élet, mennél több 
igényt támaszt szemben az emberrel, annál üresebb 
és hamisabbá válik. A minden oldalra rángatott 
egyleti tagok elvesztik érdeklődésüket és erejü- 
ket, úgy hogy a költő szerint szólva: „éveken át 
már csak a múmia lézeng és az életerő csalfa képe/

(Folytatása következik.)

I R O D A L O M .
Schmidt Károly Jenő, pozsonyi ág. hitv. 

ev. lelkész : .Keresztyén Vallástan“ tanító-, ta- 
nitónőképző intézetek, közép-, kereskedelmi és 
felső leányiskolák ág liitv evang. tanulói szá
mára. Budapest. Kókai Lajos könyvkereske
dése. 1897. 68 lap. Ara fűzve l korona.

Régen érzett hiányt pótolt a fent nevezett 
szerző müvének kiadása által, amennyiben müve 
igazán felekezeti álláspontot képviselő tankönyv 
s nem szaporitja a szili és jellemnélküli vallás
iam vásári tankönyvek halmazát. A mű min
den sorából kitetszik az, hogy a szerző nem 
csak a nyomatott ivek számának szaporítása 
czéljából irt, hogy az előadandó tárgyakkal és 
fogalmakkal szemben nem áll hidegen és senir
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legesen, hanem maga is hiszi azt, a mit ir s 
átélte, átérezte az evangeliom igazságait.

E tankönyv egységes vallási tankönyvnek 
kisérlete akar lenni. Helyes czél, amennyiben 
a  felgymnasium 4 osztálya számára szólhatna, 
ha megvolna benne az egyház történet. Néze
tünk szerint 2 egységes tankönyv elegendő 
lenne vallástani vezérfonalul az egész közép
iskolában. A tanuló e két könyvben lapozhatna 
azután is, amidőn az életbe lép, az egyházkor- 
mányzásban részt vesz, stb.

Az egyháztörténet kimaradását e tankönyv
ből hibának tartjuk. Jelen tankönyv magában 
foglalja a bibliaismét, a hit és erkölcstant, mely 
utóbbi L u ther kiskátéja nyomán adatik elő.

A bibliaisme 24 oldalon 4 6 többnyire 
rövid fejezetben adatik elő. Röviden adja a lé- 
nyeges dolgokat, kerülve minden üres frázist 
és ragyogó hasonlatot. A tömör tartalom érde
mes arra, hogy a tanulók által emiékellessék. 
Igen helyes az ily rövid összegezés, mint a 
minőt nyújt a tanulóknak a tankönyv 13-ik 
lapján a szerző, azt mondván : „Az egyes könyvek 
alapeszméi a következők: Job könyve arra ta- 
nit, hogyan kell tűrnünk ; a Zsoltárok könyve, 
hogyan kell im ádkoznunk; a Példabeszédek 
könyve hogyan kell élnünk, a Prédikátor 
könyve, hogyan kell a földi javakat használ
nunk ; az Énekek Énekének könyve, hogyan 
kell szeretnünk “

A 22-ik lapon a következő sorokat ta
láljuk : „A héberekhez Írott levél valószínűleg 
P á l apostoltól ered, ámbár a levélben magában 
erre világos adatot nem lehet találni “ Né
zetünk szerint egész nyugodtan elhagyhatta 
volna a szerző a „valószinüleg“ szócskát • mert 
azon levél is a hívőre nézve Pál apostoltól ered 
s tartalm a Pál szelleméről tesz tanúságot. A 
hypothesisek emlegetése nem való a tanterem 
be — hiszen látjuk miként törpülnek semmivé 
a  két három évtized előtti hypothesisek a ko
moly theologiai tudomány újabb kutatásai kö
vetkeztében.

Csak helyeselhetjük a szerző azon törek
vését, hogy Luther kiskátéja a felsőbb osztá
lyokban is tanittassék. A magyarázat, melyet 
a  szerző ad, rövid, velős s minden hiábavaló 
czafrangtól ment.

A hatodik parancsolat magyarázata a leg
nehezebb s nézetünk szerint a szerző ezt is he
lyesen oldja meg. Magyarázata a következő 
(62. § ) : „A hatodik parancsolat szól a házas
ságról.

A házasság egy férfiú és egy nő holtig- 
lani életközössége Ä házasság isteni intézmény 
s igy szentnek tartandó, úgy a magunké mint 
a  felebaráté. A hitestársak egymásközti viszonya

kölcsönös szereteten és becsülésen nyugodjék^ 
Ila  ez megvan, akkor hívek lesznek egymás
hoz és Őrizkedni fognak más házastársak benső 
életébe beavatkozni, avagy más személyekkel 
olyan szoros viszonyba lépni, a milyen csak 
házastársak között lehetséges. A házasíársak 
között tisztaság és szemérmetess^'g uralkodjék 
szavakban és tettekben. Boldogtalan házasság, 
vagy házasságtörés csak ott fordul elő a hol 
hiányzik a kölcsönös szeretet és becsülés.

A házasságon kívül állók ugyancsak szent
nek tartsák a házasságot, mit avval fognak ki
mutatni, hogy szívben, szóban, tettben megőr
zik és megtartják teljes-tökéleles ártatlanságu
kat és tisztaságukat. A tiszta szemérmetes élet 
nemcsak legszebb ékessége az ifjúságnak, ha
nem a legjobb előkészület is a házaséletre, egy
szersmind azokra nézve, a kik nem házasod
nak, a szükséges életrend,

Igen helyes a következő fejezet is, am ely  
a legtöbb vallástanból hiányzik: „A kegyelmi 
eszközök rendes kezelésére s igy az egyháznak 
fenfartására és kiterjesztésére alapitá az Ú r a 
lelki tanítói hivatalt, amely eredetileg egyesítve 
volt az apostoli hivatallal. Ennélfogva a lelki 
tanítói hivatal az egyháznak főhivatala. A többi 
hivatal, úgy mint az egyházkormányzati és a di
ákom hivatal csak biztosítják a lelki tanítói hivatal 
áldásos működését azáltal, hogy ezt egyrészt 
előkészítik, másrészt a felett őrködnek, hogy a 
lelki tanítói hivatal rendesen betöltessék ésgya- 
koroltassék.“

Csak helyeselhetjük azt, a mit a szerző 
tankönyve 105-ik fejezetében mond : „A Krisz
tusban szerzett üdvöt teljes érvényében hagyja 
és elfogadja az ág. h. ev. egyház, miként az 
hitvallásából kitűnik. Ezen egyház tehát az 
igazi egyház, nem olyan értelemben, hogy az 
ember csak ezen egyházban üdvözölhet (mi
ként azt a rom. kath. egyház állítja magáról), 
hanem olyan értelemben, hogy az üdvözülhe- 
tés feltételei (tiszta Ige és sakramentomok) ezen 
egyházban legteljesebben és legjobban találha
tók .“

A könyv nyelvezete egyszerű és érthető. 
Egyes szokatlan új szavak és kifejezések talál
hatók. így  a 21. lapon e kifejezés: „az ember 
önmagában bűne miatt üdv télenu nem egészen 
helyes A 49-ik lapon e szó „megtapasztalta“ 
szokatlan s talán helyesebb lett volna csak egy 
szerűen a „tapasztalta“ szót használni,

A tankönyvet igazi nyereségnek tartjuk 
s melegen ajánljuk. Uj kiadásnál érvényesül
het óhajunk s akkor az egyháztörténet rövid 
vázlatá is helyet foglalhat az egységes tan
könyvben.

( Sz<
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Mayer Endre, theol. tanár: „Hazslinszky 
Frigyes emlékezete.“ Eperjes. 1897. 31 lap. Hazs
linszky Frigyes, a hires természettudós és eperjesi 
tanár, életrajzát adja egykori tanítványa. A tanít
vány hálája és szeretete kisugárzik az életrajz 
minden sorából. Hazslinszkynek nagy érdemei vol 
tak az eperje*i collegium anyagi ügyeinek rende
zése körül is.

Az életrajz egyes helyeit nem hagyhatjuk 
megjegyzés nélkül. A 25-ik lapon következő állítá
sokat koczkáztat a szerző : „Daczára annak, hogy 
gondolkozásában oly kiváló volt s buzgósággal, 
bizalommal, jövöbo vetett reménységgel és kitar
tással fáradozott tanügyünk érdekében, hitetlen
séggel és vallástalansaggal vádolták ellenfelei. 
Igaz, hogy az ö hitét nem nyűgözték az egyház
nak hitvallásai, szabadságra törő s a természet 
szép harmóniájában Istent kereső lelkét nem elé
gítették ki a száraz dogmák : de midőn mindenütt 
az igazság után kutatott, mert azt szerette s az 
igazságot hirdette tanítványainak is és midőn ezen 
igazságot az erkölcsivel s a jóval összekötötte, 
maga is jó példát mutatva tanulóinak, akkor nem 
szabad öt hitetlenséggel vádolni. Keresztyénnek és 
protestánsnak tudta magát a büszkén vallotta ma
gát annak, mert meggyőződésből volt protestáns. 
Istenét ott szerette imádni a világ nagy templomá
ban, hol a harmat gyöngyo a fűszálon, az égbe 
emelkedő pacsirta dala s a napfénynek mindent 
éltető sugarai oly meghatóan s oly szépen ma
gasztalják a világ Alkotóját: .mindeneket bölcsön 
teremtette!, betölt a föld a Te gazdagságiddnl.“ 
Theologiai tanárnak, a ki az ág. h. evang. egyház 
theologusait tanítja nem szabad az egyház hitval
lását nyűgnek nevezni. Az egyház nagy kincsét 
képezik az egységes szellemű hitvallási iratok, a 
ki azokat komolyan nem tanulmányozza, azok szol
lemébe be nem hatol, azt nem szabad magasztal
nunk, hanem felette sajnálnunk. Felekezeti isko
láink kevés hatással voltait az újabb időben s en
nek oka, hogy tanáraink nagy része „nyűgnek“ 
tartotta a hitvallást s jobban érezte magát a „vi
lág nagy templomában“ mint az egyház templomá
ban és légkörében.

Károsnak s elítélendőnek találjuk az oly ál
talános, semmit mondó frázist is, a minőt a szerző 
műve 28-ik lupján említ, azt mondva : No feledjük 
hogy a protestantismus ereje az ideálokért való 
küzdelemben kifejtett kitarló buzgóság s a jobb 
jövőben való hit.“ Ezen erőt feltaláljuk a mohámé* 
danismusban is — ezért kár lett volna a reforiná- 
czió korában s azóta kifejtett nagy küzdelem és 
áldozat. Ha protestantismus erejéről szólunk, válo
gassuk meg Szavainkat; mert hiszen a világ úgy 
is tücsköt bogarat ért a protestantismus alatt s a 
legradikálisabb és egyházellenes liberalismus is ezt 
a köpenyt szereti felölteni.

m _
.1. Jansen : „Persönliches Christenthum.“ Reli

giöse Betrachtungen. Autorisierte Übersetzung von 
Eva Quistorp. Brepien. Verlag von i. Morgenbes
ser. 1897. 80 lap. Ara 1 márka.

Kilencz prédikáeziót tartalmaz e füzetke,mely
nek szerzője .lausen,rőkeni (Norvégia) lelkész. Re
ánk nézve annyiban is érdekes e -füzetko ; mert 
képviselve látjuk benne az új angol-kerosztyón 
irányt, moly az evang. északon nagyon elhatalma
sodott.

Jansen beszédeivel Norvégiában foltünést kel
tett, a mennyiben egészen új modorban szónokol. 
Minden beszédben csak egy czélt tűz maga elé: 
hallgatói megtérését. Mintha e beszédek nem is 
szólnának hivő templomi közönséghez, hanem tel
jesen a keresztyén világnézeten kívül állókhoz. A 
beszédgyiijtemény bevezetésében a fordító közli 
Funcke Otto brerrai lelkész véleményét e beszé
dekről, a ki azokról következőképen nyilatkozik :u 
Nagy érdekkel olvastam e beszédeket. Tulajdcnké- 
pen nem is pródikácziók azok, ha az ember „tudo
mányosan* akar Ítélni. Szövegmagyarázatnak nyoma 
sincs. A prédikátor a felolvasott szövegből egy gon
dolatot kap ki s azutan saját útj in halad. De ez 
út az evangeliom határain belől vezet. Szellemes 
és egyszerű módon (és lehot-o szebb dicséret) ki
mutatja a prédikátor a belső megújulás szükségét. 
Ez az egyik födolog, a másik pedig az, hogy e 
megújulás egyedüli eszközlője: a közösség Jézussal. 
Azt hiszem, hogy anaps/ámos és a philosophus 
egyenlő érdekkel olvassa ezen elmélkedéseket.“

Ugyan ily elismerőleg nyilatkozik o beszédek
ről Jensen, christhiniui theologiai tanár.

Angol methodisztikus irány klassikus példá
nyát látjuk o beszédekben. A confessionális alapot 
soha nem érinti a szerző. Szerintünk visszaesés ez 
a katholicismusba — Pel ági us iránya érvényesül. 
A megtérés és megújulásnál az ember játsza a lő- 
szeropet, minden az embertől függ — s nem lát
juk hangsúly ozását az Isteni kegyelemnek. Krisz
tus nem mint Megváltó lép elénk, hanem mint ta
nító az út erre a dogmanélküli, az unitárius ke- 
resztyénség foló vezet. A hüresis és sekta útja ez. 
Az egyház intézményéről és kegyszereiről kicsiny- 
löleg szól, ha egyáltalán említésre méltónak tartja 
a szerző. Érthetjük azután, hogy a niethodizmus 
és pápistaság egyaránt jó halászterületnek tartja 
Norvégiát.

Beszédeiből közlünk egyet. Az első beszéd 
czinio : Mit kíván tőlünk Jézus ?“ A beszéd alap
igéje János ev. 3, 3. A szerző elmélkedése a kö
vetkező : „Mit kíván tőlünk Jézus? — Azt, hogy 
szivünkben személyesen adjuk meg magunkat neki.

Nem azt kívánja, hogy bizonyos egyházi szó- - 
kásra figyeljünk, vagy valami vallásos modort el
sajátítunk, vagy magunkra erőszakoljuk „hinni14 
ezt vagy amazt a bibliában. Nem, az ő szándéka, 
életének, szenvedésének, halálának egyedüli czélja, 
hogy az emberi szívben létesüljön a nagy változás, 
alapos változás, egy új mindent uraló szeretetnek 
szomélyos odaadása. Ez az, a mit Krisztus akar. 
Es miért ? Mórt meg van győződve, hogy ez az 
igaz és valódi emberi életnek egyedüli útja. Ezért 
akar erre rábeszélni bennünket, és ezért akarlak 
én is erre rábeszélni benneteket.

Csatlakozzatok Jézushoz, adjátok meg maga
tokat szivetekben Istennek !

Jól tudom, hogy van még sok más kérdés is, 
melyet e mellett tisztáznunk kell. De még 
arra van idő. Kozd el csak, ha a kezdet még 
oly csekély is. A keresztyénség somini sem, ha nem 
lett valamivé a szívben, ha azt meg nem ragadjuk
akként hogy Pál apostollal azt mondhatjuk:.........
Az az egyedüli, valóságos keresztyénség, a melyet 
szivünkben megragadtunk. Nem értek én ez alatt 
bizonyos ethusiasmust, vagy bárminemű más érzel-
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met; nem, a valódi személyes megragadást értem, 
a melynek következtében a keresztyénség uralko
dik a "te bensőd felett s bir hatalommal arra, hogy 
téged, a ki tisztátalan és bűnnel telítve vagy, meg
változtasson, hatalma van feletted, amiként a sze
retetnek van hatalma az ember felett. Ezen fordul 
meg minden.

E nélkül nincs keresztyénség.
A halott kereszténység, ha egy miatyánkot 

is imádkozik, vagy ha egyes mondatokat olvas a 
bibliából, vagy ha prédikációt hallgat és megfigyel 
bizonyos ceremóniákat, semmi sem, néha rosszabb 
a semminél is. És mégis sokan erre bizakodnak. 
Az ember oly különösen naiv, hogy e halott, külső, 
hivatalos csatlakozásra bizakodik, mig másrészt 
egyik másik bűnnek életében szabad folyást enged.

Néhány év előtt gőzhajón hazánk nyugati 
partjaira utaztam. Egy este két három óráig egy 
kis város előtt horgonyoztunk s én sétálni és kö
rültekinteni a városba mentem. A néptelen utczán 
egy emberrel találkoztam. Az illető részeg volt, de 
nem annyira, hogy világosan és értelmesen, már mint 
részegek szoktak, ne beszélhetett volna. Beszédbe 
ereszkedett velem és nekem nem volt az ellen ki
fogásom. Beszélgetésünk folyamán azt kérdeztem 
tőle : Mily viszonyban vagy Isteneddel ?“ — Néha 
részegekkel egyenesen lehet beszélni, bárcsak le
hetne a józanokhoz is oly egyenesen szólni : , Is
tenhez ?“ válaszolt ő s elkomolyodott „Istennel jó 
viszonyban állok 1“ — Úgy feleltem ón. „Igen, meg 
akarom mondani önnek — hogy sohasem fekszem 
le a nélkül, hogy egy miatyánkot ne imádkoznék“. 
„Igen — debát nem tartja-e azt különösnek: imád
kozni és az ivóst még sem hagyni abba ?“

Az illető e kérdésemre egyenesen nem vála
szolt, hanem azt mondta : „én nem csak miatyán
kot imádkozom, hanem egy este sem fekszem le 
anélkül, hogy még egy más kis imádsággal meg 
nem toldanám azt.“ És mind ezzel előhozakodott, 
hogy egészen meggyőzzön engemet arról, hogy az 
ő keresztyénsége nem hiányos

Keresztyén volt, mint a milyen sok van. O 
drága Istenem, mily sokan vannak, a kik ilyen ke
resztyének ! Égy traktát volt zsebemben, mely a 
nagy átalakulásról szólott, azt adtam oda neki, 
hogy olvassa el, majd ha egészen józan lesz ; mert 
ez a nagy átalakulás az, amely hiányzik nála.

Miben áll ez a nagy átalakulás ? E nagy át
alakulás : a mi személyes odaadásunk Istennek, a 
midőn az ember megtér, újjászületik — vagy hasz
náljatok más kitételt.

A bűn megtérés nélkül is legyőzhető;, de a 
te bensődben sohasem szakad el a bűn bókója, a 
mig magadat személyesen megnem adod Istennek.

Szép pillanatok, szép időszak az ember életé
ben, a midőn az átalakulás kezdődik. Nagy forduló 
pont az, a midőn kezdünk egy embert szeretni, de 
a legnagyobb forduló pont az ember belsejében, a 
midőn kezdi Istent szeretni. Lehet, hogy ez lassan
ként történik, de egyszer mégis azon csodálatos 
ponthoz érünk, a mikor látjuk, hogy kötve vagyunk 
vagy szabadokká téve — mit is mondjak — kötve 
Istenhez és az által szabaddá téve. Egy keresztyén 
író azt mondja valahol: „A ki akkor áll egy em
ber oldala mellett, a mikor az szivét Istennek meg
nyitja, az olyasmit tapasztal, a mit szavakkal alig 
lehet’ kifejezni.“ Ámen.

—4 — —

F E L E K E Z E T I ISK O LA .
Szarvasi ág. h. ev. fögymnásium értesítője 

az 1896,7. iskolai évről, közzé teszi Benka Gyula 
igazgató-tanár.

Vaskos füzetben számol be ezen alföldi egye
düli felekezeti főgymnásiumról az évi értesítő. Egy
szerű, tárgyilagos hangja tanúságot tesz a szolid, 
zajtalan munkáról, melyet a régi kipróbált intézet 
tanárai végeznek. Á gymnásiummal kapcsolatos ta
nító képezde fejlesztésre és kibővítésre szorul. Egy
házunknak kiváló gondot kell fordítania a feleke
zeti tanitóképezdékre; mert azok nélkül nincs ér
telme felekezeti népiskoláinknak. A tanítóképző 
segélyezésére hívja fel az értesítő a kerületet.

A főgymnásiumnak az elmúlt évben 407 nyil
vános és 12 magán tanulója volt. A tanítóképző 
III. osztályában 15 tanuló, a IV osztályba senkisem 
iratkozott be.

A tanári testület működéséről szólva az érte
sítő, azzal fejezi bejelentését: „Röviden — tanárka
runk e tanévben is odaadó hűséggel teljesitó köte
lességeit, bár él lelkeinkben azon vallásos meggyő
ződés, hogy a nevelés nagy feladatainál az ember 
erőkifejtése magában a siker elérésére nem elég, 
mert szükséges arra még Istennek segítő kegyelme 
s áldása iŝ  melyért naponta fohászkodni tanítványa
inkkal együtt meg nem szűnünk. Vajha e zárszó 
ne csak a kötelességhű munkáról, de a sikerben 
megnyilatkozó isteni áldásáról is tanúskodnék.“ Ahol 
ily kezekbe van az intézet vezetése, ott nyugodtak 
lehetünk, hogy az egyházi érdek csorbulást nem 
szenved.

A selmeczbányai ág. h. ev. lyceum értesítője 
az 1896/97-iki tanévről, közzé teszi Jezsovics Károly 
igazgató-tanár.

Úgy látszik, hogy ez értesítő új irodalmi ágat 
akar létesíteni az értesítők nagy táborában. 
Az értesítőket nem mindenütt olvassák nagy ér
dekkel. A selmeczi értesítő úgy látszik, hogy e rósz 
szokást akarja megszüntetni s óvről-évre mulatsá- 
gossabb olvasmányt ad közönségének. Megjegyzései 
állításai érdekesek, már t. i., ha az ember a mulat
ságos, a különczködő oldalt veszi figyelembe.

Az értesítő elején közli Vitális István tanár a 
múlt évi millenáris kiállításon bemutatott localis 
természetrajzi mintagyüjteményről szóló jelentését.

A Jyceumban az elmúlt évben zenetársaság 
alakult. Egyletekben nincs hiány. Van bibliai egye
sület is, a mely több egyháznak bibliákat és éne
kes könyveket osztogat. Az egyesület tisztviselőinek 
40 frt áru szépirodalmi jutalom könyveket adott. 
Rógente ez az önmegajándékozás nem volt divat
ban s a begyült teljes összeg egyházi czélra for- 
dittatott.
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Az értesítő VII. fejezetében szól a tanári fize
tés enieléséról s majd akként folytatja : „Ez szük
séges, mert u többi a mi kell, hogy a hivatásos 
tanár jól érezze magát s kedvvel működjék, Sei* 
iueczbányán megvan. A lyceumban a közös fela
dat tudata, a collegiális együttérzés mély gyökeret 
vert, a városban nagy az intelligentin, a társadalom 
nagyra becsüli a tanár jellemét és a tudományos 
képzettségét, nem úgy mint sajnos nem egy vá
rosban, a hol a tanárral, ha nem házas vagy hol
das, csak félválról beszélnek/ Nagyon szerelnénk 
tudni, hogy hol szerezte ezen tapasztalatait az 
igazgató úr ? Selmeczbánya nagy intelligentiája 
elölt meghajtunk. A keresztyén hivő, ha nem is 
végzett egyetemet, embertársát megbecsüli, még ha 
nem is lakik Selmeczbányán, — de egyszersmind 
nem is részesíti nagyobb tiszteletben, mint a meny
nyi az illetőt megilleti. Az igazán intelligens em
ber a külső tiszteletet nem keresi, arra nem épít, 
tehernek tekinti.

Beszámol az értesítő részletesen az úgyneve
zett „pánszláv mozgalomról“, vagyis, hogy néhány 
tanuló kísérletet tett tót kört szervezni, miért a kí
sérletet is szigorúan büntették. Ez ügyről lupunk 
ez évi folyamában már szólotiunk. A jelentés ki
emeli, hogy a kör azért nem létesült, mert a kí
sérletezők tudták, hogy olárultatá* esetén „kegye
lemre nem számíthatnak/ Ezt ugyan kár volt meg
említeni ; mert a „nem kegyelmezés“ nem erény, 
nem keresztyén tulajdonság, hanem bizonyos állati 
rész az emberben. Vannak vérengző állatok, me
lyek, ha valamit karmaik közé kerítenek, annak 
nem kegyelmezne*; mert nem kegyelmezhetnek, 
lévén az legyőzhetlen ösztönük. Ezen tulajdonság
gal, ha bármi alakban meg van az emberben, 
dicsekedni bizony nagy gyarlóság - -  és talán egy 
felekezeti intézet értesítőjének, melyen ott libeg 
még a „keresztjén“ szócska is, nem ékességei

A tanári kar ez értesítőben többször dicséret
ben és elismerésben részesül. így az 67-ik oldalon 
azt olvassuk : „A tanári kar kipróbált tanerőkből 
á ll /  A hymnus vége pedig igy szól: „A lyceumon 
működő tanári kar tiszta tudatában áll feladatá
nak, annak a tudatában, hogy igen is a magyar 
nemzeti cultura szolgálatában áll s ebből egy haj
szálnyit sem enged/ Nem hiába, az ily erősitgeté- 
sek még a kétkedőt is meggyőzik arról, hogy ki
váló védbástya ez s nélküle elvesz a cultura s a 
hon ellenei győzedelmeskednek 1 Iszonyú az áldo
zat, véres a harcz, melyet e kipróbált tanerőkből 
álló kicsiny sereg küzd a „túlhatalmas“ és „nagy“ 
ellenség ellen — megérdemli a fáradságos nagy 
küzdelem után az „egy hajszálnyit sem engedők“ba
bérkoszorúját, a „nem kegyelmező“, a „legyőzhet
len“ nevet.

A pozsonyi theol. akadémia igazgatója ter
jedelmes Évkönyvet tett közzé, melynek I. része

az akadémia milleniumi ünnepének emlékét, azaz 
négy alkalmi beszédet és egy székfoglalót tartal
maz ( mill, ünnep az Otthon megnyitásával együtt 
okt. 31-én a reformatio napján tartatott), II. része 
jelentés az akadémiáról, III. része jelentés az Ott
honról.

Az évkönyv rendkívül gazdag és változatos 
tartalmú — főtárgya azonban kétségkívül az Ott» 
hon. Mennyi lelkesedés, öröm, várakozás fűződik 
az áldott intézményhez (igy nevezte művét alko
tója) !

Csodamü ez, amely át fogja alakítani egye. 
temes magyarhoni egyházunkat A ki nem hiszi, 
olvassa ol csak az évkönyv százötven és egy lap
ját és be fogja látni — ha egyébként elfogulatlan 
jóakaró emberbarát éa hazafi — hogy az Otthon, 
mely után Ó felsége is „igen behatóan“ tudakozó
dott, korszakalkotó valami.

Valóban az — volna, ha mind igaz — volna 
a mi e vastag könyvben meg van Írva rólu.

Otthon akar lenni — kiknek ? Az 1896. jan. 
1-én kibocsátott felhívás szerint a szegény árva 
theologusoknak, a kik rósz, nedves, sötét, s tisztá
talan lakásokban, erkölcsi tekintetben mérges pá
rákkal telt környezetben sínylődnek. Borzasztó álla
potok . . . .  melyik emberbarátnak volna szive 
itt a segélyt megtagadni !!

Valóságban meg úgy állanak a dolgok, hogy 
a szegény árva theologus a városban nem csak ké
nyelmesebb, c s e n d  e ső b b , hunéin rendszerint 
olcsóbb lakással is bir mint a szegény otthon lakó.

De azért az Otthon Ígér tücsköt-bogarat: ké
nyelmes, csendes, olcsó lakáson kivül reggelit, ebé
det, vacsorát, ingyen gyógykezelést stb. noha semmi 
közo ezekhez az Otthonnak.' Vagy az Otthon ren
delkezik a pozsonyi nemes egyházzal s annak jó
téteményeivel ?

ígért olcsó vagy ingyen lakást különösen a 
lelkészek és tanítók gyermekeinek, nemcsak, hanem 
még ingyen nevelőt is melléjük.

Kétségkívül mesteri fogás volt. Szegény lelké
szek és tanítók,hogy ne lelkesednének, hogy ne lelke
sítenék o népet, ilyen szép, ilyen valóban áldott 
intézményért. Hogy csak fogták őkot — azt porsze 
nem tudhatták. Nem kételkedhettek annuk szavai
ban, a ki a „Lélek sugallatából“ szolt hozzá
juk ! ...............

S a mely lélek sugallatára kezdeményeztetett 
a korszakalkotó intézmény, ugyanazon lólek sugal
lata fejleszti is. Például : bizonyság tétetik (64 old.), 
hogy az Otthon lakói kifogástalan magaviseletét 
tanusitanak, mig — sajnos — a künn lakók közül, 
noha jóval (hárommal I) kevesebben voltak, erkölcsi 
rósz magaviselet miatt az intézetből el kellett tá
volítani — hármat is !

Sajnos, de igaz — azon kis különbséggel, a 
melyet a jelentést tevő valószínűleg saját tanitvá-
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nyai iránti szeretetből hallgatott el, hogjf a három 
fegyelmi eljárást szenvedett ifjú, a mióta az akadé
mián van — s annak már három ill. négy éve ! 
— mindig egyforma magaviseletét tanúsított s az 
egyik már egy Ízben szegre is akasztotta a theol. 
pályát s felvitte dolgát a közlegénységig. — Az 
meg egészen el van hallgatva — nem illik saját 
tanítványaival dicsekedni — hogy az idei szakvizs
gát jelesen végzett két theologus ugyancsak künn 
lakó volt.

Annál örvendetesebb eredmény, hogy a jelen
tékenyen megszaporodott első éves theol ogusok va
lamennyien valódi hivatás érzettel jöttek az aka
démiára, amely tényből (látszik, hogy hosszas gya
korlat által az „érzület“ vizsgálás mily tökélyre 
vihető) az a tanulság, hogy a lelkósznevelés té
nyezői között első rendű jelentőségű — az Ott
hon.................

No de elég. Nem czélunk ócsárolni az Ott
hont, csak újólag ráakarunk mutatni arra, hogy a 
mig Dr. Masznyik fenhatósága alatt áll, addig az 
Otthon egyházunkra nézve áldást nem jelent.

Még akkor is, ha az Otthon tulajdonképeni 
„atyja s lelke“ nem ő, hanem Kovács? Miért? ki 
az a Kovács? Egy tudós férfiú, ki a világtörténe
tet felosztja három forradalom szerint úgy m in t: 
Jézus fellépése, Lutter reformátiója s a franczia 
forradalom 1 Váljon theologiailag képzett-e az, a ki Jé
zust, Luthert, Robsspieret, Dantont mint forradal
márokat egy sorba helyezi ? S váljon mióta lett az 
evangyeliumi keresztyén szellem — a forradalom 
szellemévé, s a forradalom szelleme — ev. keresz
tyén szellemmé ?! S ez az ember „ k i v á l ó a n  a l 
k a l ma s  e g y é n “ az ev-i keresztyén lelkipászto
rok nevelésére ? 1

Valóban itt a vaknak is kell, hogy szeme meg 
nyíljék.

Az Évkönyv adatai szerint a theologusok 
száma 31 ill. 28 volt, végzett 8, kik nagy részt 
külföldre is mennek. A tanárok száma há
rommal szaporodott; kettő rendes tanár (Hörk Jó
zsef, Raífay Sándor) és egy magántanár (Kovács 
Sándor) — a másik magántanári állás üresedésben 
van.

Ujjitás a tantervben annyiban történt, hogy 
most magyar egyháztörténeti semminarium, meg 
akad. slőjdcursus is van. Előadatott továbbá a „Hon
foglalás“. Hanem a német seminarium nyomát h i
ába keressük, az úgy látszik szünetelt az idén — 
mert hát „nálunk anyanyelve miatt nem üldöznek 
senkit, ellenkezőleg az egyházunkban használatos 
nyelvek tanításába igenis nagy súlyt fektetünk 1“ 
Ezt mondja a lélek sugallatából szóló főpap s azért 
elhiszik — az akad. hatóságok is.

LTj dolog (de régi terv) a „protestáns esték“ 
rendezése is, a melyek ezentúl állandóan tartatnának. 
Czéljuk „az evangeliom tiszta szellemével minden

kihez, zsidókhoz és görögökhöz egyaránt szólani, 
hogy sokakat megnyernénk“ kinek? egyházunknak? 
— dehogy, a „vallásosságnak" J S ez oly kitünően 
sikerült, hogy „nincs az a confessionalis irányzat, 
mely e felolvasások által a legtávolabbról s a leg
csekélyebb mérvben is magát megsértve erezhetné.“ 

És mégis „protestáns“ esték voltak? ki mondja 
meg nekünk, hogy micsoda az a „protestáns“ és 
Protestantismus ?

A „protestáns esték-re talán visszatérünk még.
— rí.

K Ü L F Ö L D .
Németország. A német császár meglátogatta 

nejének kíséretében, Bodelschwing lelkész bielefeldi 
hires belmissiói intézeteit. Az intézet ellenségei fel
használtak egy kétes egyéniséget, hogy a csaszár- 
látogatás örömét megzavarják. Á bielefeldi intéze
tek jótéteményét élvezte hosszabb időn át egy Kad- 
nár nevű elbocsátott osztrák tiszt, a ki elzülötten 
és betegen felvételért esedezett. Kilépve az intézet
ből, közvetlenül a császárlátogatás előtt, kiadott egy 
gyalázó iratot a bielefeldi intézetekről, annak lel
készeiről, orvosairól, betegápolóiról. A könyvet le
foglalták s most a szoczialdemokraták élénk meg
beszélés tárgyává teszik az ügyet. Ez a párt, mely 
oly nagyon hangoztatja, hogy a vallás ügyeibe nem 
avatkozik, megragad minden alkalmat, melyben az 
egyházat és annak intézményeit gyalázhatja. De az 
ily ellenség nem fogja megsemmisiteni a keresz- 
tyénséget. A német császár nagy érdeklődéssel 
szemlélte meg a belmissió intézeteit s végre, a mi 
nála elmaradhatlan, szónokolt.

Németországban nagy feltűnést keltett Dr. 
Schell, würzburgi theologiai tanár „Dór Katholicis- 
mus als Prinzip des Fortschritts“ czimű röpirata, 
mely rövid idő alatt öt kiadást ért. Dr. Schell nagy 
ellensége a jezuitizmusnak s az ellen száll síkra, 
de a protestantismusnak nem barátja. A protestan
tizmus szellemi erejét elismeri s nem tartozik azon 
kath. theologusok közé, kik folyton a Protestantis
mus közeli pusztulását jövendölgetik. Egyháza se
beit feltárja s gyógyszert is ajánlj. Ajánlja a kat- 
holikusoknak, hogy a világi tudomány körében is 
tért foglaljanak s kövessék a protestánsokat, kik a 
világi pályákat elárasztják. Dr. Schell szava ki
áltó szó lesz a pusztában — s irata egy dolgot bi
zonyára eredményez : a würzburgi róm. kath. theol. 
facultás elnéptelenedését. Ez lesz a hivatalos Róma 
első válasza a merész professor szavára. Luther is 
azt cselekedte, a mit ő — nem gyűlöletből, nem 
szektáskodási viszketegből emelte fel szavát — vá
laszúi nyerte a pápai bullát, melyet ő szerencsé
sen a tűzbe dobott!

A bajor főkonzisztorium elnökének jogtudóst 
és nem theologust neveztek ki s igy az egész Né
metországban az egyházkormányzat élén egy lel
kész sem áll, hanem csupa jogász. Erre nézve a 
„Freimund“ czimű lap azt Írja: „A mai egyház
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szervezet mellett egy jogász jó egyhásk ormány zó 
lehet, ha személyesen az egyház hitében él *9 hi
vatalát nem burcukratikus szellőmben vezeti s a 
theologus is rósz egyházkormányzó lehet, ha felü
letes és nem önálló ember. Mi reméljük, hogy a 
mi fö egyházkormányzntunkbnn jogász fövezetösóg 
mellett is egyházi ügyeink egyházi szellemben intéz- 
totnek el.“ Boldog egyház, a hol meg ily reménye
ket táplálni lehet. Ikerelnökség, a mi egyházunk 
különlegessége, ez sehol másutt nincsen az ev. 
egyházban. Sok bajnak forrása ez ikerség. A ter
mészetben is csak a kivételek közé tartozik. Ná
lunk is rendesen csak a papiroson létezik, a gya
korlatban rendesen oda módosul, hogy az egyik 
elnök az intéző — a másik statiszta és nyugodt 
szemlélő, az egyik vezet, a másik vezettotik. Ide
álunk szerint a theoriában az egyház kormányzó
nak okvetlen ibeologusnak kellene lennie. De mi 
is azt látjuk, hogy gyakran a theologusok nagyobb 
gyöngeséget tanúsítanak az egyházi érdek megvé
désében mint a nem theologusok.

Dánia. A dán kir. statisztikai hivatal közli az 
öngyilkosságok statisztikáját az utolsó évtizedben* 
Szomorú statisztika ez, a mely azt mulatja, hogy 
e tekintetben a kis Dania egyedül all. Tiz év alatt 
6554 öDgyilkosságot követtek el dán területen. A 
legtöbb öngyilkos 50—60 éves és nős volt. Az ön- 
gyilkosság oka legtöbb esetben kedélybetegség. 2070 
öngyilkos iszákos volt, a mi világosan mutaija, 
hogy az alkohol élvezete előmozdítja az öngyilkos
ságot.

FraDcziaorszég. „La Soeiété centrale“ fran- 
czia cvangelizóló egylet ötver, éves jubileumát ün
nepelte az elmúlt hónapban, mely ünnepélven szá
mos külföldi is részt vett. Az egylet évi bevétele 
360,000 frank. A franczia ref. egyháznak nagy szol
gálatokat tett az egylet. Sok új ev. gyülekezőt ez 
egylet munkássága által jött léire. Jelenleg 14 
evangélista és ágens áll az egylet szolgálatában.

Spanyolország. Madridban evangélikus gym
nasium épül, a mely már tető alá került s hátra 
van még az épület beUö diszitése és felszerelése. 
Az épület 2(XJ,000 márkába kerül, melynek két
harmada már összegyyüll közadakozás utján. Az 
egész intézet létesülese a fáradhatlan huzgulmú 
Fliednerlelkészt illeti. A róm. kath. püspöki karóvást 
emelt az evangélikus gymnasium ellen a miniszter
elnöknél. Beadványának egyik részlete ekkép hang
zik : „Most, a midőn a katholikus Spanyolország, 
az az a spanyol nép nagylelkűen megnyitja ereit, 
hogy minden csep vérét és kincstárának minden 
fillérét a hazafiság oltárára áldozza, nem volna 
szabad megengedni, hogy vallását egy uj meggya- 
lázás korbácsütésévcl arezúl csapják ; azon kísér
let, mely egy nemzetben, mely nagy és nehéz vál
lalat előtt áll, új bonyodalmakat idéz elő, haza 
ellenes cselekmény, melyre nézve majdan a törté
nelem nem találhat elég kárhoztató Ítéletet. A je
len pillanatban, amidőn szemben a jövő veszélyei
vel, szükséges mindent félretéve, a mi elválaszt 
bennünket, egy emberként sorakoznunk a haza zász
lója körül, hogy állásunkat megtarthassuk azon 
országokban, melyeket a dicső ősök szereztek, a 
jelen pillanatban ellentétben az alkotmánnyal oly

taookat hirdetni, melyek az államvallással ellentét
ben állanak s minden spanyol vallásos érzelmeit 
sértik, nyilvános alkotásokkal a protestáns befo
lyási erősítőn i s a hitszukadás fáklyáját meggy ú- 
tani : az valóságos hazaárulás, melynek kísérlete 
fel nem fogható." íme a spanyol érsek urak tud
ják minő hurt kell megpendíteni, ha sikert várnak 
fellépésüktől. Az evangélikus irány szerintük ha
zaellenes. A hazafiassag, ez a nemes mugasztos ér
zés, mily alacsony érzések és vágyuk takarójául 
szolgál azoknál, kiknek nyelvén folyton e szó fo
rog, de szivükben csak a határtalan önzésnek van 
igazi hazája.

Amerika. A szekták hazájára érdekes fényt 
vet a „Luth. Herold“ egyik számának czikko. Ná
lunk is sokan szeretnék utánozni az amerikai szel
lemet és modort. Mi ama szektáskodó szellemet 
eleitől fogva felületes és sekélynek tartottuk. De 
lássuk a fent említett jeles lap czikkét, mely a kö
vetkező : „Nehány év előtt az Egyesült Államok 
egyik államában a komló termesztéshez fogtak, 
ezen kezdeményezést a szószékeken és hírlapokban 
átkos dologként elitélték, A komló ésja komló karó
iig}* lett feltüntetve mint az ördög eszköze az új 
világ elrontásában és a ki a komló termesztéssel 
foglalkozott. Azt a pokol munkásának nevezték el. 
A keresztyénnek ezen „puritán vanke“ felfogás 
szerint ily dologgal nem szabad foglalkoznia. A 
kóndó tiltott gyümölcs és a komló termesztés égbe 
kiáltó bűn. — íme feltaláltatott az új bűn, a kom
ló-termesztés 1 Ez csak egy példája az amerikai fe
lületes erkölcsiségnek — ily példát még igen so
kat találunk í Amerika a bűntől részeg. A lakos
ság kéthuimada minden vallási közösségen kívül 
áll. A bűn mérges sebként terjed a családban, a 
társadalomban, az államban. A házassági elválások 
ép oly gyakoriak mint a házasságkötések. A csa
lás elterjedt fent és alant. Hazugság és hamis eskü 
napirenden van. Gyilkosság és emberölésről na
ponként jelentést tesznek a lapok. Öngyilkosságok 
terjednek. Az orvosok azt allitják, hogy titokban 
űzetik a gyermekgyilkosság és pedig nem a szívte
len Herodes, hanem Kachel által, a ki nem sir, ha
nem örül. hogy gyermekei nincsenek többé. Ily vi
szonyok között, amidőn a nép szivébe kollene dö
rögni a sinai hegyi szózaiot : „ne lopj, ne paráz
nálkodjál, ne ölj, hamis tanúságot no mondj“ mint 
egy új kijelentést hirdetik azon puritán törvényt: 
„komlót ne termeszszól“ — Bégtől fogva úgy áll 
a dolog, hogy Isten egyszerű törvényét elhanyagol
ják, emberi tant helyeznek annak helyebe. A szú
nyogot szűrik s a tevét elnyelik. így lesz a róm. 
kath. egyház. Az egyház külső törvényei foglalják 
el itt a fő bolyét. Inkább fejét zúzni valakinek 
mintsem egy böjti parancsot megszegni. Pénteken 
taitózkodni a húsételtől és szombaton állattiasan 
lerészegedni, azt mind képes egy pápista atyafi 
megcselekedni, amellett pedig hithű jó katholikus 
marad. Vallás és erkölcs e terén két egészen elkü
lönített dolog. Do jogtalanságot követünk el a katho- 
likusok ellen, ha minden ily tévedést az ő terhűkre 
Írunk. Protestáns körökben is találkozunk épen 
ilyesmivel s annak szomorú kövotkezményeiv el. Az 
egész amerikai puritanismus ily tévedés.. Szemet 
hunynak durva s nyilvánvaló bűnök előtt s a lelki
ismeretet azzal akarják elzsibbasztani, hogy azt
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bélyegezik bűnnek, amit önhatalmúlag bűnné tet
tek. Ártatlan és jelentéktelen élvezetek ellen nagy 
zajjal s lármával síkra kelnek s a mellett testü
ket, lelkűket, a mammonnak áldozzák. Zsidó szom
bat ünneplésért rajongnak s a mellett évek hosszú 
során át egy állam egész vidékén nincs rendes is
tentisztelet. A szálkát látják mások szemében és 
saját szemükben nem veszik észre a gerendát ; 
szidják a bevándorlókat s a benszülöttek bűneit 
nem látják.

Egy ízben egy luth. lelkész dolgozó szobájá
ban épen hosszúszárú pipájára akart gyújtani, ami* 
dőn egy puritán szektáskodó szobájába lép és a pi
pázó lelkészt látva igy kiáltott fel : „Micsoda és ön 
az evengelium prédikátora akar lenni, hqsszúszárú 
pipát szí s élvezi az ördög káposztáját ? 0  szegény 
nyáj, a melynek lelkésze, mint meg nem tért, ily 
bűnnek szolgája 1 Nem tudja-e ön, hogy a dohány
zás borzasztó bűn ?“ — A lelkész nyugodt maradt 
s egy pár erősebb szippantást téve egész füstfelhőt 
bocsátott vádlójának fejére, aztán igy szólott : „Bi
zony nem tudom ón, a dohánynak vannak jó tu
lajdonságai is, eltekintve attól, hogy jól Ízlik, még 
az is jó oldala, hogy a rovarokat (németben szó
játék : Insekten — Sekten) és a szektákat elűzi.“

Az „Independent“ czimű amerikai egyházi lap 
a nők jogaiért küzd és azt mondja, hogy a mint 
vannak asszonyok, a kik a házban a gyeplőt tart
ják, úgy olyanok is lehetnek, kik az állam és egy
házban vezérszerepre hivatvák. Ki mondhatná a ne
vezett lap szerint, hogy nincsenek kegyes és mű
velt nők, a kik püspökök is lehetnének ? Bizony 
Amerikában úgy az ikerelnökség is igen könnyen 
megvalósítható lenne s az ikerelnökség tagjai is 
könnyen cserélhetnének szerepet s azon állítás sem 
válna be, melyet a múlt évi egyetemes gyűlésen 
koczkáztatott az egyetemes főjegyző úr, azt mond
ván : „két elnök nem vezetheti a gyűlést.“

Grant tábornok a katholikus egyház azon ti
lalmára vonatkozólag, mely szerint nyilvános isko
lákban az új testamentomot nem szabad olvasni, 
azt mondja : „Ha az Úr Jézus személyesen meg
látogatná országunkat, bizonyára senkisem merne 
arra gondolni, hogy a katholikusoknak és gyerme
keiknek eltiltsa látni és hallani az Urat. Miért 
tiltja hát a katholikus hierarchia híveinek azt ol
vasni, a mit Krisztus mondott?“

B E L F Ö L D .

V a l e n t i n y i  J e n ő
1860-1897.

Junius 26-án elhalálozott Valentinyi Jenő, a 
szarvasi főgymnazium fiatal, tehetséges tanára. Te
metése aközönség nagy részvéte mellett junius 28-án 
ment végbe. Achim ,Ádám érd. esperes és Placsko 
István lelkészek tartották a temetési szentbeszédet.

Á sírnál Benka Gyula, igazgatótanár, búcsúzott el 
meghatóan a korán elhunyt pályatárstól. — Valen
tinyi Jenő született I860, julius 23-án Szirákon, a  
hol atyja lolkészkedett. Korán árvaságra jutvá n, 
özvegy anyja két árvájának szentelte életét, kik 
közül az egyik, — a meg boldogultnak nővére, már ré
gebben elhunyt. Szerető jó anyja most elvesztvén 
gyermekeit, újból maga is árvaságra jutott. A meg
boldogult a gymnaziumot Aszódon, Eperjesen és 
Szarvason végezte, theologiai tanulmányait Po
zsonyban és Jénában. Letevőn a hitjelölti vizsgát 
tanárkodéit Aszódon és B.-Csabán. 1811-ben a tör
téneti tanszékre a szarvasi főgymnasiumhoz jutott. 
A szarvasi főgymnasium benne tehetséges és szor
galmas tanerőt nyert. Szerénysége, szivjósága ál
tal kiérdemelte az egész város tiszteletét. Tanár 
volt, a ki a kathedrán, s a társadalmi életben egy- 
házszeretetének nem egyszer tanujelét adta. Halá
lát fájlalja nemcsak tanártársainak nagy köre, kik
hez mindig őszinte, igaz, collegialis viszonyban ál
lott, hanem azok is, kiket hozzá a baráti kötelék 
drága szálai fűztek, kik ösmertók békeszeretetót 
és baráti hűségét. Elvesztőt siratja drága neje, a ki 
hosszas szenvedésben hűen ápolta — és kicsiny 
árvája, kit atyáéhoz hasonló sors ért, korán árva
ságra jutott. Nyugodjék békével 1 Tr.

Az állami és az ev, egyházi nyugdíjintézetek.
E napokban jutott kezeimhez azon „Jelen

tés,“ melyet Nt. Bachat D. főesperes úr, m int 
a számvizsgáló bizottság elnöke az érdekel
teknek megküldeni szíveskedett, és mely a bá
nyakerületi segélyző intézet vagyoni állapotát 
elénk tárja. A „Jelentésből“ kitűnik, hogy ez 
intézet örvendetesen gyarapszik; ehez képest 
talán a segély is gyorsabb tempóban növeked
hetnék. Azonban nem szándékom ezúttal más
ról szólni, csak egyetlenegy pontra akarok szo
rítkozni, annyival is inkább, mert a szám v. 
bizottság ezzel a ponttal fontos probléma meg
fejtéséhez fogott. Tesz ugyanis több rendbeli 
javáslatot, melyet az intézet közgyűlése elé ter
jeszteni szándékozik; a többi között ezt javasolja 
a II. pont alatt: „ . . . miszerint a tanárok a 
jövőben tagokul fölne vétessenek, mivel ők mint 
az állami nyugdíjintézet tagjai, más nyugdijin- 
tézetnek tagjai nem lehetnek. A bennlevők és 
kilépni szándékozóknak eddig befizetett tagsági 
dijaik kamat nélkül vissza fognak fizettetni.“ 
Ezzel a tárgygyal tudtommal eddig sem az egy
házi közegek, sem pedig az érdekelt intézeti ta
gok behatóan nem foglalkoztak. A kérdés ugyanig

9*
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ebben áll. Az 1894 évig az ev. lelkészek, ta
nárok és tanítóktól közösen, bol külön az egyes 
hivatalnoki osztályok gondoskodtak elsggottaik- 
ról, ill. Özvegyeikről és árváikról. íg y  keletke
zett többféle ev. nyugdíjintézet, melyekbe az 
ev. egyh. hivatalnokok belépni köteleztelek. 
1894-ben létesült az állami nyugdijintézet a fe
lekezeti s községi tanárok számára, melynek 
tagjai azonban semmiféle más nyugdíj- vagy 
segély intézetnek tagjai nem lehetnek. Ennél fogva 
azon tanárok, kik eddig az egyh. intézeteknek 
tagjai voltak, felvétetvén az országos intézetbe, 
kénytelenek azokból kilépni. De hogyan 1 Ok az 
illető intézetek irányában vállalt kötelezettsége
iknek pontosan megfelelvén, bizonyos jogokat sze
reztek magoknak; ellenben az áll. intézet irá
nyában uj, még pedig jóval nagyobb kötelezett
ségnek tartoznak megfelelni, különösen, ha az 
előző évekre vonatkozó ille'ékek és azok kamat
jai tetemes összeget tesznek ki, a mint ez min
den régebbi tanárnál előfordul. Egyszerűen le
mondani az egyik oldalon szerzett jogokról és 
más oldalon tetemes terheket magára vállalni: 
ez kissé nehéz dolog ! De nem is igazságos, 
kivált ha tanáraink csekély fizetését tekintjük. 
Az idézett javaslat iparkodik ezen kérdést meg
fejteni ; lássuk tehát, mennyire sikerült az nek i!

Idézett javaslat következőket foglal magá
ban. Mindenek fölött kitűnik annak konstatá- 
lása, hogy az állami nyugdijintézet tagjai más 
nyugdíjintézetnek tagjai nem lehetnek. Ebben 
a t. bizottságnak tökéletes igazsága van; ezt 
rendeli az 1894. évi 27. t. ez. 3 és 7. §.: 
ugyanezt mondja a 70764/189G. sz. ministeri le
irat, mely a magas minisztériumhoz ugyanezen 
tárgyban bizonyos helyről intézett kérdésre fe
leletként leérkezett. Azonban ezen konstatált 
tény alkalmazásánál különbséget tesz a t. bi
zottság a jövendő és a hivatalban lévő tanárok 
közt. Ebben már nem értek egyet a t sz. v. 
bizottsággal; mert ezen megkülönböztetés nem 
csak hogy nincs meg a törvényben, hanem 
ebbe egyenesen beleütközik. A törvény ugyan
is általában kimondja a fennebbi határozmányt, 
semmiféle különbséget nem téve a leendő és 
meglevő tanárok közt. Kitetszik ez az idézett 
törvény 3’ §-ának utolsó és 7. §-ának utolsó 
előtti kikezdéséből, amabban megmondja a mó
dot is, melyen a kilépő tanárok ügyüket az

illető intézettel rendezhetik: emebbeu pedig azt 
rendeli, hogy azon tanárok, kik az országos 
nyugdíjintézetbe fel nem vehető tanintézeteknél 
v. hivataloknál nyugdíj igénnyel bírnak,* az or
szágos intézetbe fel nem vehetők. A törvény 
tehát körülményesebben szól a hivataloskodó, 
mint a leendő tanárokról és mindenütt azzal 
az intencióval, hogy senkisem lehet az állami 
és még más nyugdíjintézetnek tagjává.

A javaslat azt mondja, hogy a tanárok jö
vőre tagokul föl ne vétessenek. En ezt igy bá- 
torködom módosítani : azon tanárok, kik az 
orsz. nyugdijintézet tagjai, föl nem vétetnek. 
Ezt pedig azzal indokolom, hogy miután úgy  
az egyes iskolák, mint annak egyes tanárai a  
fölvétel előtt külön is szigorú elbírálás alá  
vétetnek, lehetséges, ha kivételesen is, hogy  
valamely iskola, avagy tanár az orsz. nyugdíj 
intézetbe fel nem vétetik. Miért nem. lehetné
nek az ily tanárok a kér. intézet tagjai ? En 
ezekkel szemben fenntartanám továbbra is az 
alapszabályok eddigi kényszerítő rendelkezését.

A hivatalban lévő tanárokra vonatkozólag” 
azt mondja a javaslat: „a bennlévők és kilépni 
szándékozóknak . . u

Ezzel a bizottság tetszésükre bízza a tanárok
nak, ki akarnak-e lépni az intézetből vagy nem ? 
Ilogy ez az orsz. törvénnyel össze nem egyez
tethető és éppen ezért a nyugdijigénylőket eset
leg igen kellemetlen helyzetbe hozhatja: a  
fennebbiek után külön bizonyítanom nem kell. 
A javaslatból tehát azon kitétel: a . k i l é p n i  
s z á n d é k o z ó k n a k “ egészen kihagyandó, 
mert mindenkinek ki kell lépni. •

Végre következik a dolog bibéje! A ja
vaslat azt mondja, hogy a kilépő tagoknak „eddig 
befizetett tagsági dijaik kamat nélkül visszafog
nak fizettetni.“ Tegye kiki kezét a szivére ás 
feleljen meg arra a kérdésre, váljon igazságos, 
avagy méltányos megoldása-e ez a kérdésnek ? 
Előbb kény szeri tették — és helyes, hogy kény- 
szeritették a tanárt az intézetbe belépni, ez a 
maga csekély fizetéséből rendesen fizette évi 
járulékait azon tudatban, hogy az által az in
tézet összes vagyonának aránylagos használatát 
biztosítja magának, ill. özvegyének v. árváinak. 
Most meg, talán sok év múlva, megint arra 
kényszerítik, hogy onnan lépjen ki, visszakap
ván ugyan befizetett illetékeit, de elveszítvén



98

nemcsak azon kamatos kamatokat, melyeket 
bármely pénzintézettől kapott volna, hanem az 
intézeti vagyonra vonatkozó használati jogát i s ! 
Hozzájárul az, hogy az orsz. intézetbe való be
lépés tetemes megterheltetéssel jár, a mennyi
ben a belépőnek összes múlt éveire vonatkozó 
illetményeket — a fizetés és fizetés javítás har
madrészét 5% kamattal együtt —  az állami 
pénztárba fizetni kell. Itt ne mondja senki, hogy 
a mit a tanár ekképen vészit, az özvegyek és 
árvák javára lesz, mert a tanár is özvegyről, 
még pedig saját özvegyéről és árvájáról gon
doskodik. Már pedig az nem humanismus, mi
dőn az egyik árvának azt adjuk, a mit a m á
siktól elvettünk! De mindettől eltekintve, rincs 
ennek a javaslatnak sem a törvényben, sem az 
alapszabályokban alapja. A törvény 3. §. ugyan 
fenntartja a befizetett illetékek visszafizetésére 
megszerzett jogot, de nem mondja azt, hogy ezen 
illetékeket kamat nélkül keli visszafizetni. Az alap
szabályok a fenforgó esetet egyáltalában nem 
vehették tekintetbe, mert az akkor ismeretlen volt. 
Van ugyan egy szakasz, mely azt rendeli, hogy 
a  befizetett illetékeket kamat nélkül kell vissza
fizetni ; ez azonban arra az esetre szól, midőn 
egyes tagok önkényt elhagyják állomásukat és a bá
nyakerületet. Ez az orsz. nyugd. intézetbe felvett 
tanárokra absolut nem alkalm azható! Mert itt 
nem egyik, hanem az összes tanárok s nem önként, 
hanem törvény által kényszerítve lépnek ki a se
gélyző egyletből anélkül, hogy akár állomásaikat, 
akár pedig a bányákerülctet elhagynák.

A befizetett illetékeknek kamat nélkül való 
visszafizetését nem lehet tehát sem az igazsággal 
sem a törvény nyel, sem az alapszabályokkal tá 
m ogatn i: ennél fogva ezen javaslat el nem fo
gadható !

Ezzel szemben bátorkodom javasolni, hogy 
tekintettel egyrészt arra, hogy a kér. segélyző 
egyesület az összes bennlévő tanárok kilépése 
által tetemes tehertől m egszabadul; tekintettel 
másrészt arra, hogy ugyanazon tanárok állapota, 
habár nagy terhek mellett, az orsz. nyugd. in
tézetbe való felvétel által határozottan ja v u l: a 
befizetett tiletékek 5 (öt) %  kamatos kamatokkal fi
zettessenek vissza. Én azt hiszem, hogy ez által 
megfelelnénk a méltányosságnak, nem jövünk el
lentétbe sem a törvénynyel, sem az alapszabá
lyokkal ; a kiadás a segélyző intézet nagy va

gyonát érzékenyen nem érinti s az orsz. nyugd. 
intézetbe belépő tanárok nagy terhét jelentéke
nyen megkönynyiti.

En ugyan teljesen bízom, a kér. segélyző 
egyesület igen tisztelt közgyűlésének méltányos
ságában, mert akár lelkész, akár tanár, akár ta
nító a nevünk, egy U rnák szolgái vagyunk; 
mégis kívánatos, hogy az érdekelt gymn. taná^ 
rok is segítsék elő a kérdés megoldását, mert 
különben magoknak tulajdonítsák, ha majd a 
közgyűlés határozni fog róluk nélkülük.

Egy gymn. tanár.

A nógrádi egyházmegye e hó 13*án és 14 én 
tartotta meg rendes évi közgyűlését Losonczon. 
Nagy meglepetést idézett elő Svehla János főespe
resnek időközben való lemondása. Lemondásának 
okául 70 éves korát és 17 éves espereskedését hoz
ván fel — hosszú marasztalás után a szavazatok 
beküldése szept J5-ig lett elhatározva.

A gyűlés elég nepes volt, de bizony mindvégig 
bágyadt — az egykori animozitás vagy hitbuzga
lom legcsekélyebb felcsilámlása nélkül! Sőt ellenke
zőleg I e gyűlés elhatározta, hogy egyik védbástyá- 
jának őrhelyei leromboltassanak. Szilák két iskolá
ját átadta az államnak — s a közgyűlés egy két 
erélyes tiltakozás ellenére a kótyavetyébe szavazás 
utján szótöbbséggel belenyugodott! Lesz h á t é  
két iskolában ezentúl hetenként két óra vallástani- 
tás ! Fényes Lajos kollegánk felszóllalása, ki azzal 
okolta meg az iskolák átadásának szükségét, hogy 
úgy is nagyon közel van az idő, midőn valameny- 
nyi iskolánkat átadjuk az államnak s azután csak 
kántorok tartásáról gondoskodunk, bizony szo
morú jele a kor irányának ! Szomorú jele a nógrádi 
papság egvháziatlan gondolkozásmódjának ! A fe
lekezeti iskoláért mily nagy áldozatokat hoztak 
apáink s utódaik ezen utolsó bástyát kardcsapás 
nélkül feladják ! Minő hadsereg az, a mely az el
lenségeskedés puszta hírére lerakja a fegyvert ! 
Bankettezni, to isztozni az egyház érdekéért sehol- 
sem tudnak úgy, mint Nógrádban, s úgylátszik, az 
egyházi gyüléstermek is ezen levegővel vannak te
lítve. Az iskola után következhetik a templom ál
lamosítása is, s ha ez ellen is oly nagy lesz az el- 
lentállás — mi lesz akkor az ősök drága hagyo
mányával ? Az egyhangúan kelepelő gépezet a gyű
lés végén mégis horkantott egy nagyot, aztán meg
állapodott. Ugyanis a számvevőszék elnöke jelen
tést tett, hogy egyik tag a hozzáküldött iratokat 
felbontatlanul visszaküldte, s a visszaküldött irat
csomagot az esperesség asztalára letette további 
intézkedés végett!

Nosza rajta ! Biszkup Béla, e magát kisebb 
kiadású Kohl Medard-nak képzelő emberke, nyom
ban iditványozza, hogy a renitens számvevőszéki 
tag, a szügyi lelkész, eljárása jegyzőkönyvileg 
roszaltassék. Ez az illető vádlott meghallgatása 
nélkül meg is történt, s csak a gyűlés befejezése 
után tűnt ki, hogy a szügyi lelkész korrekte járt 
el, amennyiben az iratcsomag a szügyi egyház hi
vatalos pecsétjével volt ellátva*) s a csomagban

*) s így nem volt felbontatlanul viaszaküldva.
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beut hivatalos levele, molybon elállásáról lemond. 
Sokan kiváncsiak, hogyan lesz ez az elhamarkodott 
határozat megreperálva 1

A gyámintézeti gyűlésen Riba és Závada lett 
ajánlva és segélyezve. Nógrádi.

EgyházlAtogatás. Főtiszt, ós Mólt. Dr. Biltik 
Frigyes ur, a duaáninoeni kerület püspöke f. évi 
junius I3-án d. u. látogatta meg a száki ov. gyü
lekezetét. — Kíséretében voltak: B. Solyraossy 
Ödön egyházmogyei felügyelő. Hering Lajos espe
res. Horváth Sándor egyházmegyei jegyző, Kon
koly Th. L. főszolgabíró ós számos intelligens egy
háztag.

Főt. püspök urat Szendről jövet a határon a 
száki gyülekezet küldöttsége fogadta, a honnan 
díszes bandérium kíséretében vonult be Szákra. A 
falu végén felállított díszkapunál nagy számú kö
zönség éljenzéssel fogadta a püspököt. A papiak 
udvarán, moly tömve volt nemcsak a mi híveink
kel, hanem más vallásbeliokkel is, fehérbe öltözött 
leányok képeztek sorfalat. Itt Nchiba Lajos, hely
beli lelkész, a presbyterium élén üdvözölte a püspök 
urat. Rá következtek a küldöttségek tisztelgései, 
jelesül az ev. presbyterium és iskolaszék tagjai, a 
r. kath. iskolaszék, a községi elöljáróság és képv. 
testület. — Majd megtartatott a tomplomban a pres- 
byterialis gyűlés. — A visitationális jegyzőkönyv 
felolvasása után, annak egyes főbb pontjai tárgyal
tattak.

A gyűlés után mjgtekintotte a püspök ur az 
iskolákat s a többi egyházi épületeket.

Másnap junius 14 én már kora reggel ünnepi 
diszt öltött az egész község. A virágokkal behintett 
utón vonult be a püspök ur 9 órakor u templomba. 
Buzgó ének, sz. ige után — helybeli lelkész Márk 
ev. I. 14—15. alapján megtartó az ünnepi beszédet. 
Ezek után püspök ur lépett az oltár elé, szép 
beszédet intézett a gyülekezethez, buzdítván azt a 
hitbeli állhatatosságra s Krisztus evangyeliumahoz 
hű és tántorithatlan ragaszkodásra; buzgó ima után 
megáldó azt. — Az istenitisztelet után megtartatott 
a kögyűlés, melyen a visitationális jegyzőkönyv fel 
olvasása után — püspök ur abbeli örömének adott 
kifejezést, hogy talált itt hitbuzgóságot, áldozatkész
séget, rendet ós pontosságot. Ezzel az ünnepélyes 
közgyűlés be lett fejezve.

A püspök ur és kísérete tiszteletére rendezett 
diszebóden több lelkész, tanító s a helybeli és vi
déki intelligenczia nagy számmal volt képviselve. — 
Ennek végeztével 3 óra után hosszú kocsisor és 
bandérium kíséretében indult szeretett püspökünk 
Bukódra. N. L.

Uj lelkészt állomás. A békés-csabai ovango- 
liktis egyház íolyó hó 27-én tartott prosbyteri gyű
lésén a belvárosi lelkészeket a káplóntartási köte
lezettség alól fölmentette, s elhatározta, hogy még 
ez év folyamán rendszeresíti a negyedik rendes lel- 
készi állomást. Az egyházat ezon elhatározásra 
azon körülmény bírta, mely szerint az utolsó időben 
lehetetlenség volt tótul értő sogédlelkószt kapni a 
sok theologiai intézet és otthonok daczára. Az 
újabb nemzedék a segédlelkészí állást nem mint 
hajdanta a gyakorlati kiképzés iskolájának tekinti, 
hanem sok esetben már pénzszerzési mód és jöve-

' delmező állásnak. Az alföldön több káplánia már 
régóta üros, nem szeretnek némelyek az alföldi 
kaplánságba jönni azért sem, mert é vidéken ke
vés a lolkószi állomás s a felföldi osperessógek sok 
helyen chinai fallal veszik magukat körül. Az újon
nan rendszeresített állomás javadalma : 1200 frt 
készpénzben, stóla és szabad lakás.

Katii, autonómia. A katholikus kongresszus 
kövotoinok választása tanulságul szolgálhat nekünk 
is. A kath. autonómia még meg sem született, máris 
megmutatja, hogy mily elemeket óhajt a rórn. kath. 
egyház jelentéktelen ügyeinek intézésében is. Ők 
minden vonalon ogyházias érzelmű embereiket vá
lasztattak meg. — A politikának útját bevágták, 
nálunk sokkal fontosabb ügyekben volt hivatva 
határozni a zsinat és minő volt a főszempont a zsi
nati tagok választásánál ?

Jellemző a katholikus autonómiai választó sokra, 
hogy a jelenlegi vallás- ós közoktatásügyi minisz
tert még csak felléptetni som merték, inig a volt 

I államtitkár, B Tzeviczy mint jelölt csak két szava- 
I zutot kapott. Ott tehát a magas állás sem imponál, 
j a midőn kétség forog fenn, a katholikus érzület iránt.

Ha a vallás és közoktatásügyi miniszter protestáns 
I volna, hány kerülőt kínálná meg őt a felügyelő- 
í sóggol?

Egyházi események. A nagyhonti esporesség 
közgyűlését július bob—8-ig tartotta Terónybei^ A 
bakahányai felekezeti iskolák átadását az államnak 

i sürgette az ottani izgága jegyző. A papság dicséretes 
buzgalommal védtea felekezeti iskolát. Csak kár,hogy 
a felokozot: iskola ellenségei még egyházi gyűlése
inkben is szerepelhetnek és nőm adatik nekik tud- 
lul, hogy maradjanak csak a „világi téren“ — a 
hol méltó helyüket találják s a hol bizonyos fel
lépés nem marad eredmény nélkül 1 — A s z a r v a s i  
ov. egyház új templomát f. hó 4-ón szentelte fel 
Sárkány Sámuel, bányakerületi püspök úr, a gyüle
kezet nagy részvétele mellett. Egyike ez a legszebb 
stylszorű uj templomoknak. A templomópitésó- 
ro özv. Kvacsala Jánosnó 5000 frtot adományozott. 
— A t ur ó c z i  e varig, esperesség két év óta 
volt kivételes állapotban; amonyiben két évig kine
vezett elnökök intézték ügyeit. Ily hosszantartó ki
vételes állapotra ahazaiovang. egyház történetében 
nincsen példa. A választást megelőzőleg nagy har- 
ezok foljtak,a rnouyiben az egyik jelölt túróczme- 
gye alispánja volt. Megindult a hivutalos választási 
hadjárat, mely teljesen azonos volt az „úgynevezett“ 
felföldi képviselő választási Larczczal. A választók 
egy része néhol, vezetve a választásban kiváló pon
tossággal bíró jogyzők által, nem a templomban, ha
nem a korcsmában gyülekezett, várva az istenitisz
telet végét ós a közgyűlés kezdetét. Megesett egy 
helyen, hogy vig poharazás közben a lelkes választó 
közönség inóg mindig az orgona hangját vélte hal
lani, mikor már a közgyűlésnek is régen vége volt.
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A  választás eredménye a kővetkező : esperesnek 
választatott 9 szavazattal, három ellenében Hodza 
János szucsányi lelkész, esperességi felügyelőnek 8 
szavazattal 4 ellenében a vármegye alispánja Benicz- 
ky Kálmán ellenében Dr. Vanovic János t. szt.-már- 
toni ügyvéd. Az őszi kerületi gyűlésen az új rendes 
elnökség képviselendi a tűróczi esperessóget. — A 
t u r á n i  egyházban julius hó 25-én megjelent Klimo 
Vilmos helyettes esperes és Beniczky Kálmán he
lyettes felügyelő, hogy a lelkész jelölést eszközöljék. 
A gyűlésen felakart szólalni Halasa András a turáni 
egyháznak megválasztott felügyelője, mint a turáni 
egyháznak adó fizető tagja. Es egyháznak másik 
felügyelője is van Újhelyi Atilla szolgabiró sze
mélyében, kit múlt évben a bányakerületi, köz
gyűlés hivatalába visszahelyezett, daczára annak, 
hogy az illetőt az egyház állítólag soha sem vá
lasztotta és sehol egyházi adót, Turánban sem, a 
hol birtokai vannak, nem fizet. Az elnöklő espe
res nem engedte, hogy Halasa András szóljon, mire 
a jelenlevő egjháztagok oly éles kifakadásokkal 
támadtak Újhelyi Atilla személyének megtámadva 
annak magánéletét is, hogy az elnök a gyűlést 
feloszlatni kénytelen volt. Másnap Újhelyi Atilla 
újból közgyűlés hirdetett, hogy megismételje a ju
lius 4-én már egyszer a lelkész elnöklete alatt meg
ejtett esperességi elnökség választását. A hívek 
összesereglettek, de hiába várták a felügyelőt kö
rükbe, aki négy csendőrrel és több jegyző kísérő
ben megjelent ugyan, de a karhatalmat a nép iz
gatott hangulatára való tekintettel csekélynek tar
totta, s csendőr erősítést várt, nem győzve azt 
bevárni, a gyűlést feloszlatta. Ilyen gyönyörűséges 
állapotokat teremtett a k é t  é v i g  tartó „békélte
tés P — F e l s ő  v a s i  esperesség julius 8 án 
tartotta közgyűlését Pinkafőn, Előző nap a tanító 
egylet tartotta összejövetelét. A gyűlést megelőző
leg gyámintózeti istenitisztelet volt, melyen hosz- 
szú betegség után a gyülekezet lelkésze először 
litúrgizált, felgyógyulásával örömöt okozva egyházá
nak és lelkésztársainak. A szent beszédet Schmi- 
dág alsó lövői lelkész tartotta. Az espereségi felü
gyelőt, a kit a gyülekezetek szeretve tisztelnek, hi
vataloskodásának 10 éves fordulóján az esperes, 
Stettner Gyula melegen üdvözölte. A gyűlés le
folyása, jobbára közigazgatási dolgokkal foglalkozva, 
csendes volt. — A r u s z t i ev. egyház julius 4-én 
szép ünepélynek S7inhelye volt. A gyülekezet uj 
harangjait avatta fel. Az üldözések idejébeu elvették 
e hitbuzgó gyülekezet templomát s azóta egé
szen a legújabb időkig torony nélküli templomban 
szolgálta az Urat. A múlt évben felépítette uj 
tornyát. Négy evangélikus család adakozásából há
rom harangot 2760 frt értékben vásárolt. Az avató be
szédet Renner Henrik esperes tartotta. — A veszprémi 
esperesség jul. 1-én tartotta közgyűlését Pápán. Az

esperes jelentette, hogy a lajos-komáromi hívek 
közül nyolczvanhét egyháztag reformátussá lett, okul 
felhozva tót nyelvének elkobzását. A világi felügyelő 
erre vonatkozólag azt monta ; „A tényt amint saj
nálatosnak tartom, másrészt örömmel veszem tudo
másul mint hazafi, hogy ezen áttértek legalább 
magyarokká lettek“.

Reversálisok. A „Prot. egyh. és iskolai 
lap“ közli ezen év 5 hónapjának statiszti
kai adatait. Ezen adatokból kitűnik, hogy 
egyházunk a reversálisok terén csak vesz
teségeket mutathat fel. A „vallásszabad- 
sag“ uj korszakában nyugodtan folyik 
az ellenreformáczió. Veszteségeinket ki 
is veszi számba ? Ezt a szabadságot ellen
ségünknek mi adtuk meg, ne is panasz
kodjunk tehát. A reversálisok, vagyis az 
államilag engedélyezett elkeresztelések- 
kel szemben nekünk a* cura pastorali-- 
son kivíil az egyházfegyelemhez kell fo
lyamodnunk. Az egyház mondja ki, hogy 
a ki gyermekeit más egyháznak engedi 
át, semmi nemű tisztséget az egyházban 
nem viselhet, ha pedig netán már oly hi
vatalban van, attól azonnal megfosztas- 
sék. Nem volna túlszigoru intézkedés az 
sem, ha az egyház az olyanokat, kik 
gyermekeiket más vallásban neveltetni 
kötelezték magokat, az egyházból kilé
petteknek tekintené.

Az az egyház, a mely ily legnagyobb 
hűtlenséget és árulást elkövető hiveit még 
kitüntetéssel halmozza el, önmaga ellen 
meg nem bocsátható mulasztást követ el.

Megesett a múltban, hogy a fővárosi 
esperességnek, a melynek területén tar
tattak a kerületi és egyetemes gyűlések, 
egy reversalissal tündöklő világi felügye
lője volt. Ha a hatalmasok ily példát mu
tattak az egyház iránti hűségben, csodál
kozhatunk e, ha a római kath. egyház 
ezen nem a legszebb utón szaporította 
hiveinek számát?

Z E R K E S 2 T Ő I  Ü Z E N E T E K .

X. Í r  Szák. Az' tudósítás távollétem alatt érkezett s
így csak ezen számban közölhettem.

Nógrádi. Köszönöm és máskor £is- kérem -2 O nnanjcsak  
hivatalos tudósítások járnak s azok hozzám ^nem'érkeznek. 

B. Gy I .  B. Az előfizetés 1967. julius 1-ig terjed.

Nyomatott B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.



EVANGÉLIKUS

EG Y H Á ZI SZ E M L E .#

MEGJELEN HAVONKÉNT EGYSZER. .
*■---------------------- --------------*

Előfizetési ár
a ^Külnii^zio0 czimü 

melléklappal ejjyütt:
Egész óvro . . 2 frt
Fél évre . . . .  1 frt
Egyházi érdekű hirdetés 

egyszeri közlésének
d i j a .....................M) kr.

# —------------------------------- *

Folelös szerkesztő és kiadó: 
S Z E B E R E N Y I  L A J O S  ZS.

ág. h. ev. lelkész B.-Cnabán.

0---------------------------------0

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

intézendők.
A lap minden hónap 30-án 

tétetik postára.

0 --------------------------------- *
fa —

Harmadik évfolyam 8. szám. 1 8 9 7 . Augusztus 30 .

m

E g y h á z fe g y e le m .
Az egyházpolitikai törvények * életbe 

lépése előtt lapunk behatóbban tárgyalta 
az egyházfegyelem alkalmazásának.szük- 
eégét („Ev. Egyh. Szemle“ I. évf. 8. sz.). 
Az említett czikkben meghatároztuk az 
evangélikus cgyházfegyelem fogalmát 
szemben a pápista és szekláskodó ogy- 
házfegyelem (Kirchenzucht) iogalm.ával.

A reformáczió nemcsak a tant refor
málta; hanem az egyházfegyelfliet is. Lu
ther az egyházfegyelmet szükségesnek és 
üdvösnek találta, de szemben a pápista 
rendszerrel, csak egyházi jellegű bünte
tést ófíajtott alkalmazni.

Hazai evangélikus egyházunk a kö
zel múlt időben alkalmazta az egyház
fegyelmet, különösen falusi gyüleEezele- 
inkben, a hol e fegyelem gyakorlását a 
hívek közludata sok esetben a libcrális- 
kodó és lanyha lelkészszel szemben is 
érvényesíteni tudta.

Az egyházpolitikai alkotások immár 
két év óta boldogítják e hont és kétség
kívül reá nehezednek egyházunkra Kez
dik ezt már azok is belámi, kik egykor 
nem tolni a világ szekerét, protestáns- 
ellenességnek tartották. Az egyházi cse
lekmények és kötelességek elhanyagolása 
csak némely vidéken ült veszedelmesebb 
alakot. Híveink zöme ragaszkodik egy
házához és nem óhajt *az egyház árnyé
kán kívül élni. De a veszedelem azért 
még nem múlt el. A szomszéd ref. egy
házban az egyháziatjanság az egyházpo
litikai hatás következtében sokkal ijesz
tőbb mérvben lépett fel. Ott is komolyan

kezdenek az egyházfegyelem alkalma
zása felett gondolkozni, sőt az orbai ref. 
egvházmegye ez irányban a következő 
indilványnyal lépett fel: .1. ha találkoz
nék olyan, a ki akár hanyagságból, akár 
közönyösségből s még* inkább tüntetés
ből, avagy megvetésből az egyházi eske- 
tést elmeílőzné, az ilyen : a) semmi egy
házi tisztségre nem választható; b) ke
resztszülőnek el nem fogadható; c) halál 
esetén a ha ran gozás, egyházi szertartás 
a maga és kiskorú gyermekéi részére 
csak in frtnftk az egyházpénztárába lefi
zetése után teljesítendő 2. Ha a keresz
telést mulasztja el valaki gyermekére 
nézve, az ilyen gyermek az egyház tag
jának nem tekinthető s vele szemben 
mint pogány nyal jár el az egyház.“ A 
„Prot Egyh. es Jsk.“ lap 32-ik száma 
erre nézve azt mondja: „Kétségtelen, hogy 
a meglazult fegyelmet egyházunkban szi
gorítanunk keli. De ebben a legnagyobb 
óvatosságra van szükség. A&  orbai in
dítvány figyelemre méltó s érdemes rá, 
hogy a leikészi és egyházi értekezletek 
beli átólag megvitassák.“

Nálunk, s azt hiszsziik a ref. egy
háznál is, nem szigorításról, hanem az 
egyházfegyelem behozataláról van szó 
és eloszlatásáról azon nagyobb  részt tlieo- 
logiai tudatlanságból származó nézetek
nek, melyek okozói annak, hogy sokan 
e szó kiejtésétől is idegenkednek. A ref. 
egyházmegye a fegyelmi póntozatok kö
zül kihagyott egyet, mely a legégetőbb, 
legszükségesebb, melyre nézve a kül
földi ev. egyházban szigorú egyházi bün
tetés van mérve: megfenyítését azoknak,
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kik gyermekeiket más egyháznak adták 
s kik ezáltal nyilvánvaló árulást és hite- 
hagyottságot követtek el egyházukkal 
szemben. E részben lehet mondani a leg
veszedelmesebb helyzetben van egyhá
zunk. Százados harczok eredménye volt 
az 1868-iki Lili. t.-cz., melyet most a hálás 
utódok, szolgálatot óhajtva tenni a min
denható állam vezéreinek, harcz nélkül fel
adtak. Már az új korszak két éve is 
elénk állítja a pápista egyház lázas mun
kásságát s abbeli törekvését, hogy a 
contrareformácziót e téren sikeresen végre 
hajtsa s már is az apostaták egy-két fa
luját megszerezte e rövid idő alatt is. A 
pozsonymegyei esperes már ki is merte 
mondani, ha a gyermekek vallásáról 
szóló törvény még sokáig fenn áll —- 
diasporánkról pár év múlva azt mond
hatjuk, hogy az csak „volt.“

A katholikus fél, ha házasságra lép, 
erős kisértésben van az esetben, ha gyer
mekeit a róm. kath. egyháznak nem adja. 
A mennyasszony nem esküdhetik templo
mában s ha mégis esketik ott kegyelem
ből, a sekrestyében történhetik ez csak 
és tisztán azon esetben, ha reversálist 
nem adott — mert ha ösezes gyermekeit 
egyházunknak adta, még a sekrestye aj
taja is zárva marad előtte. A mi hivünk, 
ha el is követte az egyházárúlást, előre 
tudja, hogy egyháza azért őt olyan egy
háztagnak tekinti, a milyen volt, sőt ha 
a hívek bizalma nem is emeli őt vala
mely kitüntető egyházi állásra, megeshe- 
tik vele, hogy az egyház vezetői a hívek 
akarata ellenére legalább valami kitün
tető helyettes állásra nevezik ki s ha 
elég ügyesen megtudja a pótolhatlanság 
hangulatát szerezni, még több évig is be- 
tölthet ily bizalmi állást az „autonómia“ 
nagyobb dicsőségére — s az egyházkor
mányzati téren még „eredményekkel“ is 
dicsekedhetik az oly férfiú, ki tulajdon 
házában elárulta egyházát, megtagadta 
anyagi előnyökért apái hitét! Az egy
házfegyelem gyakorlása ellen világi egy
háztagjaink a lelkészekkel szemben fel
szeretik hozni — hogy hiszen behatób
ban kell gyakorolni a „cura pastorális“-t 
s akkor az egyházfegyelemre nincs szük
ség. Az egyházfegyelemre ott is szükség 
van, a hol a lelkészi gondozás a legin
tenzívebb; mert hisz a fegyelmezés csak 
ott és akkor alkalmazható, a hol azt a 
„gondozás,“ a jó akaró .atyai figyelmez
tetés már megelőzte.

A legegyszerűbb egylet sem állhat 
fenn fegyelem nélkül — s ezen puszta 
tényből is minden gondolkozó s egyhá
zát szerető ember levonhatja a következ
tetést, hogy az egyházfegyelem elodázása 
összejátszás az egyház ellenségeivel! Mi 
is szeretnénk látni, ha egyházunk az 
egyházfegyelem útján legalább az első 
lépést megtenné. Pár év előtt, midőn 
egyházunk a politikusok részéről meg- 
támadtatott, az esperességek részéről ba- 
darabbnál badarabb indítványok tétettek 
és tárgyaltattak a kerületi s egyetemes 
gyűléseken arra nézve, hogy miként bán
jon el egyházunk a politikai vétségek
kel szemben. De az egyházárúlásnak nem 
akarjuk útját állni — nehogy a világgal 
szemben csak némi neheztelést is hoz
zunk fejünkre azért, mert egyházunk ér
dekeit védtük. A „szeretet vallása“ frázi
sával elütni akarunk oly kérdéseket, me
lyeknek elodázása egyházunkra nézve 
végzetessé lehet

&okan azzal állnak elő, hogy gya
korolja minden lelkész saját gyülekeze
tében belátása szerint az egyházfegyel
met. De ezzel nincs mondva semmi sem. 
Az egyházfegyelemnek ki kell terjednie 
az egész egyház egyetemére; — mert ha 
csak részleges az, a szomszéd gyüleke
zetbe meúekűlve, a hűtlen egyháztag 
megmenekül minden következménytől.

Kétségkivűl „kényes“ tárgy az egy
házfegyelem helyes megoldása és. nehéz 
feladat. Kerületi és egyetemes gyűlésein
ken nem várhatjuk a dolog kezdemé
nyezését — ott csak áldásthozó arányo
sításokat tudnak kezdeményezni — kezd
jük a dofgot az esperességekben minden
felé es ha el is némítanak egy időre, 
hozzuk fel újból és újból az ügyet, míg 
zörgetésünkre egyszer csak megnyílik 
a közöny és nembánomság nehéz ajtaja.

Alföldi.

K ülso ités,
a lelkészi hivatás végzésének főveszélye a 

jelen korban.
Irta Walz K. főegyháztanácsos

l> a i'in statt) an.
Engedélyezett fordítás.

De hát a kor veszélye, a társadalom felbom
lása, a fenyegető államfólforgatók, a szekták tom- 
bolása, Rómának óriási hatalma nem teszik e szük
ségessé minden erőnk érvényesítését és új út ke
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resését? „A népnek meg kell őrizni vallásét, az 
egyház befolyása ne legyen kiesebb, hanem lehe
tőleg minél nagyobb!“

A mi az elsőt illeti, úgy daczára a becsületes 
és jóhiszemű császári szólamnak, egy szerény kér
dőjelt kell ahhoz illesztenem. Népünknek vallását 
megőrizni? Melyiket? A melylyel bir? A kinek van 
vallása, az azt elrabolni nem engedi. Vagy azon 
vallást értik talán, melylyel egykor birt a nép s 
melyet számára vissza kell hódítani? Ez utóbbi 
esetben a nép vallása nem lehetett nagyon mélyen 
gyökerező és az idők viharaival daczoló és nem 
lehetett azzá, a miről az írás azt mondja: „Minden, 
a mi Istentől született, legyőzi a világot.“ E pont 
vizsgálatánál is őrizkednünk kell a felfogás külső- 
itésétől. A mit mi a nép vallásának nevezünk, az 
csak bizonyos csupudéka a vallásos es erkölcsös | 
képzeteknek és szokásoknak, melyek egyrészt a ; 
keresztyénségből erednek ugyan, de nem képezik 
az evangélium szinaranyát, sőt erősen vogyitvók 
bizony os természeti elemekkel, a mely* vegyítés 
következtében eredeti, a kezdetben nem hiányzó/ 
erejüket elvesztették. Ezen nem nemes érczcrol 
áthatott vegyiiléket a nép számára nem akarjuk 
megőrizni. A mi törekvésünknek oda kell irányul
nia, hogy a nem nemes részek kiolvasztnssanak és a 
népvallás az igazi Krisztusvallás magaslatára emel
tessék. Szemben a felületes egyházi realizmussal 
valódi egyházi realizmusnak nevezhetjük azt, ba 
mi mindazt, a mir a „keresztyénség“ ezége alatt 
magasztalnak, komolyan fontolóra vesszük, a ha
mis képzelgést, melyben oly sokan ringatják ma
gukat, eloszlatjuk s a valódi keresztyénségro rá
mutatunk és azt ápolni törekszünk. A külső, felü
letes realismus akként gondolkozik, mint a* a jo- 
zsuita generális, a ki azt mondta: „Sint ut sunt, 
aut non sínt.“ Az igaz keresztyénség képviselője 
megforuitva mindég azt fogja mondani: sint út 
non sünt. A mi az igazság és őszinteség tűz- 
próbáját ki nem állja, azt nem fogja habozás 
nélkül elfogadni. És ezt nem csak az úgynevezett 
keresztyének magán élete, gyarlósága és gyengesé
geivel szemben fogja tanúsítani, melyekre nézvo 
soha sem fogja vallani a „tollerari posse“ elvét, 
hanem az egyházi élet kinövéseivel szemben is, 
ha ugyanis ez egyházi életet holmi jótékonyezélú 
mulatságok és sorsjátékok által akarják emelni.

Az igazán égető kérdés ma és mindég: mi az 
igaz keresztyénség ? A mélységben Isten szelleme 
mindég csak azon dolgozik, hogy az igaz kerosz- 
tyénséget mindég jobban a felszínre hozza, minden 
oldalon kiépítse, vagyis a hit, romény és szeretet 
oldalainak mindég tökéletesebb alakot ád, nem 
mindenkiben, hanem azokban, kik őszinte érzolműek 
és jó akaratúak, a mi azután megint azt eredmé
nyezi, hogy a nagyobb fénynyel szemben az árny 
sötét ós mély részei annál jobban olfltűnnok. No-

künk, evangélikus keresztyéneknek, legalább abban 
egyet kellene értenünk, hogy az igaz keresztjén- 
ség azon ólet, melyet Krisztus az evangéliom által 
az egyes hivőben teremt, az az életmód, a mely 
azt tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk, vagy 
is az istenfiúság új állapotja ez, a melyben bizo
nyosak vagyunk Isten felől, az istentolonséget és 
világi kívánságokat megtagadjuk, indulatainkon 
uralkodunk, igazán, szentül élünk o világon. Az 
igazi keresztyénség tohát több mint az Isteni gond
viselésbe vetett bit, vagy mint az erkölcsi törekvés, 
vagy mint a puszta együtt szaladás és együt tevés 
az egyházzal. Az igazi keresztyénség valóságos 
élet Istenben, Istennel és istenért, a melyet a szen
tints Krisztusa közvetít és táplál. A z i ly  k e- 
r e s z t y é n  s é g e t  k e l l  a l e l k é s z n e k  I s t e n  
s e g e d e l m é v e l  p l á n t á l n i a .  Ez az ő t u
l a j d o n k é p  o n i h i v a t á s a  s e n n y i b e n  
K r i s z t u s  k ö v e t ő  ő és  I s t e n n e k  m u n k a 
t ár s a .  E czólból koll az egyházi eletet, mely 
paedagogiailag oly fontos, ápolnia, hogy ekként Isten 
emberei keletkezzenek, kik minden jó cselekedetre 
alkalmasak.

Azért sokkal helyesebben cselekednénk, ha á 
„nép vallása“ az „egyház befolyása a népéletre“ 
külső jelszavakat félretennénk s azt imánk zász
lónkra: „Igazi evangélikus keresztyénség!“

Ez utóbbi esotkpjn szilárd alapit nyernénk arra 
nézve, hogy mint Krisztus igaz Volgái és követei, 
feladatunk a kiengesztelődós hírét hirdetni s azt 
saját életmódunk által is tanúsítani. De Istennel 
szemben is jó lolkiismerotet nyernénk, mivel azt 
tesszük, a mire nézve megbizattunk és tulajdon- 
képeni hivatásunk körén belül maradunk. Végre 
ezáltal a lelkész nem hivatalos cselekedeteinek 
zsinórmértéke is adva van, mely határt, mértéket, 
czélt szab minden lópésénok és tettének. Ez utón 
a lelkész minden vállalkozásánál azon kérdést 
intézi önmagához: váljon ezen tottem arra szolgál-e, 
hogy az emberek előtt isinél drágává tegyem-e a 
Krisztust és őket Hzáltal közelebb hozzam az isten
hez ? Mily sokat nyertünk azáltal, ha o szempont 
világosan és élesen all a lolkész előtt ! Mert minden 
más szempont, talán a kor szükséget megfigyelő 
is, biztosan tévútra fogja vezetni őt. Az irányelv 
ne legyen tohát hz egyház dicsősége ós befolyása; 
mert ez irányelv, a mint Róma intő példája mutatja, 
sziikségszorűon az egyház külsőitóséhez vezet. Ne 
is legyen irányelvünk bizonyos elemek megnyerése 
fonti vagy alant; mert feladatunk azáltal szűkittet- » 
nék. Igen, kimondom merészen, ne legyen vezérlő 
elvünk az egyháziasság felelevenítése sem és pedig 
az előbb kifejtett érvek miatt. A mi czélunk egy
szerűen az legyen : m e g n y e r n i  az  e m b e r e 
k e t  I s t o n n e k  a J é z u s  K r i s z t u s  e v a n g é 
l i u m a  á l t a l .  „Ezután embereket fogsz halászni“ 
(Luk. V. 10.) o szavat jelzik feladatunkat és az
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azzal egybekötött ígéretet. Ha sikerűi nekünk az 
embereket Istennek és az ő országának megnyer
nünk, így azáltal már egyházunk dicsőségét és be
folyását erősitettük, Isten ügyét győzelemre segí
tettük s ez által természetesen az egyházi életet 
fent és alant előmozdítottuk.

Sokan bizonyára azzal fognak előállani: a 
mit to javasolsz, az általánosan el van fogadva, 
vizet hordasz a tengerbe, nyitott ajtót akarsz be
törni. Van-e lelkész, a ki azon feladatot, az Isten 
országa számára embereket szerezni, el ne ismerné 
és tulajdoriképeni hivatásának azt ne tekintené ?

A nehézség épen a mód meghatározásában 
áll. Abban fekszik a kérdés lényege, miként is in
tézzük a dolgot úgy, hogy az emberek kezdjék 
a Krisztust szeretni és Isten országát keresni.

A mint látom, a jelenben a lelkészi hivatást 
végzők két csoportja áll előttünk. Az egyik cso
port a régi úton, az igehirdetés, lelkészi gondozás 
és gyülekezetápolás utján halad s mindent az Is
ten igéjének hatalmától vár, a mely ige a keresz
tyén egyéniségben megtestesül s az által táraogat- 
tatik. Mások ismét fő súlyt helyeznek e kor köve
telményeire és igényeire s a régi utak mellett új 
utakat és eszközöket ajánlanak, melyeket szerin
tük a modern kultúráiét parancsolólag követel. így 
pl. szerintük az általános vágy az egyleti élet után 
a lelkész által felhasználandó és a keresztyénség 
szolgálatába helyezendő. A következtetés ez : mi
vel a modem emberben meg van a társúlás erős 
ösztöne, azért az egyház felfogva azt, program in
jába felveszi, a mint hogy egyáltalán az egyház
nak a népélet árverésére figyelnie kell. így a mű
sorba felvétetnek : férfi, női, ifjúsági, szüzek, iparos 
legények, tanonezok, munkások, egyházi ónnekkar, 
missioi egyletek, családi estélyek, felolvasások, ke
resztyén népünnepélyek, evangélikus szövetség, 
Gusztáv Adolf-egylet stb. Mennél intensivebb lesz 
az egyleti élet, annál kedvezőbben alakul a gyüle
kezet egyházi és keresztyén élete. Ennél azonban 
az egyház nem áJlapodhatik meg. Az egyház a nép 
lelkiismerete legyen és szavát hallassa az utczákon, 
tereken is és különösen ott, a hol nyilvános bajok 
előtérbe lépnek s rossz hatást gyakorolnak a nép- 
életre. A lelkész ne rettenjen vissza attól, hogy a 
nópéletbe behatoljon és támogassa a közgazdasági 
helyzet javítására ezélzó mozgalmakat, az erkölcs- 
nemesités, evangelizálást feladatul tűző törekvéseket 
és ha lehetséges álljon maga is e mozgalmak élére.

Mielőtt e követelményeket behatóbban vitat
nánk, térjünk vissza még az első csoporthoz, azok
hoz az „öregek“-hez, kik hivatásukat a régi mó
don végzik, — Ezek ha itt-ott az egyleti életet 
is némileg figyelembe veszik, az egyleti élet in
tenzivebb fejlesztésében s a lelkész nyilvános sze
replésében gyógyszert nem látnak; mert azon 
főtételhez ragaszkodnak, hogy mindenekelőtt Isten

országát és annak igazságát kell keresni s így ösz- 
tönszerüleg a „mindenekelőtt“ szócskának eltörlé
sétől idegenkednek, amennyiben ily világnézet nem 
a kényelemszeretet és gondolatszegénység szüle
ménye, hanem komoly, tárgyilagos megfontoláson 
alapszik, úgy helyesnek kell azt tartanunk s elös- 
mernünk, hogy legközelebb fekszik azon Luther 
által nyújtott szabályhoz: ki-ki tanulja meg a maga 
leczkéjétl A legközelebb fekvőhöz, ahhoz, a mit 
Isten lábaink elé tett, a mi tulajdonképeni felada
tunk, az Isten igéjéhez nyúljunk, azzal foglalkoz
zunk. Ha tehát egy lelkész oda nyilatkozik, hogy 
az ő szükebb értelemben vett hivatása annyira 
igénybe veszi, miszerint bűnt követne el, ha azon 
felül valamire vállalkozna, mivel akként a prédiká- 
cziót és a lelkek gondozását elhanyagolná, holott 
ezek hű teljesítését esküvel megfogadta: az ilyen 
férfiú előtt, mint a ki hivatásában hű és lelkiisme
retes, kalapot emelünk. Vagy ha más nem találja 
magát alkalmasnak arra, hogy bizonyos egyleti és 
u. n. népszerű tevékenységet kifejtsen, úgy az ily 

I alázatos vallomást tiszteletben tartjuk. Az oly mé
lyebb természetű egyének is csak becsülésünket 
érdemelik ki, a kikre nézve az életszükség, hogy 
a magányban Isten igéjébe elmélyedjenek, hogy az 
ily órák eredményeként a gyülekezet részére régit 
és újat hozzanak felszínre. A ki Istenországát ke
véssé is ösmeri, az tudja, hogy Isten kertjében 
különféle virágok nyilának, és nem veti szemére 
az ibolyának, hogy mért nem rózsa. Jól tudja, hogy 
az igazi hatást csak az individualitás teljes érvé
nyesítése idézheti elő ; mert abban a személyiség 
önálló növényként nyilvánul Isten kertjében. Az 
egyéniség előtt tiszteletet tanúsítsunk mint Isten 
bölcsesége és tanácsa előtt, a mely az egyes ado
mányok szétosztásában jelentkezik. Rósz külsőités 
lenne az, ha a lelkész tevékenységének mérlegét 
bizonyos sablonok szerint akarnánk eszközölni. 
Külsőités fenyegetne bennünket akkor is, ha mi 
bizonyos eszközök alkalmazását, melyek bizonyos 
körülmények között jó sikerrel alkalmaztattak, ál
talános törvénynyé akarnánk emelni és így pl. a 
lelkészektől azt követelnénk, hogy minden eset
ben az egyleti életet fejlesszék és pedig bizonyos 
emberi példák mintájára — felemlítem például Sulze, 
Stöcker, Naumannt utánozva — egy bizonyos megha
tározott módon fejtsenek ki nyilvános tevékenységet.

(Folyt, köv.)

I R O D A L O M .
K. Lindőb: D ra M. Luthera Katechismus 

s doslovnym a biblicko-historickym vykladem. 
Druhé vydání. B.-Oaba Ev. cirkevné knihkupec- 
tví. Ára kí&ve 35 kr.
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Linder kitűnő káté magyarázata második 
kiadásban megjelent a b.-csabai evang. egyházi 
könyvkereskedésben A gyakorlat jé bizonyít
ványt állított ki e műveeskéről, mely könnyű, 
érthető és világos magyarázatát adja Luther 
kiskátéjának. Kiterjed minden egyes szakasz 
magyarázatánál az alkalmas bibliai történe
tekre.

Az új kiadásban csak lényegiden változta
tások vannak — néhol a gyakorlat által he
lyesnek bizonyült rövidítés is előfordul. Az 
első kiadás svabach és latin betűkkel vegyest 
lett nyomatva, inig a második kiadásban csak 
kizárólag svabach belük használtattak. Melegen 
ajánljuk e könyv behozatalát népiskoláinkba.

J. Bella: Biblické Historie. Druhé vydanie. 
B.-Őaba Ev cirkevné knihkupectvo. 1897. Ara 
kötve 12 kr.

E müvecske csak azon bibliai története
ket tartalmazza, melyek rendesen népiskoláink- | 
ban taníttatnak. Minden egyes bibliai történet 
alatt ott van a megfelelő bibliai vers. A mü
vecske az irodalmi tót nyelvet használja. Ed
dig is már több egyház tankönyvül elfogadta 
s olcsóságánál fogva is ajánlható. Az első kia
dás sajtóhibái kijavíttattak s a müvecske sok
kal csinosabb kiállításban jelent meg a b.-csabai 
evang. egyházi könyvkereskedés kiadásában. 
Néhány bibliai történettel többet foglal magá
ban az új kiadás.

Németh Lajos: Olvasókönyv az ág. h. evang. 
népi-kólák alsóbb osztályai számára. B.-Csaba 
1897. Az evang. egyházi könyvkereskedés ki
adása 128 lap. Ara kötve 25 kr.

A bányakerületnek van magyar olvasó
könyve a felekezeti népiskolák IV-ik osztálya 
számára. Jelen tankönyv a népiskola Il ik és 
III-ik osztálya számára szól s az arad-békési 
esperesség által tankönyvül elfogadtatott.

Az olvasókönyv oly szellemben Íratott, 
bogy az csak az ág. h. ev népiskolában hasz
nálható. Olvasmányai a gyermek lelki világá
nak nemesítésére szolgálhatnak Számos régi és 
új szép imádság és ének foglaltatik az olvasó
könyvben. Az olvasmányok kiválogatása is a 
tanügy terén kipróbált erő szakavaiottságát 
mutatják.

L. L. Zsámbokrétliy: „Summa déjin cirk- 
ve evanjelické v Uhrách.* Druhé vydáöí. V 
Trnave, 1897. Tiskem a nákladem Adolfa Ho- 
rovitza. 39 1. ára 10 kr.

a  hazai ev. egyház története adatik elő e 
müvecskében, mely tankönyvül szolgálhatna az 
ev. népiskolákban.

A szerző előszavában megemlíti, hogy e 
müvecske tisztán kivonata I)r. Baltik Fr. püs
pök könyvének s czélja, hogy az evang. tanu
lóság és népben újból emlékezetbe hozza a 
már már feledésbe menő gazdag múltúnkat.

Rövid, velős egyháztörténetre ev. tót né
pünk számára nagy szükség lenne — de néze
tünk szerint e hiányt e müvecske nem pótolja. 
Történetet kérdésekben előadni felesleges dolog; 
mert a helyesen megirt történelemből nem ne
héz a kérdéseket levonni.

Szerző az egyházpolitikai törvények tartal
mát is előadja, a mi nézetünk szerint felesleges 
és nem az egyháztörténelembo való, Jó lett volna 
megemlíteni az ev. hivő magatartását az új 
rendben és hangsúlyozását az egv ház intézmé
nyei szeretetének.

. . . i.

Sass Béla : „Szeretettan.* Budapest, 1897.
13 1.

Egy kis füzetke jutott kezeinkhez, mutat
vány akar az lenni egy nagyobb műből, a bib
lia velejének rendszerbe foglalását tartalmazni 
szándékozó vallásiam tankönyvből.

Szerző valami újat akar lélesi,eni a hang
zatos cziminel — de ha a füzetkét átolvassuk, 
azt látjuk, hogy biz abban nincsen semmi új 
s a régi is gyarló formáiban fekszik előttünk. 
Tulajdonképen keresztyén erkölcstan akarna ez 
lenni. A telosztás is azt mutatja, hogy e mii 
is a régi elkoptatott felosztási elvből indúl ki, 
azzal a különbséggel, hogy a kötelesség szava 
helyébe a „szeretet“ szót teszi.

Szeretet hit nélkül nem szeretet. Az erkölcs
tannak is a hit alapjain kell felépülnie.

Az ily tankönyvek behozatalára nincs szük
ségünk és sokkal jobban cselekszünk, ha egy
szerűen Dr. Luther Márton kis kátéjának szöve
gét emlékezetjük a gyermekekkel —  van ott 
mély hit és szeretet is, sokkal mélyebb, mint 
az ily szeretettanokban.

i . . .

' v ;  V

F e le k e z e ti Isk o la ,
A tiszai ág. h i t v. e v. e g y h á z k e r ü l o t i 

collegium értesítője az 1896—97-iki iskolai évről. 
Közli: D r. S z 1 á v i k Má t y á s .

Az értesítő beszámol az eperjesi collegium 
összes intézeteiről. Egész kis egyetem oz, a mely
ben csak az orvosi fakultás hiányzik. Theologusaink 
számára ez intézetben is intornátust létesítettek. A 
collegiumon több egylet van, így a : 1) Joghallga
tók testület©. 2) Joghallgatók sogólyegylete, 3)
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Jogász vívó egylet, 6) Theologiai becsületbiróság. 
7) Theologiai önképző és önsegélyző egylet. 8) 
Theologiai olvasókör. 9) Theologiai ifjúsági bel- 
missiói egylet, A mint látjuk egyletekben nincs 
hiány s ily sok egylet mellett az ifjúsági élet csupa 
választások, gyülésezések, szereplésekben vész el, 
a mi nézetünk szerint paedagogiai szempontból sem 
helyes. A főgymuasiumban van „Magyar társaság.“ 
Ez még azon időből maradt fenn, a mikor a tan
nyelv nem volt magyar. Ma ennek már nincs sem
mi értelme és a „szereplősdi“-nek nem egyszer rósz 
hatása van a jellem fejlődésére.

A főgymnásiumban 391 növendék közül csak 
92 ág. h. ev. és 137 izraelita — nem hiába Eperjes 
közel fekszik Galicziához. Az idegen elem túlsúlya 
meglátszik a magyar írásbeli dolgozatok jegyzékén 
is. Nincs egy vallási vonatkozású théma sem. A val
lás a főgymnasiumban összevont osztályokban ada
tik elő. A tanítóképzőben is voltak más vallású 
hallgatók.

A budapesti ág. hitv. evang. tőgymnásium 
értesítője az 1896—7-iki iskolai évről. Közéteszi 
Góbi Imre e. i. igazgató.

Az értesítő két terjedelmes tanári székfogla
lót közöl. Bereczky Sándor értekezik a vallásta- 
nitás feladatáról a gymnáziumban. A vallástan 
czélja a többi tárgyakkal összhangzásban, azok 
közri működésének megnyerésével fejleszteni ki 
a valláséikölcsi jellemet. Dr. Serédi Lajos az 
ismeretelméletek és a theologia czimű értéke
lésében azon állításban igyekszik megerősíteni az 
ezen székfoglalót hallgató ifjúságot, hogy a tudo
mánynak nem lehet ellensége a tudomány nevére 
számot tartó theologia, Az ily magas röptű philo- 
sophiát valóban gyötrelem lehetett végig hallgatni 
a szegény ifjaknak s nehezen is értették azt, bár 
a gondolkozásban iskolázottaknak érdekes lehet.

A tanárok közül heten irodalmilag is működtek.
A tanulók száma 472, ezek közt ág. h. ev. 

210, izraelita 186. Az arány itt kedvezőbb mint 
Eperjesen.

K Ü LFÖ LD .
Németország. Bunkofer Vilmos, róm. kath. 

plébános és tanár, kilépett a rom. kath. egyházból 
és az ó-katholikus egyház tagjává lett, Kilépését az 
f>7 eves férfiú a nyilvánosság előtt is indokolja, 
mint lelkiismerete számos éven át folytatott har- 
czának eredményét. Kilépett a pápista kötelékből: 
mert úgy tapasztalta, hogy csak az új testámentom 
és őskeresztyénségtől való teljes elszakadás teszi 
lehetővé az emberre nézve, hogy az ujabbkori ka- 
tholicismus pályáján haladjon: Az egyház a szó
székről száműzi Jézus tanát s a heti munkában 
elfáradt derék katholikus népet, mely vallási ele
del után eped, egyházjogi és polemikus fejtege
tésekkel gyötri, a bünbocsánat kultusza oly mér
veket ölt, hogy az valóságos sporttá fajúlván a 
művelt kathoJikusokat felháborítja. Az anyanyelv 
még a sírnál sem érvényesül. A bünbocsánat 
szentsége hierarchikus czélok eszközévé lesz. A

halálos bűnökkel való folytonos rémitgetés napi
renden van s ezek közé sorozzák a böjti tilalmak 
megszegéseit. Az ultramontán sajtó neki rontott a 
kilépőnek, mindenféle gyanúsítást szórva felé. 
Történt volna csak egy ev. lelkész kilépése — a 
világsajtó telve lett volna az indokolt átlépés ma
g a sz ta láv a l ! Nem minden arany, a mi fénylik 
— a feloszlás tünetei észrevehetők a külsőleg erős 
katholicismusban is. A reformáczio néhány év alatt 
egész ’országokat elragadott tőle. Kár tehát oly 
nagy lármát csapni nálunk is a pápista lapoknak, 
ha néhány elzüllött egyén odahagyja egyházunkat 
a rajongók hálójába esve 1

Ev. egyházi czélokra 1896-ban Németország- 
( ban befolyt adományok és hagyományozások meg 

haladják a 3 millió márkát. Ev. gyülekezeteknek 
adományoztak 1,250,000 márkát — ev. egyleteknek 
és belmissioi intézeteknek 2,600,000 márkát.

A porosz lutheránus szabad egyház 65 anya
gyülekezetből áll, a melyekben 60 rendes és 7 se- 
gédlelkész működik, van 118 temploma és 5 ká
polnája, 51 paplaka és 15 felekezeti iskolája, külön 

I lelkészképző intézete Boroszlóhan, diakonissa inté
zete lelkész és tanítói nyugdíjintézete. Az állam
tól nem kap egy fillért sem s minden kiadást az
50.000 lélekből álló hű sereg fedez. A hol egyhá
zunk erejét a politika nem bénítja, csodákat ké
pes felmutatni az áldozatkészség terén. A borosz
lói lelkészképző intézet nem visel „akadémia“ ne
vet, de azért kitűnő papokat nevel a kisded egy
ház részére.

Egy nem rég Wiesbadenben elhalt özvegy 
századosné 100,000 márkát hagyományozott a ber
lini belmissionak, ugyan annyit a berlin branden
burgi tüdővészesek számára szolgáló menhelynek,
50.000 márkát Bodelschwing bielefeldi intézeteinek 
és 13 más belmissioi intézménynek 5-10 ezer már
kánként. Vajha a mi gazdagjaink is megemlékez
nének az örök hajlék szerzéséről. Belmissioi inté
zeteink, egyházi irodalmi és más egyleteink csak 
nehezen mehetnek előre, ha csupán tagdijakra 
vannak utalva. Nagy baj, hogy gyórszámú árva
házaink s diakonissa intézeteink az egyes gyüle
kezetekben elszigetelten állanak— pedig csak az 
egyház egyetemének felkarolására virágozhatnának 
fel igazán. Gondoljuk csak el, hogy évenként gyűlési 
jegyzőkönyvekre mennyi fordittatik az esperessó- 
gektől egész az egyetemig? Csak ezen a pénzen is 
mily hatalmasan lehetne felvirágoztatni az egyházi 
irodalmat — hiszen kocsi számra jelennek meg 
évenként gyűlési jegyzőkönyvek és vesznek el mint 
értéktelen papiros!

Franczinország. Philippot róm. kath. plébá
nos a vasárnapi istenitisztelet alkalmával az egész 
gyülekezet előtt vallomást tett evangélikus meg
győződéséről, miért is nyomban átok alá vetették s 
ő az evangélikus egyház tagjává lett. Áttérését 
komoly tanulmány és önmagába szállás előzte meg.

A párisi istentagadók és radikálisok nagy za
varba jöttek, mivel a német császár a jótékonysági 
bazár szerencsétlenségekor a franczia köztársaság 
elnökéhez intézett táviratában Istenről szólott. Faure 
elnök a császár részvétirata következtében arra 
kényszerittetett, hogy ő is Istenről szóljon. Cornely 
iró gúnyosan ir az eseményről a „Matin“ czimű 
lapban s azt mondja: „Először használták hivata
los iratban a gyűlöletes négy betűt (dieu—Isten)!



Hogy a német császárnak felelhessen a franczia 
köztársaság elnöke Í9 Istenről beszélt, mert oly 
szójárás az, melynek révén az európaiak megisme
rik egymást. így Faure úr is, a ki sokkal olőliala- 
dottabb nép elnöke és fejő oly államkormáaynak, 
mely ezt a szédelgést nem űzi, kénytelen volt a 
többi ourópai ezen elavult, együgyü, durva szólás 
módját használni.“ A liboralismus fő zászlóvivői 
ide jutottak, elrettentésül azoknak, kik a radikális 
„szabadság“ után epednek.

Belgium Örökösen halljuk emlegetni, hogy a 
szooziáldemokraták ellen csak a pápista egyház 
képes eredményt felmutatni. Belgium, mely hem
zseg apáozáktól és szerzetesektől, mást bizonyít. 
Vannak egészen nagy lélekszámú plébániák, hol a 
vallásellenes szoczialdemokraták annyira elhódí
tották a tért, hogy a fő misén is a nagy római 
kath. templomok konganak az ürességtől s csak 
egy pár szolgáló és öreg asszony vesz »azokon 
részt !

BELFÖLD.
# *

4
Breznyik János.

1815-1897.

Egyházi életünk patriarchális alakja költö
zött el az atyákhoz augusztus 5-én Selmeczbá- 
nyán. Azon napon halt meg. az ö szeretett lyceu- 
mában elhelyezett lakásában, az a férfiú, kit 
mindnyájan ismertünk és tiszteltünk.

Breznyik, a hajlott korú aggastyán és a fe
lekezeti tanárok nesztora, ez a régi szilárd töl
gyek utolsója, nincs többé az Úr küzdő egyhá
zában. Utolsó ténye volt, hogy vagyonát azon 
intézetnek adományozta, melynek szentelte 
életét és Istentől nyert adományait.

A fiatalabb nemzedék már csak mint ősz 
aggastyánt ösmeri őt, ki egészen az utolsó idő
kig azt mutatta, hogy a hajlott korú testben 
ifjú szellem és erős lélek lakik.

Breznyik János 1815-ben született Ikladon 
(Pestm ), ahol atyja molnár volt. A vallásossá
got és egyházszeretetet az egyszerű hajlékban 
csepegtették szivébe. Tanult Aszódon, Selineczen, 
Pozsonyban Tanulótársai előtt nagy tekintély- 
lyel birt az erős akaratú s hatalmas termetű 
ifjú. Egykorú lakótársaitól és barátaitól hallot
tam, mint szoktatta őket rendszeretetre és arra, 
hogy lehetőleg önmagukat szolgálják és mésokra 
ne szoruljanak. wKét évig nevelősködött báró 
Bercsényi Pálnál, a hol nemcsak komolyan 
készült tudományos pályára, hanem a molnár
iak szegletességeit is levetette s finom úri modort

sajátított el, mely azonban einem bénította egye
nes és őszinte jellemét. Külföldön két évet töl
tött a jénai és haliéi egyetemeken, a leghíre
sebb thedlogusokat hallgatva. Az uralkodó ratio- 
nalismus a külföldön nem csavavarta el az eszét; 
mert mindvégig a positiv iránynak volt hívó. 
0  tulajdonképen mint lelkész szerette volna 
hirdetni az Isten igéjét; de mint egyházi szónok 
nem a legszerencsésebbek közé tartozott, ezt 
belátva, a tanári pályára lépett s e téren óhaj
totta szolgálni egyházát. 1842-ben a magyar 
nyelv és irodalom tanárává választatott a sel- 
meczi lyceumnál, a hol egészen 1849-ig kitartó 
buzgalommal működött. A forradalom megza
varta pályáját. Nemzetőrré lett s a forradalom 
lezajlása után elriltatott attól, hogy nyilvános 
tanárként működjék.

Ez időben Csabára jött barátjának meghí
vására, a hol kitűnő magán gymnasiumot ala
pított s egyszersmind megvetette szép vagyoná
nak alapját. Iö58-ban visszatért Selmeczre, hol 
az ő szeretett lyceuinának buzgó igazgatója 
volt egészen a legutolsó évekig, mikor a test 
gyengesége nyugalomba menni kényszeritette 
őt. A selmeczi lyceum sok jeles tanártársa 
mellett neki köszöni hajdani felvirágzását és 
jó hirnevét. Családi életet nem nlapitott, de azért 
igazi atyja volt a lyezeum évről-évre megújuló 
nemzedékének. 0  alapította a lyceumi bibliai 
társulatot s évek hosszú során át bibliai órákat 
tartott növendékeivel. Az egyház ügyei iránt 
mindég melegen érdeklődött. Kiváló érdemei 
vannak a hányakerületi segélyző intézet alapítá
sában és szervezésében. Midőn az intézet a 
b-csabai népbank bukása következtében nagy  
kárt szenvedett, ő azt nagylelkűen sajátjából 
megtérítette. Készt vett a szerencsétlen utolsó 
budapesti zsinaton is —  nem folyva be annak 
utolsó ténykedésébe, az arányosításba, melyet 
e sorok Írója előtt is szerfelett helytelenített 
s ől buzdította az „Ev. Egyházi Szemle* ki
adására.

Irodalmi munkásságának koronája az 1883- 
ban kiadott „Selineczbányai ág. h. ev. egyház 
és lyceum története,“ melynek minden sorából 
kitűnik Bereznyik egyenes jelleme és igazság- 
szeretete.

Temetése a közönség óriási részvéte mel
lett e hó 8-án ment végbe. A lelkészi teendő
ket a gyászszertartásnál Dr Bal tik Frigyes du- 

■máninneni püspök és Hrencsik Károly érd. es
peres végezték. Tanártársai nevében megható 
szavakkal Jezsovics Károly jelenlegi igazgató 
búcsúzott el a drága halottól.A sírnál Dr. Sze- 
berinyi János, katonai superintendens és érd. 
theológiai tanár búcsúzott el a felejthetlen híí 
baráttól, kiemelve állhatatosságát és jellemszi-
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lárdságát. — Valóban, Breznyik nem volt gyen
ge nádszál, kit a kor szele ide-oda hajlít, férfiú, 
ki az irás azon szavai szerint fejezte be nemes éle
tét: ama nemes harczot megharczoltam, a pá
lyát megfutottam, a hitei megtartottam. Az oly 
férfiút, ki az életet komolyan veszi s ki az e g y 
eze r  igaznak ismert útról le nem tér s ki elvei 
mellett következetesen mindvégig megmarad és 
ha a világ össze is dúl — az oly férfiút tisz
teli a síron túl is barát és ellenség egyaránt! 
De ez az út egészen a sírig nagyon nehéz, sokan 
közvetlen a sír előtt elvesztik a lélek egyensú
lyát . . .  Az ilyenekre alkalmazható azután 
Kirkegard azon szomorú mondása: „Als Originale 
geboren, sterben sie als Copien !“

Egyik selmeczbányai hírlapban a selmeczi 
lyceum történettanára úgy festette le a megboldo
gultat mi nt teljesen modern embert, modern 
protestáns^ a ki „első sorban volt úgymond 
magyar s azután protestáns.“ E történet hami
sítást helyre kell igazítanunk. Breznyik, ki a 
tanári pályát a magyar irodalom és nyelv tan
székén kezdte, szerette hazáját s azért áldozatot 
is hozott, de a hazaszeretet sohasem kötötte a 
fajimádáshoz és nyelvi exclusivitáshoz. Sokkal 
értelmesebb, felvilágosodottabb és vallásosabb 
ember volt, mintsem ezt megtehette volna. 0  ha
zai ev. egyházunk minden népét és nyelvét tisz
telte. A túlzásnak egyik oldalon» sem volt ba
rátja. Breznyik gondolkozásmódját e tekintet
ben legjobban jellemzi az a pár sor, melyet 
barátjához 1882-ben intézett, melyeket itt köz
lünk: „Nógrád, mint az Egyh. és osk. lapban 
olvasom, nem akarja, hogy a tanítóképzőkből 
kizárt fiúk, akár Szarvason, akár nálunk f o ly 
tathassák és befejezhessék tanpályájokat. Én bi
zony nem bánom, ha hozzánk nem jönnek. 
Ilyenekre nézve h gjobb volna, oly városba 
mennének, hol a tanárokat senki sem foghatja 
gyanúba, fogy pánszláv üzelmekben részt vesz
nek. Daxner fiát, Dulla sógorát (Paulinyi V. 
fiát) akarta hozzánk küldeni, kiket Pozsonyból 
elküldték. Azt Írtam nekik, küldjék vagy Kecs
kemétre, vagy Kőrösre, a fiókra nézve is jó 
lesz, ha magyarúl tanúinak. Ott elenyésznek — 
s a tanárok sem igen fognak avval gondolni, 
ha < gynehányan összejönnek s magokban tót 
szavallatokat fognak tartani.

Szeg’ény Korennek is hogy keserítik meg 
tanárkodása végnapjait, Nem azt nézik, hogy 
50 éven át magyarúl tanitott, sok kitűnő ma-* 
gyárt képzett, hanem hogy egynéhánynak — 
kértére —  „Hlasnik“-ot rendel meg. Olyanok 
a bolondok, mint a Martinovics-féle összeeskü
vésben a birák kik már azért is halálra Ítélték 
az embeit, mivel a republ. kátét olvasta, ha

nem javallta is elveit. Ki „Hlasnik“-ot olvas, 
pánszláv, honáruló! Bolond a világ. Legjobb 
ilyenekre nézve Horatiussal tartani — megtenni 
tisztét, különben „malignum spernere vulgus!“ 
Ú gy sem használ semmit, ha az ember véde
kezik. Ép úgy nem hisznek, bármit hoz fel 
védelmére, mint a katholikusok bennünket soha
sem fognak tartani igaz hitüeknek, bármiként 
állítjuk hogy azok vagyunk; szemükben e r e t 
n e k e k  vagyunk és leszünk mindég, máglyára 
valók és gyehennára kárhozottak ! No, higyjék, 
hogy azok vagyunk, engem ugyan nem igen 
bánt, ha eretneknek tartanak! Nem volna ta
nácsos ily közönynyel vértezni magát azok el
lenében is, kik  ̂bolondul hazafiasságunkat veszik 
kétségbe? — Én azt hiszem, nem volna rósz,*

Iníe ebből is látjuk, hogy Breznyik nem 
tartozott a divatos hazafiak, a „nem kegyelme- 
zŐk“ csapatjába. Nála a haza és egyház egy
mással ellentétbe se juthattak s az első sorban 
hazafiakra nézve pedig meg volt a maga nem 
épen megtisztelő véleménye, ^ z  enthusiasmus 
ezen fokán szenvedőkre legjobb az általa hasz
nált szócska és Horátius által idézett sorocska.

A halottak emlékét tiszteljük, ha jellemük 
és gondolkozásmódjuk igazi képét adjuk s nem 
akarjuk azt elhomályosítani a világnak tetsző 
hamis jelszavakkal.

Sz. L.

Sztehlo József
1829—1897.

A glozsání gyülekezet ev. lelkészét, Sztehlo 
Józsefet a múlt hó 31-én kisérték az örök nyuga
lom helyére kedvesei és glozsáni hű népe Zom- 
borban, hol leánya házánál fejezte be szenvedés és 
csapásteljes életét.

A megboldogult született 1829-ben Petrová- 
czon, hol atyja lelkész, bácsmegyei esperes volt. 
Édesanyját korán elvesztette. A népiskolát Petrová- 
czon — közép iskoláit Yerbászon és Eperjesen 
végezte s azután theologiai ismereteinek betetőzése 
végett a greifswaldi egyetemre ment. Visszatérve 
hazájába a selmeczi lyceum tanárává lett, hol egy 
Ízben igazgató is volt. Selmeczi működéséről 
Breznyik „A selmeczbányai ág. h. ev. egyház 
és lyceum története“ czimű műve 330-ik lap

ján azt írja : „Sz. József magának itt, mint 
ügyes tanár és 1864/5-ben erélyes igazgató a ta
nuló ifjúságnál és közönségnél közbecsülést és 
szeretetet vívott ki.“ 1855-ben Petrováczra ment
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A gyűlés után társas ebéd volt s este felé a 
küldöttek elhagyták a vendégszorető kis várost, 
mely bizonyára mindnyájuknak kedves emlékezeté
ben marad.

—o—

Szoczialisták az aIföldön. A szoczialista 
mozgalom egyházunkra nézve is nagy vesze
delmet jelent; mért a nemzetközi munkáspárt 
nemcsak a gazdasági viszonyokat akarja meg
változtatni, hanem híveinek szivéből minden 
vallásos érzést kitépni. Igen helyesen jelezte 
Zsilinszky' Mihály esperességi felügyelő meg
nyitó beszédjében, hogy az egész mozgalomnak 
legfőbb oka a vallástalanság. A párt programja 
hangsúlyozza ugyan azt, hogy a vallás magán
ügynek tekintessék, — de a valóságban atheis- 
must követel tagjaitól. Nem a gazdasági, tár
sadalmi, vagy'oni viszonyok fel forgatásában rej
lik a főbaj, hanem azon vallási és erkölcsi ni 
hilismusban, melyet az új próféták hirdetnek. 
Ha az ember érintkezik a néppel, borzalommal 
látja az atheismus pusztítását Az új próféták 
első sorban arra törekesznek, hogy a polgártárs 
kezéből kivegyék az énekeskönyvet és némit- 
sák el az imát. A családban viszály' támad. Az 
anya gyermekeivel még imádkozik és énekel 
— de a férj gúnyolódik a leghitványabb mate
rialista atheismussal hozakodva elő. Majdnem 
stereoty'p kijelentésekkel találkozunk az uj pró
féták áldozatainál, mint: „a bibliát és énekes 
köny vet emberek csinálták,* .Istent senkisem 
látta — „az ember úgy pusztul el mint az ál
lat.“ A teli vér szoczialdemokraták feíekezetnél- 
küliekké lesznek, hogy pedi^ elkerüljek a tör
vényben előirt adót, #lőbb unitáriusokká lesznek, 
így a „testvér" egyház ad a szökevényeknek 
állomást és hidat. Nem pusztán politikai párttal 
van tehát dolgunk, hanem a haeresisen alapuló 
veszedelmes szektával. Midőn ez a veszedelem 
betört hazánkba czélszerü volt-e akkor az egy- 
ház intézményeit uj alkotásokkal gyengíteni — 
arra feleljenek a< állam mindenhatóságának imá
dói és az utóbbiaknak szolgalelkü munkatársai 
az egyházi téren ?!

~ 4»
Hangulat csinálás. A turóczi esporesség nem 

választott elnökség által kormányoztatott, két óvon 
át. A bányakerületi kc^gyűlés még a múlt évben 
elhatározta, hogy rendes elnökség választassák. 
Turócz nagyon messze esik Budapesttől — az ot

tani határozat úgy látszik, hogy a póstán elve
szett és csak 9 hónap múlva érkezett rendeltetési 
helyére. Végre a választás is megtörtént — s most 
apellátával megtámadtatok a választás. Es sem 
volna még haj; mert hiszen apellálni minden ellen 
lehet s aláirókat sem nehéz szerezni. A dolog el
húzódik a bányakorületi közgyűlésig, holott tiz 
ilyon apellátával is végezni lehetne addig. A kivé
teles állapot tovább tart — ez a fődolog! A hír
lapokban már előro készítik a hangulatot; misze
rint az új rendes, választott elnökségben nincs 
meg a „garanczia“ s azután a világi elnök nem is 
nemes ember, pedig a „nemesség“ anyagi támoga
tása nélkül vége a protestantismusnak a felvidé
ken ! Abnormis állapot az, a mikor a kinevezett 
elnökségek jönnok divatba s az egész autonómia 
illusoriussá lesz. Hajdan nem is egy könnyen 
akadtak volna olyanok, kik az ily kinevezéseket 
elfogadták volna h ha el is fogadták, siettek a bi
zalom embereinek bolyét csinálni. A nézetek e te
kintetben változtak, ma már mindenre akad em
ber; mert sokan vagyunk, s bár sok új esperes- 
ség is keletkezett, az aspiránsok száma nem fo
gyott.

Az esperességi elnökségre eddig nőm is kí
vántak garancziákat; de úgy látszik, némelyek 
egyházunkban szerotnék visszaállítani a Bach kor- 
8zakboli pI,urificationsgericht“-ekot — s ezentúl 
minden elnökségnek ily érzületvizsgáló bizottság 
előtt kell majd mogjelennie. Ilyen intézmény az 
egész felföld részére talán felállítható lenne Lé
ván ? 1

A bukásba — a mi utóvégre is emberi dolog 
és nem minden esetben szégyen, meg kell nyu
godni nemes és nem nemes származású egyház
tagoknak egyaránt, ez az alkotmányos felfogás — 
s ha a megyálasztottak nem az egyház törvényei 
szerint kormányozzák az esporességet, van mód 
tőlük szabadulni, hiszen vannak kitünően és gyor
san működő delegált és nem delegált törvényszé
keink !

Vándorló gyülekezet. A „Bók. Közi.“-ben 
következő hír látott napvilágot : „A mint tudjuk, 
a szarvasi ág. 11. ov. tomplomokban felváltva tar- 
tatik a magyar és tót istentisztelet. A nép zöme 
a régi templomba özönlik a tót istenitisztelet hall
gatására, viszont mikor az öreg templom falai 
közt hirdetik Isten igéit magyarul, akkor meg az 
öreg templom marad üresen.“ Szarvason ez óv fo
lyamán lett felszentelve a második ev. templom. 
A két templom a város két végén fekszik. A mig 
egy templom volt, a tót nyelvű istentisztelet után 
tartatolt a magyar nyelvű istentisztelet, mely va- 
káczióban, mikor a főgymnasium ifjúsága távol 
van, meglehetősen gyéren volt látogatva. A köz- 

l gyűlés e gyér látogatást megszüntetni óhajtva,
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intézkedett akként, hogy váltakozó nyelven min
den templomban csak egy istenitisztelet tartassák. 
A szarvasiaknak igy tulajdonképen csak egy tem
plomuk van s a hívő közönség zömo vándorol a 
város egyik végéről a másikra. Némely túlbuzgók 
elfelejtik, hogy a templom nem nyelvtcrjesztő in
tézet, hanem az áhitatosságnak és imának helye. 
A világ fiai e vándorlási gyötrelmet sem tartják 
elegendőnek s igy az idézett lap azt javasolja : „A 
magyar nyelvi istenitisztelet megkedveltetésének 
az a váltakozó rendszer nem megoldása, megol
dás az lesz, ha az egy vasárnapon mindkét tem
plomban magyar istenitisztelet lesz.“ E „megol
dást“ az alföldön mindenfelé javasolják — és ha 
keresztülviszik, lassanként eljutunk az ellenrefor- 
máczió gyászos korszakához, az ev. templomok be
zárásához, melyet nem az ellenség, hanem a 
„testvér“ visz végbe. Az alföldi nagy egyházak
ban a közgyűlés helyett minden ügyben, kivéve a 
lelkészválasztást, a presbyterium határoz — s 
ilyen presbyteriumokat összehozni nem tartozik 
a lehetetlenségek közé.

Egyházi események- A csomádi egyház Ho- 
léczy Zsigmond devicsi lelkészt választotta lelké
szének. — A radványi egyház augusztus 20 án 
ünnepelte szeretett lelkészének, Hodza Józsefnek, 
25 éves jubileumát, mely alkalommal az egyház 
felügyelője, dr. Radvánszky György a gyülekezet 
nevében aranyórát s özv. Radvánszky Andorne 
aranylánezot adott át a közbecsülésnek és szere
tetnek örvendő lelkésznek. — A b.-csabai ev. gym
nasium Dr. Daxer György s. lelkészt vallástanár
nak választotta.

A békési esperesség közgyűlését a néhány 
év előtt anyásitott kondorosi egyházban tartotta 
augusztus 31-én.

Az esperességi gyűlést megelőzőleg gyámin
tézeti istentisztelet tartatott. Az ottani hívek is 
szép számmal mentek a harangszóra a templom
ba, hónuk alatt a vaskos régi kötésű Tranoscius- 
sal. De csalódtak ; mert ez alkalommal e* énekes- 
könyvből nem énekelhettek. A békési esperesség 
ép úgy mint a többi, a régi békési esperességből 
keletkezett új esperességek, úgy látszik dogmának 
farija a régi espesesség azon a Felvidékiádák 
korában keletkezett szerencsétlen határozatát, mely 
szerint, a gyámintézeti istentisztelet csak kizárólag 
magyar nyelven tartható meg. Ezzel az intézke
déssel a gyámintézet nem igen kedveltetik meg. A 
hívek nagyrésze becsukott Tranosciusával hallga
tott. Mily szép volt a régi szokás, a midőn a gyü

lekezet istentisztelete volt ez s a tótúl vagy néme
tül nem értő urak is oly szép türelemmel hallgat
ták a szép éneket és tanujelét adták a nemes, 
nem erőszakoskodó, testvéri érzületnek. Ma már 
ezek az idők elmúltak !

Az esperességi felügyelő, Haviár Dániel, tar
talmas és egyházias megnyitó beszédjében fel
hívta az esperességet a jövő teendőire. Utalt az 
egyházfegyelem alkalmazásának szükségére, szem
ben az olyan cselekményekkel, melyeket az állam
törvénye ugyan megenged, de melyek az egyház 
létalapját támadják meg. így különösen a reversá- 
list adó hívekre szigorral alkalmazandó az egyház
fegyelem. A tartalmas felügyelői megnyitóbeszéd 
után, Veres József, esperes előterjesztette nagy ér
deklődéssel hallgatott évi jelentését. Behatóan fog
lalkozott az egyházi élelet fenyegető veszélylyel. A 
hamis próféták első sorban az egyházat támadják ; 
mert tudják, hogy az egyház vedtelen. Államnél
külivé nem lehet senkisem, de az állam törvényi
leg megengedi (nem kellett volna megszavazni ! 
szerk.), hogy az egyháztagjai szabaduljanak á ne
héz anyagi terhektől. A baj okait nem szabad sem 
az evangélikus hitelvekben, sem egyes lelkészekben- 
keresni, mivel azok egészen másutt lelhetők fel. 
Az esperes alapos indokolásával mély hatást tett.

Á gyűlés azután gyors menetben elfogadta a 
már előkészített határozati javaslatokat. Valóban 
az esperességi gyűlések lassanként egészen elvesz
tik régi jelentőségüket s lesznek határozati javas
latokat meghallgató diszűlésekké. Gyűlések már 
nem igen használnak egyházunknak s legjobb len
ne azokat nagyon megritkitani s gondoskodni va
lami helyesebb egyházkormányzó szervezetről. Az 
utolsó szerencsétlen budapesti zsinat e téren sem 
hozott újat, jobbat»hanem a sok paragraphussal, 
szabályrendelettel csak megnehezítette az életet 1

„Esketési iigyvivőség* ily czím alatt 
Budapesten új vállalat keletkezett, mely 
bizonyos díjért az új házassági törvény 
paragraphusain útbaigazítást ad a felek
nek. Ez is egyik áldása az új rendnek. Uj 
hivatalok és új vállalatok boldogítják a 
népet. Hihetőleg a vidéken is utánzókra 
talál ez élelme^vállalat — s illuzoriussá 
lesz az anyira hangoztatott díjmentesség. 
Az egyházak beszüntették a stólát — az 
„ügyvivőség“ előreláthatólag nagyon jö
vedelmező lesz. A régi nem liberális kor
szakban ily vállalatokra nem volt szükség.

Közbe jött nyomdai akadályok folytán lapunk késve 
jelent meg-, miért is szives elnézést kérüuk.

§ 2 Íoes Hétrelem !
Lapunk hátralékosait, kik nagy számmal vannak, kérjük, szíveskedjenek 

kötelezettségüknek eleget tenni. A késedelmezőket kénytelenek leszünk külön is 
felszólítani. Újból belépő előfizetőknek teljes lappéldányokkal szolgálhatunk. 

B.-Csaba, 1897. augusztus 30.
Az „Ev. Egyházi Szem le“

________________ ___________ ______________________ ________  kiadóhivatala.
Nyomatott B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1897.
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atyja oldalú mellé segidlelkésznok s onnan u glo
zsáni gyülekezetbe rendes lelkésznek. Glozsánbnn 
csakhamar családot alapított Mokry Jozefinnel, ki
ben mnga nemes, tiszta lelkű nőt s gyülekezete 
derék pnpnét nyert. A bácsmegyei esperesség es
peresének választotta a ritka képzettségű és nagy 
műveltségű papot s 1861-ben a petrováczi kerület 
országgyűlési képviselőnek választotta, a megvá 
lasztott tudta és akarata nélkül s igy ő lett az el
ső evangélikus lelkész, it ki az országgyűlésen he
lyet foglalt, onnan azonban még az országgyűlés 
foloszlatása előtt képviselő társával, Hévész Imré
vel együtt olhagyta a politikai küzdiért, úgy talál
ván, hogy nem papi embernek való a politikai pá
lya. Sztehlo a gloisáni gyülekezetei meglehetősen 
zilált állapotban vette át. Lelkészkedéao alatt ki
váló gonddal rendezto anyagi ügyeit. Palotaszerü 
uj iskolákat emelt s a düledező templomot reno 
váltatta. De a lelkiekben sem hanyagolta el egy
házát. A regge'i könyörgéseken irásmagynrázatot 
hozott be. A lelkészlak pedig minden tekintotbon 
világitó példányképo volt a gyülekezetnek. Az utol
só években a nyilvánosságot kerülto s csak gyüle
kezetének élt. Egy ízben a „Pester Loyd“-lan  
visszautasította a hírhedt Felvidéki történet hami
sításait. Sztp lelki tehetségét az irodalom terén 
nem érvényisitette, pedig egyaránt szép n tudott 
írni és beszélni hazai egyházunk mind a három 
nyelvén. Kerülte a feltűnést és szereplési vágy so
hasem bántotta. 1883-bnn clvcsztctto ritka művelt
ségű és finom lelkű nejét. 1891-ben két férjezett 
leánya szállott a sírba s rövid idő múlva követto 
másik kettő. Megrendült idegzete nem bírva elvi
selni a sok csapást és csalódást, búskomorságba 
esett s élete végnapjait a még egyetlen élő leánya 
házában töltötte a ott fejezte be július 30-án fáj
dalom es szenvedésteljes életét.

Temetésén megjelentek a bácsmegyei esperes 
a közeli lelkészekkel és glozsáni hívei élükön a 
gyülekezet jeles adminisztrátorával és tanítójával 
A glozsáni hívek gyászszertartásukat saját nyel
vükön már előbb elvégezték a halottas házban. 
Az udvaron Korosy Emil, missziói lelkész, szóno
kolt némely városi gyülekezetben divatos modor
ban, idézve költőkből, de nem idézve a szentirás- 
ból — a simái Taubingcr «J. bajai lelkész szólott 
gyönyörű orgánumával s itt a sir szélén jól esett 
hallanunk annak megemlítését, a ki magáról azt 
mondotta, hogy ő a feltámadás és az élet. Az egész 
gyászszertartáson halotti ének nem volt hallható 
— ez úgymond modern divat a nagy városi egy
házaktól átvéve. Bizony rideg a minden liturgiát 
és éneket nélkülöző temetési szertartás, olyannak 
tűnik fel, mintha nem is volna egyházi, hanem 
polgári temetés. Ezzel bizony nem inponálunk az 
idegen felekezetű tengerben és lassanként meg
fosztjuk egyházunkat kiváló jellegétől, mint a mely j

helyes reformja a róm. katholiczismusnak, meg
tartva abból minden hagyományt, moly a szent- 
irással nem ellenkezik. Istenitiszteletünket is sok 
helyen oltorzitották s egészen kálvinistává tették 
azáltal, hogy a liturgikus részt elhanyagolták s ezt 
látjuk a liturgia nélküli gyászszertartásoknál is. 
Kevesebb beszéd és több liturgia.

A csanád csongrádi új esperesség ang. 12-én 
tartotta második évi rendes közgyűlését a m e z  ő- 
h e g y e s i  f i i j á b a n .  A bevezető gyámintézeti 
istenitiszteletnél L e 8 z i c h László bánhegyesi lel
kész mondott .Ián. 9, 1—3. alapján épületes be
szédet.

U n s z  Autal esp. felügyelő lelkes megnyitója 
szerint: mindig szükséges volt a hitélet, a vallá
sosság ápolása, do soha sem volt az szükségesebb, 
mint most, midőn a társadalmi rendet felforgatni 
akaró tévoteg eszmek mindjobban éivényositik ma
gukat. Dúlva terjed a socialismus és ennek tanait 
kik képviselik, kik hirdetik legfennebb hangon, 
mint azok, kiknek sivár leikébe nem hat be a val
lásosság magasztos érzete. Mindezek ellen, mint a 
társadalmi élet bástyái, az egyházak állanak az Ő 
lelkészeikkel, kiknek nehéz feladatuk fokozott kö
telességük a tévtanokat kiirtani, a népbolonditékat 
leleplezni, a megtántorodottakut visszatéríteni. Mi
dőn azonban ezen nehéz feladatokat a lolkészek 
kötelességeivé sorozzuk, nekünk világiaknak első 
sorban kötelességünk őket nehéz munkájokban tá
mogatni és ha közős tevékenységünk eredménye 
hitéletünk s vallásosságunk megszilárdítása lesz: 
még sok időre elhárittatik a hazánk felett lebegő 
veszély; — ezért együtt működésro kérem fel 
egyházmegyénk papi, világi tagjait!

P e t r o v i c s  Soma esperes évi jelentését s 
ebből folyó határozati javaslatait egyhangúlag el
fogadta a közgyűlés.

A tó t-b á n h o g y e s i  m a g y a r  i s t e n i -  
t i s z t e l e t e k  tárgyában tett esperesi intézkedé
seket, mely szerint a magyar egyháztagok az ed
digi hatodik vasárnap helyett a hónap minden 
első vasárnapján-magyar istooitisztoletet nyerjenek, 
a közgyűlés jóváhagyta. Azt, hogy a magyar hívek 
kívánságához képest azon vasárnapokon tót isteni- 
tisztelet ne tartassák, az esperes teljesíthetőnek 
nem tartotta, bárha a beterjesztett adatok szerint 
volt idő, a mikor minden harmadik, 1857. óta min
den negyedik vasárnap tisztán magyar istenitiszte
let tartatott Bánhogyeson. 1869-től datálódik a ha
todik vasárnap.

A körülményekkel, tényleges helyzettel szá
molni nem tudók, betüszerint teljesitendőnek tar
tották a magyar hívek kívánságát ; a többség 
azonban a helyi lelkész és esperes mérsékletet 
ajánló felszólalásai után ettől elállóit.

Sivár, szinte reménytelen helyzetet tüntet fel 
a m a k ó i  e g y h á z .  Az évi jelentés szerint egy 
év alatt kétszer is ülésezett ott az esperességi tör
vényszék ; egyszer a tanító, másszor a lelkész fe
lett hozva elmarasztaló, kemény pénzbírsággal járó 
ítéletet. Legközelebb a tanító ellen újabb fegyelmi 
eljárás van a küszöbön. A makói beadványok, fe- 
lebbezések mind a feldúlt békét, egymás ellen törő, 
szeretetlenséget hirdetik.

Az egyházmegye összes egyházai, a tani '
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t ói  k o r p ó t l é k n a k  állami segélyből leendő 
fedezése iránt megtették a szükséges lépéseket 
Tisza-Földvárt kivéve, mely nem állíthatja, hogy 
pénztára e kiadást nem bírná meg és Nagylakot 
kivéve, mely a segélyre számot nem tart s azért 
autonómiájának megvédése czéljából folyamodni 
nem fog.

T ó t-B á n h e gy e s 1171 forint vállalati ösz- 
szegen narmadik iskolát épitett új tanító fizetéssel. 
Nagylak két tanítója : Valentinyi Gusztáv 820 frt, 
Molnár György 1000 forinttal lettek nyugdíjazva. 
(Hol vagyunk mi lelkészek hasonló nyugdíj kilá
tásától ! 1) Csanádvármegye kir. tanfelügyelője két 
ízben tett látogatása alapján a p i t  v á r o s i  e l e 
mi  i s k o l a  osztályait a magyar nyelv tanításá
ban az előtte felmutatott eredményt határozottan 
elégtelennek minősítvén, az esperes jun. 1 én sze
mélyesen megjelent Pitvaroson s az eredményt 
teljesen a törvényeknek megfelelőnek találta.

Az esperesség e g y h á z a i é s  i s k o l á i  j a 
v á r a  a múlt évben 5125 forint áldozatot hozott. 
Az egyházközségek terhe 3 és fél ezer forinttal 
apadt ; az adományok, segélyek és hagyományok 
3333 forintot tesznek ki.

Két egyházközség a közalap támogatására 
vár. — A b á n y a k e r ü l e t i  k ö z g y ű l é s r e  
Saguly János pitvarosi, Hrdlicska Károly nagy
laki lelkészek, azonkívül Bendel Godofréd és dr. 
Laurovics János egyházfelügyelők lettek kiküldve.

( -  - )

A pozsonyvidéki esperesség aug. hó 17-én 
tartotta é v i k ö z g y ű l é s é t  Szt.-Györgyön, Rit
ter Károly főesperes és Kalenda János esp. felü
gyelő elnöklete alatt. A gyűlést megelőzőleg az 
esperesség lelkészei az úrvacsorához járultak, mire 
gyámintézeti istentisztelet következett. A prediká- 
cziót Kercser bazini német lelkész tartotta Luk. 
15, 3—10. alapján. Rámutatott azon v e s z é l y e k 
re, melyek egyházunkat kívülről s belülről, hibá
ján kívül és saját hibái folytán veszteséggel fenye
getik, azon k ö t e 1 e s s é g r e, hogy keressük azt, 
a mi elveszett, s azon ö r ö mr e ,  mely ezen köte 
lesség teljesítéséből fakad. A szónok szépen fejtette 
ki a gyámintózet munkásságának jelentőségét és 
fontosságát. A „régi“ ellenséggel nagyon behatóan 
foglalkozott; ezen polémia a kellő határok közt ily 
alkalomkor szükséges és jogos. De jó volna e mel
lett az újabb ép oly veszélyes ellenségre is rámu
tatni, különösen a modern egyházellenes és vilá 
gias áramlatra. Mivel az istentisztelet német nyel
ven folyt, a helybeli gyülekezet is részt vett ben
ne és pedig oly szép számmal, mintha vasárnap 
lett volna, a mi egyháziasságának és egyházszere- 
tetónek szép jele. Ily istenitisztelet esperességi 
conventnek illő bevezetését képezi s kívánatos, 
hogy mindenütt oly szoros legyen a kapocs espe
resség és gyülekezet között.*)

Mint mindenütt úgy itt is a tárgyalások igen
*) Bizony kár is kizárni a gyülekezeteket a gyámin

tézeti istentiszteletből ideg’en nyelvű istenitisztelelek által 
mint máshol szokás.

Szerkesztő.

nagy részét képezték a különböző jelentések és 
jegyzőkönyvek, melyek felolvasása nagy részben 
felesleges, fárasztó és czéltalan. E tekintetben egy- 
házi gyűléseink kis reformot szükségelnének. Schlei
ermacher azon mondása, hogy a német tanár pri
vilégiumát képezi a könyv nyomtatás találmányá
nak ignorálása, némileg a mi egyházi gyűléseinkre 
is ráillik. — A modori tót gyülekezet indítványt 
tett a tanítók ötödéves korpótlékalnak tárgyában. 
Az indítvány az illető törvényt sérelmesnek tartja 
s törvényesen biztosított autonómiánkkal össze nem 
egyeztethetőnek, s azért kéri az egyházi hatósá
gokat, hogy sürgessék a törvény módosítását, külö
nösen azon egyházak javára, melyek tanítóikat a 
korpotlék nélkül is kellő fizetésben részesítik és 
részesítették. Ezen konkrét indítvány nem talált 
azonban nagyobb viszhangra, hanem a gyűlés a 
nagyszombati egyház nagyobb szabású, de kevésbé 
konkrét indítványát fogadta el, mely autonómiánk 
tekintetbevétele mellett a 48 évi 20-ik törvényezikk 
életbeléptetését sürgeti.

Az ülés végén a főesperes és a felügyelő, kik 
az egyházmegyét 18 éven át odaadással vezették 
hivatalukról lemondva, elbúcsúztak az esperes- 
ségtől.

Emlékül a szeretet és elismerés jeléül, a le
lépő elnökségnek két diszes albumot adtak át a 
a lelkészek és felügyelők arczképeivel, a kikkel 
egyetemben oly sokáig működtek. Ez alkalommal 
hivatalukba iktatták az uj főesperest Hollerung 
Károly modori német lelkészt és az uj esp. fel
ügyelőt Lenhardt Károlyt, a modori áll. tanitóké- 
pezde igazgatóját.

Az uj elnökség az egyházak bizalmát meg
köszönte. Az uj főesperes azonkívül röviden vázolta 
azon elveket, melyeket hivatalában követni akar. 
Károsnak tartja, hogy felsőbb egyházi hivatalaink
ban a bürokratismus mindinkább lábra kap. Mert 
az irodai munka az espereseket és püspököket más 
és fontosabb teendőikben megakadályozza. Azért 
hivatalos közlöny létesítését fogja sürgetni. Az egy
házpolitikai törvények egyházunknak mgy kárára 
vannak. Különösen a vegyes házasságról szóló t. 
ez. revízióját kell sürgetnünk, illetőleg a 68. évi 
53 t. ez. visszaállítását, a mely oly könnyelműen 
adatott fel. K ü l ö n b e n  n é g y  v e n - ö t v é n  év  
m ú l v a  n e m l e s z  s e m m i  d i a s p o r á n k .  Az 
államsegélyt joggal követeljük, de autonómiánkat 
fel nem adjuk. Lehetetlenség, hogy az állam fizesse 
a lelkészeket, a mint azt a 48. évi törvény kívánja. 
A papi fizetések rendezésében tekintettel kell lenni 
azokra, a kiknek gyermekeik nevelése folytán a 
a 800 frt minimum magában nem elég. Mint espe
res reményli, hogy könnyebben fogja létesíthetni 
két régi eszméjét a modori felső leányiskolát és 
Bethaniát. Karöltve elnöktársával, a ki szakférfiú, 
az iskolákra is fogja irányítani figyelmét.
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V ilág i dal a tem p lo m b an .
Egy felmerült eset alkalmából, a nél

kül azonban, bogy erre az esetre ügyet 
vetnék, s az ott szereplő személyekkel 
foglalkozni szándékom lenne; itt a nyil
vánosság előtt akarok felelni arra a kér
désre: megengedhető-e világi dalokat éne
kelni az Isten házában? Erre a kérdésre 
határozott n e m-mel felelek, s nem is 
hiszem, hogy legyen pap a ki máskép 
felelhetne.

És itt nem teszek különbséget — mint 
némelyek tesznek — magyar, tót vagy 
német világi dalok között, mivel itt nem 
a nyelv, hanem a tartalom a döntő. S nem 
teszek különbséget az alkalom közt sem, 
mivel az Isten háza reggel és este, kicsiny
nek és nagynak, mindég és midenkinek 
az imádságnak háza. I)e nem teszek kii- 
lömbséget bor dalok, szerelmi dalok, ha
zafias dalok között sem, mivel a keresz
tyén templomokban sem Baebusnak, sem 
Ámornak, sem a magyarok Istenének hó
dolni nem szabad, hanem mindég és örök
ké az egyigaz Istennek szolgálni.

A ki pedig tiszttársaim vagy hitfele
im közül más hiten lenne, annak a Pré
dikátorok könyvének 3-ik részével ig.yen 
felelek: minden dolognak az ég alatt, 
rendelt ideje és helye vagyon. Ideje és 
helye vagyon a születésnek és a megha- 
lásnak; a rontásnak és az építésnek ; a 
sirásnak és a nevetésnek; a hallgatásnak 
és a szólásnak . . . így vagyon ideije és 
helye az imádkozásnak, a pereskedésnek 
és a hazafias fölbuzdulásnak is — s ezt 
a helyet mindég illő megválasztani, soha

sem szabad összetéveszteni. Mert a ki ott 
békül, a hol hadakozni kellene ; ott ha- 
zafiaskodik, a hol imádkoznak mások ; 
ott hallgat, a hol beszélni kellene — az 
annak az ügynek, a melynek szolgálatá
ba szegődik, mindig csak kárára van.

Isten óvja egyházunkat az olyan hi
vő k tői, a kik a korcsmába járnak imád
kozni; de Isten óvja hazánkat is, az olyan 
hazafiaktól, a kik a templomba járnak 
hazafiaskod ni. Amazok nem hivők, ezek 
nem hazafiak.

Talán lesznek olyanok is, a kik azt 
fogják mondani, hogy ha már a kérdés 
igy fel van vetve, kellene törvény nyel 
vagy határozattal kimondani : lehet-e ál
talában világi dalokat a templomban éne
keltetni vagy sem? és lehet-e kivételes 
alkalmakkor hazafias dalokat énekelni 
az Istenházában? Ugyan, ugyan, hát any- 
nyira lennénk, hogy ezt még eldöntetlen 
kérdésnek tartanók? Hisz ez a dolog ré
gen már akkor rendezgetett, a mikor az 
első keresztyén istenitisztelet tartatott; 
akkor, a midőn az Ur kijelentette: Az 
én házam az imádság háza; akkor a mi
dőn kezünkbe adatott amaz ostor . .. Ne 
adjuk ki kezünkből ezt az ostort, mert 
elleneink aztán ellenünk fordítják.

Azzal azonban még igen kevés van 
mondva, ha kijelentjük, hogy világi da
lokat a templomban énekelni nem sza
bad. Mert éppen úgy nem szabad ott éne
kelni eg y  ház i  é n e k e k e t  sem, ha azok 
az egyház által elfogadott énekeskönyv
ben nem foglaltatnak.

Lehetnek, a mint hogy vannak is, a 
a református atyafiak zsoltárai között



olyanok, a melyek ellen a legszigorúbb 
lutheranizmus szempontjából kifogást ten
ni nem lehet; lehetnek a r. kath. egyház 
énekei között olyanok, a melyek áz egy
házköltészet örök időkre szóló remekei 
között foglalnak helyet; lehetnek az én 
asztal fiókomban olyan egyházi énekek, 
a melyek bátran kiállják a legszigorúbb 
kritikát; lehetnek a „Tranosciusban“ leg
kedvesebb egyházi, alkalmi énekeim is, 
de mivel egyházamban a „Zpevnik“ van 
használatban — nem szabad azokat temp
lomban énekeltetnem.

Ha tehát e g y h á z i  dal  is c s a k  
a k k o r  v i h e t ő  a t e mp l o mb a ,  ha  az 
az e g y h á z  á l t a l  e l f oga do t t ,  s a 
f e l s ő b b s é g  á l t a l  s z e n t e s i t e t t  
é n e k g y ü j t e m é n y b e n  f o g l a l t a t i k ;  
akkor a v i l á g i  dal ,  a m e l y e t  s e m
m i f é l e  g y ü l e k e z e t  el n e m f o g a 
dott ,  s e m m i f é l e  f e l s ő b b s é g  n e m  
s a n c t i o n á l t ,  soha semmi körülmé
nyek között nem vihető az Isten házába.

Ez az általános szabály, a mely alól 
lehetnek egyes kivételek, de a melyet 
szem előtt köteles tartani mindenki. A 
hol az alkalom, a hol a tartalom, a hol 
a gyülekezet lehetővé, vagy pedig szük
ségessé teszi, ott átléphetjük énekes köny
vünk határait, sőt nagy ritkán, s a leg
nagyobb óvatossággal átléphetjük azt a 
mesgyét is. mely az egyházi énekeket 
a világiaktól elválasztja.

Ott azonban, ahol akár a tartalom 
olyan, akár az alkalom meg nem felel, 
akár a gyülekezet, ha annak mindjárt a 
legkissebb tagja is nem kivánja, tiltako
zik ellene, inegbotránkozik rajta: világi 
dolgokat énekelni nemcsak tapintatlan
ság, hanem egyenesen megrovandó cse- 
lekniény. Pál apostol is azt mondja, hogy 
tekintettel legyünk ne csak azokra, a kik 
a nehezebb étkeket is megbirják, hanem 
azokra is, a kik a hitben gyöngék s tej
jel táplálkoznak.

Még az is tisztázandó, végül, hogy 
kinek joga és kötelessége mindenekre 
felügyelni, elrendelni vagy eltiltani? Min
den gyülekezetben a papnak és senki 
másnak. Az én egyházam templomának 
a kulcsa nálam van, s ebben a templom
ban csak az fog történni, a mit én ren
delek el, vagy engedek meg. Sem a ta- 
nitó, sem a felügyelő, sem a világi, sem 
az egyházi felsőbbség az én engedélyem és 
beleegyezésem nélkül ott semmit sem te
het. A világi felsőbbség csak akkor, ha

elcsukat, az egyházi felsőbbség csak ak
kor, ha hivatalomtól felfüggeszt, — de 
addig nem!

A templomban Istennek és ne ember
nek kivánjunk tetszeni.*)
________  — gy-

*) Ozikkiró felszólalását nagyon időszerűnek tartjuk. 
Ha a népiskolák vizsgáit továbbra is a templomokban ta rt
juk, tartsuk meg á régi dekórumot is. Gyűlések és válasz
tások pedig feltétlenül kitelepitendők a templomokból.

Szerkesztő.

K ü lso ités ,
a lelkész! hivatás végzésének főveszélye a 

jelen korban.
Irta Walz K főegyháztanácsos

Darmatadtban.
Engedélyezett fordítás.

(3-ik közlemény.)

Mi nem csak nyugtalanokká és idegesekké 
lettünk; hanem minden áron arra törünk, hogy 
működésünknek megfogható eredménye legyen. Ha 
valamely ünnepelt nagy férfiúnak uj gyógyszerét 
szellemesen dicsőítik, azonnal száz meg száz kéz 
nyúl azután s lázasan követeli, hogy azt a gya
korlatban megpróbálja. S ha a kívánt siker sokáig 
várat magára, akkor azután azt mondják : agitálni 
kell; az embereket mozgásba hozni, az eredményt 
lehetőleg kierőszakolni. És itt azután nem csak 
egy irányban fenyeget a külsőités veszélye.

Mindenek előtt az agitáló szerep nem egyez
tethető össze azon isteni igével, mely szerint nem 
a mi futásunk és cselekvésünktől függ az eredmény, 
hanem Isten irgalmától. Itt azután közel fekszik a 
veszély s a mi felületes és mondva csinált alkotá
saink minden külső látszat daczára távolról sem 
mérkőzhetnek az ősök munkában és szenvedésben 
tanúsított Istenben vetett szikla szilárd hitével. És 
mily erőszakos eltorzítása az egyéniségnek lesz 
sokszor eredménye az emberek ilynemű megrohaná- 
sának! — A lelkész is ez utón gyakran oly sok
féleképen lesz elfoglalva, hogy lélegzetet is alig 
alig vehet s munkáján igazi áldás nem leend. 
Minden napra valami új teendő esik: gyűlések, 
egyleti ügyek, levelezés, napi olvasmány, hírlap- 
tudósitás, utazás: sokszor mindez összetorlódik, 
elragadja a belső nyugalmat, szórakozottá tesz s 
kidobja az embert saját várából, beusőségéből, ve
szedelmesen zavarja a belső növekvést, sőt gyakran 
az Istennel való érintkezést is megszakítja. Meg
tört, elkinzott alakká lesz az ily lelkész s nemcsak 
maga lesz kénytelen annak kárát viselni, hanem a 
reá bízott gyülekezet is. Ez esetben a kevesebb is 
többet ér 1 Lehetne több a reá bízott lelkeknek, ha 
az általánosságban kevesebb lenni akarna.
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Ha a lelkész a nyilvános élet zuhogó árjába 
veti magát, jó úszónak kell lennie, hogy el ne 
merüljön, vagy akarata ellenére másfelé el ne sodor
tassák. Sokszor felmondja erőnk a szolgálatot s 
többé nem is igyekszünk az ár ellen úszni; mert 
érezzük, hogy már nem is birunk I

Nem akarjuk elvitatni, hogy vannak erős 
egyéniségek, kiknek az sein árt, ha a politika és 
mindennapi zavarok árjában úsznak. Az is charisma, 
ha valaki bjr a „kybernesis“ adományával és ért | 
az emberek vezetéséhez, sőt talán a magasabb kö
rökben is felkelti maga iránt a figyelmet. Más meg 
ismét a „prófóteia“ adományával rendelkezik akként, 
hogy tanuságtétele és ébresztő szózata elhat a 
messze távolba. Ki merészelné ily esetben a lelket 
kioltani? Ki vehetné rossz néven az arra hivatot- ' 
taknak, ha hatalmasan közreműködnek a kor moz- ' 
galmóban? Az egyházi és vallási élet elöhaladása 
az ily prophetikus intő szózatok és munkásságok 
által kezdeméryeztetett. De e mellett mily sokan 
képzelik magukról, hogy ők másokat tolnak, holott 
bizony csak tolattatnak 1 — tolaitatnak nem csak 
mások által, hanem saját nyugtalanságuk, türel
metlenségük és kapkodásuk által is, tolattatnak n 
kor jelszavai altul is. Általános jelszava koiunknak 
az a szócska: szoczialis.

Mindenütt erről hallunk, olvasunk s minden
felé eriől tárgyalnak. Nincs kérdés, melyben ez 
is meg ne szólalna. Nincs újság, melyben ez hiá
nyoznék. Mint valami Ö6erő magával ragadja a 
szellemeket. Ki birna ennek ellcntállni ? ki bírná 
azt keresztül vinni, hogy minden dolognál ne le
gyen fő szempont a szoczialis eszme? Mint egykor 
Midas kezében minden arunynya változott, úgy 
kezeinkben is minden szoczialis kérdéssé lesz.

Ily koráramokat komolyan meg kell figyelnünk; 
mert a kor tüneményeil«-n is az örökkévaló Isten 
szól hozzánk. De. az idők jelét megismerni ez a 
bibliában nem őzt jelenti, hogy a kor szaváuak 
feltétlenül igazat adjunk, hanem hogy megismer
jük Isten kegyelmének ,czélzatát, melylyel velünk 
mint a jelen kor gyermekeivel szemben viseltetik, 
s azt örök rendeletésünkre való tekintettel értéke* 
•itsük- Mint egykor Jézus idejében a messiási bi
rodalom visszaállítása a kor égető kérdéso volt s 
Isten szelleme annak magasabb, tágabb, mélyebb 
felfogására vezetett, akként annak, a mit ma szo- 
cziália kérdésnek neveznek, ránk nézve egészen más 
alakot kell öltenie, mint a minőt az emberiségnek 
legnagyobb része óhajt és sejt az alatt. A lelkész 
világias értelemben ép oly kevéssé lesz szoczialis- 
tává, mint amint egyoldalú individualistává sem 
lehet. Az ő jelszava mindég az lesz: „Az én ha
zámnak nagyobbnak kell lennie.“ Mint a magasabb 
őrtálló sohasem veszti el szemei előtt azon Jeru
zsálemet, mely felé vezet Isten minden útja.

Ks ha „szocziálisan“ is gondolkozik, akkor 
egyszersmind „individuálisán4 is, szellemében azon 
szeretetnek, a mely nem akarja, hogy egyetlen lé
lek is elvesszen. De éppen azért nem szükséges, 
hogy magát megkülönböztetőleg másoktól szocziá- 
lis papnak nevezze. Ha pedig ezen elnevezés iránt 
azért viseltetnék előszeretettel, mivel különös rósz- 
vétot és szeretotet akar tanúsítani a szegények iránt, 
úgy legyen szabad emlékeztetnünk minden korszak 
kegyes lelkészeire, a szegények védője, Chrisostomus- 
tól kezdve, egészen napjainkig; mindenek felett 
Lutherre, a ki nem a bölcsek és okosaknak, ha
nem az egyszerű embereknek akarja hirdetni az 
evangéliumot, Franckera, az árvák atyjára, Zinzen- 
dorlra, a testvóregyház szervezőjére, Oberlinre, a 
nép élet szántó-vetője és kertészére, sőt a mi bes
sern papunkra Frankra, a ki gyülekezetének nehéz 
anyagi helyzetére való tekintettel a védvám gondo
latának útegyengetője, úgyszintén mindazon jólel- 
kü lelkészekre, kiket, mivel a szegény és gazdag 
között különbséget nem tettek és a gyengének fel
emelését minden tekintetben czélul tűzték ki, ép
pen a szegények felkerestek és nagyon szerettek. 
Az igazi lelkész ily értelemben mindég „szocziáli
san'* működik.

A mint általában kárhozatos. ha Isten szol
gája és Krisztus gyülekezetének lelkésze világi párt
jelzőt használ s azzal ismerteti meg magát széles 
körben, úgy nagyon is hangsúlyozott pártállása 
hivatása végezésében is komoly akadólylvá nőheti 
ki magát.

Mert azok, kik őt a templomban hallgatják 
benne Isten ügyének képviselőjét akarják látni és 
ha az illetők őszintén keresztyének, jól tudják, hogy 
a szcntirá8 szerint csak két tábor van, a jó és rossz 
a világosság és sötétség tábora, mely két tábor nem 
a mi pártjaink szerint oszlik el, mert „peccatur 
intra muros et extra.“ Mily könnyen esik meg az 
is, hogy az élesen kifejezett politikai párt ember 
egyszerű és józan szavait is a hallgatók félre értik, 
vagy is azokat az Istonországa magasságából a napi 
vélemények és harezok porába vegyitik.

De ez még nem a legrosszabb, mivel azzal 
lehetne válaszolni, a ki ily kicsinyesen gondolko
dik, az saját kárára cselekszik, mórt hisz mikor 
kerülheti el a lelkész cselekvésének hamis értelme
zését? Sokkal nagyobb a veszély, melylyel a párt
áiét fenyegeti a lelkész keresztyén jellemét. Mert 
mig az írás hangsúlyozza, hogy minden szolga urá
nak áll vagy esik, addig a pártok a nyilvános 
élet hatalmáért való harczában elmaradhatatlan, 
hogy a párt hatalmat nyer az erkölcsileg még telje
sen ki nem forrtak felett, mely hatalommal szem
ben azután emlékeztetnünk koll azon szózatra: 
„Ne legyetek az embereknek szolgái.“ A párt törek
vései, melyek utóvégre is földi czélok után eped
nek, annyira előtérbe nyomulhatnak, hogy azáltal
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hivatásunk iránya az égiek, az örökkévaló felé j 
megzavartatik. A párttevékenységnek mindkét 
esetben külsőités Jesz a következménye.

(Folyt, köv.)

IR O D A LO M .
Anton K ruttschnitt : „Ihr seid das Salz der 

Erde“ Predigt über Ev. Mathäi V. 13. Gehalten an- 
läszlicli der Jahres-Versammlung der bácssyrmier 
evang. A. C. Seniorats Hilfsanstalt in Cservenka, 
am 1-ten Juli 1897. Neusatz, 1897. 14 1.

Gyámintózeti beszéd, melyet a hivek kíván
ságára kinyomatott a szerző. Az evangeliomi sze
retet gyakorlását — a gyámintózet utján — köti 
hallgatóinak szivére. Hasonlatokban és gondolatok
ban nem szegény.

Ed. Schmidág : Zion, dringe ein in Gott. Re
de über 2 Cor. 6, 10. gesprochen am Jahresfest 
der evang. Hilfsanstalt im oberen eisenburger Se- 
niorate in der evang. Kirche zu Pinkafeld am 8. 
Juli 1897.

Ez is gyámintézeti beszéd, a mely nagy ha
tást gyakorolhatott a hallgatóságra, mivel már má
sodik kiadásban is megjelent. Történeti reminis- 
centiákkal át van szőve a beszéd, sőt itt ott a jelen 
viszonyaira is kiterjed. A szerző reménykedik, hogy 
az államban is hatékony szeretet enyhíteni fogja 
egyházunk nyomorát. Szép remény, de a liberális 
alkotások nagy mestere, Szilágyi, másként nyilat
kozott a baranyai ref. esperesség közgyűlésén.

Poszvék. Sándor : A dunántúli ág. h. evang. 
egyházkerületi „Gyámolda“ története. A gyámolda 
fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából. 
Sopron 1897. 178 1. Ára 1 frt. A tiszta jövedelem 
a gyámoldai „jubileumi alap“ javára esik.

A fentjelzett műben a szerző terjedelmesen, 
kimerítően irja le a dunántúli áldásos intézet tör
ténetét. Előszavában kifejti, miszerint kiváló elő
szeretettel foglalkozott e tárgygyal, már csak azért 
is, mivel évek hosszú során hivatalnoka volt. Az 
intézet kritikus időket élt át, de a szerző szerint 
csüggedésre nincs ok, mert az az intézmény, mely 
a súlyos megpróbáltatás éveiben oly erőt, oly el
lenállási képességet tudott kifejteni, annak az idő 
viharai ártani nem fognak. 1

Tanulságos e monographia, mert élénk képét 
tárja elénk a múlt nehéz küzdelmeinek és az ön
segélyben nyilvánuló ev. hitbuzgóságnak. *1 '"

D. H. Lüdemann: Reformation und Täüfer- 
tum in ihrem Verhältnis zum christlichen Princip. 
Bern. Verlag W. Kaiser 1896. 95 1. Ára 2 mk.

Az újabb történészek és theologusok között 
akadtak egyesek, a kik a reformácziókorábeli ana
baptisták egyes vezéreit magasztalták s úgy fes
tették le őket, mint a keresztény elv határozottabb 
képviselőit. E nézetet már Ritschl is, „Geschichte 
des Pietismus“ czimű művében visszautasította és 
.bebizonyította, miszerint az anabaptisták egés^zen ?

más alapon állva, nem tekinthetők protestánsoknak, 
pem a reformáczióval rokon mozgalomnak.

Lüdemann alapos értekezésében különösen 
szemben Rollerrel, Denk életirójával, azt bizonyítja 
hogy az anabaptisták nem képviselnek magasabb 
keresztyén elvet mint a reformátorok, hanem sok
kal alacsonyabbat. Az anabaptista vagy újabban 
baptista irány a régi zsidó törvényeskedő irány s 
távol áll á reformáczió czentrális elvétől, a hit áll
tai való igazúlás tanától. Védelmébe veszi a refor
mátorokat, kik nem akarták megengedni, hogy 
azok Ítélkezzenek az evangélikus szabadság felett, 
a kik még azon képességgel sem bírtak, hogy 
megkülönböztessék az evangélikus szabadsággal 
való élést az evangélikus szabadsággal való vissza
éléstől. A reformátorok nézete az volt, hogy ajz 
egyház hivatása nevelni és hogy csak á gyüleke
zetben és annak behatása folytán keletkezik a hit, 
mely cselekedetekre indit; azért a külső kereszt- 
ségnek és a gyülekezetbe való felvételnek meg 
kell előznie amazokat. A keresztyénség a maga 
lényegében csak akkor érhető el, ha annak olyan 
szektáskodó felfogását, mely még a törvónyeskedés 
kovászával van áthatva, legyőztük. A bemerülők 
által követelt erkölcsi szentség még nem keresz
tyénség, mert illúziónak bizonyult, de a katholikus 
egyház által közvetített szakramentális szentség 
sem képez keresztyénséget, mert fictio az. Az 
igazi keresztyén tudat szerint a szentség és tiszta1 
ság nem képezi az isteni kegyelem és jutalom el
érésének feltételét, hanem csak az Istennel való 
kibékülés eredménye: a szentség és tisztaságban 
való növekvés.

Fejtegetéseit a szerző következőképen fejezi 
be : „A bemerülők (baptisták) nem mint tisztább, 
vallásilag mélyebb evangélikus keresztyének állnak 
szemben a reformátorokkal, hanem mint képviselői 
egy elvileg egészen másé s nem evangélikus felfo
gásnak, mely a történelem folyamán életképtelennek 
bizonyult be; mert a sajátságokat képező illúziók 
csak kisebb körben, akkor is csak bizonyos időig 
tarthatók fenn. Ez oknál fogva ez irány képviselői 
nem oly veszedelmesek a keresztyén fejlődésre 
nézve, mint ahogy azt a reformátorok képzelték. 
A reformátorok sokkal magasabban álltak az evao,- 
geliom igazságainak felfogásában mint az ő ver
senytársaik. '

Ajánljuk a kiváló, alapos tanulmányt olva
sóinknak tanulmányozás végett.

>. Sz.
. . . .  . j i

Pastor R ;Asmis: .Das Leben Jesu. D er 
Christengemeinde zur Erbauuug dargestellt. 
Verlag von Carl, Dülfer. Breslau 1893. (VIII. 
és 740. 1. n. 8°) ára fűzve 204  frt, fél vászon
kötésben 2 40 frt félbűrkötósben 2 64 frt aranyt- 
metszettel 3 frt, •

Ezen könyvben nem szabad olyan művet 
keresni, m ely a theplogiai tudomány nehéz fegy
verzetében akarna a hitetlenséggel szembeszál- 
lani, mivel ez n gyü)ekezet épülését czélozza. Azért 
nem is polemizál sokat a hitetlen kritika állí
tásaival, hanem az Úr életének egyszerű (thpr 
.tjkus) elbeszélőével akarja olvasóit azr Urnalf 
m egnyerni,. A. .szprzűnek — mint , az. Úr hivű
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alázatos gyermekének — gyermekded hittől 
áthatott könyvével ez bizonyára sikerülni is fog 
még olyan olvasókkal szemben is, a kik a ké
telkedőkhöz tartoznak ugyan, de kételyeikből 
a hithez szeretnének ismét jutni. Főkép ilye
neknek is szánta a szerző könyvét. De azért 
— ha a könyv nem is akar szorosan véve tu
dományos munka lenni —  mégis mindennel, 
ami az Ur életének megértéséhez szükséges, 
annak történeti összefüggésével, a szent történet 
történeti, chronologiai, földrajzi s egyéb viszo
nyaival igen jól ismerteti meg olvasóját.

A könyvnek ezen apologetikus czélja se
hogy sem zavarja meg épitő hatását. Ellenke
zőleg a Krisztusban való egyházi hit teljesen 
érvényesülvén, benne olvasóját is oda felemel
heti. Ehhez hozzájárul az Ur élete minden | 
egyes mozzanatának viszonyítása a hívő életére 
az Ur életének és halálának, szóval idvezitő 
müvének teljes jelentőségében való méltatása. 
Mindez és számos más épitő alkalmazás alkal
massá teszi ezt a könyvet, hogy az ember 
üdvszükségleteit kielégítse. És azért a gyüleke
zet építésére is igen alkalmas. íg y  ezen „Jézus 
életewt a hívek is igen nagy haszonnal olvas
hatják, alkalmasint a házi istentiszteleteken, 
a mire az ár csekélysége is nagy előny.

De ép oly jó szolgálatokat tehet a gya
korlati lelkésznek is akár a prédikáczióra, akár 
a bibliamagyarázatra való előkészülésnél. Ezen 
sorok írója a böjti ájtatosságok idejében igen 
nagy haszonnal használta ezen könyvet az Ur 
szenvedésének magyarázatánál. A bibliai szöve
gek összeállítása és alkalmazása mindig igen 
jó volt. — A könyv nem csak hivő keresztyéni, 
hanem — amennyire én láthattam —  jó lut
heri szellemben is megvan Írva. Az úrvacsora 
szereztetésének elbeszélésében (573. skk. 1.) a 
szerző azt mondja, hogy a szereztetési igéket 
máskép érteni nem lehet, mint „hogy a kenyér 
és a bor valóban és lényegileg az ur teste és 
vére. . . . Csak az által, hogy kenyér és bor 
Krisztus megdicsöült testének és vérének része
seivé lettek, részesülhetnek az élvezők is abban,* 
Az isteni szereztetés igéje által . . .  az Ur teste 
és vére egyesül a földi elemekkel a nélkül, 
hogy az élvező szivbeli állása (Herzenss^ellung) 
ezen egyesülésnél közrehatna. Csak igy lehet
séges az, hogy a hitetlenek is Krisztus testének 
és vérének reális mennyei adományát veszik ; ter
mészetesen nem áldásukra, hanem átkukra.* stb.

Mi újból ismételjük — csak melegen ajánl
hatjuk úgy gyülekezeteinknek, mint lelkészeink 
nek ezt a „Jézus életét.*

Evangelische Blätter aus Ungarn. Ez lesz 
a czime azon uj lapnak, melyet október elején

S z a b ó  Aladár budapesti ref. és J a u s z  Vilmos 
soproni ovang. theologiai tanárok fognak megindí
tani. A lap czólja olső sorban az lesz, hogy a kül
földi nevezetesen németországi protestánsoknak, 
hu képet nyújtson a magyarországi evang. lutb. 
és evang. ref. egyházak helyzetéről. A lap havon
ként egyRzer jelenik meg másfél Ívnyi terjedelem
ben 8 előfizetési árát évi 1 koronára tervezik. Ki
váncsiak vagyunk a néhány theologiai professzor 
s egy pár világi „nagyság“ által annyira forszíro
zott, de hivő népünk által egyáltalán nem kívánt 
uniói törokvések ezen legújabb szülöttére?

KÜLFÖLD.
Németország. Az evangelizáló (angol kor. di

vat) mozgalmakról, melyok igen élénken foglalkoz
tatják a német egyházi köröket igen érdekesen ír 
Dr. Nathusius, theologiai tanár, a „Konservative 
Monatsschrift“ szeptemberi számában. Czikkénok 
egy részét, miután a mozgalom hullámai hozzánk 
is átcsapnak, mi is közöljük. Elöreboesátva a tárgy 
konforencziai megbeszélését, ekként folytatja czik- 
kót: „Mogkiilömböztetendő két egészen elütő indok, 
a mely az evangelizácziót létesíti. Az egyik ámbár 
tiszteletre méltó, mégis a keresztyénség egészen 
hamis felfogásában gyökerezik. A tökólletosségi moz
galmakat értem. Létezik egész sora az intézetek
nek, egyleteknek, melyek őzen irányzatnak hódol
nak s melyek a keresztyénség ezen felfogása értel
mében ovangelizálnak, vallásos iratokat adnak ki, 
utazó lelkészeket tartanak és vallásos összejövete
leket hívnak egybo. Ez irányzat az egyházi kegyo- 
lomtannal való visszaélésből vette eredetét. Nem 
szenved kétséget, hogy ez irányzat által az evan
gélium kogyolemtana legalább is nagyon veszélyez
tetik. A publikánus kerosztyónségből át kell menni 
a tökélletességro; azért nincs többé szükség a min
dennapi töredolmos bünbánatra és vozoklósre, in
kább annak tudatában koll lennie a keresztyénnek, 
hogy Hóm. 6. szerint a bűntől megszabadult és 
hogy János szerint, a ki Istentől szülotott, az nem 
vótkozik.

Szerintünk a kogyolem erejében vetett bátor
ság és hit hiánya az, ha nem tételezzük fel a ke
gyelemről, hogy az erőt ad a bűn teljes levótésére. 
Ez az evangaliom teljesen a megszontolós felé for
dul. Az omberi természetben uralkodó, bűn hiányos 
felfogásának megfelelően akarják előidézni a meg
térést is.

Nagyon természetes, hogy ez irány őszinte 
képvisolői az evangelizácziót tűzik ki czólul. Sze
rintünk a hivatalos egyház fő hiánya az, hogy az 
az evengeliom teljes tartalmát,' fii1' ő megszentelő



118

erejében és a keresztyén tökólletességre vonatkozó 
utasításaiban nem nyújtja a gyülekezetnek. Ezen 
hiányon akarnak segíteni. És igy természetesen 
rejtett vagy nyilvános ellentétben állanak az egy- 
háziassaggal, az egyház szervezetével és szentsé
geivel. Ez az, a mit az augusztusi konferenczia 
érzelmi keresztyénségnek nevezett. Ezen elnevezést 
helyesnek tartjuk. Mert ez irányzatnál fő czél az 
üdvbizonyosság. Szerintünk az a főveszély, hogy az 
üdvbizonyosságát oly tapasztalatokra és érzelmekre 
alapítják, melyekkel bírt az ember s melyeket meg
térésnek vagy újjászületésnek neveznek — a he
lyett, hogy az üdvbizonyosságot az Isten igéjéJtiez 
való viszonyban keresnék. Isten hozzánk való ér
zelmét ama tapasztalatok, vagy a tökélletesség 
általunk elért mértéke szerint mérlegelik. De az, a 
mi bennünket Krisztussal egybeköt, a még oly 
előrehaladt hitéletben is nem lesz a mi cselekede
tünk és tapasztalatunk, hanem a mi bűn okozta 
nyomorúságunk, kegyelem és üdv szükségünk. Ez 
irány embere azon veszélyben forog, hogy a hit 
alapját elveszti. És ez irány által szorgalmazott 
beszédek és iratok, ha komoly dolgokat is tartalmaz
nak, mégis többnyire egészségtelen nyugtalanságba 
kergetik az embereket, mely nem hozhat állandó 
áldást a keresztyén élet emelésében a nép között.

A h o l  az  i l y n e m ű  e v a n g e 1 i z á czi  ó 
v a n  f o l y a m a t b a n ,  o t t  az v a g y  e g y e 
n e s  s z ö v e t s é g e s  a s z e k t á k n a k ,  v a g y  
a z o k  ú t j á t  e g y e n g e t i .  — Az országos 
egyház papjainak, kik gyülekezetüket óvni akar
ják a szekták rohamai és tombolásaitól, nem vehe
tő rossz néven, ha komolyan meg akarják oltal
mazni gyülekezeteiket az e fajta evangelizácziótól.

De most térjünk át a más indokból keletkező 
evangelizáczióra. Ezen más indok: egyházi fegyve
reink javítása és szaporításának szüksége. Minden 
kor bizonyos feladata megkívánja az evangeliom 
hirdetésének bizonyos meghatározott eszközét és 
útját. Az ókor utazó papjai, kiket apostoloknak 
hívtak, a kezdődő középkor remetéi, a későbbi kor 
prédikáló szerzetesei, a Wieliff-féle szegény papok, 
a reformáczió korabeli prédikátorok a kor különös 
követelményeinek megfelelő hirdetői voltak az 
evangeliomnak. Az ezeknek megfelelő a 16-ik század - 
han behozott forma, a maga szigorúan elkülönitett 
parochiáival és az istenitiszteletek alatt hirdetett 
isteni igével — egy nehány századon át elég volt. 
De ezen régi forma erősen megnyirbáltatjtt; a mi 
lutheránus istenitiszteleti rendünk Dől az ő vasár
napi többrendbeli prédikáczióival, katechizácziójá- 
hól, reggeli istenitiszteletéből a század elején alig 
maradt fenn valami. És ha a régi mód teljes gaz
dagságában állíttatnék is vissza, ma már nem volna 
elegendő. Apáink az ébredés korszakában ezt már 
észrevették. Wiehern „zarándokló testvéreket“ me 
nesztett a munkásvilágba, a kik különösen a ván

dorló legények között voltak hivatva lelki gondo
zást űzni; az akkori szász tartományi belmissió 
egylet fő czólját az utazó lelkészek kiküldetésében 
lelte fel.

A keresztyén igehirdetés formái gazdagításá
nak szüksége azon idő óta a sajtó befolyása és az 
élet nyilvánosságának emelkedése folytán még in
kább előtérbe lépett. Azért az evangelizácziót, azaz 
a prédikálás szabadabb formáját az egyháziatlan 
tömegben, a belmissió barátai és némely egyházias 
érzelmű férfiak is pártfogolták és sürgették. És 
azon körülmény, hogy a szekták és azokhoz ha
sonló körök evangelizálnak, bennünket kétszeresen 
is arra sarkaljon, hogy mi is az evangelizácziót el 
ne hanyagoljuk. Ezen egyházi evangelizáczió esz- 
közlői lehetnek az arra véglegesen, vagy csak idő
legesen alkalmazott lelkészek, de lehetnek a vilá
giak közül is azok, kik arra részint kiváló adomá
nyaik, részint belső hivatásérzetük, részint külön 
kiképeztetés által képesítettek Ezen kiképeztetés 
első sorban azon testvérházakban (Brüderhäuser) 
volna eszközölhető, melyekbenWichern nézete szerint 
az utazó papok volnának kiképezendők és melyek 
már nem egy jeles városi missionáriust adtak. Az 
egyházi felügyelet és vezetésének nem szabad e 
téren hiányoznia — a mint hogy a rendes lelkészt 
hivatal sem lehet a nélkül.

Az evangelizáczió épen a maga legkifogásol- 
tabb formájában a hivatalos egyház mulasztásai
nak intő jele. Hálával kell fogadnunk az Úr veze
tését, hogy egyházát új ismeretre, új feladatokra 
és a mint nem kételkedünk új győzelmekre vezér
li“. Megszívlelendők e sorok. Hazai ev. egyházunk
ban ama szektáskodó evangelizáczió még nem lé
pett fel, de a református egyház már azok követ
keztében veszedelmes krisisbe jutott.

A mozgalom át fog csapni hozzánk is. Idején 
való lenne szemben az egyház elzüllésének veszé
lyével, melyet nálunk a politizáló „semmiféle theo
logia“ idéz elő, komolyan gondolkozni a közös olta
lomról és a Nathusius által javasolt evangelizáczió 
megvalósításáról. A szektahad hozzá szegődött a 
régi ellenséghöz — ó bár látná be a sok oldalról 
fenyegetett Jeruzsálem, hogy mely dolgok szol
gálnak a békére és okosan használná fel megpró
báltatásának nehéz napjait!

Hanoverben három ev. lelkészt állásától meg
fosztottak azért, mivel I. Vilmos császár 100 éves 
emlékünnepén hálaadó istenitiszteletet tartani nem 
akartak. Csak a hálaadó ima ellen tiltakoztak, mint 
a politikának a templomba való behurczolása ellen. 
Örvendetes, hogy akadnak lelkészek, kik a meg
rendelt s politikai ezélzatu istentiszteletek ellen fel 
mernek lépni s azért szenvedni is tudnak. A mai 
csuszó-mászó gyáva korban ily példák is szüksége
sek — és nézetünk szerint üdvösek isi

A németországi methodisták között minden
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121 egyháztagra jut egy lelkész. Ha az országos ev. | 
egyház is ily Arányban látná el gyülekezeteit lelké
szekkel, úgy magában Frankfurt a/M. városában 
1000 evangélikus lelkészt kellene alkalmaznia. Mit 
szóljon ebhez hazai ev. egyházunk alföldi nagy gyü
lekezeteivel, a hol 10.0C0 lélekre jut egy lelkész?

A róra. kath. papok politikai szerepe Dél-Né- 
metországban kezd keserű gyümölcsöket teremni. 
Egy Deggendorfban tartóit parasztszövetségi 
gyűlésen az egyik szónok akként nyilatkozott, hogy 
a papok rosszabbak Júdásnál, a ki az urat elárulta. 
Egy más faluban a szövetség elnöke úgy nyilat
kozott, hogy a parasztoknak szabadon kell gondol* 
kozniok, már akár tetszik az a plébános uraknak, 
akár nem. A vallás nem forog veszélyben. Aljasság 
és komiszság az, ha a vallást újból és újból a po
litikába vonják. Szélhámosság az, ha a plébánosok 
a parasztoknak azt mondják, hogy el akarják venni 
a vallásukat. A vallás, a papság és a czontrum 
között különbséget kell tenni. Az olyan papokat, 
kik az egyházat politikai czélokra akarják felhasz
nálni — üldözni kell — s a kik ezt nem cselek
szik, tisztelni.

Anglia. A hazánkban is ismert H. Drum-, 
mondról a „Review of Review“ következőleg ir ' 
„Minden a mit irt. gondosan volt Írva. Sohasem 
láttam oly pontosan irt kéziratokat, mint a minők 
az övéi voltak. Úgy látszott, mintha könnyen ima, 
pedig nagy fáradtság volt soraiban. Felszentelt lel
kész volt, de magát papnak nem nevezte, nem vi- | 
seit papi ruhát, jobban szerette, ha világinak tekin
tették. Bármenyire nagyra becsülte az egyházat, 
mégis egy egyházhoz sem tartozott, az istentiszte
letet is csak az esetben látogatta, ba valami külö
nöset remélt hallani a lelkésztől. Miodég jó kedvű 
volt s idővel mindég rendelkezett, ha arról volt 
szó, hogy bárkinek is szívességet tegyen. Biztosan 
állítható, hogy bármennyire is birálgatták és félre
értették ő soha senkiről sem irt barátságtalanul, 
soha senkit sem szidalmazott, sőt ellenkezőleg a 
legnagyobb elismeréssel szólott ellenségeiről. Egyik 
legnagyobb ellensége előmenetelében készségesen 
nyújtott segédkezet.

Végül egy egész éven át türelmesen viselte 
betegségének fajdalmait. A kik ezen időben látták 
őt, azon benyomást nyerték, hogy inig a külső em
ber roskadozik, a benső erősödik. Szívélyes és fi
gyelmes volt mindenkor, most még saoretetre mél
tóbb és önzetlenebb lett. Csodálatos és mégis kí
nos volt szemlélni, hogy minden szenvedése dacza- 
ra szellemi rugékonysága és minden iránt való ér
deklődése inkább növekedett mint fogyott.

Oroszország. A pálinka egyedáruság a jövő 
évben lép életbe és pedig az egész orosz biroda
lomban a jövő évben csak állami alkalmazottaktól 
vehetnek az egyesek szeszt. Ez az antisemitismus 
és semitismus leghelyesebb megoldása, s hozzá 
egyesek üldözésről sem panaszkodhatnak.

Amerika. Amerikában politikai gyűléseket 
még mindig imával kezdenek. Az imádkozó lehet ,

zsidó rabbi, methodista hitszónok, vagy rom kath. 
áldozár. Az egyes imádkozók keresik a feltűnést, 
így legutóbb is Illinois állam képviseletében 
Bradford nevű lelkész a „foreigners“ek mammonis- 
musát ostorozta. Az ima befejezése után a hallga
tóság megtapsolta a remeklőt.

Dr. Hillsdale methodista prédikátor az adako
zás fokozása cséljából azt ajánlja, hogy a templom
ban a csengetyűs perzselyt fiatal leányok hordoz
zák körűi, a kik mosolyukkal sokat vihetnek ke
resztül. A szekta magasztalóknak jó lesz az apos
tolok anyagyülekezetébe ellátogatni.

Az amerikai baptista missio május 24-én Pitts- 
bűrgban tartotta összejövetelét. A bostoni baptista 
vezér Dr. Wood N. hosszabb értekezést tartott, 
melynek indítványait a gyűlés elfogadta. Elhatá
rozták, hogy az oly missio mezőket, melyek ered
ményt fel mutatni nem tudnak, npm támogatják 
többé. Ez utóbbiak közé tartozik Ázsia egy része, 
továbbá Spanyol és Francziaország és Afrikában 
Kongo. Nem fogják segit?ni a svéd missziót sem; 
mórt az a maga lábán képes járni. Kelet Európá
ban és Chinában mutatkozik jó talaj — ott köz
pontosítják erejiiket. A misszió nagy adóssággal 
küzködtk.

» «

BELFÖLD.
/ álasz Rávesz Kálmán ref. lelkész ur megjegyzéseire.

(Prot. egyh. és isk. Lap* 33-ik szám.)

Révész lelkész ur különös hálára kötelezett, 
alkalmat adva arra, hogy a ref. és luth. tankü- 
lörnbsóg fontos kérdésében „Vallástan“-omat felül
vizsgáljam és megrostáljam.

Mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy én 
könyvemnek kifogásolt 101. és id7. §-ában nem 
annyira a ref. tan symbolikus meghatározásának 
szószerinti szövegét akartam adni, mint inkább 
annak elvi vázlatát, amint az a luth. öntudat előtt 
feltűnik.

Köztudomású, hogy a ref. egyháznak nincs 
egységes tana, amint valóban általánosan érvényes 
symboluma sincsen. Ha most valaki a ref. tant elvi 
oldaláról röviden és pontosan jellemezni akarja, 
úgy nem marad más hatra, mint hogy a nevezete
sebb symbolumok beható összehasonlítása után, 
csak a ref. tan sajátság általános feltételeit, illető
leg szellemét kiemelje. Ez ugyan — megvallom — 
á legtöbb ref. hitvallás sokértelmii kifejezés módja 
következtében meglehetősen nehéz föladat. Do míg 
a ref. egyház maga nem egységes a tanban és bi
zonyos pontoknál uz igen és nem között habozás 
nélkül és határozottan nem választ : addig a nem 
reformátusoknak, akik fogalmi világosságra töre- 
kesznek, meg nem tilthatja, hogy a ref. tanrend
szer sajátosságára vonatkozólag maguknak világos 
képet.ne alkossanak.

En hosszasabb vizsgálódás után arra a meg
győződésre jutottam, hogy minden tiltakozás da
czára a ref. tanrendszer központja a p r a e d e s t i -  
nác z i ó .  És azt pusztán következetlenségnek vagy
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leplezésnek tartom, ha ezt tagadják. A „dordrechti 
kánonok“ melyeket én a ref. szellem legeredetibb 
kifejezőjének tartok, ama klasszikus szakaszban 1,
7 nagyon határozottan érvényre juttatják a prae- 
destinácziót. Ez a hely : ,.Ac proinde electio est 
fons omnis salutaris boni : unde fides, sanctitas et 
reliqua dona salvifica, ipsa denique vita aeterna, 
ut fructus et effectus eius profluunt.“ (ibid. 9) azon 
következtetésre kényszerit, hogy az üdvözlésnél 
egyáltalán döntő a kiválasztás. Krisztus érdeme 
minden esetre kiszorittatik ez által a központból. 
Ez a praedestinaczió tanának szükségszerű követ
kezménye.

További következménye pedig az, hogy n ref. 
egyház a szoros értelemben vett kegyelemeszköz 
fogalmát elutasítja. Megtartja ugyan az Isten igé
jét, a keresztséget és az úrvacsorát, de egészen 
más jelentőseget tulajdonit azoknak. A kegyelem 
közlőinek nem tartja. Minek is? Ha az isteni ke
gyelem az isteni dekrétumban egyszer és pedig el
lenállhatatlanul hatásossá vált, akkor egészen fe
lesleges, hogy az külön is a lelkekkel közöltessék. 
Azért az igére vonatkozólag egész világosan mondja \ 
a Conf. Helv. II. c. 1. : Agnoscimus interim Deum 
illuminare posse homines etiam sine externo mi
nisterio, quos et quando velit : id quod eius poten
tiae est,“ és azután c. 18.: „Credamus ergo Deum 
verbo suo nos docere f o r i s  per ministros suos, 
i n t u s  autem commovere electorum suorem corda 
ad fidem per Spiritum Sanctum etc.“ Itt ige és lé
lek igen szigorúan szétválaszratnak és a szentlélek 
közvetlen hatása igen élesen hangsulyoztatik. A 
hallható igének itt csak tisztán accidentális jelen
tőség tulajdonittatik.

Egész hasonlóan állunk a sakramentomokkal. 
Azt, a mi a sakramentomot sakrameutommá teszi, 
t. i. a kegyelem kincsének az isteni rendelés és 
ígéret következtében való reális összeköttetését a f 
külső jellel — eltekintve a befogadónak hitétől a 
mint ez az úrvacsorára vonatkozólag 1. Cor. 11. 
27. 29-ből kiviláglik: a ref egyház egész határo
zottan elutasítja. A Helv. Conf. II. c. 19-ben így 
szól: Non approbamus istorum doctrinam, qui do
cent, gratiam et res significatas signis ita exterius 
participent, etiam interius gratiae rebusque signi
ficatis participes sint, quales sint.“ Tehát tényleg 
nyoma sincs itt annak az együttes hatásnak, me
lyet E w a l d  Winer „Comp. Darstellung des Lehr
begriffs der verseh. christl. Kirchonparteieo“ cz. 
könyvének 4. kiadásában a 169. old. a sakramen- 
tomok luth. felfogása szerinti leglényegesebb moz
zanatának tart. A ref. egyház legfeljebb egy parel- 
lel hatást ismer a sakramentomuál. Mivel azonban 
ez, mint közvetlen belső hatás a külső cselekmény
től szigorúan megkülömböztetik, úgy azt kell kö
vetkeztetni, hogy eltekintve az elemektől és a kül
ső cselekményektől is létesülhet azon hatás, miál
tal tényleg elem és cselekmény a szentségnél 
puszta jelképekké lesznek. Ez kiviláglik a kereszt- 
ségre vonatkozólag Cat. Polat. . . 72 bői az úrva
csorára vonatkozólag Conf-helv. II. e. 21-ből, ahol 
világosan ez á ll: „Fit autem hic esus et potus 
spiritualis etiam extra Domini coenam et quoties 
aut ubicunque homo in Christum crediderit." Eb
ből világos: 1) hogy az úrvacsorában nem Krisz
tus igazi teste és igazi vére élveztetik; 2) hogy 
az úrvacsoránál lehető egyesülés a Krisztussal lé
nyegileg nem más, mint a hitben létesülő egyesü

i lés; 3) hogy azért az úrvacsora csak jelképezése a 
; hit tényének.

Nem folytatom. Nem tudom, hogy ezen fejte
getések után az illető § okból mit vonjak vissza, 
ami ellenkeznék az igazsággal. Torzképről, vagy 
éppen a ref. tan gyűlöletes eltorzításáról szó sem 
lehet Vagy talán csak egy lehetőleg nem világos 
leirás felelne meg a ref. tanrendszernek?

De meg bőven pótolhatja a szóbeli előadás 
melegsége mind azt, a mi egy elvi leirás szövegé
ben látszólag a „szeretet“ illetőleg hiányzik. Néze
tem szerint világos és igaznak lenni, még nem je
lent vétséget a szeretet ellen.

Ezzel a kérdést részemről befejezettnek nyil
vánítom.

Pozsony. Schmidt Károly Jenő.

A duuántnli egyházkerület közgyűlése P á 
pán. A közgyűlés aug. 25-én d. e 8 órakor 
vette kezdetét. A kerületi közgyűlésre nagy 
számmal egybesereglett képviselők és a pápai 
hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot. Az 
oltár előtt H o r v á t h  Sámuel tétlii lelkész, kér. 
főjegyző, imádkozott» —  a gyámintézeti beszé- 

! det S z a l a y  Ferencz veszprémi egyházmegyei 
esperes tartotta, a ki hallgatóságát lelkes szó
noklattal buzdította a kér. szeretet gyakorlásá
ra, A gyámintézeti offertoriumra mintegy 100 
frt gyűlt össze. A közgyűlésen G y u r á t z  Fe
rencz püspök és R a d ó Kálmán kér. felügyelő 
elnökölt. A közgyűlést gyújtó hatású beszéddel 
Gyurátz Ferencz püspök nyitotta meg. A lel
kesedést keltő megnyitó beszéd után Gyurátz 

1 Ferencz püspök bejelenti az egyházkerületi köz
gyűlésnek, hogy Radó Kálmán kér. felügyelő 
boldogult atyja, Radó Lajos emlékére ujabbi 
2000 frt alapítványt tett. Ezután P o s z v é k  
Sándor soproni lyczeumi igazgató, kér. főszám- 
vevő nagyszabású emlékbeszédet tartott, a gyá- 
molda 50 éves jubileuma alkalmából.

A nagy gonddal szerkesztett püspöki je
lentést az egyházkerület örömmel tudomásul 
vette.

A szupplikáczióra nézve határoztatott, hogy 
ezen korszerűtlen s az ifjak erkölcsi életét ve
szélyeztető szokást a maga körében megszünteti 
és a kerület felír az egyetemhez, hogy mondja 
ki a szupplikácziónak eltörlését. A soproni fő- 
gymnasiumban a többi tanári állásokkal egyen
rangú vallástanári állás szerveztetik. Több kis- 
sebb fontosságú ügy le tárgyalása után a köz
gyűlés folytatás másnapra, halaszfatott. Köz
gyűlés után a Griff szállodában mintegy 150 
terit ékü közebéd volt,

A négy órakor végződő közebéd után 
gyáminiézcli közgyűlés tartatott. Az egyházkerü
leti gyámintézet egyetemes gyámintézeti egyházi 
elnökre D r. B a 11 i k Frigyes püspökre, egye
temes gyámintézeti világi elnökre B, R á d -
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v  á ii a z k v Méla koronaőrré, kerületi gyámin 
tézeti egyházi elnökre, L ö w  Fülöp locsmándi 
lelkészre, kerületi gyámiutézeti \ilági elnökre 
I h á s z  Lujos hathalmi nagybirtokosra adta 
szavazatát. A kerületi gyámintézet szegény eg y 
házak között mintegy 1400 frtot osztott szét. A 
kerületi gyámintézet a nagy szeretet adományra 
ajánlja Szent-Antal fát és Nagy-Kanizsát, a Leo- 
poldiánumra Győr-Szemerér, a 400 frtos kis 
szeretetadományra Tolna-Nemedit.

A kerületi gyámintézeti közgyűlés végez
tével kerületi l e l k é s z  i é r t e k e z l e t  tartatott.

Aug 2fi-án a kerületi közgyűlés d. e. 8 
érakor kezdődött.

Miután a kerületi és gyámoldai hátralékok 
nagyon felszaporodtak, a közgyűlés kimondja, 
hogy kisebb tartozások még ez évben, a nagyobb 
tartozások pedig részletenként pontosan törlesz 
tendők. Sajnálattal értesül a kerületi közgyűlés, 
hogy a legtöbb hátralék a tolna-* ornogyi, ba
ranyai egyházmegyére esik. A szegény lelké
szek fizetésének kiegészítésére kiutalandó állam
segélyből a s.-lelkészek is 5 0 — 50 frtnyi segély
ben részesülnek. A kerületre eső GOí'0 frtnyi 
államsegélyből az anyagi bajokkal küzdő gyá- 
moldának 4200 frt szavaztatik meg.

A kerületi közgyűlés a gyámolda oü éves 
jubilleuma alkalmából hálás köszönetét és me
leg elismerését nyilvánította a kerület két ki
váló pénzügyi kapaezitása, P o s z v é k Sándor 
kér. íőszámvevő és Dr. S c h r e i n e r  Károly 
pénzügyi bizottsági elnök iránt.

Beható vitatkozás után elhatároztatott, hogy 
K ő s z e g b e n  75000 frt költséggel evang. leány- 
nevelő inté/et állittatik fel. A leánynevelő-inté- 
zet czéljaira a gyűjtés folytatását a közgyűlés 
kimondja. A kisebb folyó ügyek gyors elin
tézése után a közgyűlés d u. */,2 órakor bezárta 
Ülését. — A jövő évi közgyűlés Kőszegre kö
vetkezik. • !i v" — L —i.

Hivatalos anarchia Turóczbau. A turóczi 
csperesség o hó 15 én tartotta közgyűlését Pribó- 
ezon, Klinio Vilmos és B *niczky Kálmán kineve
zett elnökök vezetése alatt. A holyottesités e sze
rencsétlen esperes8égbon, daczára annak, hogy a 
rendes elnökség megválasztatott tovább tart, mivel 
a kinevezett seüogy sem bir megválni állásától s 
önkényt önkényre halmozva egyre zavartabbá teszi 
a helyzetet.

A gyűlési tagok igazolásánál Karlovszky Lajos

Eanaszt emelt Brózik Titusz, baji lelkész ellen, 
ogy az általa kiállított megbízó levél hamis; mert 

a háji egyház nem az abban megnevezett egyház- 
tagokat küldte ki szavazási joggal. A háji lelkész 
visszautasította ezen súlyos vádat, melyet azonban 
más jelenlevő négy liáji egyháztag is a lelkószszol 
szemben fenntartott. Az esperesség vizsgálato tron- 
delt el ez ügyben.

A turáni egyház nem küldött képviselőket; 
mert az egyház adminisztrátora által egybehívott 
gyűlést, melynek czélja lett volna az osperességi

kövotek kiküldése, az egyház inspektora, Újhelyi 
Atilla, megakadályozta, hivatkozva arra, miszerint 
a kinovezott esperes a turáni egyház administráto- 
rát, a szuosáni lelkészt, csak a lelki adminisztrátió- 
val bízta meg s nem egyszersmind a gyülekezet 
kormányzásával is. A kinovozett espores ezen állás
pontot egyideig védelmezte, de végre is a fel
szólalók a zsinati paragraphusok ogósz sorát reá
idézték s ő kénytelen volt a kemény megleczkéz- 
teiést elszenvedni azoktól, kikkel szemben ő a 
törvényes egyházi hatóság főképviselője. Ez a szo
morú, megszégyenítő leczke volt a gyűlés legkino- 
sabbh jelenete. A gyűlés elhatározta, miszerint a 
turáni felügyelő ellen vizsgálatot indit — lóvén kü
lönben is 5 másrendbeli pauusz ellene beadva. A 
helyettes esperes évi jelentése előtt Morhács Már
ton, mosóczi lelkész azon inditványnyal lepett fel, 
miszerint az elnökség által megállapított tárgysoro
zatban utolsó pont gyanánt felvett jelentés a meg
ejtett osperességi elnökség választásról, első helyen 
tárgy altassák.

Az elnökség kijelenti, miszerint a tárgysoro
zat megállapítása kizárólagos jogát képezi és ez 
esetben e jogból semmit som enged— s hiába való 
volt minden ellenérv. A helyettes esperes már kész 
lett volna a többség törvényes óhajának engedni, 
de a világi elnök biztató s7avaira — az elnöki obst
ructio hivő maradt. A gyűlés délelőtt eredményte
lenül bezáratott s délután 4 kor folytatták. Ekkor 
az indítványozó lelkész azon kijelentéssel fordult 
az elnökség felé, hogy mutassanak csak egy parag- 
rnphust, vagy bárminemű utasítást, mely azt bizo
nyítaná, hogy indítványa ellenkezik a zsinati tör
vényivel, s ő kész iuditványát visszavonni. A gyű
lés szavazást kíván, de az e ln ök ig  kijelenti, hogy 
ha tízszeres többséggel is állnak szemben — a 
tárgysorozat sorrendjét megváltoztatni nem engedi. 
Beniczky a nagy zajban rekedt hangon kijelenti, 
hogy az indítvány ellenkezik a törvónyuyel, a sza
vazást meg nem engedi — a többség neki semmi, 
a gyűlést az est beálltával feloszlatja. A sok tárgy 
elintézetlenül hever. A turóczi esperesség nem lesz 
képviselve a bányakerületi gyűlésen csak a kine
vezett és két év óta „bé kí t ő - elnökség által. A 
helyettesilés, ha a bányakerületi közgyűlés el is 
határozza annak megszüntotésót — jövő nyárig 
tovább tarthat s a komédia, az egyházi élet nagy 
kárara, kezdődhetik újból. Autonómia, zsinati tör
vény ott diszeleghot továbbra is a theoriában — 
a turóczi esperességnek lehet örökké kinevezett 
elnöksége.

A mint halljuk, a kinevezett elnökség ellen a 
gyülekezetek fegyelmi foljoloutést tesznek. A túró- 
czi esperesség nagyon messzeosik a bányakerület 
központjától, bár gyorsvonaton néhány óra alatt 
megközolitbető. Már az is csodállatos, hogy a bá
nyakerület ikerelnökvsége csak i) hónap múlva 
hajtatta végre a kerület határozatát s e késleltetés 
semmivel sem okolható meg. Az ily lassú admi
nistratio csak a kedélyek zavarását idézi elő s szin
te lehetetlenné toszi az önkény és jogtalanság or
voslását. Ez esetben, ha valamikor, szükséges és 
elodázhatlan a püspöki egyházlátogatás és a hely
színén való meggyőződés a dolgok valódi állapotá
ról ; mórt a kinevezett közegek jelontései a csal- 
hatatlanság jellegével nőm bírnak. A turóczi hívek 
is a püspöki egyházlátogatás után epednek, hogy 
meggyőződjenek, miszerint az ov. egyházban Klimo
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és társai felett is vannak urak és intézők, kik a 
törvény és gyülekezet jogainak éber őrei!

Hogy mennyire szükséges ez esperességben a 
gyors és nem egyoldalú intézkedés, mutatja azt a 
turáni egyház helyzete is. Ez egyházban eltávozás 
folytán még julius hóban megüresedett a lelkészi 
állomás. Julius 25-ikén a helyettes esperes, lelkész 
jelölő gyűlést hivott egybe, mely azonban feloszlat
tatok A hivek még augusztus elején kérvénynyel 
fordultak a bányakerületi püspök úrhoz, hogy a 
lelkészjelölő gyűlést megtarthassák — választ nem 
kaptak. A 3000 lelket számláló gyülekezetnek az 
ottani tanító a lelki gondozója. * * *

A dnnáninneni kerület közgyűlése folyó hó 
9. és 10-én folyt le Pozsonyban dr. Baltik F. püs~ 
pök és Laszkáry Gy. kér. felügyelő elnöklete alatt. 
A gyűlés ez idén is szomorú képét mutatta ma
gyarhoni ág. hit. ev. egyházunknak, különösen pe
dig annak dunáninneni kerületének, melyben p o 
l i t i k a i  t ö r e k v é s e k ,  e g y h á z i  l a n y h a s á g  
és a j e l l e m e k  g y e n g e s é g e  játszanak oly vé
szes szerepet.

Politika volt mindjárt abban, hogy a szoká
sos gyámintézeti istentisztelet magyarul, tehát oly 
nyelven tartatott, melyen a pozsonyi gyülekezetnek 
csak igen csekély és pedig nem épen a legegyhá- 
ziasabb része végzi istenitiszteletét. Sajnálkoztunk, 
hogy e z é r t  Riesz Károly trencséni kinevezett es
peres beszédének úgyszólván üres templomban kel
lett elhangzania. A beszédnek nagyobb lett volna 
a hatása, ha a szónok nem túl magas és erőlte
tett, majd későbben rekedt hangon szónokol. Nem 
való templomba az a megszólitás : „mélyen tisztelt 
keresztény hívek,“ melyet a szónok használt — 
mert a templomban nem diszruhás urakat, hanem 
Istent kell tisztelnünk. Nem való ily alkalom arra, 
hogy az egyháztagokaT, magyar nyelvű szent be
szédhez szoktassuk. vPolitikai törekvés rejlett ab
ban, hogy a nyitrai Culik tótul, sőt németül is kez
dett szónokolni, bár a törvényesen alkotott kerületi 
határozat a magyart mondja kizárólagos tárgyalási 
nyelvnek. Nem egyházi tekintetek, hanem politi
kai törekvésekből folyó türelmetlenség nem engedte 
meg, hogy a nyitraiak kívánsága szerint ama po
litizáló határozat eltörültessék. Vad politikai érzü
let szólott ama szónokból, a ki a „Milos“ név hor
dozóit már e név miatt panszlavismussal gyanúsí
totta. Pedig nem is valami obscurus egyén volt 
ezen szónok. Nógrádi Szontágh Pál ur, a ki a po
litikai téren már befejezte pályáját, de az egyházi 
téren nem bírja befejezni a politizálást. A „Milos“ 
néven megütközött, pedig jól tudja, hogy kereszt
nevét az ember nem szokta maga választani, hís 
mit szólna ezen úr, ha mások meg a „Szontágh“ 
névért pangermenizmussal gyanúsítani k őt. Durva 
politikai indulatot tanúsított az, ki (Maszuyik) a 
tót nyelv ügyének jelentéktelensége felett gúnyo
lódott és a ki (Tomasovic) azt hangoztatta a nyit- 
raiakat leczkéztetve, hogy „minden ember legyen 
ember és magyart“ Nem egyházi tekintet vagy ér
dek hozatta Dr. Láng felszólalására, ki pedig na
gyon hangoztatta, hogy a politika a gyűlés tárgya
lásaiból kiküszöbölendő, ama határozatot, hogy a 
modori felsőbb leányiskola, melyre a nagyobbára 
tót és német gyülekezetekből álló kerület 20,000 
frtot szavazott meg, kizárólag magyar jellegű le
gyen, hanem ama politika, melyet minden áron

való magyarosításnak nevezünk és a melyet a gyám- 
intézet nem rég irásbaü és szóban oly erélyesen 
a külföld előtt letagadott. Nem sokat nyom ezzel 
szemben a gyűlésnek azon határozata, melyet R ísz
K. előterjesztésére hozott, hogy a tót és német 
nyelv felsőbb iskoláinkon való behatóbb tanításá
nak elrendelése sürgettessék az egyetemes gyűlés
nél. Oly á l t a l á n o s  e kívánság, hogy ezerszer 
felbukik, mielőtt igazán történne esak valamicske 
is azon csúf és a maga nemében páratlan állapot 
megváltoztatására, hogy ev. papok csak törve be- 

: szélik gyülekezetük nyelvét. Ilyen indítványok már 
nagyon sokszor intéztettek az egyetemes gyűléshez 
és előre látható, mily örömmel és komolysággal Jog
nak sietni az indítvány végrehajtásával. Üres 
hazafiaskodás volt továbbá a püspöki jelentés azon 
megjegyzése, hogy Breznyik mindenkor össze tudta 
egyeztetni Magyarország polgárának és az ev. em
bernek kötelességeit. Mintha a kettő minden k ö r ü l 
m é n y  k ö z t  egyenrangú dolog volna, avagy 
valójában ellenkezhetnénk egymással.

Nagyfokú egyházi lanyhaság bizonysága, hogy 
a gyűlés elvetette a nyitraiak azon indítványát, 
hogy vegyes házasságban reversálist adó vagy nem 
— keresztyén, nővel házasuló férfi ne viselhessen 

) egyházi méltóságot. Kellett volna csak a hazafiak 
lanságnak valamelyes újonnan feltalált neme ellen 
határozni, bezzeg törvénybe iktatták volna a káno- 
nikus vétséget. De egyházához való hütelenség — 
és semmi ez divat. Raab Károly esperes ur is nagy 
sophistikával és rabulistikával beszélt az egyházi 
fegyelem gyakorlása ellen. Nem barátja ily szigo
rúságnak, pedig a lévai egyházi statáriumnak ő 
volt egyik elnöke. Nem akarunk itt bővebben fog
lalkozni a pozsonyi theol. akadémia igazgatójának, 
egyházunk ezen permanens revoluczionárusának, 
egyházárulás számba menő kijelentéseivel, melyek
ben kí vána t osnak mondj a  az ún i ó t  még a 
r ó m a i a k k a l  is és  reuniót s ü r g e t  m i n d e n e k  
e l ő t t  a r e f o r m á t u s o k k a l  és szokott piszko
lódó modorában inquizitiónak és pápistaságnak 
mondja az emlitett mértékben való egyház fegye
lem sürgetését; de megdöbbentő jelenség gyanánt 
konstatáljuk, hogy ezen egyházainkra olyan vesze
delmes eívek a legcsekélyebb ellentmondás nélkül 
hangozhattak el a gyűlésen sőt a leglutheránusabb 
egyetemtől doktorrá avatott Baltiktól sem nyertek 
elnöki rendreutasítást. Ugyan hová jut ekként egy
házunk, ha majd Masznyik tanítványai lesznek 
hivatva arra, hogy volt igazgatójuk tantisztasága 
felett őrködjenek és megóvják egyházunkat minden 
káros egyesüléstől? Azért buzgón imádkozzék min
den egyházához hű lélek:

Erhalt uns deine Lehre Herr,
Zu der letzten Zeit erhalt dein Reich,
Und mehre stetz dein Christenheit (Griphius.)

Itt mutatkozott egyúttal ijesztőmódon egyházi 
életünk harmadik rákfenéje, a jellemek gyenge
sége. Mert még ugyanabban az órában több te
kintélyes férfiú s maga az elnökség is .nagy tetszés 
kísérete mellett jelentette ki azt, hogy mi á gos t .  
h i t v a l l á s n a k  vagyunk és maradunk, de midőn 
most a gyülekezet egyrésze Masznyik ellenkező 
értelmű fejtegetéseit megtapsolta, a hű ág. hitval- 
lásuak mindnyájan úgy hallgattak mint hal a víz
ben, akár csak a Masznyik tekintélyes szava győzte 
volna meg egyszerre eddigi álláspontjuk tarthatat
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lanságáról. Joggal kérdezhetjük vájjon őszintén 
vallották-e magukat amazok ág. hitvallásuaknak, 
avagy csak port akartak e hinteni a világ szemébe? 
Első esetben későbbi hallgatásuk mutat jollom- 
gyongeségre, másik esőiben meg olőbbi szónok
latuk. Ily körülmények közt Masznyik diadalünnepe 
volt o gyűlés. Az ő „nagy szelleme**hatalmaskodott 
az uj kerület üres és zavart chaosán. Meglátszott 
ez abból is, hogy ő elnöki rendreutasitás nélkül 
a szó szoros értelmében hazakergethette a nyitraia- 
kat a „nagy Nyitráb*.“ Itt említhető az is, hogy 
a lutheránus püspök megemlékezett az ú n i á l t  
“Gusztáv — Adolf — Verein“ segélyezéseiről, de a 
jó ág. hitv. „Lutherische Gotteskasten“ tetemes 
áldozatairól, melyeket épen az ő kerülete egyházai
nak adott (ott van pld. Zsolna) ogy árva szóval sein 
emlékezett meg. Ez sem a felekezeti szilárdság jolo.

Igen jellemző volt Zorkóczy S. pozsonyi lyo. 
igazgató véleményezése a vallástanári állás tárgyá
ban, mely szerint a vollástanár egyenlőjogú és 
egyenrangú ugyan a többi közép iskolai tanárokkal, 
de sem osztályfőnök, sem igazgató nem lehet. Az 
elsőt még értjük, mert a vallástanárnak csak heti 
két órája szokott lenni egy-egy osztályban, amelyek - 
ben — sajnos — sokszor több az idegen felek izetű ta
nuló a saját egyházunkbelinél. De hogy azért, mert 
nem osztályfő, igazgató se lehessen, ez uj találmány. 
Szerintünk a középiskolai igazgatóságra lehetőleg 
sokoldalúan képzett vallásos lelkületű és egyházias

Eaedagogusok kellenek, amilyenek voltak a mi régi 
irneves igazgatóink pld. egy Hél Mátyás. Ilyenek 

a mai egyoldalú szakrendszor mellett ritkán talál
hatók a közép iskolai tanárok között, mig az egy
oldalúság a theologiának a tudományok körében 
való centrális állásánál fogva, épen a vallástanárnál 
leginkább van kizárva, fis mégis kevésbe múlt, 
hogy határozattá nem emelte a gyűlés e vélemé
nyezést; de a püspök utalására, hogy a külföldön 
eddigelé a középiskoláknak, nem épen kárára ép 
az ellenkező volt szokásban, az egyetemes gyűlésre 
bízta a határozást.

Ha még végezetül megemlítjük, hogy az el
nöki székről az elhunyt szabadkőműves főmestor 
Pulszky F.-nek emlékét hallottuk dicsőíteni és hogy 
Zay Miklós grófot, ki tudvalevőleg összes gyerme
keit a pápista egyháznak adta, ugyancsak az elnök
ség holmi bizottságba való kinevezéssel tüntette 
ki, eléggé merrokadatoltuk talán fent jelzett 
Ítéletünket a dunáninneni kerület aggasztó állapo 
tárói, megczáfoltuk bizonyára a püspöki jelentés 
azon nyilatkozatát is, hogy mindenek ékesen foly
nak nálunk s hogy az ősök hite él mi bennünk 
és feleletet adtunk arra is, mért nem jött létro 
most sem a sokat emlegetett, de kevosektől őszin
tén óhajtott béke. Verus.

A tiszai kerület e hó 16 án tartotta közgyű
lését Miskolczon. Az clőórtekezlotcn Kubinyi Géza 
interpellálta az elnökséget, hogy mi jogon tart a 
püspök megelőzőleg zárt értekezletet az esperessé- 
gek elnökségeivel. Ezen eljárást az autonómiával 
ellenkezőnek tartja s azt kívánja, hogy az jövő
re a tárgysorozatba fel ne vétessék. A közgyű
lés első napján ifj. Draskóczy Lajos tartotta a 
gyámintézoti beszédet. Gyönyörű nyelvezet, nagy7 
szólamok halmaza s a mellett a hittartalom figyel
men kivűl hagyása jellemzik a szónokot. Pál apos
tol irta a beszéd alapigéit, de váljon mit szólott

volna szavainak ilyen felhasználásáról ? A püspök 
ur évi jelentésében szólott az egyház kritikus hely
zetéről. Nem nevezte meg az áldott egyházpolitikát, 
pedig de jó lett volna a két boldog óv tapasztala
taival igazolni a püspök úr két év előtti harczát, 
legalább az akkor is kétkedők s most jóslataikban 
a tónyok által újból mogerősödöttek feltudnák fog
ni az akkori fellépést és harezot! A püspöki jelen
tés szerint a három theologiai intézőt egyesítése 
kónyszorkórdós, melylyol meg kell barátkozni. Az 
egyetemes nyugdíjintézet szükségesnek tartja.

Ez alkalommal az „arányosított“ kerület ösz- 
szes esporességei képviseltették magukat. Az árvái 
osperesség noveben Krcsméry, jaszonovai lelkész 
szólott. Az erőszakos kerület feldarabolásról megem
lékezve és kiemelve miszerint az árvái esporessóg 
akarata ellenére csatoltatott a tiszai kerülethez, 
nelióz volt, úgymond, elhatározni magukat arra, 
hogy a kerületi gyűlésen részt vegyenek, de a tör
vénynek engedelmeskedaok azon reményben, hogy 
a szeretőt, az igazság és a törvény fognak uralkodni 
e korületbon. Kubinyi Géza meleg szavakkal üdvö
zölte az árvái esporességet s üdvözlő beszédében 
kiemelte, hogy becsülni tudja az árvaiak azon maga
tartását, moly szerint a régi kötelékhez ragaszkod
tak s attól nehezen tudtak megválni.

Másnap a jogügyi bizottság azon javaslatát, 
moly szerint az árvái esperesség no csatoltassék a 
liptói esperességhez, mivel az árvái esperesség ezen 
csatlakozást nem óhajtja, a kerületi gyűlés egy
hangúlag elfogadta. A béke tehát e részben a ke
rületben helyre állott, a mi nagy részt Zelenka 
püspök önálló, határozott és tapintatos fellépésé
nek köszönhető, a ki kerületében az üldözésre nem 
hunyt szemet s nem engedte, hogy nyelvi erősza
kos határozatokkal az igazi békének útja elzáras- 
sók. A VL sz. kir. város esperessógo is épségben 
maradt és pedig a püspök döntő szavazatának ere
jével.

Materny, dobroczeni lelkész azon javaslatot 
terjesztette a közgyűlés elé, hogy a középiskolai 
vallástani tankönyveknél a symbolikus könyvekre 
ügyeljenek s az azokkal ellenkezők kizárassanak 
a használható tankönyvek sorából. A közgyűlés a 

j javaslatot a tanügyi bizottsághoz tette át. A sok 
pont azután gyorsan lotárgyaltatott — s egy 
gyűlésnek, a sok között ismét vége. Ha nem is 
építette nagyon egyházunk sokfelől ostromolt falait, 
legalább az a vigasztaló, hogy nem rontott.

Örvendetes esemény. Poprád városi képvi
selő testületében, mely a folekezeti iskolák fenn
tartásához évi segélylyel járult hozzá, azon indít
vány nyal léptek lel, hogy az iskolákat államosít
sák, mely utóbbi esetben az állam uajlauüó lenne 
felső polgári iskolát is felállítani.

Az ev. gyülekezet ez ajánlatot feltételesen el
fogadta, ha t. i. a miniszter örök időre kötelezi 
magát, miszorint 2 evangélikus tanítót alkalmaz, 
továbbá, ha a lelkész a vallástanitásért fizetést 
kap, ha kántor és orgonistáról gondoskodnak, ha 
a német nyelv taníttatni fog az elemi iskolában és 
ha a felsőbb egyházi hatóság ez átadást jóvá 
hagyja.

A miniszter a feltételeket nem fogadta el s 
igy a gyülekezet 04 szóval 7 ellon elhatározta, mi
szerint folekezeti iskoláit továbbra is fenntartja s 
minden törvényes követelésnek eleget tesz.
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Üdvözöljük a gyülekezet 64 hithű tagját, 
hogy a görög ajándékot visszautasították e gyáva, 
lanyha, hithagyó korszakban.

A baptisták békési imaházának felszentelé
séről hosszú tudósításokat közöltek a lapok. Némely 
lap tévesen, csabai imaházról szólott. Mayer buda
pesti baptista főnök utazott le Békésre a nagy ün
nepélyre. Nem messze a ref. templomtól építették 
fel ezen zsidó zsinagógaszerü épületet — állítólag 
külföldi segélyei. A baptisták szeretik a nagy zajt 
és lármát, már Békés meghódításáról beszéltek. 10 
évi agitácziónak eredménye 100 elhódított léleknél 
nem tesz ki többet s ennyi excentrikus egyént 25,000 
lakos között mindég lehet találni! Elősegítette a 
baptismus ügyét e helyen azon szerencsétlen kö
rülmény is, hogy Kecskeméti ref. lelkész, a baptis
ták ügyének előmozdításával vádolva lévén, már 
három Ízben fegyelmi eljárás alatt állott. Igaz, a 
fegyelmi bíróság lel mentette őt — de hát a nép 
előtt már a puszta hir is nagy hatással lehet. A 
baptisták, ha a lelkész legkisebb okot sem ad az 
ily mende-mondára, szeretik hiresztelni, hogy ez 
vagy amaz a lelkész ügyüket pártolja. A békési 
nép józan része nem fog belemenni a rajongók 
hálójába — s nem Veszi fel a zsidó keresztyénség 
ezen elfogult irányát 1 Alföldi nagy gyülekezeteink 
a különféle „Schwarmgeist“-oknak állandó tanyái 
lesznek. A 21,000 ref. hívőt számláló békési egy
háznak két lelkésze s egy nem éppen tágas temp
loma van, melybe a gyülekezeti tagok negyedrésze 
sem fér el. Ily körülmények között a pásztor nem 
teheti semmivé az éjjel bujkáló ragadozó farkasok 
munkáját.

Mayer ur felszentelő beszédjét német nyelven 
mondta el, melyet a vele jött tolmács nyomban 
lefordított. Ez a német szó extazisba hozta a ref. 
lelkészeket; így Illyés Endre, mezőberényi ref. lel
kész, vezérczikkét közölt a „Békésmegyei Közlöny
ben“ a nemzeti veszedelemről. Czikkében nem az 
keseríti őt, hogy a ref. egyház hívei hűtlenekké 
lettek, mint inkább azon körülmény, hogy a békési 
tőzsgyökeres magyar baptisták német, tehát idegen 
beszédet — hallani merészeltek. Szomorú tünete 
a ref. egyháznak e feljajdulás i s ; mert azt mutat
ja, hogy mennyire hatalmába kerítette ott is, még 
a jobb lelkeket is, a politikai fanatizmus. A poli
tikai fanatizmus világi dolgokban sokat tehet, de 
egyházat fenntartani, hitéletet ébreszteni nem képes. 
Nemzeti theologia és irány uralkodik a ref. egy
házban s megvan az egy hivatalos nyelv is — 
mégis az egyházi élet semmivel sem vigasztalóbb, 
mint a mi háromnyelvű egyházunkban, sőt bizo
nyos tekintetben sokkal sivárabb. A semmiféle theo
logia ott is hatalmas, másfelől meg az angol irány 
még zavartabbá, szakadozottabbá teszi az egyházi 
élelet. Régente a ref. papok külsőleg is igyekeztek 
megőrizni a lelkész méltóságát. De újabban tért 
foglalt a külső elvilágiasodás. A világias külsővel 
sokszor együtt jár a világias belső érzelem. A szép 
pödrött bajuszú és rövid kabátu úr a lelkész külső 
tekintélyét a nép előtt már eljátszotta. De ne se
perjünk a más háza előtt, mert a lelkész külső meg
jelenése egyázunkban is napról napra botrányosabbá 
lesz . . . s gyűléseink is olyan képet mutatnak, 
mintha azokon lelkészek részt sem vennének!

A soproni felső esperesség aúg. 4-én Á gfal-

v á n  tartotta közgyűlését. Dr. S c h r e i n  K. esp. 
felügyelő megnyitó beszédében részletesen ismer
tette a létesítendő egyetemes nyugdíjintézet terve
zetét s kérte a gyülekezetei, hogy viseljék majd 
szívesen az ebbőífolyóuj terheket. Renne r  esperes 
részletes jelentést terjesztett elő a lefolyt évről, 
melynek minden sora bizonyságot tesz a gyüleke
zetek buzgóságáról s áldozatkészségéről. Az esperes
ség felirt a kerülethez a Kőszegre tervezett leány
iskola adóságon való építése ellen ; kimondta egy 
Kismartonban létesítendő missziólelkészi állás szük
ségességét; elhatározta, hogy az ismétlő iskolázta
tás ügye oly módon rendeztessék, hogy a tanítók té
len heti 5, nyáron heti 2 órát adjanak s azért 30 
gyermekig évi 50 frt. azon felül minden 10 gyer
mek után 10 frtnyi jutalomban részesüljenek. Fel
iratban sürgeti a gyűlés, hogy a soproni állami fegy- 
ház ev. lelkésze részére megfelelő lakás építtessék; 
kivánja, hogy az espereségi s gyülekezeti szabályren
deletek német  nyelven is kinyomattassanak; hogy 
a német-magyar nyelvű iskolák részére külön tan
tervet dolgoztasson ki a kerület stb. — Az 
esperességi gyámintézet bevétele 1042 fit. 47 kr. 
volt, — oly összeg, minőt kevés esperesség tud 
felmutatni. —

A korponai állami leányiskola gondnoksága 
elhatározta, miszerint ezentúl az ág. h. ev. növen
dékek egyházi ének és vallástanitásban csak ma
gyar nyelven részesülhetnek. A korponai ev. egy
ház e határozat ellen, mely egyházunk autonómiá
jába és szentesített zsinati törvényünkbe ütközik, 
mivel a zsinati törvény azt rendeli, hogy a vallást 
anyanyelven tanítsák, felsőbb hatóságánál orvos
lást keres. Kiváncsiak vagyunk, hogy váljon egy
házi hatóságunk megvódi-e a gyülekezet jogait ? 
Mily nagy lármát csapnának a lapok, ha az izra
elita hitoktatók valamely állami vagy felekezeti 
intézetben eltiltatnának a héber nyelvtől?

J S z E R K E S Z T Ő l  Ü Z E N E T E K

D. D. É rdökürt. Előfizetése a küldött összeggel ez év 
végéig terjed.

— gy. Köszönöm a közleményt s mindég szivesen 
veszem.

Turócz. Fájdalommal értesültem más oldalról is az ön
kény tényeiről. Köszönöm a kimerítő tudósítást. Mindent fel 
se használhattam lapom szűk tere miatt. Külömben „ex un- 
que leonem /' A tér bővebb lesz, de csak az új évvel, a mi
kor lapunk sokkal terjedelmesebb alakban fog megjelenni.

Más. Budapest. Tudósítást nem előfizetőnktől is szivesen 
veszek. Lapom nyitva áll minden jogos panasznak. Ha önök
nél a presbyterek  gyermekei reversálist adnak, az is csak 
a mellett s?ól, hogy az egyházfegyelemre szükség van és 
pedig múlhatatlanul. Tudomásom szerint az egyetemes gyű
lésre is megy ilynemű indítvány és pedig a bűnösök meg
nevezésével. Tudósítását közlöm, ha szives lesz velem a szá
mot közölni.

M, A, Sz. Köszönöm a közvetítést, s az eredeti tudósí
tás lemásolását. Német lelkész testvéreink ne féljenek tő* 
lünk egyenlő védelemben részesülnek s felszólalásaikat figye
lemre méltatjuk. Több bátorság — Luther vérszerinti utód
jaihoz jobban illik ez, mint a gyáva meghunyászkodás, mely 
közöttük nagyon elharapódzott,

Terus Közleményét nagy köszönettel vettem. Nem 
minotiosus leírást kíván lapom közölni, hanem kritikát, mivel 
a h ir szolgálatra nincs berendezve. A megkezdett úton to
vább ! Nem kell csüngedni, a hazugság várát egy szócska is 
megdöntheti.

—o— A közlemény már elkésett. Verus czikkét közöl
tem. Levél megy.

H. I. K. A jegyzőkönyvet megkaptam. Rövid kritikai 
me8'Jegyzéseket kérek.

Nyomatott B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1897.
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AZ „EVANG. EGYHÁZI SZEMLE* melléklete.

Szerkoszti :

S c h ö l t e  Ödön
«*. lulh. leiké«/. Agfnlván.

MelUklrt az „E. E. Sz.m 9-ik számához é v i .  3 .  § / . i  E.-Csaka, /8 9  7. Szeptember 90.

Az »E. E Szemle* olvasói a „Kiil- 

missziót“ dijtnlanúl k.ipják.

A „K ii 1 m i a a z i 6 "  szellemi ré
szét illető összes közlemények A g* 
f a 1 v á r a (Sopron megye) kül

dendők.

A misszió szeretetének ébresztéséül egjláznnkbu.*)
Schmidt Károly Jenőtől.

W agytiszteletü papi é r te k e z le t !
Midőn bátorságot veszek magamnak 

figyelmüket ez órában néhány perezre 
igénybe venni, teszem azt egyrészt azért, 
mert elnöki felszólítás kötelez rá, más
részt azért, mert remélem, hogy a tárgy 
maga is megérdemeli a figyelmet.

Arról kell ugyanisszólanom, h ogy a n 
l e h e t n e  a mi s s z i ó  s z e r e l e t  ét 
e g y h á z u n k b a n  i s  f e l é b r e s z t e n i ?

*) Az újabban náluuk is oly örvendetes fejlődés
nek induló missziói mozgalmat, lutheri alapon és 
irányban, S c h m i d t  K. J. pozsonyi lelkész indí
totta meg hazánkban. Az ügy érdekében a dunán- 
inneni kerület 1896. szeptember 22 én tartott p a p i  
é r t e k e z l e t é n ,  a fenti szakelőadást tartotta s a 
mellékelt határozati javaslatot terjesztette elő, melynek 
alapján a papi értekezlet indítványára, a dunanin- 
neni k e r ü l e t  tavalyi g y ű l é s e  következőképen 
határozott:

66. „Olvastatnak a bel- és külraissió tárgyá
ban f. évi szept. 22-ón az ezen kerület püspökének 
elnöklete alatt tartott értekezlet jegyzőkönyve és 
az abban foglalt javaslatok, — nevezetesen, hogy a 
misszió evangéliumi alapon fejlesztessék, hogy nem
csak a belső, hanem a külső n isszió is folkaroltassék, 
hogy a gyülekezetek szabadon rendelkezhessenek a 
begyült adományoknak, a belső vagy külső missió 
czéljaira való fordítása iránt és bogy a misszióügyek 
vezetését öttagú bizottság vigye, melynek tagjai 
Trsztyénszky Ferencz esperes elnöklete alatt Fürst 
János, dr. Masznyik Endre, Hollerung Károly és 
jegyzője. Schmidt Jenő.

Örvendetes tudomásul szolgál és a javasla
tok elfogadtatnak.“

Schmidt a dunáninneni kerület ez  é v i  papi 
értekezletén ismét tartott a misszió érdekében felol
vasást. Ezt a a rávonatbozó határozatot jövő szá
munkban hozzuk.

Imádkozzunk Istenbe», tegye áldását a dunán
inneni kerületben megindult nemes mozgalomra s 
adja, hogy a többi kerület is mielőbb ezen mozga
lomhoz csatlakozzék 1 Szerkesztő. i

i s s z i 0“ — van-o az egyháznak 
olyan szolgája, kinek szive e »-zónái fel 
ne dohogna, kivált ha meggondolja, 
hogy e szó mily nagy s milyen nemes 
egyházi m u n k á t  jelent. Épen azért, 
tulajdonítsák a tárgy nagyságának rész
letezésem szegényességét, a tárgy, nagy
szerűsége pedig feledtesse el Önökkel 
elmélkedésem hiányait.

De mielőtt még tulajdonképeni tár
gyunkról szólanánk, tisztázzuk előbb azon 
bevezető kérdést, hogy mi is voltaképen 
a misszió? E kérdésre az álláspontok 
külön félesége szerint természetesen kü
lönféle feleletet is lehet adni, de a fele
letek egyben mégis csak megegyeznek 
abban, hogy a misszió e h r i s t i a n i s á -  
t i ó. Épen azért azt mondhatjuk, lioĝ y a 
misszió az egyháznak azon tevékenysége, 
a mely a Jézsus Krisztusban megjelent 
üdvöt, az ige*és a sakramentomok által 
felajánlja mindazoknak, akik azt m ég  
n e in, vagy m á r  ne m bírják.

A misszió tehát kétféle: a tulajdon
képeni vagy külső és a belső misszió, — 
amaz alatt értve a pogányok és moha- 
medánusok (és bizonyos tekintetben a 
zsidók) christianisátióját, ez alatt pedig a 
kereszíyénségen belül elesettek recliristia- 
nisátióját

A következőkben mind a kétféle mis
szió szem előtt tartásával s mindkettőre 
való tekintettel igyekszünk tárgyunkat 
megvilágítani.

/.Hogy miértszükséges a misszió sze- 
retetét egyházunkban is ébreszteni ? — 
ezt alig kell behatóbban megokolnunk. 
A misszió joga és kötelessége úgy fogal
milag mint történelmileg az Ur azon sza
ván alapszik, mely Máté 28,19 20, s Márk 
16, 15-ben olvasható. Ezek az Urnák ip-
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sissima verba! Eszerint az egyházat az 
Ur világos parancsa, illetőleg az ő igéje 
iránti hű engedelmesség készti a misszióra.

De másra is gondolhatunk, például 
arra, hogy az egyház a misszió által 
Zsolt. 116, 10-a s Apóst. cs. 4, 20 szerint 
önkéntes vallást tesz arról, amit önmagán 
tapasztalt s hozzátehetjük, hogy ezen val
lástétel szükségszerűsége — Lukács 24, 
46—47 szerint — megfelel az isteni világ
kormányzás szükségszerűségének.

Végül azt is mondhatjuk, hogy a 
misszió az irgalmas szeretettől folyik : II. 
Kor. 5, 14. Hiszen előttünk keresztyének 
előtt kétségtelen, hogy a világ úgy amint 
van, Istentől elesett, tulajdonképeni hiva
tásához hűtlen, bűnös, éppen azért üdvte- 
len világ. S szintoly kétségtelen az is, 
hogy a világ saját erejéből nem segithet 
magán. Bármily nagy haladás a tudomány 
és ismeret terén s bármily nagy művelt
ség — amennyiben az t. i. csak termé
szeti világi erőknek kifejlődése — nem 
segithet igazán és valóban a bűnös vilá
gon.

Amire a világnak szüksége van, az 
az Istennel való kiengesztelődés. De mi
vel engesztelheti ki a világ Istent s ho
gyan szerezhetne magának bűnbocsánatot? 
Ez Zsolt. 49, 8—9 szerint lehetetlen. Azon
ban ezen ténynyel szemben áll az a má
sik, nem kevésbé bizonyos tény, hogy az 
Isten a megfeszitett és feltámadott Krisz
tusban, tehát kegyelemből megbocsátotta 
a világ bűneit. K r i s z t u s  a v i l á g n a k  
e g y e d ü l i  üdve,  Apóst. csel. 4, 12, — 
és ped i g  b e n n e  t e l j e s e n  és t ö k é 
l e t e s e n  b Í r j u k  az ü d v ö t  I. Kor. 1, 
30; Kol. 1, 13-14; I. Tim. 1, 15.

Ez az evangélium, ez az egyedüli, 
igazán örvendetes hir, mely e világ szá
mára létezik. Ahol ezt hittel befogadják 
és hitben megőrzik, ott valósággá lesz a 
mit igér, t. i. bűnbocsánat, élet és üdvös
ség.

S lehet-e már most nagyobb szeretet 
annál, a világot ez üdvösség elnyerésére 
segíteni? így tehát valóban a szeretet 
munkás a misszióban elannyira, hogy 
irgalmas szeretet nélkül a misszió halott.

Mindamellett azt kell mondanunk, 
a misszió egyes-egyedül az Ur parancsán 
alapszik, annyival inkább, mert szorosan 
véve mindkettőnek t. i. ama vallástétel
nek és az irgalmas szeretetnek gyökere 
egy: az Ur igéje. Az ő igéje és parancsa 
készt bennünket vallástételre és szere-

tetre. így a misszió ép úgy az igén alap
szik, miként az igén nyugszik az egyház 
azon pasztorális tevékenysége is, melyet 
a rendezett lelkészi hivatal gyakorol. Ján. 
15, 27; 20, 22 23; 21, 15 s köv.

Ami már most az egyházat missziói 
munkásságra sarkalja, az buzdítson ben
nünket is, hogy a misszió szeretetét gyü
lekezeteinkben felébresszük s életben tart
suk. Ha komolyan vesszük az ur igéjét, 
akkor komolyan kell vennünk az ő mis
sziói parancsát is. Egészséges egyházi élet
nek jele az, ha a gyülekezetekben misszió 
szeretet mutatkozik. Azt hiszem, hogy 
ez elég ok arra, hogy belássuk mennyire 
szükséges egyházunkban s gyülekezete
inkben, az oly régi mulasztást pótolni s 
a misszió szeretetét felébreszteni. Mert hi
szen ismeretes, hogy nálunk eddig csak 
itt-ott találkozott gyülekezet, mely a mis- 

I szióval törődött.
11. A második kérdés már most az, 

hogyan ébreszthetjük fel egyházunkban 
legjobban a misszió szeretetét?

Természetes, hogy első sorban a lel
készek vannak hivatva a missió szerete
tét ébreszteni. Azért szükséges, hogy már 
a theol. hallgatóság is nemcsak holmi 
felületes ismerettel bírjon a külső és belső 
misszió terén, hanem lelkesedjék is a^ egy
ház missziói tevékenységéért. S ez úgy 
történhetik, ha a theologiai intézetek, fel
olvasások, szemináriumi gyakorlatok 
stb. által a missziót figyelemre méltatják. 
E téren már eddig is történtek kísérletek. 
Mayer Endre eperjesi dékán belmissziói 
deák-egyletet alkotott, amely már néhány 
éve fennáll s bizonyára üdvös indítást 
adhatott. A pozsonyi akadémián is tartat
tak a múlt évben felolvasások a belmisz- 
szió lényege és történelméről.

A hivataloskodó lelkész már számos 
alkalmat talál, a melyet a missziói érdek
lődés felkeltésére felhasználhat. így min
denek előtt a prédikáczióban, aztán a ka- 
techesisben, a vallási és konfirmácziói 
oktatásban: mindennél számos irodalmi 
segédeszköz áll rendelkezésére a misszió 
mindkét ágában. Általában jó szolgálatot 
fog tenni az idevágó iratok, főleg missziói 
lapok terjesztése. S örömmel utalhatunk 
itt is egy ebbeli hazai kezdeményezésre 
t. i. az „Ev. Egyh. Szemle“ mellékletére, 
a Scholtz ágfalvai le lk iz  által kiadott 
„Külmisszió“ czimü lapra.

Ahol már élénk érdeklődés mutatko
zik, ott u. n. „missziói órákat“ lehet tar-
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tani, főleg a téli időben s pedig úgy a 
belső mint a külső misszió érdekében Er-* 
re is készen áll már gazdag és változatos 
anyag.

Természetes, hogy mindezekben első 
sorban ayni saját ágost. hitv. evang. egy
házunk missziójával fogjuk gyülekezete
inket megismertetni s mindezt lutheránus , 
józansággal tesszük. Mert sajnos, de igaz, 
nogy különösen a bel misszió terén, a 
mennyiben az református vagy uniált 
földön termett, sok egészségtelen elem
mel találkozunk. Ezt határozottan mellőzni 
kell. Sok mindenféle bitorolja ezt a ne
vet „evangélikus“, a mi egyházunk elvei
vel sehogy sem egyezik. Jó ezt mindég 
észben tartani s azért olővigyázuttal lenni. 
Aztán meg az egyház iránti hűség is kí
vánja, hogy tevékenységet kifejtve sajá
tosságát né tévesszük szem elől. Ez nö
veli a gyülekezetek felekezeti öntudatát 
is. Hogy ebből „sziikkebliiség* támad, 
attól nem kell tartani. Határozottság még 
nem szükkeblűség. Ezt a bold. Petri „A ! 
misszió és az egyház* czimű, olvasásra 
igen-igen érdemes iratkájában elég vilá
gosan kimutatta.

A tanítás és felvilágosításon kívül 
buzdítanunk kell a híveket, hogy a misz- 
szióért imádkozzanak és áldozzanak. 
Mindkettőt támogatja s elősegíti egyrészt 
a nyomornak megismerése, másrészt az 
a meggyőződés, hogy a pogányság és az 
elszakadás baján nem segíthet más, mint 
a kereszt evangélioma. I)e a legfőbb ok 
mindég az legyen: az Ur akarja, az Ur 
parancsolja. Az ő igéje iránti engedel
messég serkentsen mindnyájunkat a mun
kára.

A misszió szeretetének ily uton-mó- 
don való ébresztéséhez, nem kell semmi
féle különös intézkedés. Megteheti ezt 
minden lelkész egymaga, másnak segít
sége nélkül, — felteve természetesen, 
hogy meg van benne a misszió szeretete. 
Azért mégis kívánatos, hogy a kíilsö és 
belső misszió azon képviselői, akik a 
munkát autopsiából ismerik, a g3Tülekeze- 
tekben időről-időre előadásokat tartsanak. 
Mert az ilyen előadások uj életet és erőt 
öntenek a tagokba s további hű munkás
ságra buzdítanak, — de azért nem feltét
lenül szükségesek. — F o n t o s a b b  az, 
h o g y  a mi s s z i ó  s z e r e t e t é n e k  éb
r e s z t é s é t  c z é l z ó  t ö r e k v é s e k  az 
e g y h á z i  h a t ó s á g o k  r é s z é r ő l  hat 
h a t ó s  t á m g g a t á s b a n  r é s z e s ü l j e 

nek,  — nem ugyan egyenes parancs, 
hanem igenis tanács és meleg ajánlás 
alakjában. Ez a mtfhkának nyomatékot 
ád s eloszlatja azt a látszatot, hogy itt 
valami „különöset“ akarnak.

/// Ahol mindezen tényezők közre
működnek, ott bizonyára az áldás sem 
fog elmaradni. Nemcsak a misszió szere
tető fog a gyülekezetekben felébredni, 
hanem hazai egyházi életünk is gazda
gon fog gyarapodni.

A misszió szeretete tágítja a láthatárt 
és a szivet és megtölti azt irgalommal, 
— oly tulajdonságok, melyek nálunk leg
nagyobb reszt hiányzanak. A mi gyüle
kezeteink, még a kiválóbbak is, a magok 
szűk körén túl sohasem látnak. Hogy 
egy nagyobb közösséghez tartoznak, a 
mely iránt bizonyos kötelességeik is van
nak, azt többnyire még csak nem is sej
tik. Ama benső áldásteli kölcsönhatást 
az egész és a rész között, amaz adás és 
vevóst, mely a missziónál különösen szem- 

! befünő — a mi gyülekezeteinkben hiába 
kér esnők. Ezt a mi hazai gyámintézetünk 
évi kimutatásai ijesztő módon bizonyítják. 
•Belmisszió“ után sóhajtozunk, -  rajta 
hát ébresszünk előbb misszió szeretetet. 
akkor belmissziónk is lesz ott, a hol 
szükség van rá. Nagyobb közönség nél
kül, gyülekezetek nélkül, a melyekben a 
misssió szeretete él, a melyek a misszió
ért imádkoznak és áldoznak, nem lehet 
semmiféle missziót űzni. A lelkészek egye
dül, ezen a téren nem tehetnek semmit.

Á misszió szeretete ébreszti majd az 
áldozatkészséget is. Nem kell azt mon
dani, hogy a mi gyülekezeteink szegé
nyek. Erő és tehetségen felül nem kell 
adni. De nálunk még mindég nem adnak 
mindenütt tehetség szerint. Régi igazság, 
hogy azon gyülekezetek, melyek a misz- 
szióért szívesen áldoznak, szívesen áldoz
nak saját czéljaikra is.

Legyen szabad itt egy példára hivat
koznom. Ismeretes, hogy Poroszországban 
az uniált állami egyház mellett fennáll 
egy kicsiny, önálló lutheránus egyház. 
Ezen egyház mindent, a mivel ma bir, 
saját erejéből teremtett elő, mert az egy
házi javak az uniált egyház számára fog
laltattak le, az állam pedig a luth. egy
háznak egy fillért sem ád. Ez a 44,000 
lélek (többnyire szegény ember, mert Po
roszországban nem valí jó Ízlésre „luthe
ránusnak“ lenni) saját erejéből fizeti pap
jait és tanítóit, saját erejéből építette fel
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templomait, iskoláit és paplakjait és mégis 
é v e n t e  6000 m á r k á t  á l doz  a misz-  
s z i ó é r t. Azonkívül fenntart (Giibenben) 
egy diakonissza-anyaliázat, egy irodalmi 
egyletet s még a „Luth. Gotteskasten“ 
számára is gyűjt évente 1—2000 márkát. 
Ezen egyházat kividről c s a k  a „Luth. 
Gotteskasten“ segélyezi, mert a Gusztáv 
Adolf-egylet, amely egyébként szereti, 
ha „irgalmas szamaritánusnak“ nevezik, 
ezen szegény, hithű gyülekezetekkel szem
ben, jobbnak látja a pap és levita szere
pét játszani. íme ez áldozatkészség, ez 
buzgalom és szeretet a misszió iránt! 
Mért ne lehetne ez nálunk is igy ?

Végül a misszió szeretete, megtanija 
a gyülekezeteket imádkozni és szivükbe 
vési kitöriilhetlenül, hogy az evangélium 
életünk legdrágább kincse. Szóval: mi
ként a misszió szeretete, a hol meg van, 
mindég egészséges, virágzó egyházi élet
nek a jele, épugy annak ébresztése és 
ápolása egyszersmind eszköz az egyházi 
élet fejlesztésére és felvirágoztatására.

Szerény beszédemet azért azon kérés
sel zárom: testvérek, ébresszetek szere- 
tetet a misszió iránt! S hogy e kérés 
tettre is inditson, vagyok bátor indítvá
nyozni, hogy a papi értekezlet terjessze 
a következő határozati javaslatot a jelenleg 
itt ülésező kerületi gyűlés elé :

„Mondja ki a Méltóságos és Főtisz
telendő kerületi közgyűlés,

hogy a külső és belső missziót a leg
fontosabb egyházi tevékenységek egyiké
nek tartja s azért az alatta álló gyüleke
zeteknek azt javasolja, hogy a misszióra 
különös figyelemmel legyenek azáltal,

1) hogy pld Epiphánia vasárnapján 
évente mi s s z i ó  ü n n e p e t  tartanak;

2) hogy lehetőség szerint, missziói 
iratok terjesztésével egybekötve misz-  
s z i ó i  ó r á k a t  szerveznek.

3) hogy vagy a házakban, vagy a 
missziói ünnep napján a templomban évi 
gyi i j  t é s t  rendeznek a misszió javára, 
vagy legalább misszióperselyt tesznek a 
templom aj táj íhoz.

Az adományok felerészben a külső, 
felerészben a belső misszióra fordittatnak 
és pedig úgy, hogy a külső misszióra 
eső rész egész összegében a l i p c s e i  
missziónak adatik át, mig a belső misz- 
szióra eső rész a gyülekezetek szabad 
tetszése szerint hazai ágost. hitv. evang. 
egyházunk valamely megfelelő intézeté
nek jut.

A misszióügyek vezetését, a gyűjtött 
adományok továbbítását s minden más 
szükséges intézkedés megtételét az egész 
kerületben egy ö t t a g ú  m i s s z i ó i  b i 
z o t t s á g r a  ruházzák; a bizottságot a 
kerületi közgyűlés választja hat évre s 
„viselt dolgairól évi jelentést kiván.“

Az Ur Isten pedig áldja meg igye
kezetünket. Amen.

A lipesei ev, luth. misszió-egyesülei 
évi közgyűlése.

A lipcsei ev. luth. misszió egyesület, mint 
minden évben, úgy az idén is pünkösd utáni szerdán 
és csütörtökön, vagyis junius 9. és 10-én Lipcsé
ben tartotta évi közgyűlését.

Bár a pünkösd utáni héten Lipcsében néhány 
más egyházi egyesület, bpld. az evang. szocziális 
egylet is gyülésezett, ez nem csak hogy nem csök
kentette egyletünk évi ünnepe iránt az érdeklődést, 
— sőt az idei ünnepen többen vettek részt, mint 
az előbbi évek gyűlésein.

S valóban, mikor a külömböző országok luth. 
egyházainak misszióbarátait, Isten országa terjesz
tése érdekében összegyűlni s tanácskozni látjuk, 
akkor tapasztaljuk csak igazán a lipcsei ev. luth. 
misszió-egyesület ökuménikus jellegének nagy je
lentőségét s érezzük, mint nő szivünkben a vágy: 
vajha hazai ágost. hitv. evang. egyházunk is miha
marább belépne tevékeny munkás gyanánt ezen 
lutheránus világszövetségbe.

A közgyűlés, a hivők ezreinek jelenlétében 
ünnepélyes istenitisztelettel kezdődött. Az oltár 
előtt, gazdag liturgia keretében dr. H ö l s c h e r  
lipcsei lelkész felolvasta az Ezs, 45, 18 -25-ben 
foglalt nagyszerű prófétai szavakat; utána pedig dr. 
W a l t e r  szentpétervári (Oroszország) lelkész s 
ottani főegyháztanácsos tartott Zsid. 1, 1—4 felett 
hatalmas hitszónoklatot, melynek tartalmakövetkező:

Mindenek előtt arra emlékezteti hallgatóit, 
hogy az évi közgyűlés már 40-ikszer tartatik azon 
Lipcsében, mely úgy egész múltja, mint nagy ás 
tiszteletre méltó egyházi férfiai által bizonyságot 
tesz arról, hogy az itt kifejtett munka nem egyes 
emberek, hanem az összes országok hű lutheránusai
nak közös ügye. Azért ezentúl sem szabad az innen 
kiinduló missziói munkát szétforgácsolni s a koron
ként bekövetkező személyváltozások soha se vezes
senek az egylet belső lényegének megváltoztatásá
hoz. Az utóbbi időben persze nagy veszteségek ér
ték az egyletet, de ez csak arra szolgáljon, hogy 
hozzászokjunk mindenben egyedül Krizztusra tá
maszkodni. Hiszen az Ur az ő országát utóvégre
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is nőm omborek által építi. Neki sokkal egyeteme
sebb jelentősége vaD, mintsem azt közönségesen gon
doljuk, — é p ü l j ü n k  azért  oz ó r á b a n  is 
m i s s z i ó k  i r á l y u n k  s z e m l é l e t é n .  () Isten
nek legtökéletesebb kijelentése és pedig nem csupán 
a modern theologia értelmében, mint oly ember, 
ki isteni hatalomra s dicsőségre emelkedett. 0  te
remtette a világot, Övé az egész föld, s azért a 
missziói nem hasonlitható semmi féle más műhöz, 
hanem a világmisszió azon legfőbb feladat, mely min
den más szeretet munkásságot besugároz. De kü- 
lönbon is mindenek Ö általa és O benne teremtet
tek, azért ne fűzzük életünket mi sem múlandó 
földi ezélokhoz, hanem ragadjuk meg ama múl
hatatlan czélt’ Jézus továbbá meg is tisztította a 
világot az Ö szent vérével; — az az 0  tulajdon- 
képeni királyi inűvo, hogy azon örökséget, melyet 
az Atya adott neki, a keresztfán kiengeszteli az 
Atyával és újra megszerzi az Atyának úgy. hogy az 
emberek ismét bátran tekinthetnek Istenre, s a 
megszentelődós erőit morithotik belőle. Végre () 
könyörög is népéért s felülről hatalmasan megvé
delmezi a z t; áld bennünket gyengeségünk s bo
londságunk daczára s kegyelmének csodalénye, 
hogy országa még mindég győzelmesen fennáll. 
S kiálltsák bár milliók gőgösen: „Nem akarjuk, 
hogy Ő uralkodjék mi rajtunk!“ — G mégis meg
tartja birodalmát, az Ur hegyei szilárdan állanak 
s árnyékában nyugszik ama meggyilkolt két test
vér (Ovir és Segebrock) olhagyott sirhalma is. — 
Nincs megmondva, hogy minden ember misszióba
rát legyen, de igenis azon kell lennünk, hogy mint 
egykor Gedeon idejébon, a fiatal vágáshoz hason
lító kis sereg, hatalmas czédrus erdővé fejlődjön, 
melyből felépíthessük Isten házát a földön. Fecsé
reljék bár mások erejüket vakmerő kritikai kérdé
sek rakonczátlan tárgyalására s építsék a Krisztus 
ellenségei számára a hidat: elvégre mégsem érnek 
czélt vele. Az Úr ennek daczára az akadémiai ifjú
ság között is gyűjt magának sereget s csendes 
misszionárius, a biblia győzelmesen tör magának 
továbbra is utat. — Csak amit a parton a csolnak- 
ba teszünk, csak azt vihetjük vihar és hullámok 
között a túlsó partra. A lipcsei misszió hajójába 
le van téve a hithűség gyémántja, az összes orszá
gok ovang, keresztyéneinok szoretetközössógo s a 
pogány népek sötét éjjelének fényes roménycsillaga. 
Ezen kincseket igyekezzünk vihar és hullámok kö
zött mi is előbbre vinni, — mig bo nem térünk 
ama jobb hazába. De el ne feledjük: a háborgó 
Genezáreth taván nem a tanítványok vitték át a 
hajót, habár ébren voltak, hanem egyedül az Ur, 
bár a vihar alatt gondtalanul aludott. (J a misszió 
egyedüli királya, ki a misszió hajót czélhoz is fogja 
vezetni. Övé legyen a dicsőség mindörökké I Ámen.

A hiterős prédikáczió után S c h w a r t z  igaz
gató olvasta fel terjedelmes évi jelentését, mely az

1896-ra vonatkozó adatokat foglalta magában. Min
denok előtt megemlékezett benne dr. Stüchlin misz- 
szióelnök. továbbá Ovir, Segebrock és Kiimpf misz- 
szionáriusok haláláról. De a fájdalomhoz örömet 
is adott az Ur. A meggyilkolt testvérek sírján lóte- 
sitendő uj állomásra 9427 márka adomány folyt 
be, Walther misszionárus pedig kilépett a bázeli 
egyesületből s felajánlta szolgálatát, hogy a meg
gyilkolt tostvórek helyébe léphessen. De a K i 1 i- 
m a n d s á r ó r ó l  a benszülöttok újabb lázadásáról 
jöttek hirek s igy kérdés, mikor lesz az uj állomás 
megalapítható. Az ottani 3 állomáson a szükséges 
építkezéseket befejozték, úgy hogy az Indiából 
átvitt tanult ácsok ismét haza térhetnek. Az isten- 
tisztuletot Mósiban 12—20. Mambóban 20, Madsa- 
inéban 30 benszülütt látogatta rondosen; az isko- 
ákban 30 kosztos és 35 bejáró tanuló volt. Misi- 
bán tankönyvek nyomatása végett kézi nyomdát 
állítottak fel. A w a d s a g g á k  között (német kelet 
Afrikában) még egyetlen pogányt som keresztel
tek meg.

A w a k a m b a  m i s s z i ó  (britt kelet Afriká
ban) szintén sokul szenvedett Kämpf misszionárus 
halála s azáltal, hogy Raum hiltéritő s Unger 
missziókézmüves, betegség miatt kénytelenek vol
tak hazajönni Európába. Jitubában gyakran szá
zan is látogatják az istentiszteletet; itt Wondorlein 
misszionárus jan. 21-ón 4 pogányt megkeresztelt, 
miáltal a kereszteltek száma 42-ro emelkedett. — 
Mbunguban Pfitzinger testvér működése csak pró- 
dikálásra szorítkozott; Ikuthában 30 gyermek járt 
az iskolába. Egy negyedik állomás itt is szüksé
ges, de mivel ezidén betegség miatt Tremel testvér 
is hazatér, ez is a jövő kérdéso marad.

Mig özek szerint német és angol Kelet-Afri- 
kában missziónk még csak a kezdet kezdetén áll, 
addig I n d i á b ó l  kedvezőbb hírek érkeztek. Itt a 
lólekszám 15.038-ról 16.036-ra emelkedett, a szapo
rodás tehát 998, mely számból 842 pogánykeresz- 
telésro esik. Az áttérésok száma az egyes vidékek 
szerint váltakozik. Mig Madrász és Majaveram ál
lomásokon 649 pogány keresztelés volt, addig 
más 15 állomáson csak 193 áttérés történt, 13 
állomáson pedig ügyetlen egy sem. 112 visszaesett 
a pogányságba, de 77 isinél megtért és felvétetett. 
A legkedvezőbb a helyzet a madrászi kerületben, 
hol 17 faluban 1300 koresztyón lakik, özek között 
kettőben egyenként 300 lélek, úgy hogy itt a ve
gyes házasság s a visszaesés veszélye nem oly 
nagy mint máshol. Itt a missziónak 62 hektár 
földje is van, melyet a páriákból lett keresztyének le
telepítésére fordít, kiknek azt darabonként bérbe adja. 
Erre a czélra Rabisz testvér sürgetésére a kormány 
is 52 hektár állami földbirtokot ajándékozott misz- 
szióuknak. E miatt aztán a pogány biitokosok nagy 
mozgalmat indítottak az újságban missziónk ellen, 
hogy a kormányt az adomány visszavevósére bir-
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já k ; de eredménytelenül. Hiveink Indiában ezen 
kívül is sokat szenvednek, minden községből je
lentettek üldözéseket, melynek a pogányok részé
ről ki voltak téve s a rendőrség gyakran inkább 
az utóbbiak pártjára áll. Emellett a kath. misszio
náriusok is sok zavart okoznak s ahol a csel nem 
használ, ott pénzen vásárolják át híveinket. Egyes 
helyeken r. k. lelkészek nyilvánosan 4—5 rúpiát 
ígérnek fejenként; Mampallapattiban pedig 25 rú
piával — szegény páriák előtt óriási összeggel, 
csaltak át egy családot magokhoz. De mig ilyen 
módon 114 lelket veszítettünk, addig a felébredt 
lelkiismeret szava 246 előbb elvesztett lelket ismét 
visszahozott egyházunkba. 1897, jan. 1-én 377 ka- 
techumenus várt a keresztelésre, kik között né
hány szúdra, tehát előkelőbb hindu is van.

Missziónknak Indiában 611 községben 167 is
tentiszteleti helyisége van, melyekben 29 misszio
nárius (köztük 3 nő), 17 benszülött lelkész, 48 kate- 
chéta, 6 evangélista, 104 hitközségi elöljáró, 21 or
gonista és 56 templomszolga működött. Született 

21 592 gyermek, konfirmáltatott 294, úrvacsorával ólt 
20 15292 jogosult közül 7329, házasságra lépett 163 

pár, meghalt 380 egyház tag. Az egyesület külön
böző iskoláinak száma 211, melyekben 308 tanitó 
s 54 tanitónő működik. A növendékek száma 1 óv 
alatt 5775-ről 6215-re emelkedett. Az iskolák 7236 
rúpia tandijat és 1P580 rúpia kormánysególyt be
vételeztek.

Az egyletnek fenállása óta tavaly volt a leg
nagyobb kiadása, mely a bevételt 7000 márkával 
meghaladta. Ezt a trankebari szeminárium kibőví
tése, a missziói növendékek alaposabb kiképzése a 
Merun kezdett vállalat s az India és Afrikába s 
onnan vissza tett sok utazás okozta. Az összes 
kiadás 412,000 márka volt, — de hála Istennek, a 
bevétel is 405,000 márkára emelkedett s 20,000 
márkával meghaladta az eddig elért legnagyobb 
eredményt. Így a múlt évben sok szomorúság, de 
sok öröm is érte egyletünket. Áldjuk érte Istent s 
ajánljuk továbbra is oltalmába a testvéreket és 
gyülekezeteket, a pásztorokat és tanítókat 1 . .

Az istentisztelet befejezését 3 misszionárius 
kiküldetése képezte, kik közül Grosze Indiába, 
Walther a wadsaggák, Fühler pedig a wakambák 
közé megyen. Dr. Hölscher a missziókollegium ne
vében Ap. cs. 22, 21 alapján arra utalt, hogy az 
Ur küldi őket: ez legyen örömük a nehéz utón és 
ebben keressék hivatásuk dicsőségét. — Az offer- 
tórium 651 mk. 55 pf. volt.

Délután V* 4-kor kezdődött a tulajdonképeni 
közgyűlés, melyen csak a hivatalos küldöttek ve
hettek részt. Ekkor, valamint másnap csütörtökön 
d- e. a tanácskozás főtárgyát az a kérdés képezte, 
hogy minő állást foglaljanak el a missiónáriusok az 
Afrikában a wakambák és wadsaggák közt divó

k ö r ü l m e t é l é s s e l  szemben? A fontos kérdés 
körül beható vita támadt, de érdemleges döntést 
ezúttal még nem hoztak, hanem egyhangúlag azt 
határozták, hogy: „A közgyűlés bízik a főtiszt, mis
sziói kollégiumban, hogy az a kelet afrikai missióterü- 
ten divó körülmetélés kérdésében, evangelikus-luthe- 
ránus, már előbb az indiai kasztkérdésben követett 
és jónak bizonyult alapelvek szerint fog eljárni és 
azon lesz, hogy ezen fontos kérdés mielőbb tisztá
zódjék.“ —Ezután az igazgató kiegészítette a temp
lomban tartott jelentését, a hittérítők személyi 
ügyeire vonatkozó részletekkel; továbbá tárgyalás 
alá vették Rabisz testvér jelentését az indiai páriák 
közti mozgalomról s elhatározták a földbirtok szer
zésének folytatását. — Megemlítette az igazgató azt 
is, hogy M a g y a r o r s z á g b ó l  i s m é t  f e l s z ó l í 
t o t t á k  az  189 5. év i  m i s s i ó l á t o g a t t á s -  
m e g i s m é t  l é s é r e  s h o g y  a p ü s p ö k ö k ,  
v a l a m i n t  e g y e s  l e l k é s z e k  és c o n v e n -  
t e k  b u z g a l m a  f o l y t á n  a m i s s i ó i  é r d e k 
l ő d é s  e g y e s  h e l y e k e n  m á r i s  s z é p  l e n 
d ü l e t e t  v e t t .  — A missiói lap, jelentés trak* 
táturaok kiadására s több Indiában foganatosítandó 
építkezésre vonatkozó határozat után dr. W a l t e r  
főegyháztanácsos imájával végződött a gyűlés, mely
nek kezdetén a tagok mély részvétüknek adtak ki
fejezést dr. L u t h a r d t  alelnök súlyos betegsége 
felett.

Szerdán este a központi csarnokban missziói 
népgyűlés volt, melyet dr. P a n k  titkos egyházta
nácsos és szuperin tendes nyitott meg remek beszéd 
kíséretében. Utána D a c h s e l t  missionárius beszélt 
azon nehézségekről, melyeket Indiában a róm. kath. 
papok s a Weszleyánusok szektája okoznak misszi
ónknak, tolakodásukkal s a gyülekezetben végzendő 
lelkipásztori munkáról, mely azt követeli, hogy a 
hittérítő a lelkiek mellett, a megtért páriák testi 
szükségleteiről is gondoskodjon. S c h o m e r u s  há
gai (Ostfriesland) lelkész azt fejtegette, hogy áldá
sos missziót csak e Megfeszített nevében végezhe
tünk, mivel egyedül Ö ád jogot és erőt a győze
lemhez. S e u b e r l i c h  a wakambák közt szerzett 
tapasztalatairól beszélt, G r o s z e  az uj missió
náriusok nevében intézett néhány búcsúszót a kö
zönséghez. Végül S e y d w i t z  lelkész imájával s 
énekkel befejezték az esteli gyűlést, melyen a per
sely 934 mk. 94 pf.-et jövedelmezett.

Aki többet akar tudni a gyűlésről, annak a 
részletes évi jelentést szívesen megküldik, mely 
„78-ter Jahresbericht der ev. luth. Mission zu Leip
zig“ czimen jelent meg s von Schwartz igazgató
nál, Carolinenstrasse 19, díjtalanul kapható.

—n.
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Különféle m isszióegyletekról.
A németalföldi misszióegylet (Nederlandseho 

Zendeling genootsohap), moly Hollandia legrégibb 
misszióegyesülete, folyó évi julius 15 ós 10-án ün
nepelte fenállásanak száz éves jubiteumát. A hol
landiai misszióegyletek kicsiuyek; az elmúlt 100 
év alatt ez is miodösszo 137 hittérítőt küldött a 
pogúnyok közé. Az egyesület legismeretesobb misz- 
sziómezoje Minahassz, Czelebesz szigetének leg- 
északkeletibb rószo, a hol a bonszülött Alifur — 
törzsből keresztény nópegyházat létesített. A leg
utóbbi években nehéz gondok nyomták az egyesü
letet. 1896 április 24 én meghalt Neúrdembúrg, az 
egylet nagyérdemű igazgatója; az adósság pedig 
45*161 frtra emelkedett. Ily körülmények között az 
egylet fájó szívvel lépett működésének második év
századába, s nem egy barátja hangoztatta azon 
kérdést, hogy nem volna-e czélszorübb a megkez
dett munka folytatását valamely angol vagy német 
misszióegyletre bízni? De a jubileum napjai uj 
bizalmat öntöttek a csüggedök leikébe. Pompás 
nyári idő kedvezett az ünnepeknek. Az egylot ba
rátai közel s távolból összegyűltök s más misszió- 
egyletek kövotei íb részt vettek az ünuepólyen. A 
jubileumi persely ós gyűjtés 03*000 frtot eredménye
zett; az adósság törlesztve van s az egylot Isten 
nevében nyugodtan folytathatja nemes munkáját.

(Die Ev. Miss.)

A rajnavidéki misszióegylet (Rheinische 
Missionsgesellschaft), melynek székhelye Birmen- 
ben van s a mely egyike Németország legna
gyobb misszióegyesüleleinek, a Kupföldön né
met-délnyugat-Afrikában, Ovaiubó országban, Bor- 
neó, Xiász és Szumatra szigetén, Kínában és né
met — Uj Gninoában működik. 1806 deczomb. 3l-ón 
79 fő és 167 mellék állomáson 64,317 pogány ke
resztényt gondozott, 230 iskoláját pedig 10,982 ta
nuló látogatta. Az egylot hittérítői egy óv alatt 
3703 poganyt és muhamedánust téritettek és ke
reszteltek meg ; — megkereszteltek ezenkívül 2621 
keresztény szülőktől származó gyermeket. A társa
ság szolgálatában az említett időbeu 122 európai 
munkás állott, kik közűi csak 4 u. m. 1 tanitó, 1 
ács ós 2 orvos nem volt felszentelve. Az európai 
„missziói nővérek- száma ugyan ekkor 13 volt. Az 
európaiakon kívül hatalmas benszülött sereg is dol
gozik a mennyei fővezér: Jézus vezérlete alatt. 
Van az egyesületnek 23 felszentelt benszülött lel
késze, 275 tanitó — evangélistája s 815 gyülekezeti 
elöljárója. Ezek mind nagyon örvendetes számok ; 
szomorú csak az, hogy az évi számadás 61,804 
márka hianynyal záródott.

A herniamisburgi ev. lutli. misszióegylet,
a lipcsein kívül loginkább érdekelhot bennünket, 
magyarországi lutheránusokat mivel egyházunkkal 
közös hitvallási alapon áll. Ezen egyletet a hires 
Harms alapította 1849 bon a linneburgi síkságon 
fekvő, alig 1500 lélekkel bíró kis faluban, Hermanns* 
burgban, melynek kegyes lelkésze volt. Ahermanns- 
burgi m i s s i ó h á z b a n  jelenleg 30 növendék van 
még pd. az Dső tanfolyamban 12, a 2-ikban 10, a 
3-ikban 8. Mindegyik tanfolyam 2 évig tart s a 
tanárok kiváló gondot fordítanak a görög és latin 
nyelv tanítására, hogy a jnövendókok az uj testa-

mentomot eredetiben olvashassák s belemélyedhes
senek a régi dogmatikusok műveinek s egyházunk 
hitvallási iratainak tanulmányozásába. — Az egye
sület jolenlog 3 helyen működik s 56 főállomása, 
57 európai hittérítője s 360 bonszülött kisegítője 
van. A hermann8burgi misszió legnehezebb s leg
veszedelmesebb munkamezeje a z u l u k a f f e r e k  
hazája, hol 22 állomáson 3684 lelket gvüjtött. Itt 
tavaly 171 koresztény gyermeken kívül 338 pogányt 
kereszteltek s különös említést érdemel, hogy új
abban az előkelőbbek is óhajtják a keresztséget. 
így legutóbb Cetewayo király családjából is 9 ka- 
techuménus jelentkezett. Megszégyenítő reánk nézve 
ezen megtért zulukafferek áldozatkészsége, 1895- 
ben az akkori 3170 lutheránus zulukeresztény 8612 
márkát áldozott egyházi czólokra. — Hatalmas fej
lődésnek indult a b o t s u á n o k ,  egy más délafri
kai kaffer néptörzs közötti misszió. Itt 25 főállomás 
van s tavaly 1699 keresztény gyermeken kívül 2481 
pogányt keresztoltok. A lélekszám már közel 80,000. 
Tizenöt gyülekezet 1000, kilencz 1500, öt 2000, 
kettő 2500 8 egy 3000 lélekből áll. A hittérítők alig 
bírják a sok munkát. Minden főállomásra még lega
lább 3 misszionárius kelleno. A 200 benszülött ki
segítő Hem elég. Ha csak valami rendkívüli közbe 
nem jön, néhány év alatt a betsuánok törzse egé
szen lutheránussá lesz. — Az egylet harmadik 
munkamezeje I n d i a ,  hol azonban a lélekszám 
1866-ról 17H3-ra esett. Ezen szomorú tény a tavalyi 
roppant éhínségben s abban leli magyarázatát, hogy 
néhány missziónárius súlyos betegségbe esott, mi
nek következtében több állomás hónapokig bittériŐ 
nélkül maradt. A hermannsburgi misszióegylet evég- 
ből, India egészséges hegyvidéken, a lipcsei egylet 
hasonló intézményének szomszédságában, egészségi 
állomást épített beteg munkásai számára, hol a tro
pikus hőségtől kimerültek uj erőt gyüjthessenek s 
ne legyenek kénytelenek üdülés végett mindég 
Európába menni, mi nagy költséggl jár és sok időt 
igényel. A hermannsburgi s lipcsei ev. luth. missió- 
egyletek s azok munkásai különben is a legbensőbb 
viszonyban állanak egymáshoz Indiában.

A kopenhágal dán misszió egyletnek 1895- 
ben 591 fjokegyleto volt, köztök 3 Eszakameriká- 
ban 6 1 Uj-Zéland szigetén. A fiók egyletek az év 
folyamán 106067 márkát küldtek a főpénztárba. 
Az évi összes bevétel 178*350 márka volt; az ala
pítványok s hagyományok összege megközelíti a 
60000 márkát. A Horningban 1862 óta fennálló 
misszióiskolát, mely ez idő szorint Koch prépost 

I vezetése alatt áll, 9 növendék látogatta. A misszió
egylet össsoköttetéRben áll Grönlanddal ós segélyezi 
azon missziót, melyet a dán Börnsen s a norvég 
Skrefsrúd a szantalok között alapított. Ezenkívül 
önálló missziótestülete is van Indiában, a niadrászi 
kerületben, melyet 1863 óta nagy szorgalommal 
munkál s hol jolenlég 5 fő állomáson 10 hittérítő 
működik. Az egylet jelenleg Kínában új missziót 
akar kezdeni. — A kis Dániában ezenkívül még 
két más misszióegyesület is van.

A bázeli misszióegylet 1896-ban négy mun- 
kamezejónok 53 állomásán 2242 pogányt keresztelt 
meg, vagyis 792-val többet, mint az előző évben. 
A korosztelésekből az afrikai aranypartokra 1178, 
Indiára 471. Kammorunra 358 és Kínára 235 esik. 
A gyülekezeti tagok száma 1897,. jan. 1-ón az arany-
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partokon 14,905, Indiában 13*161, Kínában 4801, 
Kameiumban 1473, összesen tehát 33,840 volt. 
Az egylet iskoláit Indiában 7830. az aranypartokon 
3953, Kamerunban 2102, Kínában pedig 1154 gyer
mek látogatta. Indiában 13, az aranypartokon 11 s 
Kammerunban 6 misszióállomása volt az egyesü
letnek.

Egyről-másról.
Madagaszkár sziggetéről ismét szomorú hir 

érkezett. Május 2l-én fellázadt benszülöttek meg
gyilkoltak E s c a n d e  és M i r a ú l t  franczia misz- 
sziónáriusokat, kiket a párizsi evang. misszióegylet, 
a madagaszkári evang. misszió támogatása végett 
küldött a szigetre. A madagaszkári prot. missziók 
képviselőinek ismételt sürgetésére, Le bon  franczia 
gyarmatügyi minister végre ráparancsolt a jezsui
tákra, hogy adják vissza a protestánsoknak a tőlök 
elrabolt templomokat s ezen parancsot a madagasz- 
káriak nagy örömére, legalább részben már végre 
hajtották. A két misszionárius a közvetítés nehéz 
munkáját végezte a franczia hatóság és a prot. misz- 
sziótársulatok között s ezen nemes hivatás közepette 
érte Őket a halál. Francziaország valamennyi prot. 
templomában gyászistenitiszteletet tartottak emlék
kőkre, melynek hatása alatt több deák és lelkész 
felajánlotta szolgálatát a madagaszkári missziónak, 
egy ismeretlen pedig 20.000 frankot adott a párizsi 
misszió egyletnek, a kicsinynyé vált misszióház kibő
vítésére. A párizsi misszióegylet 438 iskolát vett 
at a londonitól 30.955 tanulóval, hogy azokban a 
a kormány rendelete értelmében a franczia nyelv 
tanítható legyen. De bár e szerint a viszonyok 
kissé megjavultak, azért a prot. különösen az an
gol misszionáriusok egyes kerületekben még mindig 
sokat panaszkodnak a jezsuiták túlkapásai miatt.

Nagy inisszióadományok. Lapunk múlt szá
mában említettük, hogy Lindemann lelkész a her
mán nsDurgí missziónak 100.000 márkát hagyomá
nyozott. Azóta újabb nagy adományok tétettek a 
misszió javára. így a b á z e l i  egyesület nemrég
100,000 frankot örökölt; az a n g o l  e g y h á z i  
m i s s z i ó  500.000 márka, a W e s z l e y á n u s o k  
misszióegylete pedig 100.000 márka ajándékban 
részesült. Nálunk, ha valaki 1000 frtot ad valamely 
czélra, a lapok dicshymnuszokat zengenek róla, 
tekintélyes férfiak pd. diszküldöttséget vezetnek elé. 
Váljon nem szégyenűlnek e meg, — ha a fenti 
adományokról olvasnak ? Pedig azok adója gyakran 
még a nevét sem hozza nyilvánosságra (Máté 6. 3), 
mivel tudja, hogy akinek sok adatott, attól sok 
is kívántatik !

Az európai szárazföld ev. misszióegyletei
május 25—28ig tartották 10 ik konferencziájokat 
B r é m á b a n  (Kontinentale Missiouskonferenz.) 
Ezen konferenczián nemcsak Németország vala
mennyi misszióegylete, hanem Svájcz, Francziaor
szág, Hollandia, Dánia, Svéd, Norvég és Finország 
ev. misszióegyletei is képviselve voltak. A konfe

renczián résztvevő egyletek 950 hittérítő által több 
mint 600,000 pogánykeresztyént gondoznak s a 
konferenczia czélja, hogy az egyletek belügyei s 
felekezeti álláspontjuk érintése nélkül, fontos misz- 
szioi kérdésekben közös megállapodásra jussanak s 
egyöntetű eljárás alapjait megvessék. A konferen
czián tartott érdekes előadásokat, — ha terünk en
gedi — jövő számunkban részletesen ismertetjük.

Az Indiában pusztító éhínség nagyságáról 
fogalmunk lesz, ha meggondoljuk, hogy 1896. jan. 
1-től szeptember végéig, tehát 9 hónap alatt, csak 
a központi tartományokban 76.000 ember halt éhen. 
Ezen számban nem foglaltatnak azok, kik kolera, 
láz vagy más betegségben haltak meg. Képzelhető, 
hogy a misszió szent ügye mennyit szenved ezen 
szomorú körülmény hatása alatt.

Uganda afrikai tartományban az evangélium 
mindinkább tért hódit, mit Tucker angol püspök 
legújabb jelentése is bizonyit. 1896. márczius havá
ban 321 templom, 725 bensziilött tanító és tanítónő, 
57.380 olvasni tudó, 25.300 templombajáró, 20.591 
olyan, ki keresztyén tanítás után vágyott s 6905 
megkeresztelt volt az országban. A misszió Ugan
dában ugyanakkor még csak 19 éves volt. Isten 

! látható áldása kíséri az ottani szent munkát.
I -

Sajtóhibák. Lapunk múlt számába több sajtó- 
I hiba csúszott be. A legkellemetlenebbek igy javí

tandók : Mindenek előtt a lapszámok 17—24-ről 
J 9—16 ra teendők; a vezérczikk 1. sorában „sajátja“ 

helyett s a j tó j a; utolsó hasábja4. sorában „Miután“ 
helyett M intha, a végén „lanticum“ helyett C an ti
cum; a második ezikk czimében pedig „Az ujtestá- 
mentőm“ helyett, E g y  ujtestámentom olvasandó.

Aratás. A németországi misszió egyleteket 
örömmel töltheti el, ha azon évről évre növekvő 
aratást látják, melylyel az Úr sokévi türelmes és 
lelldösmeretes munkájokat, most jutalmazza. Az 
összes németországi evang. misszióegyletek jelenleg 
már 380, 801 pogánykeresztyént gondoznak s csu
pán az utolsó évben 19,139 pogányt kereszteltek 
meg.

H áz i k in c s tá r.
L u t t i e r  I V * á r i o n  evangvéliomi 

egyházi beszédei (Haupostille) m a g y a r*  
forditásban 130 nagy negyedrét iv, diszes 
aranynyomású kötésben, művészi képek
kel illusztrálva, példányonként I S  f o -  
r i n t é r t ,  (lelkészeknek, tanítóknak, va
lamint több példány megrendelése esetén 
10 frt.) esetleg r é s z i  e t í i / . e t é s r e  is 
megrendelhető a forditónál

Zábrák Dénes,
sopioni ev. lelkészénél.

Ugyanott kapható: „ Kr i s z t u s  az ón é le tem “ 
egyházi beszédek. I. k. 3 fr t ; II. k. 2 frt 50 kr.

Nyomatott B.-Csabán Povázsay Testvérek könyvnyomdájában 1897.
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E g y h áz  és iskola.
Az iskola ügynek fellendülése össze

függ a hitjavitással. Luther hatalmas irat
ban hivta fel a német nemzetet, hogy 
állítson keresztyén iskolákat (An die Raths
herrn aller Städte deutsches Landes, 
dass sie christliche Schulen aufrichten 
und halten sollen). Egyházunk hazánkban 
is mindjárt terjeszkedése kezdetén isko
lákat, jeles intézeteket állított.

A legújabb korig egyházunk a leg
több helyen híveinek filléreiből tartotta 
fenn iskoláit. Maga rendelkezett azok 
felett s az állam nem igen avatkozott 
dolgaiba. Néhol a polgári község anya
gilag segélyezte az evangélikus iskolát; 
de a szellemi rész, az az egyház kezében 
maradt.

Uj korszak következett be az úgyne
vezett „kultur állam“ korszakával. Az ál
lam törvényhozása kiterjedt az iskolára. 
Meghatározta a tanító fizetésének minimu
mát — előírta mily tantárgyak s minő 
terjedelemben kötelezők s létesítette az 
állami tanfelügyelői intézményt. A mely 
felekezet iskoláit az állami törvényeknek 
megfelelő módon tartja fenn, megtarthat
ja azokat, ellenkező esetben jön a minisz
teri megintés — ha háromszor eredmény
telenül hangzik el, bezárják az iskolát, 
nyilvánossági jogától megfosztják s állít 
iskolát a község, az állam.

Az 1868-iki iskolai törvények nem 
teszik lehetetlenné a felekezeti iskolát s 
csak az a kár, hogy anyagilag nem se
gíti a felekezetet s majdnem felhivja a 
polgári községeket, hogy többé ne tartsa

nak fel felekezeti iskolákat, hanem állít
sanak az egyháztól független s az állam
tól inkább függő községi iskolákat.

Az állam több országban az egyház 
vetélytársa lett az iskolák felállításában 

s bár az anyagiakban nem volt hiány, 
a hol a felekezeti iskolát megtűrte, mint 
Francziaországban és Belgiumban, kudar- 
ezot vallott, mert a minden vallást kikü
szöbölő népiskola csődöt mondott.

Az állami iskolák felállítását eleintén 
a túlhajtott intellektualismus sürgette Azt 
hitték, különösen Meltke állítólagos mon
dása óta, h o g y  az  á l l a m  e r e j é 
n e k  e g y e d ü l i  a l a p j a  az i skol a,  
hogy minél több lesz az alattvalóknak 
tárgyi ismerete, azok annál boldogabbak
ká, jobbakká, nemesebbekké válnak. És 
az állam maga nevelte legnagyobb ellen
ségeit: a félnnivelt, elégedetlen proletár 
hadat.

A kulturáltam fogalmát kibővítették a 
nemzetiségi eszmével. Az iskola nem csak 
mint ismeretterjesztő intézmény jő tekin
tetbe, hanem első sorban mint az állam 
belső hatalmának fegyvere, mely az em
bereket, állítólag saját érdekükben, nyel
vileg átalakítja.

Európa nvelvterjesztő intézetté lett.
Minden állam az iskola fő czéljának 

tekinti hivatalos nyelvének terjesztését. És 
ebben nincs könyofület. Védtelenül állanak 
a kisebb népek e hódítással szemben. On- 
adózta filléreik segélyével kiforgatják 
jellemükből és tulajdon pénzükkel meg
veszik és megsemmisítik egyéniségüket. 
Oroszországba^ a balti let és észt, úgy 
szintén a német gyermekek csak kizáró-
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lag orosz abc-t tanulhatnak a nyilvános 
iskolákban, Schleswig-Holsteinban még a 
vallást sem szabad a gyermeknek anya- 
nyelvón tanulni, daczára, hogy e barba
rismus ellen az ev lelkészek férfiasán 
szót mertek emelni. Pozenben a vallást 
sem szabad lengyelül tanulni. Az ameri
kai Egyesült-Államok állami iskoláiban 
csak angolul tanítanak, de e mellett meg
tűrik a más nyelvű fejekezeti és magán 
iskolát És ezt nagy hangon kultúrának 
nevezik!

Az iskola egyedüli czélja a nyelvta
nulás — minden, még a legszentebb 
dolog is, e czélnak van alárendelve. Akad
nak paedagógusok, kik azt állitj ik, hogy 
az a régi felfogás, mely szerint a gyer
mek legsikeresebben oktatható anyanyel
vén -- nem állhat meg a „magasabb“ 
paedagogia előtt, mert szerintük az ered
mény nem lesz más, bármily nyelven 
oktatjuk a gyermeket. Az ember mint 
„anyag“ jön tekintetbe, melyből a jeles 
mesterek mindent csinálhatnak — tabula 
rását is ! (Ev Népiskola „A magyar nyelv 
idegen ajkú iskoláinkban s az iskola szel
lemi szinvonala 231—234.) A régi szolid 
paedagógusok mindnyájan elbújhatnak e 
modern nagyságok előtt, kik egészen ma
teri alisztikus alapon egy uj paedagógiai 
világot teremtettek. A dresszirozás és az 
egyéniség megsemmisítése ez utón a fő- 
czél!

A legtöbb államban csak tűrik a fe
lekezeti iskolát és pedig nem nagylelkű
ségből, hanem kényszerűségből, mivel az 
államnak nincs még elegendő pénze, hogy 
mindenütt állami iskolát állitson.

Nálunk is csak egyedül ez az ok, 
mely késlelteti az iskolák államositását; 
mert ha a felekezetek ki is fejtenek ellen
állást — a mai liberális állam szavazó 
gépezetével akaratát megtudja valósítani, 
a mint azt az egyházpolitikai törvények 
megalkotásánál is megmutatta. Az állam 
hatalmának nincs többé semmi sem útjá
ban, a mi ellentálló képességünk többé 
számot nem tesz! Mindent tehetnek velünk, 
mi sár vagyunk a világfiak kezében!

A felekezeti iskola ezen szomorú ki
látásai arra buzdítanak némelyeket, hogy 
előzzük meg az államot, mondjunk le a 
nehéz teher viseléséről, adjuk át iskolá
inkat a községnek, az államnak s mi 
meg fordítsuk az egyházi vagyont speci
álisabb egyházi intézményekre.

Az ev. egyház szerintük e lemon

dással kárt nem szenved; mert hiszen a 
községi iskoláknál érvényesítheti befo
lyását, hogy az iskola tovább is csak 
evangélikus szellemű maradjon.

Ha az iskola egyedüli czélja csak az 
ismeret közlés lenne, iskoláink átadása 
veszélylyel nem járna. Ámde az ev. nép
iskola fő feladata a vallásos nevelés. Mi 
egyházunkban, annak a szent keresztség 
által nyert tagjait nagy kötelezettséggel 
vettük át, azzal a kötelezettséggel, hogy 
belőlök hitbuzgó, öntudatos keresztyéne
ket nevelünk. Ha egyházunk methódisz- 
tikus üzelmek és szektáskodó fogások 
által nyerné hiveit, igen, az esetben az 
iskola mellékes dolog reánk nézve, sőt 
a nevelés és vallásos képzés elhanyago
lása, malmunkra hajtja a vizet.

A józan evangélikus felfogás szerint 
a vallásos nevelés a fő szempont az is
kolánál. Ezen czélnak a régi ev. népis
kola minden hiányossága daczára is ki
tünően megfelelt. Ez iskolákból került 
ki az a hű sereg, mely az üldözések ide
jében sem büntetés, sem Ígéret által ma
gát eltántorítani nem engedte. Ma isko
láink fényesebb berendezésűek A gyer
mekek egy-két hónappal hamarabb meg 
tanulnak olvasni — és sokkal több könyv
vel járnak oskolába. Az esperességi, egy
házi tanfelügyelők, a körlelkészek is nagy 
gondot fordítanak, hogy az előirt tan
anyag elvégeztessék — de a vallási ne
velés megfigyelése mostoha elbánásban 
részesül, annyira mostoha elbánásban, 
hogy némely esperesség örvendetes tudo
másul veszi az iskola állapotának jellem
zésénél a világias szempont kiemelését.

Modern, magasabb paedagógiai elvek
kel telitett egyének mosolylyal fogadják, 
ha egyik másik az egyház hitében élő 
egyszerű egyháztag sopánkodik a vallá
sos szempont elhanyagolása felett az ev. 
népiskolában s büszkén mutatnak arra, 
mily sokkal többet tudnak ma a gyerme
kek, mint a sötét és gyarló múltban. De 
a józan népérzék helyes utón jár — isko
láink ma nem azok, amik voltak egykor, 
nem az egyház nevelő intézetei többé 
igen sok helyen; mert a fő szempontot, 
a vallásos nevelést, elhanyagoltuk — és 
más politikai czélok szolgálatába helyez
tük iskoláinkat.

A felekezeti iskola, a mennyire lehet
séges, az országos törvények keretében, 
maradjon hű régi jellegéhez s legyen 
ápolója különösen a józan hitéletnek. A
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jövő uehéz küzdelmei ne találjanak ké
születlenül, lm napjaink meg vannak is 
számlálva, használjuk fel jól a rövid időt 
is iskoláinkban Isten országának építésé
ben. Luther szavát a k e r e s z t ty é n isko
lák felállításáért emelte fel -  mi is azo
kért buzogjunk s törekedjünk, ne csak 
arra, hogy felekezeti iskoláink megma
radjanak," hanem hogy azok vezetésében, 
ellenőrzésében ne a világias múló szem
pont határozzon, hanem az evangélium 
legyen a világitó és vezérlő elv, melynek 
mindent alárendelünk ; mert ez utóbbit 
feladva, nincs értelme felekezeti isko
láinknak, de akkor egyházunknak sem! 
Mi az igazi és nem az álfelekezeti isko
láért lelkesedünk s kérjük Istent, — hogy 
ez iskoláért lelkesülő, buzgó férfiakat 
támasszon a jelen nehéz időkben, e tévely
gő, gyáva, hithagyó korszakban.

• Conservativ.

Külsoités,
a leikészi hivatás végzésének főveszélye a 

jelen korban.
Irta Walz K főegyháztanársos

I>ur mattul tt>nn.

Engedélyezett fordítás.
(4*ik közlemény.)

Persze azt mondhatják : a politikai élotbo való 
elegyedés következményei bekövetkezhetnek, de 
nem szükségszerű azok bekövetkezése 8 feladatunk 
lesz megakadályozni azon káros következményeket. 
Kn is csak figyelmeztető akarok lenni és nem vádló 
8 a figyelmeztetőnek nem lesz mi som kedvesebb, 
mintha sikeros figyelmeztetése következtében ön
magát feleslegessé teszi. Engedjék meg tehát, hogy 
ezen hivatalomat mindvégig viselhessem s a mit 
előbb csak általánosságban jeleztem, azt most con- 
cret esetre alkalmazzam.

Megkíséreljük magunkat belő képzelni egy 
úgynevezett „szocziális pap“ hangulatába, a ki kö
telességének tartja a társadalmi és közgazdasági 
viszonyok átalakításán, csatlakozva egy párthoz és 
annak programmját elfogadva, akként közre hatni, 
a mint ő e reformot a keresztyénség szellemében 
gyökerezettnek tartja. Szerinte a tMrsadalmi viszo
nyok igazságtalanok és romlottak ; mert azokból 
csak örökös bajok és erkölcsi veszedelmek kelet
keznek s akadályozzák Isten munkáját a lelkeken. 
Ennek következtében át kell azokat alakítani. Lel
készünk ép olyan gyülekezetben lakik, a hol gaz
dagok és szegények, munkaadók és munkások van

nak s egyelőre úgy látszik, mintha a dolgok vál
tozni nem akarnának. De hát ő „szocziálisan“ érez. 
Belső türelmetlenséggel sóhajtozik a felett, hogy a 
szegény munkás sok gyermek ével szűk, egézségte- 
telen, sőt erkölcsileg is veszélyes lakással kényte
len megelégedni, míg N. ur ott kint a szép és fé
nyes villában nem is gondol arra, hogy szegény 
testvérét jobb lakáshoz segítse. így azután o tü
relmetlenségből valamicske bele kerül a pródiká- 
czióba is. Türelmetlen emberek nem mindig böl
csek és megfontolok ; félek is, hogy a prédikáczió 
bizonyos passusai nólkülözendik a józanságot. Igen, 
azon tudat következtében, hogy úgy is köveset 
érünk el, a hangulat omelkedhetik, sőt fenyegetővé 
lesz szomben a jóllakott gazdagokkal és az érzé
ketlen munkaadókkal. I >e hát ezt is megtohoti, hi
szen a tekintetben hivatkozhatik Jakab apostolra 
s az ó-testnmentomi prófétákra ; és én az utolsó 
leszek azok között, a kik a lelkésznek meg akar
jak tiltani, hogy a szellem kardját no villogtassa 
föl és Jeleié egyaránt ! Do minden esetre lefelé is. 
Jó, ha a mi lelkészünk minden irányban igazságos 
tud lenni és az igazsággal a szorotetben marad, a 
mely szeretet mindont hisz, mindent remél, min
dent oltűr és sohasem lankad el! Ahoz azonban, 
hogy az embor a szerotetben maradjon és igazsá
got szolgáltasson fel és lefelé egyaránt, ahoz nem 
szükséges a „szocziális“ jelző. Ö azonban úgy ne
vezi magát s bo is szeretné bizonyítani, hogy tény
leg az. Azért kell valamit tenni ! Do hát miféle 
szocziális cselekedetek legyenek is azok ? Saját 
gyülekezetében minden a szokott utón halad ; úgy 
gondolatban meg-meg rázzák a létezőt, de hát 
megváltoztatni azt nőm lehet és addig eltelhet még 
hosszú idő, inig a szocziális eszmék a prédikáczió- 
ból a gyülokezeti életbe monnok á t! De hát tenni 
kell ! Ennek következtében azután a távolba irá
nyozza tekintetét, a nagy egész felé, a népélet a 
politika felé. Ott kell hatni, ott a nagy kerék for
gatásában közreműködni, a közvéleményt befolyá
solni, az uj mozgalmat a közönség felvilágosítása 
és nyilvános tevékenység által győzelomre segíteni, 
ezek lesznek gondolatai s igy tő érdeklődését és 
erejét kifelé irányítja. Látszólag a repülésben nö
vekednek szárnyai; érzi a biztatást; hisz oly jó ér
zés az egy nagy dolognak útját egj’engotni és ki 
no rokonszenvozno a ragyogó szemekkel, a dobogó 
szívvel ?

De mit szól mind olioz a gyülekezet — és a 
lolkiismoret? Mert még gondolataink a távolban 
bolyongnak, ol vesztjük az érdeklődést a közel 
fekvő iránt, mig gondolataink a napi események 
egészét akarják felölelni, olvosztik erejüket, a je 
lentéktelennek látszó, de a mellett legközelebb1 
kötelességekkel fyglalkozni s midőn megszokják az 
embereket a tormószotellones társadalmi állapotok 
á Idozalának tekinteni, elvesztik a bátorságot, hogy
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az elégedetlen „áldozatoknak“ azt mondják : „min
denki saját bűne ellen zúgolódjék.“ És midőn ily 
körülmények között a reánk bízott lelkek, különö
sen a betegek, gyengék elszomorodottak gondozá
sát szeretnénk odaadóbbá, alaposabbá és egyenle
tesebbé tenni, a Lukács ev. 12. 42-ben jelzott hű 
sáfár képét követve, akkor lehetetlen, hogy ezt oly 
izgatott kedély hangulatban, a minőt a politika 
agitálás szükségképen előidéz, megcselekedhessükí

Akkor azután azt, a mi nyereségnek látszot- 
veszteségnek kell tekintenünk. Mert a mit az egye* 
gyülekezet, vagy csak egy lélek is abban nélkü_ 
lözni kénytelen, azt nem pótolja a gyülekezet kö
rén kívül elért leghatalmasabb eredmény sem.

Nyilvános lapokban olvashattuk, hogy leiké 
szék nyilatkoztak akként, miszerint a prédikálást 
megelégelték és tettek után vágyódnak. Létezhe. 
tik-e ennél nagyobb eltévelyedés egy lelkészre 
nézve ? Mert a ki annyire vitte, hogy reá nézve a 
prédikáczió még csak beszéd gyakorlat és nem tett, 
az bizonyára elhibázta hivatását. Hogy a prédiká- 
lás nagyon is komoly tett, azt Pál apostoltól kel
lett volna meg tanulni, a ki az „isteni prédikácziót 
félelem és rettegéssel hirdette.“

Természetesen nem lehet az én szándékom 
az egyház, azaz a keresztyén hivő gyülekezet se- 
gédkezését a szocziális kérdésben kérdésessé tenni. 
Ez a tárgy nem képezi mai thémánkat, mégis nem 
akarok mellette hallgatagon elhaladni. Személyes 
nézetemként vallom, hogy messze távol állok attól 
hogy értelmetlenségnek tartsam a keresztyén se' 
gédkezést a szocziális kérdésben. Sőt ellenkezőleg 
az ad annak igazi értelmet és értéket- Mert ha 
csak a nem keresztyének végezhetnének szocziális 
munkát, vagy ha keresztyének ez esetben zászla
jukat elrejteni és kér esztyénségüket titokban tar' 
tani kénytelenittetnónek, lehetséges lenne-e akkor 
egy rendes társadalmi alakulást lé tre hozni ? A 
végeredmény chaosz lenne s nem a rend 1 De ez 
nem zárja ki, hogy minden keresztyén, első sorban 
a lelkész, mielőtt tornyot építene, üljön le és csi
náljon költségvetést, váljon képes lesz-e a művet 
befejezni. Ez nem zárja ki azt sem, hogy mindenki 
ereje és tehetsége szerint a neki megfelelő helyre 
helyezkedjék és nem szükséges, hogy mindenki 
ugyanazon utón haladjon s ugyanazon dologgal 
foglalatoskodjék. Mert a legkisebb faluban is a 
lelkész nemzetgazdászati és politikai tanulmányok 
nélkül is a keresztyén társadalom építésénél be
rakhatja a maga tégláit.

Mi elvileg nagyon is elismerhetjük azt, hogy 
a társadalmi rend függő kérdéseinek megoldásánál 
az egyház, vagy jobban mondva népünk öntuda
tos keresztyén tagjainak segédkezése határozott 
befolyással van. Sőt Isten áldását kérjük mind
azokra, legyenek azok lelkészek víigy világiak, kik 
Krisztus szellemében segédkezet nyújtanak arra

nézve, hogy a foglyoknak szabadulást és a pegbi- 
lincselteknek nyílást szerezzenek és mégis, ha a 
lelkész mint egyes áll előttünk, kötelezve érezzük 
magunkat arra, hogy akként szóljunk hozzá; a 
nap sokfélesége, a nyilvános szereplés csábjai kö
zött őrizd meg a te énedet, belső békédet és ne fo
gyatkozzál, hanem növekedjél a benső, rejtett, Isten 
szerint iéletben ! Mert a ki túl sokat akar végezni, 
sokaknak lenni valami, az hamar kimeriti erejét. 
Ez pedig nem jelenti a talentommal való kereske
dést, hanem annak elpocsékolását. Először légy te
hát hű a kicsinyben és utolsónak ülve le várakoz
zál, mig a te Urad akként szól hozzád: barátom 
ülj feljebb ! Mert itt is alkalmazható azon ige: 
„Mert mit használ valakinek, ha mind e világot 
megnyerné is, ha az ő lelkén kárt vall“ ?

Megmarad tehát a régi szabály : a saját h i
vatást betölteni s shűnek lenni a kicsinyben; azu
tán, ha van még idő és erő, ki nézhetünk a világba, 
hogy akad-e még ott munkánk. A ki azonban 
épen megfordítva csinálja a dolgot, a ki előtt a 
szükebb hivatásban végzett napi munka kicsinynek 
és jelentéktelennek tűnik fel, a ki mint nagy Sán
dor más királyságot szeretne keresni, az az össze
jöveteleknél jó szónok lehet, egyletek ügyes órga- 
nizátora, befolyásos férfiú; de az előtt, a ki azt 
mondta: „A ki hű a legcsekélyebben, a sokban is 
hű az ; és a ki a legcsekélyebben hamis, a sokban 
is hamis az“ — az előtt nehezen fog megállhatni.

Megismertük tehát azon veszélyeket, melyek 
fenyegetik a lelkész benső életét, ha az illető a po
litikai tevékenységre irányozza fő figyelmét. A leg
nagyobb veszély abban fekszik, a mint meg is em- 
litetük, hogy csatlakozva a tömeghez, melylyel ha
ladunk és agitálunk, a személyes önállóság és fe
lelőség érzete eltompul. A vezetők által kiadott jel
szót, vagy kidolgozott pártprogrammot követjük. 
Olyanok vagyunk mint a katonák és reánk ragad 
valami a katonai vak engedelmesség és katonai 
szellemből. A színezett pártszemüvegen keresztül 
nézzük a világot, a helyett, hogy saját szemeink
kel néznénk azt. Kifejlődik a csorda szellem és az 
bizonyára nem Luther és a reformátorok szelleme. 
A levegőben van ez. De hát mint evangélikus ke
resztyéneknek kell-e nékünk okvetlenül utánoznunk 
az ultramontánokat, a szoczíáldemokratákat, az an
tiszemitákat? Azt hiszem, hogy mindenkinek be
csületére válik közöttünk, ha mindeneket megvizs
gál és a jót megtartja, ha nem esküszik emberi 
napra, hogy ne legyen az emberek szolgája és hogy 
a Krisztus által szerzett szabadságban állhasson. 
Ezért azután különczködőknek, hasznavehetetlenek
nek nevezhetnek bennünket. Nevezzenek, mit á rt
hat az nekünk ? Isten jobban ismer bennünket.

Épenséggel romboló hatású az, ha fiatal, fej
lődő theologusok politikai élet és üzelmekbe vonat 
nak s itt a „nemzetgazdaság“ jegyes ott a ,,poli,
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tika“ csalfa fénye, vagy az „egyleti élet*1 jelszava 
által ide s oda rángattatnak, ellentétben azon régi 
mondással: non multa sed multum s a legsekélyobb 
műkedvelőségbe merülnek. Nem csuda azután, hogy 
némelyik jobban ösmeri ki magát az újságban 
mint a bibliában és hogy mindenhez hozzá tud 
szólni, a nélkül, hogy bármit is alaposan átélt és 
tanulmányozott volna.

Miként egyeztethető ez össze azon apostoli 
szózattal : „Azért hát, kedves testvéreim, legyotck 
szilárdak és állhatatosak és növekedjetek az Ur mű
vében*1? Mert szilárd és állhatatos csak a benső- 
ség, csak az Iston országa talaján szilárd gyökere
ket vert élet, amoly az embernek sajátos, önálló 
jelleget ad, őt hűségessé teszi és szabadságát o vi
lág minden dolgaival szemben megszerzi. A ben- 
sőség az élet komolysága, és a komolyság az sza
badság és nyugodtság. A bensőség egy darabját 
képezi azon örökké valóságnak, melyet Isten be
lénk plántált. Kinek van erre inkább szüksége 
mint a lelkésznek, a kinek hivatása, hogy az örökké 
való, mozdithatlan országot hirdesse? A külsőités 
dillettantismust, nyugtalanságot, türolmotlonségot, 
kapkodást szül és igy megkárosítja az örök élőiét 
mi bennünk.

(Vége köv.)

IR O D A L O M .
Gladischefsky Károly: Mustármag Naptár a 

magyar nép számára az l898-i¥~Tfözönségos évre. 
Második évfolyam. Ára 25 kr.

Der Glaubensboto. Christlicher Familien-Ka
lender auf das Jahr 1898. Ara 25 kr.

Két naptár fekszik előttünk egy és ugyanazon 
kiadótól. Szép képek díszítik a csinos kiállítású 
füzeteket.

Az első naptár tartalmára nézve a múlt évben 
is megjegyzéseket tettünk — kifogásolva abban 
bizonyos beteges, mesterkélt, szektárius irányt. A 
jelen naptárak tartalma helyesebb és még sem 
ajánlhatjuk azokat terjesztés végetgyülekezoteiukben 
azon passus miatt, mely előfordul a magyar naptár 
43 és még élesebben a német naptár bf. és 58-ik 
lapján. Biberauer T. ur olmélkedvo az elmúlt és 
eseményeiről azt mondja: „A baptisták és nazaro- 
nusok apostolai, kikhez újabban a metliodisták is 
járulnák, bejárják az országot 8 prédikálják a 
Krisztust, különösen hangoztatván a keresztyén 
tan magvát, t. i. az újjászületést (Ján. ev. 3.) Ter
mészetes tehát, hogy első sorban a komoly, az 
igazságot 8zomjuhozó, do eddig kielégítésre nem 
talált lolkek, azután pedig az olyanok követik őket 
leghamarább, a kik a saját egyházukban csak a 
test munkáját látják, nem a hit által mogujitott 
életet. Ezek aztán az evangéliumi igazságokkal 
együtt elfogadják a szekták egyéb tanait is. Ha

most már az ilyen emberoket szidalmazzák s mint 
eretnekeket üldözik, inig a házasságtőrőket és iszá
kosokat, a kik sokszor a gyülekezet legtekintélye
sebbjei között vannak, szóval sem illetik — ezzel 
csak olajat öntőnek a tűzre. A szokták ellen való 
küzdelemben csak egy fegyverünk van : az evan
gélium prédikálása alkalmas és alkalmatlan időben 
(1. Tini. 4, 2.) és az Iston lelke által való élet“. 
A szekták apológiája o pár sor s alkalmas lehet 
arra, hogy gyülekezeteink komolyabb részét mog- 
tévoszsze. A némot kiadásban még Luthertől is 
idéz a szerző, csak hogy bobizonyitsa, miszerint 
a szektáskodás ott, a hol a lelkész nem tölti be 
hivatását, jogosult. Mi az egyház iránt való hű
séget egészen másként fogjuk fel; mert nékünk 
egyházunk nem egy denominátio a sok között, ha
nem a tulajdonképeni egyház. A mi fogalmaink 
szerint sem a pap, som az egyház kormányzat 
még magaban nőm alkotja az egyházat s igy ha 
o két tényező mog is romlott, uz még nem ok, hogy 
egyházunk ellenségeinek karjaiba dobjuk magunkat. 
A mi kötelességünk oly esőiben kérni az Urat, 
hogy hű pásztorokat küldjön s munkálkodni hűen 
az Ur szőlőjében, házunkban, hivatásunkban, inig 
nappal VHgyon ! A szekták nem az evangeliotnunu 
hódítanak — az csak u hívőkre csalétek, mert a 
tudatlanokat és gyengéket hazugság és rágalom
mal tévesztik meg. A baptisták például a nép közé 
dobják, hogy a pap fízotett ember és bórencz — 
inig jói tudják, hogy az ő Mayerük sem él kezűi
nek munkájából és hogy sokkal szebb „fizetést" 
húz mint sok szegény ov. lelkész és fürosztósi mű
veleteiért is igen szép összegccskéket dug zsebre.

Az ujjászületés az evangélium magva. Az evan
gélikus tan szerint a hit állal való igazúlás. El 
tant, a keresztyénység őzen kincsét veszélyeztetik 
a szokták — a midőn az újjászületést is .cseleke
detre“ változtatják. Nem magot, hanem egy felre- 
nmgyarázott részt nyújtanak a rajongásra hajlam
mal biró léleknek. Nagyon téved a szerző, midőn 
egy nép könyvben azon állítást koczkáztatja, hogy 
a gyülekezetek komolyabb része csatlakozik e ra
jongókhoz — többnyire az elzüllött, gonosz és nem 
harmonikus főjlödésű egyének lesznek áldozataivá 
a szekták hálóinak és létesül az a mit Uruuk 
Mát. ev. 12,45-ben mond.

A szektákkal való harezban nem elegengő az 
igehirdetés önmagában, hanem szükséges a helye» 
kér. nevelés és vallásos irodalmi termékeink meg- 
válogatása és a hamis atyafiak űzőiméinek alapos 
megvilágítása.

A dán belmissiót magasztalja a szerző, pedig 
épen e beteges belmissiói irány nő volto nagygyá 
a szektákat a dán országos egyházban. E bolmis- 
sioi irányt a napokban égig emelte egy dán nyel
ven mogjelenő methodista lap. Sapienti sat. Ma
holnap a kis szekták helyett, melyekkel a dán 
országos egyház könnyen elbánt volna, lesz egy 
nagy szektája -  molynek útját saját szolgái egyen - 
gottk. — Mi épen a külföld példájából okulhatunk; 
azért az „alliance“ szokták kai fraternizálo elemei
vel egyet nem érthetünk s az általunk egyházunk
ba megkísértett berohanásokat mindjárt kezdetben, 
bármily ártatlanoknak tűnjenok is fel azok, egész 
határozottan visszaverjük 1 Ezért emancipáljuk ma
gunkat minden angol befolyástól az egyházi téron ; 
mert nekünk a szokták ép oly ellenségeink mint 
az ultramontán pápistaság. A pogáuy, hitetlen irány
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ellen küzdve, tudatában vagyunk annak, hogy a 
szektárius álhit és egyházgyülöleten alapuló rajon
gással egy perczig sem rokonszenvezhetünk; mert 
féltjük azon kincset, melyet a reformáczióban adott 
Isten kegyelme.

Farkas József ref theol tanár: Az U r Siona 
vagy a keresztyén egyház 19 száz éves törté
nelme. A kalvi kiadás nyomán. Kiadja a „val
lásos iratokat terjesztő társaság“ (Gladischelsky 
Károly és Hornyánszky Viktor könyvkiadó 
közös vállalata) Budapest 1896' (206 1.) Á ra  
kö tve: 1 írt.

Nem volt rósz gondolát, a „Calwer Ver- 
lagsverein“ által kiadott egyháztörténelmet ma
gyar átdolgozásban kiadni, ü. fent idézett könyv 
nem nyújtja tisztán csak a kalvi német kiadás fordí
tását hanem azt a magyaroszági egyháztól énet- 
tel bővíti. Hogy mennyire dolgozta át vagy 
fordította a szerző a könyv többi részleteit, saj
nálatunkra, — a német kiadás nem lévén ke
zünknél — m m  állapit! atjuk meg.

A kalvi egyház történelem általánosan is 
meretes s igy nem szükséges ezen könyvet so
kat ajánlani vagy nem ajánlani. De ezen m a
gyar kiadásra vonatkozó néhány megjegyzésün
ket még sem akarjuk egészen elhallgatni. — 
Nem mondhatnék, hogy igen feltűnt volna a 
szerző ref. volta akár a reformáczió történetének 
elbeszélésénél, akár annak Magyarországon való 
elterjesztésének ecsetelésnél. Hanem azért nem 
állíthatjuk, hogy a lutberanismusnak a tiszta 
és egységes tan mellett elfoglalt álláspontját, 
de egyáltalában az igazi keresztyén hit tanbeli 
kifejezését kellőleg méltatni tudná. Kitetszik ez 
abból, amit a „formula concordiae“-ről (173 1.) 
mond. Hogy a hit érdeke is lehetne, hogy kü
lönösen az egyház a tiszta tan birtokában le
gyen és hogy a hitvitáknak valami más jelen
tősége is lehetett volna mint a tiszta szalma- 
csépelés, a szerző nem veszi fel. Azért azután 
jellemezheti ő is a pietismust úgy, hogy az a 
keresztyénséget a fejből a szívbe ültette át, 
noha még sem járja az, hogy az ember az or
thodox lutheránusoktól egyáltalán megtagadja a 
hit szivbeli birtokát.

Az egységes tiszta tan kicsinylése maga 
után vonja azt, hogy7 a szerző a sektákkal szem
ben sem tudja a kellő kritikát gyakorolni. Ide 
j ut az ember, ha “Gefühl ist Alles, Name ist 
S c h a l l  u n d  R a u c h . “ Ugyanezért nem tudja a 
poroszországi úniótól rokonszenvét megtagadni. 
(U V . 1 .) s úgy  szinte sóhaj kép hangzik, hogy 
hazánkban még két külön egyházat képeznek 
a német és helvét reformáczió hívei (127. 1.) 
Azért nem is akarja megérteni, hogy Kalixtus 
törekvése a luth. és kálvini egyház egyesítésére 
az igazhivő lutheránusok előtt nagy eretnekség

számba mehetett. (173, 1.) Különben az ily 
úniói törekvések csakis ott találnak visszhangra, 
hol nagyok az egyházban az e világbeli — ha
talmi törekvések és ahol a szeretet érzelgős fo
galma uralkodik.

Ugyan ezen álláspontja a szerzőnek íoa áb- 
bá oka annak is, hogy ő az missziónak ellen
szegülő „egyházilag alkotmányozott luiheránu- 
sok“ ellentállását egyáltalán nem tudja megér
teni. (195. 1.) Már az „ev. aliance-t“ az únió 
lehetetlenségének és zavartságának ezen poten- 
czirozását, azt igen tudja megérteni. (202. 1.) Ez 
a különböző evangeliomi vagy protestáns fe- 
lekezet egyesítését czélozza (no a lutheránus 
egyház nem felekezet J —  azért nem is egyesülhet 
abban a felekezetekkel zzr szektákkal) de nem 
a hittételek egyöntetűvé alakítása által, hanem a 
testvéries szeretet fokozása által, hogy a pápai- 
és jezsuita hatalom ellen is közös erővel küzd- 
hessenek. De a szeretet hitből vagyon és ahol 
a hit nem egy, igazi szeretet sem az — a mit 
egyébként az ev. alliance története is bizonyít. 
Mert Roma is nem a külső hatalomtól és erő
től, hanem csak a t i s z t a  evangeliomtól fél.

A theol. tudomány jellemzésénél az ortho- 
doxiát igen élesen támadja (195/6 1) s annál 
feltűnőbb, hogy a „prot. egylet“ áskálódásaira 
nem talál egy feddő szót sem, hanem igenis az >k- 
nak illúzióját, a miveiteknek az egyházhoz való 
visszacsatolását megemlíti anélkül, hogy meg- 
jegyezné, hogy ez ott, ahol az evangéliom szűk 
ösvényét, az újjászületés szükségét eltörülték, 
lehetetlen. Még kevésbé lehetséges a prot. egy
let szellemével a prot. egyházat feleleveníteni, 
azt az ujabbkori miveltséggel összhangzásba 
hozni. A liberalismust csak legradikálisabb ele
mében (Strauss Bauer stb.) gáncsolja, Bauert s 
a rokonszellemű modern gnostikusokat nem is 
említi. Egyáltalán a theol. irodalom történetét 
tovább fonhatta volna.

A könyvnek ezen hideg — meleg szelle
mét nem akarjuk ami luth. egyházunkban meg
honosítani. S azért ezt — míg ebben egy újabb 
kiadásban javitás nem áll be — nem is ajánl
hatjuk. Különben kiállitása, nyomása, kötése 
csinos; ára csekély. Képei részben szépek, rész
ben tanulságosak.

A 16. 1. 4 s alulól „izromban“ helyett 
„búzámban“ olvasandó. Azután nem „isteni tisz- 

I telet“ hanem „istentisztelet“ a helyes szó, mert 
nem isten tisztel abban valakit (v. ö. emberi 
ismeret), hanem istent tisztelik (v. ö. ember
áldozat.) Spektator.

Kenessey Béla. Protestáns árvaházi képes nap
tár. 1898. Budapest. Kiadja Hornyánszky Viktor 
Ara 30 kr.



Diszos kiállítású és gazdag változatos tartal
mú e naptár. Igazi élvezettel böngészhetünk az 
ecryes olvasmányokban. B 'esos és tanúságos a 
Rakóczy korból közölt levelezés. Mily egészen más 
tartalmú és szellemű a mai kor nagyjainak leve
lezése ?

Szikszai György magyar aszkotikus iró élet
rajza is vonzóan van megírva. Igen érdekes lenne 
megtudni, hogy kinek nyomán készítette Szikszay 
közkedveltségű könyvét. Egy részo a tanításoknak 
határozottan Starck könyvéből van lefordítva.

A naptárt melegen ajáljuk a magyar ov, gyü
lekezeteknek is.

„Szövetnek“ Erkölcsnemesi tő, ismeretterjesztő 
és mulattató képes családi hetilap. Felolős szer
kesztő: S zívós Bála. Főmunkatárs: Z-úgmond Sán
dor, ov. rof. lelkész és esperes. Előfizetési ára 2 frt.

A ref. magyar népnek egyre új lapjai kelet
keznek. A fentidézott lap is fő czélúl tűzi ki a 
vallásos szellem ápolását A mutatvány szám vál
tozatos tartalmú és mindenre kiterjedő figyelmű. A 
főmunkatárs tollából való vezérczikk nincs népies 
modorban írva. A lap alakja kissebb lehetne.

Der kleine Katechismus Luthers an sc h au
l i eh:  k u r z  und e i n t u c h  e r k l ä r t  von F. II. 
Kahle — 11. Au fl. B r e s l a u  1S92. C htI I > ü I - 
f e r  (XVI. és 239. old.) Ara 1.56 frt. kötv 1 92 frt-

A „Hilfsbuch beim Religions Unterricht für 
Lehrer und Seminaristen“ cziniü gyűjtemény 
2-ik részének első szakaszát képozi ezen mű. A 
szerző a káiémugyarázatban követeit elveit elősza
vában összefoglalja 8 pontba. 1.) A kátét mindjárt 
kezdettől fogva . . . koll tanulni, különös figyelem 
mel a helyes hangsúlyozásra. Erre a szerző köny
vében sokszor figyelmeztet és a helytelen hang
súlyozástól óv. Aki tudja mily óriási rósz szokott 
lenni a gyermekek hangsúlyozása az iskola legfelső 
fokozatáig, az méltányolni fogja ezen elv fontos
ságát. A helytelen hangsúlyozás — amely nemze
dékről nemzedékre átöröklődik, — sokszor a leg
nagyobb akadály a káté megértésére. 4.) A káté 
rendszerét meg kell hagyni és a kátét úgy keli 
magyarázni és alkalmazni, a mint épen hangzik. 
Ebből foly a szerzőnek 5.) ölve, hogy Luther ma
gyarázatával meg kell elégedni 6.) Ezt kell a gyer
meknek gondos szemléltetés által érthetővé és vi
lágossá tenni. Es ezen czélra szolgál a szentirási 
példa és az egyházi ének is.

Ezen elvek szerint van fel dolgozva a mi ká
té magyarázatunk. Általában ezen elveket bizo
nyára helyeselni lehet. Legfeljebb a 4. és 5. ellen 
lehetnének az embernek kifogásai, legalább azok 
merev alkalmazása ellen, ha a kátét el is fogadjuk 
olyan könyvnek, a mely mindent tartalmaz, a mit 
mint az üdvre szükségeset tudni kell, úgy nem zárhat
juk ki előre azon lohetőségot, hogy esetleg itt-ott 
kiegészíteni nem kellene. De mint szabályozó el
vet ezeket is el lehet fogadni, különösen az olyan 
törekvésekkel szemben, melyeknek a káté csak ki
induló pont és nem tankönyv; — Ezen elvek ke

resztül vitelére őzen könyvben az ut meg van mu
tatva. De, ha valaki nem is helyeselné mind azokat, 
mégis igen sokat fog ezen könyvből tanulhatni.

A Luiher-féle káté igen jól van megmagya
rázva benne. Az egósz káté legkisebb részéig igen 
átnózetesen és jól van felosztva ós legkisebb részei
ben is úgy tárgyilag, mint nyelvileg (különösen 
egvos szavak értelme, eredete, az egyes mondat
részek helyes hangsúlyozása tokintetébea) alaposan 
meg van magyarázva.

A szerző igen ügyesen fonja egybe a káté 
szövegét és Luther magyarázatát. A szemléltetés 
bibliai példákkal történik és a legtöbb részlethez 
olvasásra egy odavágó szakasz a bibliából és egy 
megfolelő ének kezdete van idézve, úgy, hogy ezt 
mind feldolgozva a tanítás élénkítésére fel lehet 
használni. A jegyzetük gazdagok tájékoztató meg
jegyzésekben, melyek u tanításnál igen nagy szol
galatot tehetnek.

Die gebrüuchlÍHt**u Lieder der evangeli
schen Kirche a l s  Gr u n d l a g e  zur Ve r a  li
e h  a u l i c h u n g d e r Ge s c h i c h  te derki  rc bl i chen  
Di c h t u n g  erlii utort von Fr-Schultz und Rob. 
Triebei. 19. Auf!» (XVI. és 222. old. 8Ü) Ara: 
1-42 frt kötve: 1'74 frt.

Ezen könyv a „Hilfsbuch beim Religions
unterricht führ U direr und Seminaristen“ ez. mű 
utolsó részo. Mig az első rész a bibliai és történeti 
a második rész a hit és erkölcstani anyagot dol
gozza fel, addig a mi könyvünk a hymnologiai 
(egyházi enektörténetét tárgyaló) részt tartalmazza. 
Szentirés, káté és énekeskönyv iskolai vallástani 
könyveink. És az utolsóba be akar vezetni ami 
könyvünk. Egyszersmind feltünteti az egyházi ének. 
fejlődésének fonalát.

Egy a reformáczió kora előtti énekköltészetre 
vonatkozó bevezetés után az evang. egyház enekeire 
megy át és azokat 5 időszakban (1517—1618; 
1618-1680; 1680-1756; 1756—1815 és 18i5— a 
jelenig) tárgyalja. Az énekszerzők élétének rövidebb 
vagy hosszabb ismertetése után előveszi azoknak 
azon énekét vagy énekeit, melyeket fejtegetni 
akar, ezután versenként elemzi, megjelöli fő- 
gondolatait, ráutal a szentirás azon helyeire, melye
ken az ének alapszik, és az énok egyes főgondola
tait az illető versszHkok vagy az ének végén ismét 
átnézetosen összefoglalja. Mas énekszerzőket, kik
től éneket nem közöl, a történeti szempont miatt 
legalább megemlít. Együtt van tehát ezen könyv
ben ogy teljes története az egyházi éneknek egyes 
kiválló énekek. (Kornliodor) kimerítő elemzésével. 
Ha a tanító igy átvoszi azokat tanulóival, meg va
gyunk győződve, hogy azokat érteni is fogják.

Jól tudjuk, milyen nehéz az, hogy az énekek 
kiválogatásában — különösen ha lehetőleg kevés
nek koll lenni — mindenkinek tetszését megnyer
jük. Azonkívül az ének fejlődési történetének szem

ontja is lobot az oka, hogy egyes igen kiváló erű- 
ereknek el kellett maradniok, mig egyik-másik 

kevésbé értékes éneket az illető kor jellemzésér» 
mégis fel kellett venni. Mégis nagyon sajnáljuk, 
hogy némely klassikus ének hiányzik.

Ezen óhajunk nyilvánítása azonban nem aka-
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dályozhat minket abban, hogy mi ezt a könyvet 
az egyházi ének világos és érthető megismerteté
sére kézikönyvnek melegen ne ajánljuk.

Az egyházi ének ismerete a mai időben leg- 
többnyire igen gyarló. A mi könyvünk igen alkal
mas ezen bajnak az iskolában való leküzdésére. 
Azért ezt a nagyon elhanyagolt tért ismét nagy 
buzgalommal és munkával meg kell mivelni, hogy 
ismét annak tudatára jusson a mi egyházunk, hogy 
milyen nagy kincsesei bir egyházi énekeinkben.

.

K Ü L F Ö L D .
A bázeli sionista kongresszusról szólva ér

dekes reflexiókat közöl az „Allgemeine Konserva
tive Monatsschrift“ októberi száma a következők
ben : A „sionismus ügyének nem szabad túlzott je
lentőséget tulajdonitani. Azon állítás, hogy a bá- 
ßeli kongresszus az első általános zsidó összejöve
tel Titus ideje óta, 'nem egyéb hyperbolánál. Az 
„alliance israélite“ sokkal befolyásosabb és terje
delmesebb mint a báseli pártgyűlés. Mily mozga- 
mat idézett elő az a rabbinus zsinat, melyet Na
póleon Párisba hivatott egybe, hogy elsősorban az 
uralma alatt álló zsidók ügyét rendezze s melyen 
külföldi rabbinusok is részt vettek. Mégis csak je* 
lentőségteljes, hogy most ép oly mozgalmak ke
letkeznek. Mi ebben még mindég az örök zsidó 
régi történetét látjuk, a kit, mihelyt valahol nyuga
lomra készül, azonnal újból felráznak. így a nyu- 
gateuropai zsidóság azt hitte, hogy az emancipá- 
czió által nyugtot szerez; megkisérlette, hogy a 
külömböző nemzetiségekben elmerüljön. De épen 
ott, a hol a zsidónak legjobban ment dolga, Ausz
triában és Németországban a néptudatból egy ha
talmas ellenhatás keletkezett, a mely újból emlé
kezteti arra : „idegen leszel a népek között.“

Nagyon megindítók azon panaszok, melyek 
Bázelben elhangzottak e nép szerencsétlenségéről. 
De nem fognak megszűnni, mig e szerencsétlen
ség okát fel nem ismerik. Mily vakság az, ha azt 
hiszik, hogy épen Palesztinában nyugodhatnak 
meg, a hol az ország minden helye emlékeztet 
arra, a kinek elvetése a nép jelenlegi szerencsét
lenségének oka, a minek minden hitetlen előtt vi
lágtörténelmi rejtélynek kell feltűnnie. Mely más 
nép a világon gondolhatna ma arra, hogy igényt 
tartson oly fővárosra, melyet 1800 év előtt 
elveszített.

Nem a pápa protestálása lesz a sionizmus fő 
ákadálya, hanem az európai zsidóság legnagyobb 
részének érzülete, a kik magukat nem engedik za
vartatni a csekély antisemitizmus által és inkább 
a gojimokkal kseftelnek. a kik között hazafiakként 
tűnnek fel, mintsem saját népükkel Palestinában. 
Mily hanyatlás lenne az, ha egy Rothschild Jeru

zsálemben néhány millió zsidónak lenne fejedelme, 
a helyett, hogy most Európa kormányainak ő a fe
jedelme. Bármily reménytelen is a sionizmus ügye, 
mégis mint az idők jelétől mi is megemlékezünk 
arról, mint a mely arra figyelmeztet bennünket, 
hogy Isten egykori népének világ és vallástörté
neti jelentősége még véget nem ért.

Németország. A Gusztáv Adolf egylet ötve
nedik közgyűlését szept. 28 és következő napjain 
tartotta Berlinben. Az ország minden részéről ösze- 
sereglett küldötteket nagy ünnepélyességgel fogad- 

] ták. A város több templomában prédikáltak az al
kalmi szonokok. A Nicolai templomban Dr. Pank 
prédikált Apostolok csel. 2, 42 alapján s ez isten
tiszteleten részt vett a császárné is. Az évi jelen
tésben az egylet történetének rövid vázlatát adták 
elő. Az elmúlt évben a Gusztáv Adolf egylet czél- 
jaira 2,198,104 márkát gyűjtöttek szemben a múlt 
évi 2,056,193 márkát kitevő összeggel. Az össze
jövetel kimagasló pontja volt a porosz ev. főkon- 
zisztorium elnökének, Dr. Barkhausennek beszédje, 
— a ki szemben a legutóbbi pápai és ultramon- 
tán támadásokkal a következő nyilatkozatot tette : 
„Nem tántoríthat meg hitünkben, ha az alpokon- 
tuli tévedő csalhatatlanság, a mint azt nem régen hal
lottuk, „excathedra“ nehéz rágalmakat szór a mi 
drága ev. egyházunkra és különösen a reformáczio 
hőseire, a kiknek munkája épen nem volt méreg, 
hanem az az erős só, mely az ev. egyház határain 
túl is éreztette hatását. Az sem ingathat meg h i
tünkben, ha a fanatikus gőg elég szemtelen megtá
madni az ev. egyház királyi védőjét azért, hogy 
egy hithű prot. város martyromságáról elismerőleg 
szólott. Mind e támadásokkal szemben őrizzük meg 
az ev. üdvbizonyosság bátorságát, ragaszkodjunk 
férfiasán azon zászlóhoz, melyet Luther és az ő 

' munkatársai a hit harczában elől hordoztak. Az a 
zászló nem a lázadás zászlaja, hanem zászlaja 
azon igazultságnak, melyet egyedül a hit által el
fogadott isteni kegyelem hozott létre, a melynek 
hire, a mint évszázadok előtt a nagy tévedések 
kötelékeitől megszabadította az emberiséget, úgy 
most is a bűn által elnyomott emberiség lelkiismere 
tének a bünbocsánat bizonyosságát és az örök üd
vözülés reményét adja. „És mentül fenhéjázóbb 
ős veszekedőbb hangon ajánlják napjainkban is az 
emberi rabszolgaságba (melyben már nem egy nép 
elveszett) való visszatérést mint egyedüli gyógy
szerét a népélet bajainak, annál bizonyosabb le
gyen hitvallásunk nyugodt szilárdsága, mely az 
evangeliomból s csak az evangeliomból fakadt a 
mely német népünk egészségét, üdvét, jövőjét biz
tosítja.“

A pápa volt az, a ki a reformácziót méregnek 
nevezte, mely által az erkölcstelenség á legmaga- 

; sabb fokra szállott. A fanatikus, gyerekes öreg ur
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tévedéseit a bűnügyi statisztika Németországban 
is mogczáfolja. 100,000 emberre esik 903 ev. ember 
által és 1143 rom. kath. ember által elkövetett bűn
tény s más országokban még kedvezőbb az arány 
az evangélikusokra nézve.

A Gusztáv Adolf egylettel egyidejűleg ülése
zett Hamburgban az ev. iskola kongresszus, mely ez 
alkalommal is a felekezeti iskola mellett foglalt 
állást — molynek tudva levölog Németországban 
is sok az ollensége — a kiktől szoktak tanulni a 
mi majmaink is.

Szeptember 27 én tartotta a lutheránus „Got
teskasten konferencziájat Lipcsében, molynek fel
adata volt a „Gottosknsten“-bél nyújtandó segé
lyezések egységes rendezése A gyűlést megelőző 
estén Dr. Schenkel, caindorfi lelkész, prédikált az 
új János templomban I. Moz. 19,20 alapján.

A tulajdouképeni tanácskozások 28-án kez
dődtek. Elhatározták, miszerint Brazíliába utazó 
lelkészt küldenek. Funke, a hannoverai „Gotteskas
ten- jegyzője, szólott a brazíliai nagy lelki szük
ségről és a tót hitsorsosok elnyomatásáról. Frobösz, 
boroszloi egyháztanácsos, szólott az újonnan kelet
kezett witteni lutheránus gyülekezetről.

Olaszország. Nem rég a pápa által szentté 
avatott Gerardo Majellaélelrajza megjelent Hómában. 
E könyvben elősorolvák azon csudák, melyek 
alapján a szentek közé Boroztatott. Egyszer egy 
falun keresztül utazva, látja, hogy a lakosok egy 
gerendát sehogy sem tudnak még csak meg sem 
mozdítani, zsebkendőjével körül kötözto és játék
szerként rendeltetése helyére vitte a gerendát. Más
kor meg, midőn az olivetoi lelkésznél vendég volt 
és sokáig nőm jött az ebédhez, házigazdája elment 
őt hivni, de csudálkozva láija, hogy vendégo exta- 
sisban van s a levegőben lebeg s ily állapotban 
maradt három órán keresztül. A házi gazda ijedten 
mondja, hogy a leves már kihűlt, de a szent csak 
nevet s azzal válaszolt, „a leves már meleg“ s 
tényleg meleg volt az. A pána e „tények“ alapján 
szentté avatta Garardo Majellát s megengedte, hogy 
a hívek azt imáikban segélyül hívhassák.

Svédország A vallástudományi kongresszus 
augusztus 31-től szeptember Léig Stockholmban 
tényleg megtartatott. Az ev. körökből csak az északi 
egyházak liberális elemei vettek részt, mig a posi
tiv egyházias elem távol tartotta magát. Németor
szágból Mayer, bonni tanár, jelent meg. A felszóla
lók beszédeit, amennyibon azokat nem svéd vagy 
német nyelven tartották, nyomban lefordították. A 
gyűlésen unitáriusok és zsidók is részt vettek. Dr. 
Klein rabbi a vallás és erkölcsről beszélt. Tartottak 
sok beszédet és az eredmény nem több a semmi
nél. A „vallástudomány“ nem vitetett előbbre. Va
lami nagy áldást nem is hozhat a vallásra az ily 
nagyon is vegyes társaság!

Románia Románia lakossága vallásilag követ
kezőképen oszlik meg. 5,038,342 lakos közül 114,200 
rom. kath., 13,800 protestáns 8000 nem egyesült 
örmény, 8000 lippovai (orosz szekta), 400,000 zsidó,

2000 mohamedán a többi görög nem egyesült. A 
róm. kath. egyházat a román állam 18,000 frank 
évi segélyben részesíti.

BELFÖLD.
Furcsa informáczió.A „Budapesti Hirlap“292-ik 

száma az október 19. udvari ebéden történt kirá
lyi kérdéseket és az arra adott válaszokat közli a 
félhivatalos „Nemzet“ alapján. E közlemény szerint 
a király beszélgetve Laszkáry Gyulával az ev. egy
ház ügyeiről, azt kérdezte tőle, hogy van e még 
sok bajuk a pánszlávokkal. Miro Laszkáry Gyula, a 
dunáninneni kerület felügyelője, azt felelte volna, 
hogy azóta kevesebb baj van a pánszlávokkal. mi
óta Ignatiev nem küld pénzt. E válasz azt a gon
dolatot kelti fel bennünk, mintha Lászkáry ur nem 
is volna egy egyházi testület egyik elnöke, hanem 
egy titkos rendőr csapat nagyreményű főnöke. Ké
telkedhetnénk a válasz valódiságában, de hát Lasz
káry ur sehol sem dementálta a közleményt. E vá
lasz is az általunk fájdalommal hangoztatott „tris
tissima facies“ egyik bizonysága. Nem igen válo
gatjuk meg a legmagasabb egyházi polczra ülte
tendő férfiakat s még mindig a fő qualífiicátió: régi 
nemesi diploma, melyet az ősök érdemeikért kap
tak — és telt erszény vagy földbirtok.

Ha a dunáninneni kerület felügyelői szókén 
mély hitű és tudományu férfiú áll, bizonyára meg
ragadja az alkalmat, hogy felséges királyunknak 
érdeklődését elárvult egyházunk iránt megköszönve, 
igaz képet nyújtson s azt mondja: „Az ág. h. ev. 
országosegyháznak nincs baja upánszlávokkal, mert 
hiszen az ev. egyháznak nem is szabad avatkozni 
híveinek politikai meggyőződésébe. Legnagyobb baja 
egyházunknak az, hogy oly elemek folynak be az 
eg} ház kormányzatába, kiket nem egyházi és val
lási érdek vezet, kik egyházi és vallási ügyek iránt 
érzékkel nem bírnak. A kik pedig bírnak, nem értéke
sítik a talentomot, hanem a szervilizmus posványá
ba temetik azt. Hazaellenes elem niDcs egyházunk
ban ; mert bár három nyelven tiszteljük Istent, a 
legfélree8Őbb gyülekezetben is buzgón imádkoznak 
mindennap felséges királyunkért és „az igazságos, 
jó és kegyes hatóságért.“

Luthertársasag ez évi közgyűlését f. hó 20 án 
Zsilinszky Mihály és Bachát Dániel elnöklete alatt 
tartotta Budapesten.

A társaság közgyűlése nagyon látogatott volt. 
Az igazgató választmány javaslatai elfogadtattak.
A hivatalos lap kérdése körül támadt egy kis esz
mecsere — s a javaslat annyiban módosítva lett. 
amennyiben a kötelező megrendelés nem hozatik 
javaslatba. Tulajdonképen egy nagyobbszabásu egy
házi lap 6iibventiojáról van szó, mely subventio, 
mihelyt a lap élotképcssé lesz, megszűnnék. Néze
tünk szerint az ily lap megalapítása nem lehet 
sem az egyetem, sem a Luthertársaság feladata, ha
nem az illető érdeklődő egyeseké.

Az elnökség, hivatkozva az „Ev. Egyh. és 
Isk.“-ban megjelent támadásra — nem akarva, úgy 
mond, egy perczig sem azon vád alatt, mintha a 
biztos bukás felé vezetnék az egyletet, az elnöki
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székben maradni, beadja lemondását. A gyűlés két 
ízben is egyhangúlag bizalmat szavaz s a czikk 
írója is kifejezi, miszerint sértő czélzata nem volt 
a bírálatnál

A Luthertársaság elnöksége túl érzékeny — 
de ez is becsülésre méltó, sokkal inkább mint az 
az'állapot, midőn más téren más elnökség lépten- 
nyomon tehetetlenségének adja tanujelét, de azért 
esze ágában sincs felvetni lelkiismeretében azon 
kérdést, váljon nem volna-e helyesebb a vész ide
jén másra bízni a nehéz munkát, — melyre sem 
erélyűk, sem önállótlan ingatag jellemük, sem 
szellemi szegénység nem képesítik őket. A Luther
társaság nagy eredményeket nem mutathat fel — 
de bárki legyen elnöke, keveset mutathat fel ; mert 
a legjelesebb tábornok is hasztalan erőlködik, ha 
nincsen katonasága.

A Luther társaság eddig kiválóan a magyar 
egyházi irodalmat támogatta, melynek közönsége 
valami nagy buzgóságot e téren nem tanúsít. Sok 
szegény falusi lelkész fizeti az évi négy forintot, 
mig más vezérszerepet vivő felügyelőket és gyűlési 
vezérszónokokat hiába keresünk a társaság tagjai 
között. így nem tagjai a Luthor-társaságnak: Lasz- 
káry Gyula dunáninneni felügyelő; Láng Lajos a 
pozsonyvárosi esperesség felügyelője, Pulszky Ágost 
az arányosítás kezdeményezője, nógrádi Szontagh 
Pál, gr. Zay Miklós trencséni helyettes és több 
egyet, bizottság tagja, Beniczky Kálmán turóczi 
helyettes. —

Egyetemes gyűlés. Az egyetemes gyűlés még 
sohasem volt oly nehézkes, vontatott, mint ez év
ben. A múlt héten kedden este volt az előértekez- 
le t's  szombaton alig tudták befejezni a tárgyaláso
kat. Kedden este az előértekezlet tagjai, a püspöki 
karral élükön, elmentek tisztelegni az egyetemes 
felügyelőhöz, a hol az üdvözlő beszédet dr. Bal
tik tartotta — a főfelügyelő „kegyeibe“ ajánlva 
magát és a megjelenteket. De Prónay az ily haj- 
longásoknak úgy látszik még sem barátja-

Az egyetemes felügyelő a gyűlést megnyitó 
beszédjében fájdalommal konstatálta, hogy baj van 
s az egyházpolitikai törvények nem váltak egy
házunk javára. Baj van s e bajon nem segíthetnek j 
a gyűlések, melyekben szikráját sem látjuk az 
egyház Ura szellemének, melyek csak növelik a bajt.

Semmit mondó ügyek elnyújtatnak —1 a gyű
lésen örökös morgás és beszélgetés. Kiszorítottak 
minden ellenzéket — a helyzet feltétlen urai — és 
a szelemi sivárság ez erélyűk és hatalmuk gyü
mölcse. Az új ügyrend sehogy sem vált be. A régi 
egyetemes főjegyző Cyöry Elek, lemondott hivata
láról. Érzékeny jelenetek. Végre új főjegyző vá
lasztatott Zsigmondy Jenő személyében. Azután két 
óra hosszat folyt a vita a felett, hogy ki fizesse a 
diurnumokat. Ez volt az első nap nagy munkája!

A bizottságokat is nem az első napon neve
zik ki, hanem másod, harmad napon, Gróf Zay 
Miklós is azon kitüntetésben részesült, hogy dr. Bal
tik indítványára beválasztatott az egyik bizottságba.

Az egyetemes nyugdíjintézet a Glauf Bogyó- 
féle javaslatban elfogadtatott s már a jövő évben 
életbe lép. Mi az egész intézménytől valami nagy 
eredményt nem várunk; mert hiszen az esperességi 
és kerületi sególyző intézetek nagyobb támogatá
sával ugyan azt el lehetett volna érni, amit a 
Bogyó-féle nagy lelkesedéssel elfogadott számítások 
kilátásba helyeztek.

A gyűlés utolsó napján szóba került a „Tra- 
novsky-egylet“ kérvénye, alapszabályainak megerő
sítése végett. Az egylet czélja lett volna a tisztán 
vallásos tartalmú tót nyelven irt traktátok és köny
vek kiadása s másrészt a belmissziói érdeklődést 
felolvasások által felkölteni.

Normális körülmények között az egyházható
ság ezer örömmel üdvözölte volna az egyletet és 
támogatta volna anyagilag is — mert hisz itt nem 
a „Laszkáry-Ignatiev“-féle pénzekről van szó, ha
nem buzgó ev. hívek filléreiről.

Az egyetemes gyűlés daczára Jánoska férfias 
és logikus védelmének, nem hagyta jóvá azon egy
letet, mely tisztán vallásos czélt tűzött maga elé, 
mely magát az e g y e t e m e s  g y ű l é s  f e l ü g y e 
l e t e  a l á  k í v á n t a  h e l y e z n i .  Midőn a Tra
no vsky-egylet alakulóban volt, akadtak egyesek, 
kik azt javasolták, hogy az egylet alapszabályait 
a minisztériumhoz terjessze fel, mert az egyetem 
azt, mihelyt tót nyelven irt vallásos iratokról van 
szó, nem fogja megerősíteni. Többek között e sorok 
írója is azzal érvelt, hogy lehetetlen, miszerint eny- 
nyire tisztán politikai elvek uralma alatt álljon 
egyházunk, lehetetlen, hogy a püspöki kar védel
mébe ne fogadja azt, és saját jól felfogott érdeke 
ellen cselekedjék. De nálunk nincs lehetetlenség I

A kérvényező bizottságnak adták ki a Tra
no vsky egylet alapszabályait. Ez azt javasolta az 
egyetemnek, hogy ne engedélyezze az egyletet, mert 
az concurrentiát csinálna a Luther-társaságnak. 
Minő kicsinyes felfogás! Valóban nem tudjuk min 
csudálkozzunk, váljon az ügy efogyott érvelésen 
avagy a határtalan cynismuson ?

A hatalmas róm. kath. Szent István társulat 
mellett, mely minden nyelven kiad rom. szellemű 
vallásos iratokat, ott van az „Adalbert“ egylet, mely 
tisztán a tót vallásos irodalmat ápolja — és sen
kinek sem jut eszébe az az absurd gondolat: meg, 
ölni a testvért, ne hopy az is dolgozzon, mintha 
az egyház kebelében nem volna hely ezer vallásos
társulat munkájára is. A róm. kath. tolerantia meg
szégyeníti a mi vak szűkkeblűségünket! Ha csak 
egy szó, egy betű is lett volna a Tranovsky egy- 

[ letben a politikából, még értenénk az egyetem ma
gatartását.

A „Tranovsky“ egylet tehát meghalt. Szép 
temetést rendeztek néki. H á r o m  p ü s p ö k  t e 
m e t t e ,  d e  e l ő b b  s e g é d k e z e t t  m e g á s n i  
s z ám á r a ' - m i n é l  m é l y e b b  s í r t !

Sajátságos, hogy három püspökünk ezen egy 
kérdésben egyértelműleg járt el — akár csak az 
egyház politikában, ellenezve azt, amit pár hónap
pal azelőtt jónak és üdvösnek is jeleztek.

Hiszen, ha egy pár világi úr — Laszkáry- 
Fabiny-fóle tudománnyal és hitbuzgósággal vér
tezve — ellenzi a dolgot, azon nem csudálkozunk, de 
hogy épen még e kérdésben is, a püspöki kar felada
tának tekinti: — nem maradni a világ mögött, azon 
ámúlni meg nem szűnünk. A négy püspök közül 
Gyurátz szólott védve az egyletet és szabadság elleni 
bűnnek jelentve ki annak meg nem erősítését.

Mióta az ev. egyház megvetette alapját e ha
zában, s o h a  g y e n g é b b  p ü s p ö k i  k a r a  nem 
vol t .  tisztelet a kivételnek, mely csak a negatioban 
mutat egyértelműséget és erőt. Némelyek közülök 
oly szigorúan és szószerint veszik az „ikerelnöksó- 
get,“ hogy a legegyszerűbb kérdésben is csak a 
felügyelő úrtól vett instruetió után határoznak.
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Állapataink napról-napra rosszabbodnak — s 
o siralmas állapotban, a kyriarchia végletekig 
menő elhatalmasodásában a püspöki kar nem le
het s nem is akar s nem is tud vezér lenni. Nem 
saját véleményünket hozzuk itt nyilvánosságra, 
hanem sokakét, a kik elfogulatlanul szomlélik az 
eseményeket, kik vérző szívvel látják az egyház 
nagy pusztulását 1 Nem szívóson tesszük azt, mert 
hiszen mi örülnénk legjobban, ha valóban „f e 1 fe 1 é“ 
tekinthetnénk püspökeinkre. Az a „püspöki- név 
mégis csak ominózus. Vissza kívánjuk a régi, egy 
szerű, mély tudományé, önálló, szilárd „superinten- 
donseket.“ A hivatal világi elismerése és czime — 
nem hozott áldást — minden külső czalFrang, 
nyilvános statiszta szorep mit sem ér, ha vész a 
belső tartalom 1

Feljegyezzük azon bizonyára históriai eseményt, 
hogy az egyetemes gyűlés mogakadályozott egy 
tisztán vallásos czélt maga elé tűző egyesületet és 
pedig a püspöki kar többségének akaratával.

Talán fájt az a méltóságos püspöki karnak, 
hogy nem ő volt a kezdeményező)* Hiszen éppen 
az a baj, hogy semmi positivumban eddig nem 
volt alkalmunk látni ebbeli készségét és tehetségét. 
Megszavazni még a felekezetnélküliséget is, igon 
ebben láttunk nagy bátorságot, de védeni elszántan 
— még a „Méltóságos* czim elvesztése árán is, a 
folekezetet, —ezt nem tapasztaltuk, nem láttuk é6 
nem is igen reméljük. A zsinat óta nem hogy 
irányt, elvet adtak volna a papságnak — hanem 
nap-nap után azon meggyőződést érlelik meg ben
nünk, hogy nincsennek vezéreink. Ott ülnek a zöld 
asztal mellett némán, csendesen — soha egy elha
tározó szót, egy bátor fellépést a világgal szemben 
tőlük nem látunk, pedig erre napjainkban inkább 
van szükségünk, mint bármikor is. Úsznak az ár
ral elhagyatottan, és szomorú helyzetük még szá 
nalmat sem kelt; mert nem látunk részükről sem
mi küzdelmet, nem látjuk, hogy ez állapot nekik 
nem tetszik, hogy ez állapotból szabadulni akarnak!

A magyarhoni ág. h. ev. országos ogyház 
babyloniai fogságának napjait éli, lesz o ki o fog
ságából kiszabadítja?! Püspökei jól érzik magukat 
e fogságban ; de mi szeretnénk a világias, politizáló, 
szolgalelkű helyzetből szabadulni.

Kísérlet. A kinevezett elnökségek úgy látszik 
a turóczi fényes eredmények után nagyon is divatba 
jönnek. Laszkáry Gyula felügyelő ur a „felsőma
gyar közművelődési egyesület* szakolczai ünnepé* 
lyei alkalmával értekezett Quotidián György lel
kész úrral, hogy elvállalja-o az esporosségi méltó
ságot a kerületi ikerelnökség kegyelméből s társa 
lett volna Libertiny Gusztáv, a felekozoti iskolák 
lelkes barátja. A lelkész úr nem fogadta el a 
dicső ajánlatot; a mit a mai stréber korban csak 
helyeselni és csudálni lehet. Az ikerelnökség úgy 
látszik csak a papiroson van meg, ha egyik része 
lesz mindenben a tulajdonképeni intéző.

A bányakertilet ez évi közgyűlését o hó 16-án 
és a következő napokon tartotta.

A közgyűlést megelőzőleg az esti órákban 
megtartatott az előértekezlet.

Az értekezlet a püspök úr 50 éves lelkészi 
jubileumával kezdődött. A kerületi felügyelő a püs
pök úr életrajzi adatait adta elő.

Jellemző, hogy míg a felügyelő ur ikertársát

kedves barátjának szólította, eddig a püspök ur 
ikorelnök társát Excellentias úrnak czímezte. Ez is 
mutatja, hogy hol k3resendő a kyriurchia forrósa 
és hova fogunk maholnap jutni?

Már az értekezleten is a főtárgyat képezte a 
turóc'J ügy. Kemény leczkóben részesült a két tu
róczi örökös holyettos elnök. A hazafiaskodási ré
mek is kevoset használtak. Megbotránkoztatott több 
komoly embert a turúczi helyettes világi elnök 
egészen cynikus fejtegtéso arrói, hogy„tnikénl lehetne 
Turóczban kissobbségből a többséget megcsi
nálni — csak egy pár lelkészt kell elmozdítani.“ 
Forszé a szónok önmagának csinált kolepczét, mi
dőn Zsilinszky Mihály által arra lett figyelmeztetve, 
hogy ha hazaellenos vétségek voltak, a fő mulasz
tás az egyházmogyei elnökséget terheli, a mely 
két óv óta őrről jelentést nem tett. A kerületi el
nökség melegen protegálta kedvenczeit.

A jogügyi bizottság meghallgatta a két turóczi 
I árva szánalmas esengésót. A következő napon tar

tott közgyűlésen pedig a többség nőm fogadta el 
Haviár Dániel, esporességi felügyelő, azon inditvá- 
nyát, mely szerint záros határidő alatt legyen kény
telen a helyettes elnökség esperességi gyűlést tar
tani. A 32 szavazat ollenóben 23 állott. A töbsó- 
got képezték a budapesti, pestmegyei, zólyomi, 
csanád csongrádi esperesség köretei, a békési espe
resség követeinek fele, tűig az arad-békés, bánáti 
és bácsmegyei esperesség minden követe Haviár 
indítványa mellett szavazott. E siker után Osztrolucz- 
ky Miklós azt ajánlotta, hogy a turóczi örökös he
lyetteseknek köszönet szavaztassák, de ezt még a 
többség is megbotránkozással fogadta — a mely 
megbotránkozás egyik fénypontja az összejövo- 
tolnok. A turóczi egyházak többségének minden 
kérése moroven elutasittatott, ellenben a helyettes 
elnökök fegyelmi eljárást indíttatni kívánt óhajai 
meleg pártolásban részesültek. Csakis a helyettes 
esperes ajánlkozása, hogy ő kész a turóczi esperes
ség pénzeit kezelni, akadt zárt fülekre. A dolgok; 
ily elintézésében oroszlán része van a kerületi el
nökségnek, különösen a püspök urnák, a ki élénk 
színekkel ecsotelvén évi jelentésében a turóczi álla
potokat, előkészítette azon hangulatot, melynek fel
idézéséhez jelon állapotaink között valami különös 
erőmegfeszítés nem szükséges. A közgyűlés ha
tározata azon szavakkal végződik: „Végül sajnála
tát fojezi ki a kerületi közgyűlés az esperesség többsé
gének 8ommiképen som helyeselhető azon eljárása fe
lett, hogy a gyűlés megtartását és az elintézésre váró 
ügyek tárgyalását erőszakos eszközökkel lehetetlenné 
tette, a helyett, hogy az elnökségnek általuk sérel
mesnek talált eljárásával szemben, a törvény nyúj
totta jogorvoslattal ólt volna.“ Mily szép és atyai 
tanács és mily nagyon támogatja e tanács czélra- 
vezetósónek igazságát a kerület többségének maga
tartása. Hiszen maga a helyettes elnökség kinevez- 
totéso sem volt törvényes, amennyiben a gyakor
lat az, hogy a logidősebb felügyelő neveztetik ki, 
pedig Beniczky úr még annyira sem vitte, hogy 
őt a turóczi esperesség legkissebb egyháza is fel
ügyelőjének válaszsza.

A határozat kimondása után Zsilinszky Mi
hály felhívta a püspök urat, hogy miután még- 
mindég nem eléggé tájékozottak a turóczi állapo
tokról, nem volna-o jó, ha a püspök úr elfáradna 
Turóczba, megtartaná a kanonika visitátiót s sze
mélyes tapasztalatairól jelentést tenne a közgyűlés-
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nek. A püspök úr válaszában megemlítette, hogy 
már régen gondolt erre ikertársával együtt, de hat 
a jelen időt alkalmasnak nem tartotta ; mert a 
vett értesítések szerint Turóczban a legnagyobb 
bizonytalanság uralkodik, a nép ott elvadúlt, dühös, 
a papok a szószékről hazaárulást hirdetnek, az 
egyházfelügyelők durva erőszakhoz nyúlnak ; a ne
mesek ott még most is mint 100 év előtt, támasz
kodva régi jogaikra, az első hivatalokra aspirálnak, 
Szóval, nem tanácsos oda menni, mert ott közép
kori állapotok uralkodnak. De a közgyűlés óhajára 
vállalkozik a nehéz feladatra. — Valóban, ha a 
turóczi esperesség valahol az északamerikai vadon
ban volna, nem csodálkoznánk e tájékozottságon 
és félelmen. De hát hajdanában püspökeink fel
merték keresni bujdosó, üldözött híveiket még az 
erdő vadonjaiban is, hogy őket vigasztalják az 
evangeliommal és akkor nem utazhattak vasúton, 
s nem vehettek igénybe esetleg karhatalmat. Igaz, 
hogy ez elszántságukért nem arattak tapsokat, ha
nem börtön és máglyát. Mi l y  s z o m o r ú  á l l a 
p o t o k  e z e k ,  m i d ő n  az  e v a n g é l i k u s  p ü s 
pök ,  k i t  h í v e i  b i z a l m a  á l l í t  e p o l c z r a ,  
f é l  e l m e n n i  h í v e i  k ö z e l i  Fog-e az ilyen, 
a ki fél saját híveitől, szembe szállni a világ fiai
val? Várhatunk e attól sok üdvös intézkedést — 
vagy, fő tény-e az egyházi élet terén a jubilálás? 
Es ez elég? Szegény egyház!

Á bányakerület közgyűlése szombaton kezdő
dött és keddig elhúzódott. Az ügyek letárgyaltat
tak — hiszen ma már a mai uj gyakorlat szerint 
püspök és felügyelő nem kormányozzák a kerüle
tet — ök elnökök és a három napig tartó gyűlés, 
a maga hamarosan hozott határozataival lelke, szel
leme a kiterjedt, nagy kerületnek. Nézetünk szerint 
az már nagy baj, ha az espcrességi, kerületi, egye
temes gyűlések kormányozzák az egyházat. Így 
csakugyan éppen semmi értelme sincs az iker el
nökségnek ; mert határozatokat kimondani, levele
ket expediálni, erre elég lenne egy világi elnök is, 
ehhez nem szükséges az egyházi ügyek mélyebb 
értelme, theologiai képzettség, bátorság, — ezt bár
melyik alispán vagy szolgabiró kitünően elvégez
heti, sőt milyen kitüuő elnök lehetne Benyiczky is, 
a ki kormányzó talentomát bebizonyította, morá
lis fejtegetéseivel arról: hogyan lehet a kissebb- 
sógből többséget csinálni.“

A püspöki jelentés szerint is az állapotok 
nem rózsásak — ziláltság minden felé. Turócz szo
morú helyzetben. A pesti esperesség majdnem min
den egyházában van baj. Felekezet nélküliség, re- 
versálisok, hűtlenség. De hát tanítsuk, vigasztaljuk 
egymást a püspöki jelentés szavaival, hogy „az 
elszomoritó jelenségek egy átmeneti korszaknak 
természetes tünetei, melyek idő múltán megszűnnek 
vagy legalább csökkenni fognak.“ Tehát átmenet 
megszűnés, csökkenés! Nem lett volna e jó meg
vizsgálni, hogy hová vezet ezen átmenet — s mi fog 
megszűnni s mi fog csökkenni — csak szaporod
janak a zavarok, fegyelmiek, delegált törvényszé
kek? Sötét felhők tornyosulnak.

Nehéz nem kétségbe esni.

Gyámintézeti közgyűlések tartattak Budapes
ten és pedig okt. 17-én a bányakerületi ésl8-án az 
egyetemes. Az első alig tartott egy áráig. Fő momen- 
tumai: üdvözlés viszont üdvözlés, úgy, hogy a jelenle-

' vők azt hitték, hogy csupa kölcsönös bókolás vé
gett jöttek össze. Volt lemondás, szabadkozás, is
mételt székfoglalás. De hát e kínos jeléneteknek is 
vége szakadt s az ügyek Lauko Károly és Radván- 
szky János elnöklete alatt gyorsan letárgyaltattak. 
Az egyetemes gyámintézeti gyűlésen is fő momen
tum volt a kitüntetésekről való megemlékezés egész 
sorozata. Ha ez igy megy, akkor csakugyan e gyű
lésekre külön „szertartásmester“ kinevezése válik 
szükségessé. Ezen különösségek azok, melyek ben
nünket a gyámintézet iránti lelkesedésünkben 
nagyon lehűtenek. Nézetünk szerint legalább a 
gyámintézetnél fölöslegessé tehető lenne az „iker
elnökség“. Az egy elnök aztán minden harango- 

( gozás és sok beszéd nélkül hozza mozgásba a sze
retet közös munkáját s hogy azt megtehesse, 
előbb minden téren a kölcsönös megértés útját kell 
előkészíteni.

Egyetemes lelkészi ér tek ez le t tartatott a 
deáktéri, egyházunkra nézve sok tekintetben végze
tes, teremben e hó 19-én Gyurátz Ferencz püspök 
elnöklete alatt. Az alapszabályok megalkotása lett 
volna a fő tárgy, de ezek most sem állapíttattak 
meg. A lelkészi nyugdíjintézet kérdése hosszabb 
eszmecsere tárgyát képezte. Komoly felszólaló volt 
Famler G. A. torzsai lelkész, a ki azon inditvány- 
nyal lépett fel, hogy ejtsék el, vagy odázzák el a 
lelkészi nyugdijat; mert annál, a mit a tervezet 
nyújtani óhajt (400 frt.) sokkal jobb a mostani 
állapot, a midőn a lelkész adminisztrátort vagy 
segéd-lelkészt tarthat. A nyugdíjazás lehet fegyver 
szemben a lelkész önállóságával, bizonyos hatalmi 
körök kezében. Többen felszólaltak megnyugtatni 
óhajtva a kedélyeket, hogy ez eset nem állhat elő. 
Az egész értekezlet eredménytelenül osztott el. Ez 
már á harmadik hivatalos próbálkozás. Ne csudál- 
kozzanak hát, ha az egyérzelmű papság tömörül 
és gondoskodik más értekezletről, hogy az egyházi 
élet fontosabb kérdéseiről komoly eszmecserét foly
tassanak.

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

G. P. T. K. A czikket m egkaptam , de helyet ezen 
számba sehogysem szoríthattam, A múlt számba későn érke
zett, pedig akkor lett volna igazán aktuális. Más formában 
m áskor lehet közölni.

K. Gy. S. Jobb lesz a czikket nem közölni; mert sze
mélyes bosszúra vinnék vissza azt s ilyesminek nem sze
retném megnyitni lapomat.

Többeknek. A könyvismertetések a könyvek bekül
dése sorrendjében közöltetni fognak.

P. Sz. A halottak iránti kegyelet minden nemesebb 
lélek szivében él. Hizelegni az élőknek s nem méltatni a 
halottak művét, az alacsony lelkek biztos ismertető jele!

H átralékos előfizetőinket újból is kérjük 
hátralékaik beküldésére. Az év már vége 

felé közeledik.
Nyomatott, B.-Csabán Rovázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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K özpon tosítás
A központosítás centralizaczio a 19-ik 

század egyik jelszava. A világi, politikai 
téren látjuk eredményeit. Egyes orszá
gok rendkiviilnagy gondot fordítanak fő
városaikra. Fényes központok alakulnak, 
nagy városok ragyogó palotákkal, nagy
szerű kényelemmel és pompával — a vi
dék anyagi és szellemi ereje a fényes 
központokba vándorol és sokszor köz
vetlenül e központok mellett ott dísze
legnek a szegény elhagyatott koldus fal
vak ! A központosítás világi előnyeivel 
és hátrányaival nem foglalkozunk.

A világi térről az egyházi térre csa
pott át a központosító hajlam és elv. A 
róni. kath. egyház már régi időktől fogva 
a központosítás barátja és feltétlen híve. 
Hiszen ott meg van régi időktől fogva a 
központi hatalom, a pápaság, a melytől 
nyeri szentesítését minden egyházi moz
galom s a honnan indul minden rendel
kezés, minden irány: onnan jön a szentté 
avatás és kiátkozás.

A központosítás nem evangélikus elv. 
Az egyes országos egyházak egymástól 
függetlenül alakultak s nem is keresték 
a külső központot — mert a szellemi 
központra, a Jézus Krisztusban vetett élő 
hitre, helyezték a fő súlypontot. Az egy
ház szervezet tökéletesítésére nagy súlyt 
nem is fektettek. És tényleg gyarló szer
vezet és kevés paragraphus mellett is vi
rágzott egyházunk. Akkor vívta legdi
csőbb csatáit, midőn árván s elhagyatot
tan küzdött a világon s a hatalom külső 
kedvezéseit nem élvezte.

Hazai ág. h. ev. országos egyházunk 
egészen a legújabb időkig nem volt a 
központosítás hive. A hány egyházkerü
let, annyi egyházkormányzó legfőbb fó
rum voit a múltban. Az egyetemes gyű
lés kezdetben csak közös értekezlet volt, 
s egyedüli czélja az egyház védelme volt. 
Az 1891 93-ik zsinat megteremtette a
központi hatalmat, az egyetemes gyűlést, 
élén az egyetemes felügyelővel, a ki a 
zsinati törvény szerint „kormányozza és 
képviseli az ágost. hitv. evang. egyházat.“ 
Itt az egész egyházszervezettől elütő ug
rást látunk. Mig a gyülekezettől egészen 
a kerületig ikerelnökség kormányozza 
az egyházat, tulajdonképen a lelkész, az 
esperes, a püspök; mert hisz azoknak jut 
ki a munka javarésze; addig az egyete
mes ág. h. ev. egyházat az egyetemes 
felügyelő k o r m á n y o z z a  és ké p v i 
s e  1 i s a legidősebb püspök csak külső 
disznek van oda téve az iker elnöki szék
be. A múlt évben egyetemes gyűlésileg el
fogadott ügyrend még a zsinati törvény
ben kifejezett minimumot is elvette a 
legidősebb püspök kezéből, midőn tulaj
donképi elnökül tette az ág. ev. egyház 
kormányzóját és képviselőjét.

A zsinati törvények létrejöttekor, épen 
az egyetemes felügyelőről szóló szakasz
nál, egy esperes közbe kiáltott: „nem kell 
világi pápa.“ — Es e felkiáltásban volt 
igazság s kár, hogy a közbekiáltó állítá
sát ki nem fejtette. Mert a régi egyet, 
gyűlés felügyelő s az új között körülbe
lül olyan a különbség, mint a régi római 
presby ter és a pápa között.

Mi nem tartjuk azt okvetlenül szűk-



ségesnek, hogy az egyház külső szerve
zetét lelkész kormányozza; mert hiszen 
a lelkészi öltöny még magában véve nem 
garanczia a belső papi érzületre, a mint 
azt ma napság oly sokszor tapasztaljuk 
és gyakran u. név. világi urainknál is 
itt-ott különösen a múltban, találunk igazi 
papi lelkiiletet. Igazat adunk a szellemes 
Müllernek aki azt mondja: „Ich habe in 
diesen dreizehn Jahren, da ich der Kirche 
Gottes gedienet, manchen guten Theolo
gus beim Politikus, und manchen argen 
Politikus beim Theologus gefunden (Dr. 
H. Müllers geistliche Erquickstunden.) Mi 
abban, hogy esetleg nem theologiai ké- 
szűltségű férfiú kormányozza az ev. egy
házat, sérelmet nem látunk. A határozott 
kyriarchia abban a paragraphusban (159. 
§.) nyilatkozik meg, mely szerint az ág. 
h. ev. egyháznak csak világi férfiú lehet 
főkormányzója és sohasem lelkész. En
nek ellenkezőjét, hogy t. i. egyetemes 
püspök kormányozza az egyházat — a 
világi urak hierarchiának nevezték. De 
a kyriarchia ezen szentesitése ellen nem 
hangzott el azon főesperesi közbekiál
táson kivűl más szó — a papság mint 
rendesen, a hol nincs szó tisztelgésről, 
hallgatott. Tehát a mi egyházunk nemiga- 
zolhatólag a szentirással, hitvallási köny
veinkkel a keresztyén egyház eszméjével a 
lelkészt kizárja a legfőbb kormányzatból. 
Minő inconsequentia — esperes és püspök 
csak ténylegesen lelkészkedő egyónlehet 
— de a legfőbb kormányzó, lelkész nem 
lehet, annak világi férfiúnak kell lennie ! 
Az egyetemes felügyelő kezébe adott a 
budapesti zsinat egy oly hatalmat, a mi
nővel eddig, a mióta egyházunk fennáll 
e hazában, az soha sem birt. Ezen hatal
mat szabály rendeletileg még bővithetni le
het. Ha viiágias és szenvedélyes férfiú ülne 
az egyetemes felügyelő székében, képzel
hetni minő veszélyt jelentene ez egyhá
zunkra nézve! Az egyház, üdvintézet 
helyett, politikai eszközzé és a hiúsko- 
dás areopágjává alakúihatna át. A jogokat 
és kötelességeket már a zsinati törvény
ben körül kellett volna Írni s nem bizni 
azt egy igen könnyen változtatható sza
bályrendeletre.

A központosítás az utolsó budapesti 
zsinattal kezdődött s azóta tovább fejlő
dik s nem tudjuk, hogy hol fog az meg
állapodni — ha a gyülekezetek és egye
sek annak útját nem állják. A központi 
hatalom ott, a hol igazán a gyülekeze

tekkel együtt érez, lehet még áldás is, 
de a mi háromnyelvű egyházunknak iga
zi veszedelme. Egy idegen a gyülekeze
tekkel nem érző hatalom fog intézkedni 
a gyülekezetek felett; mert hiszen bár 
megvagyon írva, hogy minden jog a gyüle
kezetektől ered, hogy minden fontosabb 
kérdésben meghallgatandók a többi egy
házi testületek : ügyes törvény magya
rázók mindezen kitünően áttudnak esni, 
megmutatta azt az arányositási törvény 
is. A vagyonjogi kérdések megoldása csak 
most kezdődik — de hát csak perleked
jenek az esperességek és kerületek, az 
egyetem hatalma áll szilárdan, megmoz- 
dithatlanul !

Az egyetemes közgyűlés sokszor 
pár perez alatt határoz az egyház életé
nek mélyébe nyúló ügyek felett. Oly 
egyének döntenek ott nem egyszer, kik
nek az egyházi szerepléshez a kereszt- 
levélen kívül más képesítésük nincsen 
— s kik a jogi téren talán kapaczitások, 
de nem élnek igazán a gyülekezettel s 
nem ismerik a három nyelvű egyház se
beit és betegségét, szükségét és veszedel
mét. A központi hatalmat növelte a köz
alap is, s újabban növelni fogja az egye
temes nyugdíjalap is. Mindent központivá 
tesznek, még a beírnisszió is csak köz
ponti lehet. Az egyházak beszolgáltatják 
nehezen összegyűjtött filléreiket — s a 
közalapból majd segélyeznek misszioná
riusokat, kik sehol sem misszionálnak, 
lapszerkesztőket, jogakademiát — mig a 
gyülekezet népiskoláját, mely az egyház
nak igazán veteményes kertje, feladni 
lesz kénytelen. Csak idő kérdése, hogy 
a segély kiosztás is egészen központivá 
lesz s a hatalom be lesz tetőzve, lesz 
egy egyházi parlament, melynek uralma 
örök időkre meg lesz állapítva s melyet 
még úgy sem lehet majd megdönteni 
mint a világi téren örök uralmúaknak fel
tűnő parlamenteket.

A folyton növekvő központosítás el
len kell törvényes úton, törvényes eszkö
zökkel, közös erővel, öntudatosan küzde- 
nünk s előkészíteni okvetlenül egy új 
zsinat útját, melynek feladata leend a he
lyes és egyházunk elveinek megfelelő 
decentralizáczio. Nekünk egyházi téren, a 
legkissebb gyülekezetben is, központot 
kell teremtenünk, a helyes hit és egyházi 
élet központját. Ha e kis központokat el
hanyagoljuk, egy szép napon arra ébred
hetünk fel, hogy azon jelzett központi
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hatalom, megragadva az alkalmat, zsina
tot rögtönöz és Keresztül viszi az uniót 
s megsemmisíti a történetinevet, a három 
nyelvű egyházat. Rémeket látunk, azt 
fogják mondani sokan. A zsinat megte
remtette az egyetemes gyűlés hatalmát s 
ha e hatalom oly féríip kezében lesz, a 
ki az uniót élet czélul tűzi ki, meg lesz 
az is, a mint meg lett az arányosítás. A 
zsinat az egyetemes felügyelőt— az ev. 
e g y h á z  k or m ány z óját  és képviselő
jét nem kisebb hatalommal ruházta fel 
az egyházi téren, mint a minővel birt III. 
Frigyes Vilmos, a porosz unió létesítője. 
Meresz férfiak nem rettennek vissza a 
nehézségektől, különösen, ha látják, hogy 
oly dolgok is sikerülnek, melyeket senki 
sem akart s a többség mégis megszava
zott Nines semmi lehetetlen a nan alatt, 
ez vonatkozik különösen elárvult egy
házunkra. Ma még csak a tudomány fő
papjai hangoztatják az uniót — holnap 
már a főkormányzók is követhetik őket. 
Azért hát ébren legyünkés vigyázzunk a 
gyülekezetben — hogy az ostrom készen 
találjon a vész napjaiban !

Sz. L.

K itísoités,
a lelkészi hivatás végzésetek  főveszélye a 

jelen korban.
Irta Walz K. főegyháztanArsos

n a r i i K t a d t b u n .♦
Kngedf-lyezott fordítás.

(Vége.)

A jelenkorban nehéz benső embernek lenni 
és maradni. De nem lehetetlen. Jelenleg sokat bő
széinek Kriszus képéről, melynek legyőzhbtlen be
nyomást kellene reánk gyakorolnia. Hár csak ko
molyan vennénk ezt s Krisztus igazán alakot öl- 
teno mi bennünk! Akkor Krisztus azon törekvóso, 
hogy keresse és üdvözítse azt, a mi elveszett, a 
mi törekvésünkké lösz és az ő eszköze, az ev. 
hirdetése és közlése az önfeláldozó szeretetben, a 
mi eszközünkké lesz* hivatásunk végzésében. Do 
Krisztus működésének eredményét is elfogadjuk, 
és nem fogunk idegenkedni attól sem, hogy ő e- 
gyeseknok elesés, másoknak ielcmelkedésro szol
gált. A „botrány“ molyét Krisztus előidézett csak 
a külsőségnek szolgálhat megütközésül, mig a b e l
sőségnek arra szolgál, hogy azzal bitót bizonyítsa

és megerősítse s csatlakozzék hozzá. A külsőség 
önkényes várakozásban és csalódásokban ól. A 
bensőseg nem csalódhatik, mert hiszen ő alkotja 
az életet.

Harcsak minden lelkész ily benső ember len
ne! Az evangeliom öumegától oly hatalmat és be
folyást nyerne, a minőt neki a legnagyobb külső 
mozgékonyság és tevékenység som szerezhot Ke
resztyén jellemeit az egyedüli igaz képviselői az 
evangoliomnak, minden gondolatunknak törekvésünk
nek, imánknak oda kellene irányulnia, hogy ilyenek- 
fejlődjenek és képződjenek. Ily értelemben csatla
kozunk egy kiváló egyházi férfin azon szavaihoz: 
„Templomokat epiteni szép dolog, dj talán még 
becsesobb lenne 30 templom helyett 30 komoly, ke- 
rosztyén egyéniséget koltoni!“

Természetesen kevés az, a mit e tekintetben 
az emberek tehetnek. De segítő szolgálatokat min
den szerénység mellett mégis csak tehetünk. Ha 
például azon férfiak, kiknek a fiatal theologusok- 
ra, mint azok tauilóinak, befolyásuk van, épen 
az elhatározás érőiben szem előtt tartják, misze
rint nem csak ismeretnyújtás az ő feladatuk, a 
mely ismeretnyújtás nem is ehatározó mozzanat 
a fiatal theologus fejlődésében, hanem az egész 
ember, a hatni igyekszenek a benső ember fej
lődésére is, hogy a keresztyén benne kifojlődhess- 
sók, úgy személyes bofolyásuk következtében a fej
lődő személyiség I megnyilatkozhatik és a benne 

! levő jó rész .előretörhet, a moly szeretetteljes ápolás 
nélkül talán örökre elveszne. Hogy az akadémiai 
taaiió mily szép lelkigondozást gyakorolhat, arra 
nézve bizonyságéi szolgálhatnak nem csak a múlt 
idők példái, hanem azon előadások is, melyekben 
a jelen korban egy egyetemi tanár a mi személyes 
viszonyunkat a lelkészi hivatáshoz a fiatal theolo- 
gusoknak szellemesen, nemesen és dicsőén tar- 
gyalja.

Kpen úgy nagyon is szükségük fiatal kezdő 
lelkészek, hivatásuk kezdetén, hivatásuk utjának 
első bizonytalan lépéseinél az öregebb, tapasztal
tabb kartársak gondozását. Az ő benső életük még 
többnyire fejletlen, lelki tapasztalatuk nem eléggé 
erős s körülettük a közuapias s átlag nem lelki 
környezőt, a mely az ösmert ólettörvény szerint 
inkább a magasabban állót magához vonja, 
mint sem az által magát felemeltetni en
gedné.

Felfogható tehát, hogy újabban a segédlel- 
készkedést oly irányban szeretnék átalakítani, hogy 
az idősebbek befolyást gyakoroljanak a fiatalabbak
ra. De» hát törvények nem hoznak elő életet. 
Nem rendeletek, hanem egyéniségek után éhezik a 
kor.

ITa már a rendeletekot megemlítettem, szabad 
legyen megemlékeznem a hatóságok állásfoglalása 
ról is szentben a lolkész hivatalos működésével*
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mivel nem ritkán hallani azon szemrehányást, 
mint ha azok magatartása nem igen mozdítaná elő 
a lelkészkedés bensőitósét és mélyítését. Ezen szem
rehányás csak akkor lenne jogosult, ha a ható
ságok a prédikálás és lelkészi gondozás megítélé
sénél általános jogitételek formális mértékét vagy 
az opportunitás külső tekinteteit alkalmaznák. 
Ezen szemrehányás nem jogosult, ha a hatóságok 
épen arra ügyelnek, hogy a pasztorális hiva
talos tevékenységben meg legyen a szabadság mo
mentuma, vagy is lelkiismeretünk lekötöttsége Is
tennel szemben, a mely emberi törvényszék elé 
nem állítható. Mégis a hatóság beavatkozása az 
általánosra való tekintettel s az egyéni jogok védel
me szempontjából, vagy a lelkész hivatalos tévé- 
kenységének fogyatékos erkölcsi jellege miatt, sokszor I 
szükségszerű. Csak a keresztyén szeretet és bölcse- j 
ség magas mértéke, úgy szintén azon törekvés, 
hogy minden esetet az Isten igéje alapigasága 
és az egyház elvei szerint Ítéljen meg, óvhatják 
meg a hatóságot attól, hogy a legb6nsőbb külső. 
itését elő ne mozdítja. Mindannak daczára összeüt
közések elő állhatnak. Azért az egyházi hatóságok 
ép úgy mint a lelkészek szükségük azt, ihogy az 
apostol szavai szerint érettük imádkozzunk és kö
nyörögjünk. Áz egyházi hatóság elvárhatja, hogy, 
méltányosan ítéljenek felette s megfigyeljék, misze
rint a dolgokat külömbözőképen fogjuk fel a sze
rint, ha azoknak csak egyszerű szemlélői vagyunk 
vagy azok felelősségét is viselni vagyunk kényte. , 
lenek.

Mindezek után nem f og az trivialitásnak fê  
tűnni, ha ezen összefüggésben hangsúlyozom: mind, 
nyájunknak elöljárók, alattvalók, tanítók, hallgatók, 
nak egyaránt keresztyéneknek kell lennünk, vagy is 
oly embereknek, kik Krisztus szemeivel néznek a 
világra, az ő érzületével Ítélnek, az ő kezeire néz
nek és őt kővetve járnak. Keresztyéneknek kell 
lennünk minden affektálás és hamis felbuzdúlás 
nélkül, akként, hogy a keresztyén viselkedés termé
szetünkké váljék. Akkor bizonyára hatni fogunk 
és pedig vonzólag azokra, akik velünk őszintén 
akarják a jót s eltaszitólag azokra, kiknek lényük 
hamis. A k k o r  I s t e n  ü g y é t  k é p v i s e l j ü k  a 
v i l á g b a n  s ez a l e l k é s z n e k  fő f e l a d a t a .  
Neki úgy kell magát tekintenie mint azon férfiú
nak, a kinek Isten kezébe adta országának zászla
ját, hogy azt a reábizott lelkek seregében előlhor
dozza, kicsavarni ne engedje mindaddig, mig a 
halál hideg kezéből ki nem ragadja. Mivel tehát 
az intést és útmutatást csak egytől nyeri — épen 
azért bensőleg nyugodt s ment minden '•izgatott
ságtól. Minden egyes dologban az utat pontosan 
nem is ösmeri, a mely a nagy végczélhoz vezet, s 
mely felé törekszünk; mert Isten az ő haditervét 
csak nagy vázlatokban jelentette ki nekünk. De 
épen azért a lelkész nyugodtan s megfontolással vizs

gálja meg azt, a mi uj tüneménykép lép fel előtte. 
Mégis mihelyt az egyházi és vallási fejlődés az 
evangeliom szellemével egybehangzó valóságos 
haladást észre veszi, nem fog a jobb ismeretnek 
makacsúl ellenszegülni. De minden esetben tudja 
az evangeliom hirdetője, hogy neki mind halálig 
hűnek kell lennie s azért magányos sötét éjszaká
kon, viharban ép úgy, mint verőfényes kedvező 
időben, őrtállását fel nem adja.

A mi az evangélikus lelkész hűségét illeti, 
azt hiszem, hogy még ma is aláírhatjuk azt, a mit 
errőla reformáczió egyik előharczosa 370 évelőit irt.

Eberlin János Jakob János leipheimi lelkész
hez intézett levele, mely 1525-ben Wittenbergben 
nyomtatásban is megjelent arról „miként viselked
jék az Isten igéjének hirdetője minden cselekvésé
ben“ a legrégibb evangélikus pasztorális theologia. 
Legyen megengedve kis szemelvényt közölnöm 
abból. E szemelvény szemlélteti azt, hogy mit ér
tünk mi a lelkészi hivatás belső felfogása és gya
korlása alatt.

Eberlin azt Írja: „Az evangélikus lelkész az 
embereket Istenben Krisztus által helyezendő bi
zalomra vezérli s jótékony kedélyre felebarátaink 
iránt.“ Azért: „mindennap nehány órán át, ha jól 
esik, olvasson a szentirásból. Amit ott olvas, azt 
magára vonatkoztassa, mert legiokább reá vonat
kozik az. Testén, lelkén uralkodjék Isten igéje szerint. 
Tanácsot, vigaszt, segítséget a szent Írásban keres
sen ........... De minden leczke előtt nagy szorga
lommal olvassa a „loci communes theologici“kát. 
Más szellemi gyakorlataiban is, az emberi tudo
mány, művészetek, jogok g/ákorlatában is rendet 
tartson . . . .  Két dolog van, melynek minden más 
tanúlást, teendőt meg kell előznie: az áhítat és a
testvér b a ja ............Ne legyen előtte semmi sem
oly fontos, mint a buzgó, komoly, szívből jövő, 
bizalomteljes ima önmagáért és hallgatóiért . . . . 
Kiváló gondot fordítson a megszomorodottak vi
gasztalására . . . .  A lelkész legyen az elszomoro- 
dottak, aggódók utolsó menedéke e földön, külö
nösen a lelkiismeretet érintő dolgokban....................
Ó mily drága ember az, a kinél mindenki tanácsot, 
vigaszt, részvétet, hűséget, hallgatag szájat, keresz
tyén, szerető szivet találhat bajában és kísértései 
perczeiben . . . .  Ne legyen egy ember sem gyü
lekezetében, a ki szolgálatot, tanácsot, vigaszt, se
gélyt ne nyerjen tőle . . . .  De reménységét em
berekbe ne helyezze, őrizkedjék attól, hogy urakra, 
község vagy városára bizakodjék; mert külön
ben Isten megszégyeníti őt., Bízzék egyedül Isten
ben s az mindenen átvezérli békével és becsü
lettel.“
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I R O D A L O M .
[)r. Miller J. R .: Csendes órák. Segédkönyv 

a bibliának az életbe átvitelére. Forditotta Szász 
Károly. Budapest, kiadja a magyar protestáns 
irodalmi társaság 1897. 237 lap. Ára csinos 
kötésben 1 írt.

Igen olcsó és gazdag tartalmú könyvet 
adott ki a prof, irodalmi társaság a fentjelzett 
műben. Gazdag bittapasztalaton alapuló tartalma 
elsőrendű aszketikus könyveink tárházát sza
porítja. Kedv s könyv az, melylyel csendes 
óráinkban lelki örömmel foglalkozhatunk. Ajánl
ható jutalom könyvül az érettebb ifjúságnak. 
Theologusaink is áldással olvashatják azt — 
sokkal inkább mint a .nirvána* és „tao“, ben
nünket nem érdeklő s reánk jelentőséggel nem 
bíró tanait.

Kedvesen lepett meg ez angol eredetű 
aszketikus könyv józan tartalma; mert az angol 
vallásos irók könyveit bizonyos kétkedéssel 
vesszük kezünkbe az azokban lépten nyomon 
megnyilatkozó excentrikus tartalom miatt. Miller 
könyve nem tartozik ezek közé.

A mű 24 fejezetre oszlik. Már maga fijeje- 
zetek czime is ügyesen van feltéve. A V ll-ik fe
jezetben, tárgyalva a czélt nem érés áldását, azt 
mondja: .A z Isten áldása folytonosan velünk 
van azzal, hogy nem enged oly ant cselekednünk, 
a mit akarnánk. Keresztül húzza világi nagyra- 
vágyásunkat, mert azt elérnünk, a mire vágy
tunk, erkölcsi veszedelmünkre válnék, vagy 
jellemünkre foltot vetne. Egyik gazdagságra 
szomjazik, de eme törekvésében megbukik: pa
naszkodik csalódása H bukása miatt, szerencsétlen 
spekuláczió meghiúsultán s most boldogul más 
kevésbé iparkodó, kevésbé lelkiismeretes em
ber, míg ő csődbejut. Még azt is feszegeti, hogy 
Isten útai nem következetesek, mérlege nem 
egyenlő. Pedig kétségtelen, hogy épen azok a 
balesetek, melyekért zúgolódik, épen javára 
szolgáltak. Az Isten tudta, hogy tervei valósu- 
lása lelki életében sokkal nagyobb kárt tett 
volna. A legnagyobb áldás, mit neki Isten adha
tott, az volt, hogy ne engedje őt czélt érni terveiben 
s gazdagsághoz jutni. Czélját érve, kevély, szív
telen, telhetetlen és rideg szivű lett volna; bűnös 
eszközökhöz nyúlt volna vagyona gyarapításá
ra, vagy fényűzése s pazarlása által nyomorba 
sülyedt, volna vissza, mélyebben mint a közép
szerű jólétben volt, melyből nagy erőfeszítéssel 
emelkedett ki. íg y  áll a dolog minden emberi 
nagyravágyással.

Hivatásunk megtalálása czimű fejezetben 
méltatja a rendes, köznapiasnak nevezett hivatás 
kötelességeit s helyes evangélikus elvet fejt ki, 
a midőn azt mondja:„ Semmi sem lehet hitvány

vagy közönséges, mit a nagy Isten tervez és 
körvonaloz teljes szabatossággal. A legalacso
nyabb hely e világon, 4irra az emberre nézve, 
kit Isten arra állított, ép oly dicső rang és 
állás, mint egy angyal széke, miután Isten a 
maga képére és hasonlatosságára alkotta azt, a 
kit abba helyezett, kiszámithatlan czélzattal,“ 
Majd ekként folytatja .E g y  fiatal iskoláslány
ka aggódik éléte kötelességeinek feladata fölött: 
lépjen-e a missziói vagy tanítói pályára, vagy  
szentelje magát a házi dolgoknak? Legalább öt 
eszendőbe telik, mig előkészítő pályáját bevég- 
zi. Világos, hogy most még semmit sem szükség 
tennie s nem bajlódnia azzal a kérdéssel, a mely 
neki ily aggályt okoz. Mostani köte essége csak 
az, a mire ez idő szerint szüksége van: ez pedig, 
hogy jó alapot vessen általános művelődésének.

A mi végleges hivatásalesz az életben, azt k i
mutatja neki Isten a maga idejében; jövő. hivatá- 
sáu aggódnia felesleges, mert az úgy is világos. 
Csak végezze jól mindennapi feladatát, napjait 
szorgalmas tanulásnak szentelve, A mindennapi 
közönséges kötelesség az az út, mely fölfelé- s 
az égbe vezet.“

A nyelv hatalmáról szólva, ellensége a 
modorosságban és liturgikus szólamokban jelent
kező keresztyén»ígnek s azt mondja: „ 0  (Kri
sztus) legyen mintaképünk. A kegyesség szenvel
gése soha sem bűvöl meg, az csak a vallásos
ság torzképe. Nem szükség beszédünket ünne- 
pies szólamokkal tölteni be s mindenkire rátuk- 
máloi. a kivel találkozunk. De Krisztussal 
szivünkben azon legyünk, hogy valamit a Krisz
tusból közöljünk mindenkivel, a kivel beszé
lünk.

A könyvet többszöri olvasásnál is élvezhet
jük B szép olcsó kiállításánál fogva is* ajánl
hatjuk.

.K oszorú.“ A prot. irodalmi társaság népies 
kiadványai legújabb 31—40 számai 5 füzetben.

•Az e l s ő  fűzőt (31. s 32. sz.) „Hitért és ha
záért“ (51 oldal ára : 8 kr.) czimü Bethlen Gábor 
korában játszó történeti elbeszélést tartalmaz Ván
dor Deáktól.

A m á s o d i k  füzet (33. sz. 22 old. ára: 4 
kr.) „Dőro Márton folekezetnélküli akar lenni“ 
czim alatt egy népszerű apológiát tartalmaz a /o- 
lokezotnélküliség ellen. Irta Tapp Albert. Az egész 
egy beszélgetés Dőro Márton és ref. lolkésze között. 
Kívánjuk, hogy eredménye logyon ezen füzetké
nek. Azt hisszük, hogy itt-ott sokat tételez fel ol
vasója bibliaismerete tokintetébon. Nevezetesen ott, 
hol a lelkész Dőrét az egyház létezéséből az Ur 
feltámadásáról akarja meggyőzni.

A h a r m a d i k  füzet (34. sz.) czime: „De
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zső pap látomása“ irta Bányai Géza í 19’ old. ára:  
4 kr.) Verses alakban leírja egy lelkész látomását, 
melyben az Ur elvezeti őt a lázongó szegény nép 
közé, majd a gazdsg róm. kath. zenés misére, a 
pokolba, melynek neve „felekezetnélkül“ stb.

A n e g y e d i k  füzet (35-37. sz. 68 old. ára 
12 k r): „Rajzok egyházunk múltjából. Irta Diósi 
Márton.“ Jól és szép magyaros stílusban van megírva. 
A ref, egyház múltja iránt igen lelkesith et, ha néha 
nagyon is azonosítja a prot, vallást a liberalis 
hangzatos phrasisokkal. Erős fajérzet is nyilvánul 
benne, különösen az utolsó két fejezetben. Azt 
kérd i: igaz-e, hogy a magyar türelmetlen. Az igazi 
magyar eredetileg ami nézetünk szerint sem türel
metlen. De a más nemzetiségekből, különösen a 
zsidókból lett magyarok nagyon is türelmetlenek. 
És az ő példájok kezd már a köznópbeli igazi 
magyarra hatni, hogy ez is türelmetlen lesz a más 
nemzetiségű iránt és megkívánja, — mint a szerző 
is, hogy az feladja innividualitását és megmagya- 
rosodjók. Az ilyenek a szerzővel együtt a felvilá
gosodás dicsérete daczára is az egynyelvüség pá
pista elvének hódolnak.

Végül az ö t ö d i k  füzet (38—40. sz. 77. old. 
ára 12 kr.) tartalma „Bibliai kalauz.“ Irta Kenessey 
Béla. Szerinte „a törvénykönyv nem egyetlen egy 
kéznek a munkája, hanem több kisebb törvény
gyűjteményből és régebbi történeti műből van 
összeállítva.“ „Azok a törvények és elbeszélések, 
amelyek a Mózes öt könyvében vannak, különböző 
korban (a Kr. e. XI. századból az V. századig) ke
letkeztek.“ A királyok könyvei a babyloniaifogságban 
nyerték á mai alakjukat. Kár az ily kritikai u. n- 
„eredményeket“ népies kiadványokban a nép közé 
dobni. Mert aztán ne csudálkozzunk, hogy a „Bi
bel in der WestentascheMele szoczialista könyvek 
nálunk is jó talajra találnak. Ez a „bibliai kalauz“ 
megjárná majdnem mint a theologusoknak való 
tankönyv, de nem a népnek való. Aztán nem is 
lehet csudálkozni az ily megjegyzéseken, milyen 
az a 26. lapon : „Mekkora erőt adna a mi nemze
tünknek is, ha minden egyes tagja megvolna róla 
győződve, hogy mi is az Isten népe vagyunk s 
hogy nekünk örökké való hivatásunk van, mint 
nemzetünknek is.“ De hol van ez az Isten igéjében 
megírva ? Kár az Isten oly üdvtényeit — milyen 
Izrael kiválasztása is — a faj képzelet alkotmá
nyaival egy sorbaállítani, mertez blaszfemia. Külön
ben égy nép vagy ország sem arrogálhatja magának 
örökkévalóságot. Ez csak Isten népének és orszá
gának van megígérve.

A „Koszorú“ füzetjeit kizárólag ref. szellem 
hatja át. Nem szemrehányáskóp mondjuk azt, bár 
azt bizonyitja, hogy a „prot. irodalmi társaság“ 
ref. népiratokat ad ki, mig az evangélikusoknak 
saját „Luthertársaságukban“ kell erről gondoskod
ni. De bizonyítékot látunk benne azon igazságra,

hogy ily csinált prot. (és nem luth. vagy ref.) egy
letek vagy intézmények sem tudják a gyakorlat
ban a felekezeti korlátokat ledönteni, mert ez le
hetetlen. És ezzel az ily intézmények létjogosult
sága is kérdésessé válik.

— r.—

Égi manna. Budapest. Kiadja a vallásos ira
tokat terjesztő társaság. (382 old.) Ára szépen köt
ve : 60 kr.

Ezen kis könyvecske a német „Christliches 
Vergissmeinnicht“ mintájára készült. Az év min
den napjára van két bibliai vers, esetleg énekvers 
és egy megfelelő üres lap, melyre az ezen napon 
született rokonok barátok stb. beírhatják nevüket, 
úgy hogy az embernek ezen könyvecskében van 
emlékkönyve, melyben egész baráti körének szü
letési napjai együtt vannak. A czím „Égi manna“ 
nem felel meg oly jól ezen czélnak, m inta német 
czím. Az ember inkább imakönyvre gondol. Ma
gyarnyelvű családoknak melegen ajánljuk ezt a 
könyvecskét.

—g—

^Evangelische Blätter aus Ungarn" 1-ső 
száma megjelent Okt. 31-én.

Üdvöt és békét kívánva az olvasóknak kifejtik 
programjukat Jausz Vilmos ev. luth. és Szabó Ala
dár ev. ref. tanárok. A programm czélja megösmer- 
tetni i g a z  v i l á g í t á s b a n  a hazai egyházi ál
lapotokat a külfölddel s fenntartani, éleszteni a test
véri viszonyt. Tény az, hogy ez egyhitű testvérek 
együvé tartozásának érzetét fejleszteni kellene — 
mert hiszen a hit) terén nem., szabad politikai és 
nyelvi válaszfalnak létezne. Örvendetes tudomásul 
vesszük, hogy a lap positiv keresztyén alapon áll s 
hogy e positiv táborba olyanok is belépnek, kik 
egykor a megboldogult protestáns egylet tagjai va- 
lának. Egyházunk tagjai e küldföldnek szánt lap
ban az „ev, luth“ jelzőt használják, holott a belföl
dön ezen czímet perhorreskálják. E kettősséget 
már megszoktuk s a helyes consequentiát magunk 
számára levonjuk.

Az első szám sem nyújt helyes képet egyházi 
állapotainkról. Eltekintve egyes téves adatoktól — 
az igaz kép elhomályositását nem abban látjuk, 
a mit a lap ír, hanem a miről hallgat, a miről 
nem ír.

Jausz Vilmos a hazai ev. luth. egyházról egy 
sovány vázlatot ir. Azt mondja, hogy az 1891-93- 
iki zsinat a 100 éves szokás jogot kondifikálta s el
hallgatja e zsinat nem egyházi, hanem politikai 
motívumait, melyek folytán e zsinat a hazai luth. 
egyház leggyászosabb lapjai közé tartozik. E zsi
nat politikai vétséget egyházi vétségnek deklarált 
s oly rendelkezéssel bir, a minőhöz hasonlót az 
egész világon nem találunk. Eltörölve a nyelvek 
szerinti gyülekezet elnevezést a legnagyobb zavart 
okozza mindenfelé s egy erőszakos tollvonással 
megsemmisített minden történelmi jogot. Ezért azu
tán pld. a budapesti legrégibb gyülekezet többó 
magát német gyülekezetnek nem nevezheti s kény
telen lesz a régi históriai név helyett „az első eme
leti egyház“ nevet felvenni. (A deáktéri papiak 1-sŐ
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emeletén van az egykori német egyház lelkészi hi
vatala) Fájdalommal jelenti a szerző, hogy az 
etdélyrészi ág. h. ev. országos egyház nőm fogadta 
el a budapesti zsinat meghívását s ebből azt lehetne 
következtetni, hogy ennek csak a szászok okai r 
nem a mi egyházunk politizáló jellege, mely lehe
tetlenné tette a belépést — ha csak önmaguk 
egyéniségét megsemmisíteni, egyházukat tabula 
rásavá tenni nem akarták. A czikk iró szól az ev. 
egyház kerületi és osperességi felosztásáról; do egy 
szóval sem emlékszik meg az arányosításról, mely 
pedig a mi specialitásunk — s ha felosztásunk tér
képét közli, talán a külföldről tanulmányozni jöttek 
volna a tudósok ; mert ilyesmit a földkerekségén 
találni nem lehet, ehhez fogható esemény nincs s 
mionk a dicsőség, hogy mi ilyesmire is kénesek vol
tunk ! Azután hallgat azokról a bajokról, melyek 
ezen „kiváló“ mű erőszakos végrehajtása után be
következtek. Hallgat a számtalan vagyonjogi pör- 
ről, a politikai üldözések egész sorozatáról, a testvér 
harczról, a lelkész hiányról és annak igazi okairól.

A lap utolsó oldalán az áll, hogy a tót val
lásom irodalom terjesztéséről a Tranoscius egylet 
gondoskodik. Ez a tévedés a jövő számban való
színűleg helyre lesz igazítva, azon históriai bot
rány megemlítésével, hogy ez ogyletct az egyete
mes gyűlés nem hagyta jóvá! Úgy látszik, hogy 
a szerkesztők sem tartották ezt lehetségesnek 
mint egyháziasan érző férfiak.

Igen érdekes, hogy miként ir e lapról egy 
külföldi egyházi nép lapban a lap egyik barátja. 
A Stuttgarter Ev. Sonntagsblatt 42 ik számában 
azt olvassuk: Magyarországból jelentik, hogy ott 
októbor hónapban „Blätter aus Ungarn“ ezimű 
lap fog megjelenni. A novozett lapnak ezélja 
kiválóan az lesz, hogy külföldi testvéreinket egy
házi állapotainkkal megismortesse és közelebbi 
érintkezésbe hozza Magyarország és Németország 
hívőit. Ezen tudósítással kapcsolatban igen kérnek, 
hogy jó keresztyén könyveket és hírlapokat küld 
jüníc s igy lehetővé tegyük az ev. nép és ifjúsági 
könyvtárak létesítését; inert az azelőtt virágzó 
szepességi ev. gyülekezetek, ezek az észak magyar
országi egykori védvárai a némot kultúrának, veszen
dő állapotban vannak. A németek száma a kiván
dorlás következtében fogy, katholikus tótok lépnek 
azok helyére. De még rosszabbul áll a vallási élőt 
azokban úgy, hogy egyes hivő lelkészek aggoda
lommal néznek a jövő elé. Még az egyháziasan 
érző komolyabb családokban is a vallásos és ko
molyabb irodalom egészen háttérbe szőrül. A köny
vek következő czim alatt küldendők: Biberauer 
Tivadar Budapest I. város major utcza 48.” Minden 
kezdet nehéz s elvárjuk hogy az „Kv. Blätter“ hű 
képet nyújt állapotainkról. Nem veszi ezen kriti
kánkat sem rósz néven.

Síöts Farkas: Emlékkönyv a magyar prot. 
irodalmi társaság 1897. május 19-én Pápán tartott 
első vándorgyűléséről. (Prot. Szemle 6 sz.)

Ezen füzet tartalmazza az ezen alkalommal 
elmondott beszédeket, felolvasásokat. Az első Antal 
Gábor dunántúli ref. püspök “egyházi“ beszédjét 
tartalmazza. Olyan egy egyházi beszéd az, amilyent 
templomban hallani nem volna szabad. Nincs ebben 
semmi vallásos egyházi hang, hanem mindvégig 
általánosságokban, nagyhangú phrázisokban mozgó 
értekezés az, melyet ellehot mondani valami aka

démiai gyűlésen, de nem épülésnek szánt templo
mi istentiszteleten. Ezen beszéd mutatja, milyen 
nagy a hitbeli szegénység a ref. egyházban is. Azért 
csodájuk, hogv Sz ibó Aladár a „Hajnalban* lévő 
„spokulum veritRtís“ sokszor oly kitűnő rovatában 
nem méliatta figyelmére ezen u. n. „egyházi 
beszédet.“ * ,

Gyurátz, ev. püspök elnöki megnyitó beszéd
je a lelkesedés hangján lerajzolja az írod. társa
ság feladatait az anyagias korszellemmel szemben.
A titkári jelentés után a magyarázatos-biblia kia
dására vonatkozó bizottsági javaslat foglal helyet. 
Ezen vállalattal szemben mogakarjuk tartani skepti- 
kus álláspontunkat, míg nem leszünk biztosítva, hogy 
határozott positiv szellemben lesz szerkesztve és 
nem lesz a „semmiféle“ theologia szellemének lerako
dási helye. Különben örülünk, hogy a bizottság nem 
állt azon bizony teljesen elvetendő álláspontra, hogy 
akár a gyülekezetek, akár a lelkészek köteleztessenek 
a mű megrendelésére. Ez már csakugyan czent- 
ralizált egyházi hatalmunknak nem hivatása, hogy az, 
ilyen módon megadóztassa az úgy is eleggé megter
helt gyülekezeteket vagy lelkészeket. Es igaz. amit 
a bizottsági jelentéi mond, hogy „a hatóságilag 
kónyszuritett irodalom pártolás ellenkezik a dolog 
természetével,“ De mi a bizottság azon nézetét sem 
helyeseljük, hogy konventjeink egyházkerülotoink 
mondják ki a parochiális könyvtárak kötelező meg
alakítását 8 bírják rá a gyülekezeteket arra, hogy 
parochiális könyvtáruk számára a magyarázatos 
bibliát megszerezzék. Evvel -az előbb clutasitott 
eröszaki álláspontot a mollékajtón ismét becsem
pészik.

Hévész Kálmán „Czeglédi Istvánról“ s Bancsó 
Antal „az autonom erkölcsiségiről“ tartott felolvasásai 
után, mely utóbbi a német vallásnélküli erkölcsi 
mozgalom ellen irányul, Hegedűs evangeliomi szel
lemű elnöki zárszava bezárja az ünnepély sorrendjét.

Gotthold.

Jan Mocko : Biskup Joachim Katinka. Obraz 
jeho zivota, práce a utrpenTa. B. Csaba 1897. Nákla- 
dom evanj. cirkevného knikkupoetva. 130lap ára2Ukr-

Az egyháztörténet terén kiváló szerző kedves 
művel ajándékozta meg ev. tót népünket. Az ev. 
egyházi könyvkereskedés pedig azért adhatja oly 
olcsón a könyvet, mert a szerző jól megérdomolt 
mókájáért tiszteletdijat nem kért. E mü már a Cirk. 
Listben egyszer megjelent.

A jelen szomorú korszakban csüggedő népünk 
erősítheti hitét az oly.hitorős jellemek megismerése 
által, a minő volt a 17-ik században élő Kalinka 
Nem csak az üldözés elszenvedésében ismerjük 
meg Kalinka kér. jellemét .A szogóny püspök maga 
előtt látja a világ elösmorését és gazdagságát mégis 
egy porczuyire sem tántorodik el: megmarad sze
génynek, üldözöttnek ; de az árulás lejtőjére nem lép

Kalinka naplóját használja fel a szerző. Igen 
tanulságos az a beszélgetés, melyet vele Szelepesó- 
nyi érsek folytat, a ki hithagyásra szerette volna 
őt bírni. Meghívja ebédre a szegény foglyot s 
megmutatja nagy kincseit. Érdekes ez ebéd lefolyá
sának leírása. Szolepcsényi élénk részvétet mutat

- #
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a hitéért üldözött Ostrosics iránt s azt mondja 
Kálinkénak, hogy a nemes féfiú ezen szenvedését 
a h a l a d ó  ko r  és az á l l a m é r d e k e  megkívánják.

A mű nyelvezete folyékony, könnyen érthető, 
ajánljuk azt a gyülekezetben való terjesztésre. 
'Fájdalom, sok helyen a lelkésztársak még ilyesmire 
sem vállalkoznak, félve a világ ocsárlásától! Meg
szégyenítik őket azok a szegény felföldi fuvarosok, 
kik ezer életveszély között a múlt században behoz
ták gyülekezeteinkbe a külföldön nyomtatott aszke- 
tikus könyveket.

Der Friedensbote. Kirchliches Volksblatt 
für evangelische Gemeinden Augsburgischen Be
kenntnisses in Ungarn. Erscheint jeden zweiten 
Sonntag. Előfizetési ára egész évre 1 frt. Szerkesz
tő Schmidt K. J. pozsonyi lelkész. Kiadó Scholtz 
Ödön ágfalvi (Sopron m.) lelkész.

Az új német egyházi néplap előttünk fekszik. 
Átlapozva örömmel tettük le a lapot; mert arról, 
győzött meg, hogy egy régen érzett hiányt pótol  ̂
midőn hazai ev. német népünket egészséges táplá
lékkal látja el. Már az első szám arról tesz tanú
bizonyságot, hogy e lap határozott confessionális 
irányban lesz szerkesztve s nem fogja szaporítani 
a szin és jellegtelen néplapok számát.

Az egyes czikkek jól válogatottak. A „Sab- 
bathsbrecher“ czimű rövid elbeszélés amerikai izű 
s nagyon elcsépelt morális fejtegetés. Épen e téren 
is, amidőn küzdünk a vasárnap világias felfogása 
ellen, küzdenünk kell a szektárius, zsidós, törvó- 
nyeskedő felfogás ellen is.

Az egyházi események közül csak az épületes \ 
dolgokat közli s néplapban ez helyes szempot, külö
nösen, midőn nem czélja a lapnak a külföld informá
lása, mely esetben a teljes igazság közlése kívánatos.

Nagyon épületes czikket közöl Zábrák, sopro
ni lelkész egy kegyes, jótékony lelkületű nőről, 
Munker szül. Ramich Annáról. Az ily czikkek igen 
kívánatosak.

Melegen ajánljuk a lapot német ev. gyüleke
zeteinkben terjesztés végett.

Sz.

ISK O L A .
A sopronyi lyceum értesítőjét az 1896'7-ik 

tanévről Gombócz M. főgymn. és Pozvék S. theol. 
igazgató tették közzé. Az értesítő eleje az egész 
lyceum történetére vonatkozó közös adatokat tar
talmaz,' melyek közül kiemeljük, hogy ifj. istentiszte
let a tanári kar jelenlétében minden vasárnap tar
tatott, hogy az intézet e czélból 450 frton pedálos 
harmóniumot vett. Az Ur asztalához 2-szer járult 
az ifjúság s ezt családi jellegű deprekáczió előzte 
meg. A reformáczió napját, Melanchthon születése

400. fordulóját hálás kegyelettel ünnepelte az ifjú
ság. — A fögymnasium tavaly nem kevesebb mint 
5 uj tanárt nyert; a tanulók száma 429 volt, — 
vallásra nézve 854 evans. 20 ref. 20 kath. s 28 
zsidó; anyanyelv szerint 348 magyar, 65 német, 14 
tót. A theologiai intézetben 5 tanár 15 theológust taní
tott, kik közül 8 dunántúli, 4 dunáninneni, 3 pd. 
bányakerületi. — Van az intézetben: Magyar tár
saság, Gyorsíró kör, Theologiai önképzőkör, Főis
kolai ifjúsági zenetársaság, Lyceumi deáksególyző, 
Theologiai önsegélyző kör, Főiskolai ifj. gyámin
tézet — tehát elég egylet' *) — A lyceumi nagy 
könyvtárt Bancsó A. theol tanár, rendezte s a betű
soros jegyzéket a kerület 998 frt. költséggel kinyo
matta. — A befolyt kegyadományok s alapítványok 
összege 9 hold föld s 1845 frt. 09 kr. — A táp
intézetbe 324 tanuló járt (köztök 67 tanító képez- 
dei növendéké -  tanuló ifjúság segélyezésére, kü- 
lömböző czimen, összesen 7369 frt. 49 kr. fordit- 
tatott.

A soproni tanítóképző intézet értesítőjét az 
1896/7 iskolai évről Kapi Gyula igazg. szerkesztette. 
Az intézet az év elején Simkó Endre és László 
János személyében jeles uj tanerőket Dyert. A 
rendes tanárok szama 4, kik mellett 3 rendkívüli 
tanár működött az intézetben. Á növendékek 
száma 70 , kik egy r. k. kívül mind á. h. evan
gélikusok. Közülök 50 magyar, 17 német, 3 vend; 
53 dunántúli, 17 más kerületi, 58 növendék magá
ban az intézetben lakott. Az ifjak a „Pálfy“ kör
ben szép öntevékenységet fejtettek ki s 715 frt. 
ösztöndíjban részesültek. Az intézet mellett bota
nikus, gyümölcsöskert, faiskola és méhes is van. 
A soproni tanító képezde szellemére szép fényt 
vetnek az értesítő ezen szavai: „A tanári karnak 
gondja volt rá, hogy az intézet növendékei korán 
megtanúlják . . .  hogy az Urnák félelme minden 
bölcseségnek kezdete és hogy senki más fundamen
tumot nem vethet, mint a mely egyszer vettetett s 
az a Jézus Krisztus.“ A képezdével szerves össze
függésben álló g y a k o r l ó  i s k o l á n a k  55 növen
dék e volt.

A felső lövői á. h. ev. nyilvános tan in té
zetek 1896/7 évi értesítője, melyet H ö l l i g  Károly 
igazgató szerkesztett, magyar és német nyelven 
jelent meg. A 6 osztályú gymnásiumot 138 a 4 
oszt. reáliskolát 87, a tanitókédezdót pd. 40, az 
összes intézeteket th. 265 növendék látogatta. Ézek 
közül 165 ev. 12 ref. 1 unit. 60 r. k. 1 g. k. 26 zsi
dó, továbbá 144 magyar, 112 német s 12 tót volt. 
A tanárok száma 13, kik mellett még 5 kisegítő 
működik. Az intézetnek 17 képezdészen kívül 86 
benlakó növendéke volt, kik fejenként 1 tanévra 
300 frtot. fizetnek. Ez képezi F. Lövő főjövedelmi 
forrását; a Güstav Adolf egylet s gyámintézet 2420 
frt, 53 kr. segélyben részesítették ezen intézetein
ket. F. Lövőt melegen ajánlhatjuk azoknk, kik 
súlyt helyeznek rá, hogy gyermekeik a német nyel
vet alaposan megtanulják, s mivel újabban leginkább 
theológiát végzett tanárokat alkalmaz az intézet, 
remélhető, hogy azon erő. melyre a nagy Wimmer 
épitó alkotásait, újra elsőrendű tényezővé válik az 
intézetek nevelési rendszerében: az Evangéliom.

*) Csodálkozunk, hogy e sok egylet még nem vonta 
magára az egyetemes gyűlés figyelmét ?
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Luti», conferentia Berlinben. Október hó 
19-én és 20-án tHrtatott meg a poroszországi ovang. 
luthoránus egyház első átalános papi értekezlete. 
Talán nem lesz érdektelen e lap olvasói elölt en
nek lefolyásáról bővebb tudósítást venni egy ma
gyarhoni szem- és fültanu tollából, a ki velük együtt 
fájdalommal érzi hazai egyházi életünk, különösen 
pedig gyűléseink és* értekezleteink — tisztelet a 
kivételeknek — mély tespedését s a ki várva-várja 
ama pillanat bekövetkezését, midőn az egyértelmű 

ap8ág tömörül és gondoskodik más értekezletről, 
ogy az egyház fontosabb kérdéseiről eszmecserét 

folytassanak. Imádkozzunk, hogy minél előbb meg
valósuljon e törekvés! M i n t a s z e r ű  megtestesü 
lését a fent említett értekezlet lefolyása mutatja: 
Októbor hó 18-án este 7 órakor az értekezlet tag
jai, számszerint 59-en, úrvacsorára gyűltök össze, 
melynek mosható ünnepélyességét a berlini gyü
lekezet számos tagjainak részvétele is emelte. Sel- 
necker M. „Ach bleib bei uns, Herr «Jesu Christ“ 
kezdetű éneke után B r a c h  mann,  berlini supe
rintendens intézett mindenek előtt rövid beszédet 
hivatalbeli testvéreihez, Héberek XIII. 9 alapján 
azt fejtegetvén, mily szüksége van a lelkésznek 
erős szívre, melyet csak Krisztusnál és a vele való 
életközösségben nyerhet, majd felvetette a gyónási 
kérdéseket és kézfeltétellel megadta az absolutiót. 
Az ünnepi beszédet P f a ff, reinswaldei lelkész 
mondotta, Ap. czel XX, 28 alapján a papi hivatal fel
adatáról és igazoltságáról szólván. Az első részben, 
rámutatott a papnak legfőbb bűnére : az önzésre 
és dicsvágyra és a saját, valamint a gyülekezet bűnei
ről, de egyszersmind a Krisztusban nyert kegye
lemről való bizonyságtételt mondotta főfeladuiának 
A második részben a papi hivatal isteni jellegét 
hangsúlyozta ugyan, de nem hallgatta el a gyüle
kezetek jogait sem, melyek legbecaesebbike az, 
hogy szigorúan ellenőrizhetik, váljon a sz. irá* és a 
symbolikus könyvek tanitása szerint prédikál-e 
papjuk;; mert az evang.-lutheránus szabad egyház 
egyik sarkalatos törvénye, hogy a lelkésznek csak 
tiszta tant szabad hirdetnie. Más mint az egyház 
által elfogadott hitbeli meggyőződés hirdetése csak 

• zavart és romlást idézhet elő a gyülekezetben, me
lyet ez saját józanul felfogott érdekében meg nem 
tűrhet, a minek megakadalyozása tehát természe
tes joga. — Másnap kezdődött azutan a tulajdon
képi lelkészi értekezlet, melyet mindig közös ének
kel és az értekezletnek egyes, az elnöktől felkért 
tagjaitól szabadon mondott imádsággal nyitottak 
meg és fejeztek be. R o c h ol 1 R. egyháztanácsos 
rövid megnyitója után, melyben testvéri szeretet- 
re, elnézésre és a közös érdekre való tekintetből 
specialis kívánságaik elnyomására kéri a tagokat, 
megállapították a tárgyalás menetét (referens, cor . 
referens, speciális v’ta, általános vita) és idejét (d e 
9—12. és d. u. 1—4.). Az értekezlet igen jól volt már 
elkészítve, amennyiben a breslaui oberkircben- 
collegiumtól kijelölt thémák az előadók tételeivel egy
ütt az „Ev. Lutherisches Kirchenblattnak“ már szep
tember hó 12-iki számában közöltettek. Ennek 
alapján az értekezlet tagjai idejekorán készülhettek 
a tárgyra, nehézség nélkül követhették az előadók 
fejtegetéseit, s így egyúttal a főelvekre irányuló, 
beható és gyümölcsöző vita is fejlődhetett.

A thémák ezek voltak : I. poroszországi luthe-

I ranus egyházunk feladata úgy befelé mint kifelé. Rer- 
fofrens : Dr. Schmidt, olberfoldi superintendens ; co- 
referens: Biohler, gubeni lelkész. II. A kegyelmi 
eszközökről való igaz tan védelme úgy a Syner
gismus, mint a pradestinatianismus ellen. Referens: 
Rohnert, wuldenburgi lelkész; correferens: Rüben- 
strunk, radevornwaldi lelkész. III. Egyházunk állás

ontja a socialis kérdéssel szemben. Ref.: Maischosz, 
unzlaui lelkész ; correferens: Lie, Seehawer. lit- 

schi lelkész. - Nem vagyunk képesek jelen tudó
sítás köretében behatóbban tárgyalni az úgy ala
pos tudományos készültségről, mint erős hitről és 
minden irányban gondosan kiépített keresztyén vi
lágnézetről tanúskodó fejtegetéseket, csak egyes 
főbb gondolatokat ragadunk ki belölök, hogy ez 
állal felhívjuk az olvasók figyelmét e munkákra, 
melyek nyomtatásban is megjelennek. Talán ná
lunknál hivatottabb meg is ismerteti azután ala
posabban és kiemeli belőtök mindazt, a mi hazai 
evang. lutheránus egyházunkra tanulságos és meg
szívlelendő volna. — Az első théraákhoz szólván, 
S c h m i d t  superintendens általában az egyház 
feladatának tekinti, hogy az az igazság osz
lopa, a szabadság támasza és a szépség ápolója 
legyen. Ezért az evang. lutheránus egyháznak 
szemben nem csak a róm. katholicismussal, de az 
unióval is, mely az igazságnak és a tévedésnek 
egyenlő jogot ád a maga kebelében, mint az igaz
ságnak oszlopa szilárdan meg kell állania az apos
tolok és a próféták alapján, a melyen .Jézus Krisz
tus a szegletkő és híven ragaszkodnia az irásszerü 
hitvalláshoz, mint épülésének egyedüli irányelvé
hez, melyet a minden oldalról jövő hazugság elleni 
harezban nyert. De, hogy e feladatát Isten kegyel
méből teljesíthesse, szigorú tanfegyelmet (Lehr- 
zucht) kell gyakorolnia, gondot viselnie, hogy de
rék, az Isten igéhez kötött, a lutheri hitvallások 
igazságától meggyőzött és védelmükre alkalmas 
lelkészi kar képeztessék és fonntartassék ; az egy- 
haztagokut pedig alaposan kell tanítani a válasz 
tanokban és köztük egyházunk hitvallásának s tör
ténetének ismeretét szóval és írással előmozdítani. 
Egyházunk mint a szabadság támasza azon fela
dattal bir, hogy szemben minden spiritual, rajon
gással szigorúan ragaszkodjék az egyházról, mint 
látható szervezetről és a benne felállított hivatal
ról való bibliai tanhoz és hogy a megállapított 
egyházi rend (Kirchenordnung) állandóan, tapin
tattal kiépíttessék és úgy kezeltessék, hogy a hit
életnek szabad fejlődése nemcsak meg De akadá
lyoztassák, hanem elősegítessék a gyülekezetekben. 
E szabadság megőrzése végett szükség van továb
bá a hívek fáradhatlan áldozatkészségére, hogy 
lemondván az állami segélyről, külső szervezetét 
is benső lelki szükségleteinek megfelelőleg ren
dezhesse és fenntarthassa. E pontnál B i e h 1 e r 
igen szépen fejtegette, hogy az egyház szabadsá
ga az egyházkormény, a lelkészi kar és a gyüle
kezeti tagok harmonikus ősszműködésóből létesül 
s azt mondja, hogy a sok alkotmányi rendelet 
íVerfassuDgsvorschriften) inkább hátráltatja, mint 
fejleszti az egyházi életet. Végezotül egyházunk, 
mint a szépség ápolója azt követeli, hogy papjai 
úgy a nyilvános istentisztoletnél, mint egész élő
tökben tartsák meg a decorumot. „Nem minden il
lik a papnak, a mi illik a keresztyénnek," hogy a 
gyülekezetek minden rétegei az istentisztelet szépí
tésére közreműködjenek. („A szépség elhanyago-
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hogy az értekezlet tagjai, kik Tilsittől-Baselig 
gyűltek össze, néha-néha testvériesen jól megczi- 
bálták egymást.

Lutheránus.

Oroszország, Érdekes azon küzdelem, melyet 
a balti tartományok észt és lett ev. népe nyelvé
nek érdekében kifejt. A balti tartományok lakossá
gának többsége észt és lett 6 e két nép nyelve 
nem érvényesült sem az egyház kormányzásában, 
sem a felsőbb oktatásban, amennyiben az elenyésző 
kisebbségben lévő német grófok és földes urak 
tartották kezükben a hatalmat. Theologiai tudo
mány tekintetében ez nem volt veszteség; mert a 
német nyelv elengedhetlen kellék arra nézve, a ki 
theologiával foglalkozik. De az észt és lett ev. h í
vekre nem volt áldásos ez intézkedés; mert gyak
ran oly lelkészeket kaptak, kik gyülekezetük nyel
vét nem értették s népükkel nem éreztek. E miatt 
a 80*as években, a midőn a szolgaságban tartott 
nép öntudatra ébredt, zavargások is voltak a gyü
lekezetben. 1896. óv őszén az észt és lett nép, pap
jai és főldesurai kivételével, folyamodványt nyúj
tott be a dorpati egyetem rektorához, kérelmezve, 
hogy még két párhuzamos theologiai tanárságot 
szervezzenek s az egyik észt a másik lett tanárral 
töltessék be. A theologiai tanári kar vélemény
adásra szólittatván fel a tanári kar, Dr. Kvacsala 
János, theol. tanár, hazánkfia kivételével oda nyi
latkozott, hogy a két új theol. tanári állás fölösle
ges és a kérelem nem teljesítendő. Dr. Kvacsala kü
lön véleményében üdvösnek tartja, ha tekintettel az 
észt és lett gyülekezetekre, a gyakorlati theologia 
terén két új tanári-tanszék felállittatik. Terjedel
mes és jól megokolt külön véleménye megjelent a 
„Nordlivländische Zeitung“ 205 számában. Dr. Kva
csala nemes lelkületónek adott kifejezést, midőn a 
nem vérrokon, de elnyomott két nópfaj érdekében 
felemelte szavát s a keresztyén szeretet hirdetésé
nél nem maradt a „theoria“ kényelmes légkö
rében.

lása a szabadsággal való visszaélés“), hogy hitü
ket istenies élettel és jótékonysággal díszítsék, 
botrányt és gyalázatot pedig üdvös fegyel
mezéssel kikerüljenek, illetve jóvátegyenek —
A második thémát különösen R ü b e n s- 
t r u n k  lelkész fejtette ki velős rövidséggel 
és világosan. Előadásának gondolatmenete a kö
vetkező : Miután a kegyelmi eszközök egyházunk 
tanítása szerint minden embernek szólnak, komo
lyak és hatékonyak, az isteni kegyelemhatározat 
egyetemesnek ismertetik. Ha ennek daczára mégis 
nem minden ember üdvözűl, az abban leli magya
rázatát, hogy a gratia Dei nem irresistibilis; a ke
gyelmi eszközök nem ex opere operato, hanem csak 
sub conditione fidei hatnak. Ezzel a reformátusok 
prádestinatianismusát utasítjuk vissza, a római syn- 
ergismust pedig egyházunknak a kegyelmi esz
közökről való azon tana zárja ki, hogy az újjászü
letés a keresztsógnek és az igének hatása, és hogy 
az igaz hitben való megmaradás a kegyelmi eszkö
zök, az igének és az úrvacsorának hű használa
tához van kötve, a melyek által az újból és újból 
való megigazittatáshoz reális isteni erők közöltéi
nek velünk. így, végzi az előadó, a kegyelmi eszkö
zökről való lutheri tan oly üdvbizonyosságot nyújt, 
a minőt sem a reformátusok prädestinationalis el
mélete, sem a rómaiak synergismusa távolról sem 
adhat. — A harmadik thóma tárgyalásánál a két 
előadó majdnem teljesen ellenkező eredményre 
jutott. M a t s c h o s z  egyrészt az egyház szel
lemi lényegét és hivatását, másrészt a polgári 
hatóságnak azon isteni jogát hangsúlyozza, hogy 
egyedül ő hivatott a socialis népviszonyok jogi 
alakulását törvényileg rendezni. A miből arra a 
követelésre jut, hogy egyházunk tartózkodjék az 
állam törvényhozó munkájába való minden beavat
kozástól, de tartsa kötelességének Isten igéjének 
hirdetésével tagjait úgy befolyásolni, hogy a földi 
életkérdésekben is Isten törvényét teljesítsék. L ie. 
S e e h a w e r  ezzel szemben midenekelőtt azon ta
pasztalati tényt constatálja, hogy socialis viszo
nyok a kér. élet és erkölcsök kifejlődését hátrál
tatják, tehát a socialis működést a keresztyénsóg 
megvalósítása érdekében mondja szükségesnek. 
Hogy pedig az egyház is ajánlja fel közreműködését 
az államnak a socialis kérdés megoldásánál, azt 
főkóp azzal támogatja, hogy az egyháznak Köteles
sége az evangóliom mellett » t ö r v é n y t  is hir
detni. Egyházunk bensőséges jelleménél fogva e 
közreműködést természetesen a gyülekezetekben 
fogja megkezdeni a lelkész és egyéb orgánumai ál
tal, de ki fogja azután terjeszteni az egész egy
házra és népre is az összes egyházi orgánumok 
(egyházkormány, zsinat, egyetemes gyűlés, tanin
tézetek, sajtó) által és férfiasán fogja a keresztyén 
socialis erkölcstan isteni alapgondolatait a nép- 
osztályok és a törvényhozó s végrehajtó tényezők
kel szemben kifejezni. így fog egyházunk igazi 
megtartó munkát végezni ellentétben a socialis for
radalommal és igazi előkészítő munkát a socialis 
reformok számára. Az értekezlet tagjainak többsége 
az igen beható és a gyakorlati élet egyes kérdéseire 
kiterjeszkedő vitában Seehawer nézetéhez csat
lakoztak.

Ezek tárgyaltattak a nevezett értekezleten 
alaposan, komolyan és őszintén, úgyhogy az elnök 
zárószavában méltán fejezte ki örömét és háláját 
a hallottak felett, temészetesnek mondván azt is,

Olaszország. A „Religió“ 35. száma közli az 
egyleti élet képét az olaszországi róm. kath, egy
házban. E tudósítás szerint a kis Piemontban kö
vetkező egyletek vannak: 578 plébániai egylet, 113 
kath. ifjúsági egylet, 88 kath. hitelszövetkezet, 133 
kath. munkás egylet, 456 más kath. egylet. Azt 
hisszük, hogy ez élénk egyleti életnek nyoma sem 
lenne, ha az egyletek megerősítésére ott is olyan 
„egyetemes“ gyűlés féle legfelsőbb fórumot alkot
tak volna, mely tudvalevőleg félti a már meglevő 
egyleteket s mindent elkövet, hogy azok igazán 
felvirágozzanak.
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b e l f ö l d /
A pápistáktól is lehet tanulni. A 10 

szobor, melyet felséges királyunk adományozott — 
püspöki leiratok folytán ünneplés tárgya volt kö
zépiskoláinkban. A politikai esemény minden val
lási oldalt kizárt s középiskoláinkban is ünnepel
ték a 10 között a „hitvédő“ Pázmányt, kinek ha 
sikerül a hitvédós, ma nincs Magyarországon egy 
evangélikus középiskola som. Ünnepeltük azon hi
res „lutherani comburantur“ kodifikátorát is. A 
„Religio“ 35-ik számában a budapesti katholikus 
kör felolvasó estélyéről a következő sorokat olvas
suk : „A n a g y  és  e l ő k e l ő  k ö z ö n s é g ,  
H u m m e r  N á n d o r  f e l o l v a s á s á n a k  ha 
t á s a  a l a t t  a nyolcz k i r á l y i  s z o b o r r ó l ,  
a k a t h .  k ö r u j  h á z á n a k  e l s ő  f e l o l v a 
s á s  á l t a l  v a l ó  f e l a v a t á s á t  h ó d o l a t -  
n y i l v á n í t á s s a l  f e j e z t e  ki  a k i r á l y  s 
k o r o n a  e l ő t t ,  z a j o s a n  é l t o t v o a n a g y  
n e m z e t i  s z o b o r a l a p i t á s é r t  a k irjá ly t.“ 
Tehát ők nem vesznek tudomást Rethlen és Bocs- 
kayról — kik tudvalevőleg nem tűzték ki czélul a 
katholikus vallás kiirtását — mint a derék „hitvé
dő' Pázmány, ki tudvalevőleg nz evangélikus hit 
teljes kiirtását tűzte ki czélul!

Helyreigazítás. A Luthertársaságtól vett ér
tesülésünk szerint nógrádi Szontágh Pál úr a Lu- 
thertársaság ez évi közgyűlésén belépett a társa
ság tagjai közé, ennélfogva múltkori számúnkban 
közölt hir erre vonatkozó részét ezennel készsége
sen helyreigazítjuk.

Napirendre tért az ogyetemos gyűlés azon 
indítvány felett, moly kívánta, hogy a roversálist 
adó világiak egyházi hivatalra ne logyenek választ
hatók és kinevezhetők. Mily kényelmes út ez a 
napirendre térés? De hát bizton reméljük, hogy az 
egyház 1—2 év múlva kénytelen lesz fegyelmi esz
közökről ez irányban gondoskodni. Hogy bizonyos 
urakra nézve kényelmetlen az ily kérdések fesze- 
getése s hogy némelyek, ha nagy vagyonról van 
szó, még indokoltnak is tartják a reversálist, azt 
ismerve a mai viszonyokat, már különösnek sem 
találjuk. Luther is ismerte bizonyos elemek ide
genkedését az egyházfegyelem iránt, azért ir arról 
egyik barátjának ekként: „Ihr tbätet wohl daran 
und liesze mirs gefallen, so Ihr den Bann wieder 
anrichten könntet nach Weise und Exempol der 
ersten Kirche, aber es würde den Hofejungherrn 
euer Furnehmen sehr faul thun und sie hart verd- 
rie8zen, als die nu des Zwanges entwöhnet sind. 
Unser Herr Gott steho bei Euch und gebe sein 
Gedeihen dazu!“ — (Luth. Werke ErlaDg. 59 k. 
174 1.)

Azt hisszük, hogy az ev. közvélemény nem 
fog napirendre térni s néhányszor még ád alkal
mat hitbuzditásul az egyetemes gyűlésnek napi
rendre térni.

100 éve« emlékünnep. Sz. h. ut. XXII. va
sárnapon a kiszácsi (Bács-Bodr. m.) ev. egyháznak 
örömnapja volt: temploma felszentelésének 100 
éves emlékünnepét ülte.-Kiszács is ép úgy, miut 
Glozsán.-Petrovacz s más bácskai tót ajkú gyüle
kezetek a múlt század utolsó évtizedeiben kelet
kezett; a jelenleg élő kiszácsiak ősei főleg Nóg- 
rád, Pest és Hont megyékből származtak le ; sok 
család a honti Terényből. Templomukat önerejük
ből 1797-ben állították fel, midőn is Sztehlo An
drás, akkori bácsszerómi főesp. által ünnepélyesen 
lett felszentelve: ezen eseménynek 100 éves évfordu
lóját ünnepelték meg a hálás utódok. Az ünnepé
lyes istentiszteletnél az oltári szolgálatot Dedinszky 
János, glozsáni lelkész végezte ; ez alkalommal szen
teltetett fel a kiszácsi nők kegyes adományaiból 
szerzett keresztelő medencze, mely funkeziót Klo- 
busiczky Gusztáv kulpini lelkész végezte. — Az 
ünnepi, a híveket könnyekig megható beszédet a 
helybeli lelkész LanghoíTor Károly mondotta, gyö
nyörűen fejtegetve, bogy mi volt ez a templom 
az elődöknek, s mi legyen nekünk!

Az istentisztelet után a jelenlévő három test
vér az úr szt. vacsorájával élt, melyet Dedinszky
J. lelkész szolgáltatott. Itt nem mulaszthatom el 
megemlíteni, hogy Bácskában nincsenek szokásban 
a folföldön oly áldásos lelkészi gyónások : ideje 
lenne, hogy a lelkészek, kik másokat az Úrvacso
rája élvezetére serkentenek: magok is jó példával 
előljárjanak s alakítsanak lelkészi gyónó köröket, 
melyek tagjai felváltva hol az egyik, hol a másik 
egyházban időközönként összegyűlve lépnének az 
Ur asztalához. A papiakon megtartott ebéd után, 
az ünnepély folytatása következett a d. utáni isten- 
tiszteleton. Ekkor olvasta fel Langhoffer K. hely
beli lelkész nagy szorgalommal összeállított s a 
hallgatóság figyelmét teljesen lebilincselő „100 éves 
történetet,“ molybon az egyház keletkezése, fejlődése, 
szervezkedéséről szól. Jól tenné, ha ezen történet- 
két kinyomatná ; híveinek lelki életére csak jó be
folyással lehetne, ha őseik áldozatkészségére, hit
hűségére figyelmeztetné őket. A bácskai egyházak
nak, még csak most kezd lenni történőtök, eddig 
csak készültek az élethez, most kezdenek élni. Isteu 
vezérelje, oltalmazza őket.

B á c s k a i .

Az nnió-akadálya. Igen érdekes azon vallo
más, melyet Lie. Rácz Kálmán, értekezve az unió 
törekvésekről a negyvenes években, a „Prot. Szem
le“ 9-ik számában a következőkép fejez ki : „Én 
nekem úgy tetszik, hogy az unió legfőbb akadá
lyának elhárítása is meg fog valósulni és pedig az 
által, hogy az evangélikus egyházkerületek uj be
rendezése kiszedte méregfogait a pánszlávizmus 
kígyójának s talán egy-két évtized alatt ismét 
megindulhat a komoly munka az unió felé. Vaj
ha sikerre vezetne 1' A tudós szerzőnek köszöne- 
tünket fejezzük ki ezen magyarázatért, de csodál- 

' kozunk e mellett óriási elfogultsága felett, mely
ben egy „licentiátus-“nak még sem szabadna le- 
ledzenie s melytől hemzseg műve. Szeretni a ma
gyar nemzetiséget a magyarnak ez erény — de 
szeretni a tótnak tót nemzetiségét, az panszlavis- 
mus, az bűn. Itt azután nem lehetséges a megér
tés ; mert hiányzik az az evangeliomi alap : a mit 
nem kívántok, hogy nektek cselekedjenek az em
berek, ti sem csélekedjótek azt nekik* Az arányosítás
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sok sebet ejtett, de a lutheri egyház iránti szere- 
tetet meg nem törte s 10—20 év múlva ezen szigo
rú, confessionális öntudat oly erős lesz, hogy a 
40-es évek mozgalma, ha meg is újul, oly várakkal 
fog szemben állni, melyeket soha be nem vehet s 
reméljük, hogy akkorára — a mai arányosítást egy 
igazi arányosítás váltja fel — a mait mutogatni 
fogjuk legfeljebb mint szomorú emléket!

Találunk e hosszabb czikksorozatban nem 
épen morális fejtegetéseket is, igy az 5l0-ik ia- 

on a következő passus olvasható : „kétségtelen, 
ogy az unió hívei is, mintegy megvakittatva a si

ker reményétől, hibát követtek el akkor, midőn 
előre hirdették, hogy az uniótól a magyar faj meg
erősödését várják, mert ez által felköltötték a tó
tokban a nemzetiségi féltékenykedési.“ Tehát a 
tudós szerző szerint csak az előre való hirdetés 
volt kárhozalos s leplezni kellett volna a politikai 
czélt!

Harcz a református egyházban. A hazai 
ref. egyházban dúló harczra élénk fényt vett a 
„Hajnal“ czimű belmissziói lap legutolsó számá
ban „A magyar protestantizmus válság előtt“ czi- 
mű czikk. Szabó Aladár áll egyfelől mint az úgy
nevezett belmissziói irány vezére s másfelől a régi, 
nagyobbára a „semmiféle“ theologiai irány képviselői.

A nevezett czikkben Szabó Aladár sok iga
zat és megszívlelendőt mond s ott, a hol szavát a 
positiv hit érdekében felemeli s bátran szembe száll 
a világias iránynyal, mi is rokonszenvvel kisórjük 
küzdelmét — de a kifejezett methodisztikus elvek_ 
kel egyet nem értünk. Pietisztikus félszeg irány 
jeleit látjuk abban, hogy a szerző úgyszólván csak 
két bűnt lá t: a paráznaságot és részegeskedést. 
Angolos elv az a szerző által hirdetett nagy elv 
„hogy minden keresztyénnek kell tennie valami^ 
a minden keresztyén jogositva van tenni valamit 
az Isten országa terjesztésére.“ Itt tehát a rendkí
vüli tevékenységre van helyezve a fő súly — ho
lott evangélikus felfogás szerint fő a hivatásunk 
terén tanúsított hűség.

Úgy látszik, hogy e harcznak vége a separa 
tio lesz, mivel békére a két hadakozó fél között 
nincs kilátás. Az unió tehát, melynek egyik szó
szólója a „Hajnal“ is, még messze van, midőn ma
gában a ref. egyházban sincs meg az egység ! íme 
a református egyház egy nyelvű — s ebből is lát
hatjuk, hogy az „egynyelvüség“ nem ereje az egy
háznak s a „nemzeti elv“ pedig, ha a hitelv felé 
emeltetik, romlása a hitéletnek — mert fajimádág- 
ra, tehát pogányságra vezet.

A politika uralma főbetegsége a református egy
háznak s annak nem vethetett gátat az egynyel
vüség sem. Háromnyelvű ev. egyházunkban még 
nem jutottunk el a vallási harczhoz, pedig ehhez 
el kell nekünk is jutnunk. Nálunk a „kyriarchia“ 
sokkal nyomasztóbb mint a ref. egyházban, hol az

ikerelnökség következetesebben van keresztül vive, 
hol nincs külön választott egyetemes felügyelő, ha
nem csak a legidősebb felügyelő elnököl a legidő
sebb püspökkel az egyetemes gyűlésen.

Egyházi események. A császtkoi (nyitrai 
esp.) gyülekezet a reformáczió ünnepén ünnepelte 
temploma megújításának öröm ünnepét az egész 
esperességből összesereglett hívek jelenlétében. A 
szegény gyülekezet sok éven át nélkülözni volt 
kénytelen templomában az oltárt és padokat. Ezen 
gyülekezetét szemelték ki a baptisták missziói pon
tul, de az angol pénz és invázió nem volt képes 
szétrombolni a gyülekezetei, mely ragaszkodik az 
ősök hitéhez. A zajos misszionáriusok munkája 
máshol sem lesz nagy sikerrel koronázva, népünket 
nem fogják megzavarni a thea estélyek és szent 
csókolodzások. — A beszterczebányai ág. h. ev. egy
ház új lelkésze Sztehlo Gerő e hó folyamán elfog
lalta új állását. Kisérje Isten áldása az uj mun
ka mezőn. — A csávái ev. egyh. (Soproni esp.) Geisz- 
linger Pál debreczeni s. lelkészt, a petőfalvi ev. 
egyház Gura Jenő h. lelkészt választotta rendes 
lelkészül. — A glozsáni egyház eddigi buzgó he
lyettes lelkészét Dedinszki Jánost választotta 
rendes lelkészének, ki több évi helyettes lelkész
kedése tartama alatt is azon feltevésben erősítet
te meg a híveket, hogy hű pásztora leszen ezen 
szép délvidéki gyülekezetnek. — A buda-lehotai ev. 
egyház egyhangúlag lelkészének választotta Hein
lein Emil b.-csabai s. lelkészt, ki azonban ez állást 
el nem fogadta. — A pozsonyi ev. gyülek. felügye
lőnek Günther M. kir. tanácsos, liszt és papir nagy 
kereskedőt választotta.

Z E R K E S 7 J Ő I  Ü Z E N E T E K .

K. Gy. S. Igazat adok a törvény értelmezésének, melyet 
kifejtettél. A közalap lenné azonban nézetem szerint arra 
hivatva, hogy a kiegészítést eszközölje. Az államsegély első 
sorban erre lenne fordítandó. Hogy e tekintetben nincs ily 
általános felfogás, sajnálom s ily irányban szólunk a jövőben

N. n. Nekem is feltűnt az az /arczkép és az azt k i
sérő dicshymnusz. Ha így fogunk haladni, még megéljük, 
hogy egyházi néplapjaink a hires „Kraft und Stoff" eredeti 
szerzőjének hozzák arczképét és életrajzát építésűi a gyüle
kezeteknek.

Zs. L. P. Levelét későn vettem kezeimhez. A helyre- 
igazítás azóta ír ár megtörtént s igy azt hiszem, hogy lapunk
ban felesleges azt közölni.

Luth. Köszönöm szives tudósítását és kérem, hogy jö 
vőben is felkeressen mindég örömmel üdvözölt soraival. A 
jövő évben több helylyel fogunk rendelkezni.

G. M. A.^A „duplakrétáról" írott czikk sok helyes meg
jegyzést tartalmaz — de az illető úrral külön vezórczikkben 
foglalkozni, nem tartjuk érdemesnek, elég az a két szócska; 
„lári-fári." Rövid pár sorban közöld jövőben megjegyzéseidet.

Bácskai. Közleményeit a jövőben is szívesen veszem 
és örömmel várom.

Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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M issziói értekezés. *)
Schmidt Károly Jenőtől.

N agytiszteletü lelkész! é r te k e z le t I
Az egyháznak kétségkívül szent kö

telessége a misszió, mivel az Urunknak 
világos Igéin, Máté 28, 18-20., alapszik. 
Ezen parancs alól egyetlen egyház sem 
vonhatja ki magát, s ha mégis megteszi, 
szomorú következményét fogja látni.

Azért bármennyire szivünkön fekszik 
egyházunknak belső épülése és erősödése 
tanban és életben, szóval mindaz, amit 
tulajdonképen belmissziónak nevezünk 
azért  mégis  k ö t e l e s s é g ü n k ,  hogy 
az evangé l i umét  szent buzgal om
mal t e r j e s s z ü k  a p o g á n y  ok kö
zöt t  is.

A misszió köteleségének teljesítése 
mindég és mindenütt az egyház egész
séges életének szükségszerű kifolyása. 
S miként a természeti életben az erők
nek megfeszítése és részbeni felhaszná
lása, azoknak megtartására s növeke
désére mulhatlanúl szükséges, azonképen 
itt is. Amit az egyház erőkben és (vagyon
ban látszólag „vészit“ a misszió által, az 
százszoros áldásban száll reá vissza és 
pedig nem csak azáltal, hogy az egyház 
növekszik, hanem s különösen azáltal, 
hogy mindjobban megismeri az evangé- 
liom erejét.

Azért, bár Róma nagy buzgóan huzza 
nekünk a gyászharangot, — sohase fél
jünk, mig a misszió szent szeretete hevíti 
szivünket. S hogy milyen erő a misszió- 
szeretet a protestáns népek között, azt 
mutatják a következő adatok:

Vahi dán prépost számítása szerint
•) Felovastatott a dunáninneni egyházkerület lelkószeinok 

1897 évi nzoptomber 8-én Pozsonyban tartott órtezkoletén.

a protestáns nem lutheránus — misz- 
szióknak van összesen 5207 misszionári
usa, »3904 benszülött papja, 4b,9,‘10 benszü- 
lött segéde, 952,432 úrvacsorái vendége 
és 688,077 tanuló gyermeke. Ezekből egye
dül Angliára és Eszak-A merik ára esik: 
4650 missziónárius, »1811 benszülött lel
kész, 48.967benszülött segéd, 809,1 ̂ úrva
csorái vendég és 646,688 tanuló gyermek.

Igaz, hogy ezen buzgalom sokszor 
szinte fantasztikussá lesz, hanem hát ez 

i református sajátság ! Nemrég például 
ugyancsak Anglia és Amerika kiadták a 
jelszót : „evangelizáljuk az egész világot 
a jelen emberöltőben!“ amit különösen 
az ifjúság nagy lelkesedéssel fogadott. 
Ez rajongás, mi ellen dr Warneck, a 
hallei egyetem misszió-tanára is felemelte 
szavát az idei brémai X. contmentális 
missziói értekezleten.

Az említett missziókkal a mi luthe
ránus missziónk persze nem mérkőzhet. A 
lutheránus missziótársulatok mindössze 
526 missziónárius, 121 benszülött pap, »3865 
benszülött segéd, 101,390 úrvacsorái ven
dég és 54,267 tanuló gyermekkel bírnak. 
De ha tekintetbe vesszük azt, hogy a 

t nem lutheránus protestánsok 120 millión 
felül vannak, lutheránus pedig alig van 
»30 millió; továbbá azt, hogy sok lutherá
nus, sőt egész luth. egyházak nem a saját, 
hanem idegen uniált vagy épen reformá
tus missziókat segélyeznek; végre azt 
is, hogy a luth egyház sok országban 
ahol ezelőtt gazdagon ellátott államegy
ház volt, — most az, erőszakos uniálás 
következtében szegény elnyomott szabad- 
egyház: akkor bizonyára becsülni fogjuk 
ezen számokat s nem lesz okunk sze
gyeim a mi egyházunk missziószeretetét 
s buzgalmát sem.



Főbb misszióink a"következők:a lip
csei, a hermannsburgi, dettelsaúi, brek- 
lumi és a norvégiai ; kisebbek : a mis
souri zsinaté Észak-Amerikában, a han- 
noverai, a hermannsburgi u. n. szabad- 
egyházi, végűi a dán és ,svéd missziók.
S mindezek, a lefolyt évben is áldásosán 
működtek. Általában az utolsó években 
a^'pogány misszió nagy eredményeket 
mutathat fel.

De nem hiányoztak a különféle csa
pások és megpróbáltatások sem. Ismere
tes a norvégiai lúth. misszió nehéz meg
próbáltatása Madagaszkár szigetén — a 
franczia occupátió és a róm. katholikusok 
benyomulása miatt. A jezsuiták itt is ki
mutatták foguk fehérét; nem kiméinek 
cselt és csalást, nem irtóznak rablás és 
gyilkolástól, csakhogy a gyűlölt eret
nekeket megkárosítsák : mert hát a czél 
szentesid az eszközt. S a franczia kor
mány egyetlen erélyes lépésre sem hatá
rozhatta el magát velökszemben, bizony
ságául annak, hogy liberális kormány 
nem eo ipso kedvez az evangéliomnak. 
Örvendetes azonban az a buzgalom, a 
melylyel a franczia lutheránusok segít
ségükre sietnek madagaszkári testvé
reiknek.

Súlyos veszteségek továbbá D einzer 
J. és dr. S täh lin  halála; az előbbi a 
dettelsaúi missziónak volt sok éven át 
felügyelője (s még Lőhenek segitő társa), 
az utóbbi a lipcsei misszió kollégiumá
nak elnöke. Ugyancsak ez a misszió el
vesztett három keletafrikai misszioná
riust: Kämpf meghalt Mbunguban 1896. 
szép. 4-én sárga (epe) lázban, Ovir és Se- 
gebrock meggyilkoltatott okt. 20-án a 
Meru hegyénél Indiában azonban, ezen 
misszió főmunkaterén 842 pogány meg- 
kereszteltetett, — bizonyára gazdag ara- 
tás/Be vételei voltak 405.001.46 mk kiadásai 
412,755’28 mk. ennek daczára a pénztár
ban maradt 9,953 56 márka.

íme néhány adat a hozzánk egyházi- 
lag legközelebb álló missziómezőről, 
melyet gyülekezeteink legtöbbje segélye
zett adományával. Nagyjában kimond
hatjuk, hogy nálunk is ébred a misszió- 
szeretet, — csak fejlesztésre, ápolásra vár. 
Örvendetes, hogy a mi kerületünk karolta 
fel a misszió ügyét legelőször. Fontos * és 
üdvös lépés volt Főtiszt püspök urunk
nak 1897. ápr. 1-én szétküldött körlevele, 
melyben a gyülekezeteknek szivére köti 
a missziót és javasolja missziói ünnepek

tartását (pünköst másodnapján *) missziói 
adományok gyűjtését és beküldését. Az 
idei kerületi Közgyűlésnek egyik szép 
feladata volna immár ez üdvös intések
nek határozat által egyszersmindenkorra 
jogerős érvényt adni — természetesen a 
gyülekezetekre való legcsekélyebb kény
szer nélkül. Mert ha valahol, úgy itt kell 
teljes szabadságnak uralkodnia.

De kívánatos, hogy a remélhetőleg 
nálunk is mindinkább növekedő missziói 
tevékenységet, kezdettől fogva egyházha- 
tóságilag kijelölt mederbe tereljük. Ezért 
s hogy az adományok ok nélkül szét ne 
forgálcsoltassanak jó volna határozatiig 
kimondani, hogy adományainkkal mi 
a lipcsei missziót segélyezzük; mert ez 
nemcsak ugyanazon hitvallási alapon áll, 
mint a mi egyházunk, hanem leginkább 
internationális jellegű is. E misszió közös 
munkára egyesíti úgyszólván a lutheránus 
összegyházat úgy mint Németország, Auszt
ria, Francziaország, Dánia, Svédország, 
Oroszország, Ausztrália és Amerika luth. 
egyházait.

A mi hazai egyházunk számára is 
nagy nyereség volna, ha idővel egy nagy 
közösség egyenjogú eleven tagjának érez- 

j hetné magát. Ez alapon fejlődhetnek az
tán egészséges, áldásos testvéri viszonyok 
is. Hiszen látjuk, hogy a külföldön egy
házunkról különös fogalmak léteznek; 
keressük hát a csatlakozást külföldi hit
társainkhoz. Ezáltal sok előítéletet el fo
gunk oszlatni, sok tényleges hátrányt ki
egyenlíteni. Hozzá még a hivatalos csat
lakozás a lipcsei misszióhoz egyházunk
nak ülést és szavazatot is biztosit amisz- 

j szióegylet évi közgyűlésén. Tanácsos azért, 
hogy kerületünk nemcsak a maga részé
ről mondja ki a csatlakozást, hanem ja
vasolja az egyetemes gyűlésen is, hogy 
a magyarhoni ágost. hitv. evang. egyete
mes egyház a lipcsei ev. luth. misszió
hoz csatlakozzék.

Á fődolog azonban mindég az lesz, 
hogy gyülekezeteinkben missziószere-
tetet éleszszünk. Segédeszközül felhasz
nálható a számos jó missziói népirat és 
missziói lap. Egy év óta Scholtz Ödön 
ágfalvai lelkész magyar missziói lapot ád 
ki, a „Külmisziót“, amely igazán párto
lásra. méltó.

Örvendjünk hát annak, ami a misszió 
mezején a múlt évben is történt; örvend
jünk annak, a mit a missziószere-

*) Miért nem viazkeresztkor ? Szerk.
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tét és buzgalom felélesztésére és fo
kozására mi is tehettünk, — de kérjünk 
uj erőt is a jövő számára, hogy a misszió 
szent munkája kün és itthon haladva ha
ladjon ; mert nagy az aratás, de kevés az 
arató munkás. Örüljünk, hogy munkál
kodhatunk, amíg nappal vagyon. A mi 
Urunk Istenürk pedig áldja meg a mi 
kezünk munkáját! Ámen.

A tizedik kontinentális m issziokonferenczia 
Brém ában.

Mint már lapunk múlt számában is megemlí
tettük, az európai szárazföld evangélikus misszió - 
társulatai a menybemenetel hetében, május 25-étől 
28-áig tartották tizedik konfereneziájokat Brémá
ban. Ezen értekezleten az egyesületek vezórtórüai, 
a szakértő missziótudósok vesznek részt, bogy a 
fontosabb misszióügyeket megbeszéljék, velők szem
ben állást foglaljanak s az egyöntetű eljárás alap
ját megvessék.

Kettő kivételével valamennyi némotországi 
misszióegylet képviselői ott voltak a konferenczián, 
azonkívül a franczia, németalföldi, dán, svéd. nor
vég és fin protestáns missziótársulatok is mind el
küldték képviselőiket az értekezletre úgy, hogy a 
tanácskozásokon nyolcz ország küldöttei vettek 
részt, kik 7U0 hittérítőt s körülbelöl 700,000 az 
egész föld kerekségen szétszórt pogánykoresztónyt 
képviseltek.

Könnyen belátható, hogy mily nagy jelentő
sége van ezen missziókonferencziának, melyen a 
legjelesebb hittérítők testvéri szeretettel közük egy
mással tapasztalataikaty^melyek szolgálatában az 
egyes misszióegyletek állanak, theologiai irány s 
egyházkormányzati elv tekintetében gyakran na
gyon is eltérők egymástól : a brémai konferenczia 
ismét megmutatta, hogy a misszió nagy feladatá
nak s czéljainak megítélésében nagy egyöntetűség 
van köztük.

S hogy mennyire elsimultak e konferenczián 
a nemzetiségi ellentétek is, azt legszebben mutatja 
az, hogy a két párizsi képviselő egeikének, a Ma
dagaszkár szigetéről nemrég hazatért Krűgornek 
indítványára, a konferenczia jeligéjéft/ ezen mon
dást tették : „nationulisaro non necosse est, amaro 
necesse est,“ — amit (ami hazai gyászos egyházi 
viszonyainkra vonatkozólag is) szabadon igy for
díthatunk le : „ne Űzzünk (egyházi téren) nemzeti
ségi politikát, hanem szeressük egymást 1“

Olvasóinkat talán érdekelni fogja, hogy mi 
minden felett tanácskoztak ezen konferenczián a 
misszionárius atyák s mivel sokan el sem képzelik»

/  é r i t - trr-7

mily kényes kérdések kívánnak itt gyakran sürgős 
megoldást;*— azért részletesen ismerretjük a kon
ferencia lofolyását.

A konferencziát május 25-ón reggeli isteni- 
tisztelettel nyitották meg, melyen H a o c i u s  her- 
mannsburgi misszióigazgató tartotta a szt. beszédet. 
Miután O o h l o r  bázoli missziófelügyelőt elnökké 
választották, dr. Za h n  brémai missziófelügyelő ér- 

- tokozott: „Az evangélikus házassági rendről a po- 
gányok között.“ Egészséges társadalom csak egész
séges családi életen épülhet fel. Tudvalevő azon
ban, hogy mennyire el van torzítva a pogányok 
között épen a családi élet a sokoejüség, sokférjü- 
ség, gyermokházasság, asszonyvásárlás stb- által. 
Ép oly ismeretes, hogy a keresztyén házasság ide
álja, hogy egy férfi csak egy nőt vegyen el s erre 
szive bizalma bírja. S ezen ideál megvalósítása 
után kell törokedni a megtért pogányok között is. 
Csakhogy a megtértek legtöbbje még annyira ra
gaszkodik a pogányszokások és világnézethez ; még 
pogány korában egykönynyen meg nem szüntet
hető kötelozottségeket vállalt magára; annyira 
kötve van bizonyos népszokások által, melyeknek 
megtagadása honfitársai előtt a legdurvább jOgtö- 
rést jelenti : hogy a keresztyén házasság ideálja a 
megtértek között kezdetben csak nagynehezen va
lósítható meg s épen azért felette nehéz már most 
egyetemes érvényű házassági rendet megállapítani 
az evang. missziók számára. Zahn előadta erre vocnt- 
kozó nézeteit, melyekhez komoly eszmecsere fűző
dött ; általánosan kötelező határozathozataltól azon
ban ezúttal még eltekintett a konferenczia.

Délután dr. W a r n e c k  hallei egyetemi ta
nár tartott felolvasást azon kérdésről, hogy : »Minő 
állást foglalunk el a modern világ ovangelizálás 
eliuólotévol szemben?“ (Weltevangelisationstboorie.) 
Ezalatt azt a nagymérvű mozgalmat érti, mely leg
újabban különösen Angliában és Amerikában ész
lelhető s arra törokszik, hogy minél több evangé
lista kiküldése által, lehetőleg még ezen emberöl
tőben „minden népeknek“ hírdottessék az evauge- 
liom, hogy ily módon Jézusnak visszajövotele Má
té 24, 14 értelmében mielőbb megvalósuljon. Mig 
egyrészt teljes elismeréssel adózott azon missziói 

* lelkesedésnek, mely ezen mozgalmat jellemzi s tisz
telettel emlókozott meg annak nagynevű képvise
lőiről : addig másrészt rámutatott az ezen theóriá- 
ból folyó veszedelemre s óva intette annak elfoga
dásától a Kontinentális misszió egyesületeit. Hiszen 
a Jézus eljövetole óta már mennyit misszionáltak 
s imo az emberiség kétharmada mégis pogány. Mi 
biztosit bennünket arról, hogy ezen óriási néptö- 
meget, ezen ozermillió pogányt egy emberöltő alatt 
megtéríthetjük. Nagyon közelfekvő a veszély, hogy 
ezen óriási feladattal szemben a misszió czélját 
szűkre szabják s megelégesznek azzal, hogy a po- 
gányoknak az evangoliomot csak prédikálják, ki-
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nálják. Krisztus azonban határozottan meghagyta ) 
missziói parancsában : „Tegyétek tanítványaimmá 
az összes népeket!“ Ennélfogva ama rajongó an
gol-amerikai irány könnyen megtéveszthet, mivel 
csalárd reményedet ébreszt keresztények között; 
másrészt veszedelmes, mivel az eddigi, az Ur pa
rancsán s az apostolok példáján alapuló missziói 
rendszert megdöntéssel fenyegeti. S mivel ezen 
rajongó, methodisztikus irány már az európai szá
razföldön is hódítani kezdett, legfőbb ideje volt, 
hogy Warneck rámutatott a belőle származható 
veszedelemre s megtartotta a konferenczia tagjait 
az eddigi, józan irány mellett.

Május 26-án mindenek előtt 0  e h 1 e r misszió
felügyelő értekezett: „A misszióiskolák s a gyarmati 
kormányiskolák egymáshoz való viszonyáról.“ Mi
vel a kormányiskolák czélja részben eltér a misz- 
szíóiskolák czéljától, azért több misszióterületen 
sajnálatos súrlódás támadt ezen iskolák között. Az 
angol, holland, franczia és német gyarmatokból 
panaszok érkeztek azon követelések miatt, mely- 
lyel az illető kormányok a misszióiskolákkal szem
ben felléptek. A konferenczián az a nézet volt 
uralkodó, hogy a gyarmatkormányok jogos kívá
nalmai lehetőleg teljesitendők; de csak amennyi
ben azok nem veszélyeztetik s misszióiskolák tu- 
lajdonképeni czélját. Az ezen tétel felett kifejlett 
vitában erősen hangsúlyozták, hogy egészséges 
népnevelés csak az anyanyelven képzelhető s hogy 
a misszióiskolák szabadságát különösen azon kö
vetelés ellen kell minden képen megvédeni, hogy a 
gyarmathatalom nyelve fogadtassák el és vezettes
sék be tannyelvül.*) Igen találó erre nézve azon 
megjegyzés, hogy mit szólnának ahhoz Németor
szágban, ha az ottani 6—10 éves gyermekeket, 
ahelyett hogy anyanyelvükön írni, olvasni és szá
molni tanítanák őket, egyszerre kínai nyelven Kon- 
fuczius tanainak titkaiba akarnák bevezetni ? Pedig 
körülbelöl ezt jelenti az angol kormány azon kö
vetelése, hogy az afrikai aranypartok néger gyer
mekei angolul szavaljanak Shakespeareból vagy 
Miltonból szemelvényeket. Az anyanyelv haszná
lata különösen a népiskolában szent jog, mely a 
szerecsenek között is tiszteletben tartandó!

Dr. S c h r e i b e r  „A nők missziói tevékenysé
géről“ tartott felolvasást, elítélve az angol és ameri
kai missziómunkásnők emanczipált fellépését s 
hangsúlyozva, hogy a nőknek a pogányok között is 
olyanféle munkásságot kellene kifejt^piök, mint 
aminőt itthon végeznek a belmisszió terén : első 
sorban mint diakonisszák. Azért kívánatos, hogy 
a missziói munkába lépő nők először diakonissza 
házakban nyerjenek kiképeztetést., — azontúl azon
ban az illető misszióterület igazgatójának felügye
lete alatt álljanak.

Dr. P 1 a t h, a Goszner-féle misszió felügye
*) Pedig többgyarmat kormánya ezt kívánja elég oktalanúl.

lője : „A misszionáriusok privát keresetéről" szó
lott. Az összes képviselők helyeslése között hang
súlyozta, hogy a hittérítők ideális hivatása kizárja 
azt, hogy mellékkeresetképen földspekuláczió, föld- 
mivelós vagy pénzüzlettel foglalkozzanak. Másrészt 
kívánta, hogy a társulatok úgy fizessék misszioná
riusaikat, hogy gyermekeiket gond nélkül nevel
hessék, mert többnyire ez okozta, hogy egyesek 
mellékkereset után néznek. Arra nézve, váljon ál
lat, növénytani s ethnographiai gyűjteményekért s 
irodalmi működésükért elfogadhatnak-e tiszteletdi
jat? megoszlottak a vélemények.

N e w-Y o r k b a n 1900-ban „általános misz- 
sziókonferencziát“ terveznek. Szóba került, hogy a 
német misszióegyletek képviseltessék-e rajta ma
gokat ? De mivel az ügy még nem sürgős, azért 
végleges határozatot most még nem hoztak.

Áldozócsütörtökön este nagy missziói összejö
vetel volt a Mária templomban, melyen M i e- 
s c h e r  lelkész, a bázeli misszió elnöke prédikált, 
K r ü g e r  (Páris) B u c h n e r ,  M e r e n s z k y  és 
N o t t r o t t  pedig társulataik működéséről tartot
tak előadásokat.

Május 28-án S c h w a r t z  lipcsei misszióigaz
gató és M e r e n s z k y  berlini missziófelügyelő 
adták elő nézeteiket az iránt, hogy: „Minő állás
pontra helyezkedjék az evang. misszió a körül
metéléssel szemben ?“ Az első azt gondolja, 
hogy azon ocsmányság és babona kiküszöbölé
sével, mely idővel a körülmetéléshez tapadt, ma
ga a körülmetélés, mint vallásilag és erköl
csileg közönyös népszokás e g y e l ő r e  meg
hagyható, mig Merenszky a körülmetélést a po
gányság várának tekintve azt hiszi, hogy az az 
egyházfegyelem legsúlyosabb fegyvereivel kiirtan
dó. A délafrikai misszionáriusok valamennyi kép
viselője Merenszky szigorú álláspontjára helyezke
dett, de be kellett vallaniok, hogy sok keresztény 
ifjú, a legszigorúbb rendszabály daczára, titokban 
azért mégis körülmetélteti magát. A Schwartz á l
tal ismertetett mérsékelt irányt a bázeli, norvég és 
londoni missziók követik és pedig azon eredmény
nyel, hogy a körülmetélés a keresztyénség hatása 
alatt vad jellegét mindinkább elveszti s a keresz
ténység terjedésével lassanként, minden külső 
kényszer nélkül, magától megszűnik.

B u c h n e r  herrenhuti misszióigazgató „A ró
mai támadások s azok visszaveréséről“ beszélt s 
általános helyeslés között kimondta, hogy Róma 
szándékosan zavarja az evangélikus missziót, s az 
evang. misszió megzavarására legalább ugyanannyi 
erőt fordít, mint a pogány térítésre. Tárgyalás közben 
érdekes adatok emeltettek fel arra nézve, hogyan 
keresztelnek a katholikus hittérítők, s felvetették 
a kérdést, váljon a „kicsalt“ keresztelések (er
schlichene Taufen), midőn a kath. hittérítők kis 
gyermekeket, szüleik tudta s beleegyezése nélkül,
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titokban megkeresztelnek, vagy a „tömeges koresz- 
telósek“ (Massentaufon,) midőn a kath. misszio
náriusok az előttük elhaladó pogány néptömoget 
valamely erkélyről vízzel lefeeskendezik : olismer- 
hetők-e érvényes kereszteléseknek ?

Végül dr. Za h n ,  brémai missziófelügyolő ér
tekezett ezen a czimon: „A misszionárius, mint a 
benszülöUek ügyvédje.“ Rámutatott arra, hogy 
eszélyes gyarmati politika nőm jöhet a misszió 
val ellentétbe, mivel a gyarmati hatalmak csak 
úgy húzhatnak tartós hasznot gyarmataikból, ha a 
benszülöttek jól érzik magokat s súlyt fektetnek 
reá, hogy azok el no nyomassanak, sőt ellenkező
leg anyagilag és szellemileg fejlődjenek. Az ismé
telten felmerült gyarmati botrányok közel hozzák 
a kérdést: váljon továbbra is a véletlenre vagy 
Bebel urra bízzák a hasonló botrányok felderítését, 
s nem inkább a misszionáriusok kötolesek-o a 
gyarmati hivatalnokok botrányos viselkedését nyil
vánosságra hozni s a bonszülöttokot jogtalan sé
relmek ellen megvédeni ? Az általános nézet az | 
volt, hogy legjobb lenne, ha valanioly önálló egy
let, például az „evangélikus Afrika egylet“ tenné 
feladatává a benszülöttek mogvédelmozését a jog
talan megtámadtatások ellen.

Ezen konferenczia is megmutatta ,hogy bár a 
continens misszioegylotei nem rendelkeznek oly 
nagymérvű anyagi eszközök felett, mint az angol 
és amerikai misszióegyesületek, azért mégis kibír, 
ják velők a versenyt s hogy szakavatott vezetők
kel élükön, bibliai alapon, józan irányban, ered
ményesen működnek. Isten áldása logyon továbbra 
is a legszentebb keresztény munkán, a misszión !

—n.

Az örmény keresztények helyzete K isázsiában.
Olvasóink bizonyára emlékeznek reá, hogy milyen 

szomorú hírek járták be tavaly s kétévo a keresz
tény sajtót, az örmény keresztények szenvedéseiről 
Kisázsiában. A fanatikus mohamedánusok rövid 
idő alatt több százezer örményt gyilkoltak mog a 
legembertelenobb módon, csak azért, mert kereszté
nyek voltak. Az utóbbi időben más események 
kissé elterelték a közfigyelmet az örmény kereszté
nyek szenvedéseiről, noha azok most is ép oly si
ralmas helyzetben vannak, mint azelőtt. Az örmé
nyek segélyezésére alakúit német szövetség októ
ber 27-én Berlinben gyűlést tartott, melyen F i s c h e r  
lelkész, ki mint a szövetség kiküldötte hosszabb 
ideig tartózkodott Kisázsiában, az örmények helyze
tének tanúlmányozása végett, a többek között ezo- 
ket mondotta:

„Ha az újságok hallgatása után itélnők meg 
a helyzetet, úgy azt hihetnők, hogy Kisázsiában, 
már béke honol. Pedig a jelszó még mindég a 
régi: „tovább kell gyilkolni. “De mivel észrevették,

hogy Európa kissé mégis nyugtalankodik, megvál
toztatták a taktikát. Ma már nem tnonják: „gyil
koljunk meg tízezret egy nap alatt!“ —hanem: 
„Öljünk meg itt tizet, ott húszat, amott százat!“ 
Az ilyerí „csekélységekről“ a lapok nem vesznek 
tudomást, a törökök pedig az előbbi alapossággal 
folytatják a keresztény örmények kiirtását, csak
hogy most „ügyesebb“ az eljárásuk. A váni kerü
letben sok olyasmit vettem észre, amit nem ártott 
volna azoknak is látni, akik az örményeket csupa 
gazficzkóknak tekintik. Arvaházunkba nemrég 
néhány leány jött, kiket előbb lakra akasztottak s 
aztán a bőrt kezdték lehúzni koponyájukról. Akik 
nem látták, fogalmat sem alkothatnak magoknak 
arról, hogy minő szánalmas állapotban voltak ezen 
szerencsétlenek. Egy asszonynak, aki utóbb szintén 
hozzánk menekült, a gyermekét darabokra vágták 
s a gyermek húsát az anya szájába tömték. A leg
több nőt, kik árvaházunkba menekültek, előbb 
meggyalázták, kik emiatt a legszánandóbb lelki 
állapotban voltak. Aki mindezen kogyellenséget 
„még egy mohamedánusról“ sem volna hajlandó 
feltételezni, az csalódik, mert hiszen a mohamedá- 
nus előtt az asszony olyan teremtmény — mely
nek nincsen lolke. Azt mondják, hogy az örmények 
rosszaságukkal magok okozták siralmas helyzetö- 
kot! Mintha bizony ama tízezer meggyilkolt asszony 
mind kereskedőnő lett volna, ki üzletében megcsal
ta a törököket? S ha igen, úgy miért kínozzák 
épen a hitökhöz ragaszkodó keresztény papokat a 
legállatiasabb módon ? Valóban, ami Kisázsiában 
történik, az vallásüldözési Ez tagadhatatlan! Most 
például az a legkedveltebb eljárás, hogy a hitluí 
keresztényeket, lovetkőztetvo. méhekkel telt kasba 
kötik s hangyazsombékra állítják. El som képzelhe
tő, hogy mi lesz az ilyen szerencsétlen emberből. 
A török határon, utazás közben, egy fáu valami 
sötét tárgyat láttam lógni. Mi volt az? Egy keresz
tény lolkész, kinek bőrét a szó szoros értelmé
ben lenyúzták. £  ez nem 1895. vagy 1896-ban, ha- 
nom a legutolsó hónapok ogyikébon történt. Azt 
mondják, hogy az örményok nagyon csalárd keres
kedők, s hogy a törökök okozta vérfürdő ebből 
magyarázható. Elismerjük, hogy az örmények kö
zött is vannak gonosz omborek; de az összes ör
ményeknek csak 7  százaléka kereskedő, a többi 
98 százalék földmiveléssel foglalkozik . . . .  Azt 
is mondják, hogy az egész gyilkosság csak egy 
szerencsétlen véletlen kifolyása. De hat azon sür
göny is „véletlonsóg“, mely néhány pasa szívessé
géből kezembe került s amelybon többek között 
az is áll, hogy „azon meg azon a napon, annyi meg
annyi ezrot kell lemészárolni 1 „Azért ne beszéljünk 
vélotlenségről, hanem valljuk bo, hogy itt f e l 
s ő b b  p a r a n c B  rejlik a gyilkosságok illegett. 
Nemrég az állt az újságokban, hogy az örménye
ket még Perzsiában is üldözni fogják.,De no gon
doljuk, hogy talán magok a perzsák. O nőni! Nem 
hangoztathatjuk eléggé, hogy a perzsa kormány a 
loghuinánusabban viselkedik az örményekkel szem
bon. Tabriszban (Perzsia) nemrég állítólag „örmény“ 
fölkelés tört ki, Örmények a háztetőkről lövöldöz
tek a törökökre. A perzsa kormány szerencsén) 
elfogta ezen „örményeket“ s ime kiderült, hogy ör
mény ruhába öltözött törökök voltak. Ez az ő ren
des eljárásuk. Így hozzák az örményokot lázadók 
hírébe. “

Mily szomorú kép 1 Mily szomorú, különösen
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ha meggondoljuk, hogy mindez al9-ik század vé
gén, a keresztény Európa szemeláttára törónik s 
hogy a társadalmi téren megindúlt mozgalomtól 
eltekintve, a „keresztény hatalmak“ mit sem tesz
nek a szegény, keresztény örmények megmentése 
érdekében. Hja! Mer t a  politika m i n d e n ü t t  
megöli a keresztény érzületet!

A lipcsei ev. luth. m isszióegyesületről.
Jndia. Az egyesület indiai munka mezején öl 

ismét örvendetes hírek érkeznek. M a t t h e s z  
testvér írja Vtilupuramból, hogy újabban 126 
pogány jelentkezett nála a keresztségre, kik 
csaknem mindnyájan egy faluból valók s szor
galmasan látogathatják a keresztény tanítást s 
az istentiszteletet. Isten segítségével még ez éven 
m eg akarja őket keresztelni. —- Az egyesület 
„ A r u n ó d a j a “ czimu, tamulnyelvű lapja azt 
jelenti, bogy K a b i s z testvér nemrég ismét 
120 pogányt keresztelt meg a madraszi kerü
letben. — Szeptember 21-én D a c h s  é l t  és 
G r o s z e  hittérítők és P e t e r s s o n  Eszter kis
asszony Génuában hajóra szálltak s most már 
Indiában segítik építeni Isten országát. Kár; 
hogy Böhme testvér, ki egészsége helyreállítása 
végett hazatért, orvosi tilalom folytán nem me
het vissza Indiába, hol pedig a keresztények 
szaporodása miatt a misszionáriusok szaporítása 
is sürgősen szükséges. Ki lép helyébe?

Missziókonfér enczia a Ki liman ds áron. A Kili - 
mandsáró vidékén, a wadzsaggák között mű
ködő misszionáriusok f. évi június 16 és 17-én 
tartották második missziókonferencziájokat. Mi
vel ezen állomások csak egy, legfeljebb más
félnapi járóföldre feküsznek egymástól, azért 
itt a konferenczia könnyebben megvalósítható 
m int a makamba misszióban, hol az állomások 
óriási távolsága miatt még nem is volt missziói 
értekezlet. A konferenczia a középső állomáson, 
Mósiban tartatott, hová Althausz és Bleicken 
testvérek Mambából s Müller ; testvér családjá
val Madsaméből már előtte való nap megérkez
tek, úgy hogy este 7 európai ült az asztal körül, 
ami ugyancsak jól esett a különben annyira 
elszigetelt hittérítőknek. — A konferencziát, 
melyen a lipcsei missziói kollégium megbízásá
ból Althausz testvér elnökölt, úrvacsorával 
összekötött istentisztelet előzte 'meg, mely után 
a  nyilvános gyűlésen Althausz testvér érte
kezett a Jézus nevében való .imádkozásról. 
Ezen, a hittérítőre rendkívül fontos tárgy körül, 
élénk testvéri eszmecsere keletkezett. — Dél
után a missziói kollégium által a k ö r  ü l m e t  é-

1 é s r e vonatkozólag elő terjesztett tételeket 
tárgyalták. Ezen tételek tárgyalása közben 
azon meggyőződésüknek adtak kifejezést, hogy 
a körülmetélés a madzsaggaknál nem vallási 
cselekmény, aminő például az áldozás, hanem 
pusztán régi nép, illetve törzsszokás, melynek 
ugyan nagy szocziális jelentősége van, ameny- 
nyiben az, aki ezen czeremónián át nem esik, 
nem kap feleséget, illetőleg gyermekeit becs
teleneknek ta rtják : azonban koránt sem áll 
öszszefüggésben a zsidó körülmetéléssel s a reá 
vonatkozó zsidó vallási felfogással. Azért is a 
misszionáriusok azon egyhangú véleményt 
terjesztették a missziói kollégium elé: hogy a 
körülmetélés mint „népszokás,“ e g y e l ő r e  a 
keresztény wadzsaggák között is fentartható, 
természetesen a vele járó pogány czeremóniák 
és ocsmányságok né lkü l! — Ezen fontos kér
dés letárgyalása után estig az állomásokra vo
natkozó dologi ügyek megbeszélésével foglal
koztak s elhatározták, hogy az állomásokon 
missziói szolgák alkalmazandók; hogyan búto
rozzák be a lakházakat; miként lehetne egy 
könyvnyom dát felállítani s kifejezték azon ir
hájukat, hogy a misszióegylet ezentúl, idő és 
pénz megtakarítás végett is, ne a legfeljebb 4-5 
évig tartó agyag, hanem tartós kőházakat épít
tessen az állomásokon. — Este lámpafénynél 
még a t í z p a r a n c s o l a t  egyöntetű szövegét 
állapították meg, mi annál nehezebb volt, mivel 
a wadzsaggák mindhárom állomáson más táj
szólást beszélnek. — Másnap, június 17-én az 
iskolás gyerekekkel vizsgát tartottak, melyen a 
jelenlévő 12 gyermek jól olvasott s elég értel
mesen felelt a bibliai történetek, a káté és 
földrajzból. A vizsgát ima és énekkel nyitották 

I meg és fejezték be. —  Vizsga után még a M i- 
a t j y á n k  egyöntetű szövegét állapították meg a 
testvérek wadzsagga nyelven, aztán visszatértek 
állomásaikra.

Afrikából még a következő híreket vettük: 
Valther hittérítő, kit az idei közgyűlés alkal
mával küldtek ki, augusztus 11-én szerencsésen 
Manbába érkezett. Útközben sokat gyötörte a 
láz, de most már jobban van. Fühler testvére 
is szerencsésen Jim bába érkezett. Jim bában az
óta pusztító himlőjárvány ütött ki, mi nem kis 
rettegésbe hozta W e n d e r  le i n  és F ü h l e r  
missziónáriusokat, kik Mombazában újra óitatták 
magoka t és családi okát. A járvány miatt a ta
nítást is beszüntették az iskolában. — T r e  m- 
m e 1 testvér, ki az ikuthai állomásról, egész
sége helyreállítása végett, szeptember 24-én ha
zatért, október 16-án az afrikai láz utókövetkez
ményeiben. Nűrnbergben meghalt. Ezen buzgó 
és szorgalmas hittérítő halálála újabb csapás
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afrikai wakambamissziőnkra, melyet az Ur ugyan- ! 
csak nagy próbára tészen. Kzen haláleset is 
mutatja, mily nagy veszélynek van hittérítőink 
élete épen a wakamba misszióban kitéve. De 
az Ur, ki egyik kezével sújt, a másikkal áld ! 
S ä u b e r l i c h  és R a u m  testvérek, kik itthon 
teljesem meggyógyultak, szeptember 29-én Ná
polyban hajóra szálltak s ismét visszatértek 
Afrikába, hogy folytassák szent munkájokat. 
Ádvent első vasárnapján pedig, a lipcsei helyi 
misszióegylet évi ünnepen F u c h s  missziókan
didátust felszentelik, ki haladéktalanul szintén 
Afrikába megyen. Ekkor azonnal létesítik a 
wakambami8sziónál a negyedik állomást. —  
Afrikában még mindég csak vetünk, bár elvétve 
már az aratás előjeleivel is találkozunk. így' Manbá- 
banM a r e  n ie  marangúi főnök, embereivel együtt 
szorgalmasan eljár az iskolába s templomba s 
példáját követik Ngoija s L°ngaki mszei főnö
kök is. Az afrikai missziót *s az ottani nehéz 
viszonyok között működő hittérítőket olvasóink 
imáiba ajánljuk !

A (amúlok hazatérése. A dzsaggamisszió meg
állapításakor, Indiából 3 keresztény tamul kő- 
mive8, egy segéd munkás és Zacháriás katecheta 
kisérte a missziónáriusokat Afrikába, hogy nekik 
az ’állomások megállapításánál segédkezzenek. 
Most, hogy az állomások nagyjából már elké
szültek B a még hátralévő munkát a misszió- 
náriusok magok is elvégezhetik, a tamul mun
kások három év múltán visszatértek Indiába 
családjaikhoz. Június 28-án búcsúztak el afrikai 
társaiktól s most Isten segítségével már otthon 
vannak Jerkadban, Indiában. Külön tamul ka- 
techétájokkal mindennap istentiszteletet tartottak 
s igy bizonyságot téve a Krisztusról a pogá- 
nyok között, közvetve Isten országának nagy  
épületét is segédkeztek felépíteni —  a legsöté
tebb Afrikában.

Hazai m issziói hírek.
Adakozás. Hazánkból az 1897 év második és 

harmadik negyedóbon 299 frt, 64 kr. küldetett a lip
csei ev. luth. misszióegylet pénztárába, mely ösz- 
szeg az „Ev. Luth. Missionsblatt“ f. ó. 15. és 20. 
számában nyugtáztatott. Ezen összegben van a 
dunáninneni kerület gyülekezeteinek offertóriuma, 
136 frt 51 kr., melyet dr. Baltik püspök s a sopro
ni felső egyházmegye gyülekezeteinek áldozata, 38 
frt 86 kr,, melyet Stiegler soproni lelkész küldött 
be ; továbbá a „Cirkevnó Listy“ gyűjtése 40 frt s 
a „Stráz na Sione“ gyűjtése 58 frt 4ß kr. Továbbá 
önállóan is küldtek adományokat Ágfalva, Buda
pest, Kőszeg és Pozsonyból. A lapunk f. évi 2-ik 
számában megemlített 88 frt 43 krral az idei ado

mányok összege Magyarországból eddig 388 frt 
07 kr.

A dunáninneni kerületi gyűlés határozata. A 
A dunáninneni lolkészi értekezlet, Schmidt pozso

nyi lelkész lapunk ólén közlött felolvasására, meg
kereste a korületi gyűlést annak kimondására, 
hogy a gyülekezetek évenként offortóriummal össze
kötött missziói istentiszteletet tartsanak s a begyült 
összeget a lipcsei ev. luth. misszióegylet támoga
tására fordítsák. A kerületi gyűlés ezen indítványt 
határozattá emelte s igy a dunáninneni kerület az 
összos gyülokozotok kötelességévé totte. Üdvözöl
jük a dunáninneni korülotet ezen határozat hoza
tala alkalmából s kívánjuk, bogy a többi kerület 
is miolőbb kövesse a szép példát.

A soproni felsó egyházmegye, a f. évi au
gusztus 4-én Ágfalván tartott esperességi gyűlé
sen elhatározta, hogy az idei vizkeroszti offertóri- 
umot a lipcsei ev. luth. misszióegyletnek juttatja, 
egyúttal azonban megkéri a kerületi gyűlést annak 
kimondására, hogy hasonló adományok a jövőben 
moly ogyletnok küldendők? A d u n á n t ú l i  k̂ o- 
T ü l e f i  g y ű l é s  Pápán, a korületi gyámintézeti 
bizottmányhoz utalta a kérdést „véleményadás vé
gett.“ Reméljük, hogy a gyám intézeti bizottmány 
a dunáninneni kerület példájának követését fogja 
a dunántúli kerületnek ajánlani.

A fehér-komáromi esperesség gyülekezetei is 
csaknem kivétel nélkül felkarolták a külmisszió 
ügyét. Bár többnyiro szegénysorsuak azért mégis 
Bököd 42 kr. Csabdi 50 kr. Csákvár 60 kr. Ondód 
4 frt. 71 kr. Szend 1 frt. 99. Székesfehérvár 49 kr. 
Tordas 1 frt Velog 1 frt. 73 kr. összesen: 11 frt. 
44 krt. küldtek Lipcsébe. Az egyházmegye buzsó- 
sága olismerést érdemel s óhajtandó, hogy a foly
tatás méltó legyen a szép kezdethez.

Vizkereszt közeledtével kérjük a kartársakat, 
hogy ha a viszonyok engedik, szíveskedjenek e 
napon missziói istentiszteletet tartani. Vizkereszt 
az egész külföldön nagy misszióünnep; miért ne 
tehotnők mi is azzá hazánkban !

Egyről-m ásról.
Sajtóhiba. A „Külmisszió“ múlt számában a 

22 lap első hasábjának 22. és 23. sorában ezen ki
fejezés : „úrvacsorával ólt 15192 jogosult közül 
7329“ igy javítandó : „ ú r v a c s o r á v a l  é l t  7329 
j o g o s u l t  k ö z ü l  P15292 amiben mindenesetre 
van egy kis különbség.

Egy vak leány missziói adománya. Egy 
lelkészhez, ki nagy hive volt a missziónak, a ki 
a misszió czóljaira buzgón gyűjtögetett egyszer egy 
vak leány 22 márkát hozott a ‘ misszió javára. Ä 
lolkész csodálkozva mondá: „Lehetetlen, hogy 
ennyit áldozzál a misszióra; hiszen vak vagy és 
szegény:“ „Vak vagyok ugyan, — feleié a leány 
— do oly szegény mint Tisztelendő ur gondolja
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még sem vagyok, sőt a 22 márkát könnyebben 
nélkülözhetem s áldozhatom Isten országának ter
jesztésére mint sokan azok közül, kik jól látnak.“ 
„Hogyan lehetséges ez ? Kérdé a lelkész mire a le
ány igy válaszolt: „Kosárfonással keresem kényé-* 
remet s mivel vak vagyok, munkámat ép oly jól 
végezhetem sötétben, mint napfény mellett. így 
kiszámítottam, hogy a múlt évben 22 márkát taka
rítottam meg világitó anyagon, s ezen összeget 
most nyugodtan adhatom Önnek, hogy fordítsa a 
szegény pogányok s hittérítők javára.“

Végszó.
Ezen számmal befejezem a „Külmisszió“ II. 

évfolyamát Azért egy hónappal korábban, mivel 
uj vállalatom, a » De r  F r i e d e n s b o t e “ kia
dása, az amúgy is ünnepterhes deczemberben sok 
dolgot ád s igy szükséges a munka megosztás. 
Ezen számmal egyúttal be is szüntetem a Külmisz-

»
sziót“ mintáz „Ev. Egyh. Szemle“ me l l é k l e t é t .  
Az „E. E. Sz.“ által képviselt positiv irány, Isten
nek legyen érte há la! annyira terjed, hogy a lap 
egész terjedelme, sőt annak bővítése szükséges, ha 
programmjának meg akar felelni. Azért is a lap a 
„Külmisszió“ rovatát újévtől kezdve szükebbre szabja, 
mely rovat vezetését azonban a szerkesztő továbbra 
is szives volt reám bízni. Nem mulaszthatom el, 
hogy az „E. E. Sz.“ szerkesztőjének köszönetét ne 
mondjak, azon szivességeért, hogy lapjából oly 
hosszú időn át, oly sok teret rendelkezésemre bo
csátott, avégből, hogy a hazánkban eddig annyira 
elhanyagolt külmisszióra, ezen annyira fontos és 
tanulságos egyházi munkatérre, irányíthassam ol
vasói figyelmét. Többszörösen meggyőződtem róla 
hogy az ő áldozata s az ón fáradságom nem volt 
gószen hiábavaló. A megkezdett szent ügy érdekó- 
benp.továbbra is szívesen működöm s hogy a fejlő
désnek indult mag el ne száradjon, lehet, hogy Is
ten segítségével nemsokára mint önálló lapot foly
tatom a „Kül  m is s zió t.u 103. zsoltár.

Ágfalva. Seholtz Ödön.

Er mg. egyház!könyvkemkadés Békés-Csabán.
Ajánljuk következő kiadványainkat :

1. Korea P á l: „Dr. Luther Márton kis ká
téjának magyarázata kötve . . .  25 kr.

2. Linder K. : „Vyklad malého katechismusu 
Dr. M. Luthera“ kötve . . . . , 3f? kr.

3. Bella J . : „Biblické historic kötve . 12 kr.
4. Németh L. Olvasókönyv a népisk. alsóbb 

osztályai számára kötve . . . . 25 kr.
5. Németh L. Számtani példatár a népisk. 

2-ik osztálya számára fűzve . . .  15 kr.
6. Utasítások a kér. házaséletre . . 2 kr.
7. Uprava na cestu krest’anského obcování

v stavu manzelském 1 pld. ára 2 kr. 100 
pld. á r a .................................1 frt. 50 kr.

8. Komensky : O dokonalosti krest’anskó
k ö tv e ...............................................15 kr.

9. Dr. M* Luthere Jednoduchy spösob mod-
lenia fűzve ..................................... 10 kr.

10. Povázsay : Hűsíti a dietky Naumburgské
f ű z v e ............................................... 4 kr.

11. J.Mocko : Biskup Joachim Kalinka. (1301.)
f ű z v e ...............................................20 kr.

Kiadványainkat kivéve 1-3 sz. 5 frton 
felüli megrendelésnél s a pénz előleges be-

§ küldése mellett bérmentve és 20% árleenge- 
dóssel küldjük.

4^. Ajánljuk a következő szép kivitelű olaj 
iyj és fénynyomatokat a gyülekezetben való ter- 
Ta jesztésre :

|P j 1. Krisztus a keresztfán. 39/51 ctm. 25 kr.
2. Úrvacsora. Gyönyörű kivitelű kép Leo- 
nardoda Viacifestménye után 12/42 ctm. 12 kr. 

3. „Engedjétek hozzám jöüni a kisdedeket 
39/51 ctm. 25 kr.

4. Az irgalmas szamaritánus. 39/51 ctm’ 25 kr.
5. Krisztus a tengeren Péternek segítő kezét 

nyújtja. 39/51 ctm. 25 kr.
6. Hit, remény és szeretet Három gyermek 

által jelképezve. 32/42 ctm. 15 kr.
7. Krisztus bevonúlása Jeruzsálembe. 39/51 

ctm. 25 kr.
8. Dr. Luther Márton 39/51 ctm. 25 kr.
9. Dr Luther Márton 36/48 ctm. Rózsa kör

zettel 16 kr.
10. Dr. Luther Márton 24/34 ctm. 8 kr.
11. Melanchton Fülöp 39/51 ctm. 25 kr.
12. Hús János 39/51 ctm. 25 kr.
13. Dr. Luther Márton a pápai bullát tűzbe 

dobja 39/51 ctm. 25 kr.
14. Dr. Luther és társai a biblia fordításnál. 

39/51 ctm. 25 kr,
15. Krisztus beszélget a szamaritánus nővel 

39/51 ctm. 25 kr.
16. Krisztus Jairus leányát feltámasztja 39/51 

ctm. 25 kr.
17. Krisztus Lázárt feltámasztja 39/51 ctmi 

25 kr.
18. Hegyi beszéd 39/51 ctm. 25 kr.
19. Gusztáv Adolf svéd király 39/51 ctm. 25 kr
20. Őrangyal. Gyönyörű kivitelű kép. 32/42 

ctm. 15 kr.
1 — 14 olajnyomat. 15—20 fénynyomat. A ké

pek csak a pénz előleges beküldése mellett vagy 
utánvételre küldetnek. 5 frton felüli megrende
lés bérmentve küldetik. Medrendelésnól kér
jük a következő czímzést:

t r a g .  Egyházi könjTkereskedés B,-Csalán.

Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.
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Folelös szerkesztő és kiadó:
S Z E B E R E N Y I  L A J O S  Z S.

ág. h. ov. lelkész U.-Caal>án.

H arm adik  évfolyam . 12. s z á m . t í . - Csaba. ÍÜÍ17. Utczcmber 30.

a---------------------------------- *

A lap Hzollemi és anyagi 
részét illető közlemények 
a szerkesztő és kiadóhoz 

intézendők.
A lap minden hónap 30-án 

tétetik postára.

a ----------------------------------«

« --------------------------------------*
Elöfisetési ár

Egósz évre . . . 2 frt 
Fél évre . . . « 1 frt 
Egyházi erdőkQ h irdotés 

egyszeri közlésének 
d í j a ..................... őfl kr. |

O lvasóinkhoz.
Jelen száminál befejeztük lapunk harmadik évfolyamát. Nehéz időben, bal 

jóslatokkal ostromolva, fogtunk a szerkesztéshez. Az Ur segített s az ő segedelmé
ben bízva, f o l y t a t j u k  l a p u n k a t  a m e g k e z d e t t  i r á n y b a n  a l a p  
minden s z á m á b a n  m e g n y i l a t k o z ó  e l v e k h e z  h ű e n .

Más, már akár hivatalos, akár nem hivatalos egyházi lapokat nélkülözhe
t v e  tenni nem akarunk ; mert lapunk csak szemlét kíván tartani az egyházi ese
mények felett s indítást adni az egyházi tevékenység helyes iránya felé.

Hárölnnyelvű magyarhoni ág. h. ev. országos egyházunkban épségben 
óhajtja tartani az anyanyelv történeti, vallási és erkölcsi jogát s ez irányiján minden
kor a sértett felet oltalmába veszi.

Hitelvi tekintetben ellensége minden, a hit meggyőződést gyengítő uniónak 
és ragaszkodik szigorúan, tűrhetetlenül egyházunk symbolikus könyveihez azon 
meggyőződésben, hogy a Luther által megindított és keresztül vitt reformálása a 
keresztyén hitnek a leghelyesebb és egyedül igaz reform, melyet épségében meg
tartani képezi apáinktól átvett legszebb örökségünkkel.

Egyházunk külső szervezetének újabb kiépítését a szerencsétlen budapesti 
zsinat óta nem tartjuk helyesnek, egészségesnek és egyházunk múltjához hűnek s 
azt törvényes utón megváltoztatandónak véljük, amihez magában a zsinati törvények
ben lefektetett elvek szerint is egyházunk összességének joga van. Ez irányban hatni 
s a gyülekezetek köréből kiinduló*mozgalomnak törvényes megnyilatkozásait pár
tolni czélunk.

Ez alkalommal is meleg köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, kik há
rom évi küzdelmünkben szellemi és anyagi támogatásukkal lehetővé tették a lap 
fennállását, megerősödését és terjedését. Kérjük támogatásukat továbbra is.

A lap ezentúl is minden hónap harminczadikán adatik postára. Kiterjedése, 
alakja, tartalma marad a régi. A „Külmisszió* czimű melléklap megszűnik, rova
tát azonban annak szerkesztője szives lesz a jövőbeni vezetni. Hálás köszönetünket 
fejezzük ki buzgóságáért és ügyszeretetéért. Lapunk rovatai lehetőleg állandóak 
lesznek a jövőben s olvasóink kívánatéra folytatjuk a félbehagyott egyházi lap
szemlét.
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V. si díj pontos beküldését kérjük. Az előfizetési dij marad a
régi: egész évre 2 frt., fél évre 1 frt. Jelen számunkat többeknek mutatványszám- 
képen megküldtük minden további kötelezettség nélkül.

Lapunk barátait kérjük, hogy ,a lap terjesztésében közreműködni szives- 
kedjenek.

B.-Csabán, 1897. deczember hó.
A  szerkesztő.

S zegénységünk .
Nem szólunk a szellemi szegénység

ről, hanem az anyagiról, mely oly sok
szor egyesek és egész népek fejlődésé
ben szomorú szerepet játszik s mely meg
akasztja nem egy szép és jóra hivatott ne
mes lélek földi pályáját, okozója nem egy 
derék nép szolgaságának és elmaradott
ságának.

Hazai ev. egyházunkban egy fél
század óta hangzik az a panasz: szegé
nyek vagyunk. A hosszú elnyomatásból 
csak foszlányaival a nemes hagvoiná- 
nyozók és adakozók kincseinek kerültünk 
ki. Félszázad óta a nemes Gusztáv Adolf 
egyesület és harmincz év óta a hazai 
gyámintézet igyekszik a szegénység se
beit gyógyitani.

Az egyházpolitikai törvények megho
zatala óta mind sűrűbben hallani az ál
lamsegély sürgetését. Az egyház egyetem 
kérvényt nyújtott be az országos kormány
hoz, mely már idestova két év óta hever 
elintézetlenül s ki tudja mikor és hogy 
fog elintéztetni.

Mi annak idején ép úgy mint az ev. 
egyház kormányzója, kifejeztük abbeli 
nézetünket, hogy e segélytől sokat nem 
várunk s azáltal sok tekintetben veszé
lyeztetve látjuk egyházunk önállóságát 
és függetlenségét. Egyházunk évszázado
kon át megélt az állam segélye nélkül, 
sőt az állam üldözése daczára is. Elszed
ték templomainkat s Isten segedelmével 
újakat épitettiink, elűzték papjainkat s az 
egyház minden szegénysége daczára úja
kat nevelt.

Kérdés, hogy ma is nem volnánk-e 
képesek önerőnkből, Isten segedelmével, 
segíteni magunkon — ha akarnánk és 
czéltudatosan arra törekednénk.

Nem minden szegénység ered Isten
től. E közmondás sok tekintetben alkal
mazható egyházunkra is.

A szegénységnek, mely nem Istentől 
ered, J egyik igen gyakori oka a pazarlás 
és fényűzés. Elfecsérelni az anyagi va
gyont oly , tárgyadra, melyekre nincs 
szükségünk s lakásunkat oly bútorokkal 
tele tömni, melyek feleslegesek, az pa
zarlás és fényűzés. Nem forgatni a meg
levő tőkét és parlagon hevertetni, az él
hetetlenség.

Ily fényűzési czikk a hazai ág. h. 
ev. egyházban az egyházi adó filléreiből 
fenntartott középiskola. Ha ott, a hol 
-tisztán régi alapítványok kamatai tartják 
fenn a középiskolát, az továbbra is az 
egyház kezében marad, az ellen nincs 
kifogásunk. De nekünk vannak mégoly kö
zépiskoláink, melyekre az espcrességek, 
a kerületek, az egyetem adóznak és éven
ként nagy összegeket adományoznak — 
holott ugyancsak némely gyülekezet alig 
birja fenntartani önmagát, papjainak nem 
bírja megadni a minimumot s tanárait, 
kik pedig már ma nem végeznek speczi- 
ális egyházi feladatot az állami fizetések 
fokára segíti.

Ha felekezeti középiskoláink ma is 
oly fontos felekezeti missziót végeznének 
mint a múltban, még értenénk a nehéz 
áldozatot. De-az uj középiskolai törvény 
meghozatala óta a helyzet nagyon meg
változott. Felekezeti tanáraink, felekezeti 
qualifikácziója ma már a legtöbb helyen 
©sak a keresztlevél s még ily felekezeti 
qualifíkáczióval is alig bírunk tanárokat 
kapni. Az állami felügyelet majdnem 
egészen háttérbe szorította az egyházi 
felügyeletet. A tanulóság nagy része iz
raelita s ez lehetetlenné teszi a felekezeti 
szellem teljes érvényesülését. A feleke
zeti középiskolák nagy száma daczára 
gyülekezeteink maholnap a legkomo
lyabb lelkész és tanító hiány veszélyé
nek lesznek kitéve.

A felekezetek már ma középiskolák 
nélkül is meglehetnek és fejlődhetnek s

/
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anyagi gazdagságukat más, speciálisan 
vallási intézményekre fordíthatják. A bu
dapesti ág. h ev. egyház fenntart fogy m- 
nasiumot — s nem bírja még ma som 
felépíteni templomát. A budapesti izra
elita hitközség nem tart fel fögymnasi- 
umot; mert hisz o részben a „gazdag“ 
ev. egyház gondoskodik — s ime az a 
középiskolát fenn nem tartó gyülekezet 
épit olyan momumentális templomot, a 
minővel nem bírt Izrael népe Jeruzsá
lemben sem

«V selmeczi lyezeumra több ezret ál
doz az egyházegyotem — s inle a lyeze- 
uni közvetlen közelében van' ak szegény 
gyülekezetek, melyeknek papjai a mini
mumot alig kapják meg, sőt magára a 
selraeezbányai egyházra is reá férne az 
a pár ezer s az arra fordított összeg leg
alább tisztán felekezeti czélt szolgálna s 
nem felesleges „védbástvák“ díszítésére 
menne De hát egyházunknak van pénze 
a szegények összehordott filléreiből is 
adózni oly fény űzési czikkekre, aminő 
egy főgymnasium — melyben alig van 
felekezeti szellem.

A régi békési esperesség egyházai 
egyházi adójukból rendes évi járulékaik
kal támogatják a szarvasi főgvmnasiu- 
mot — a mikor több egyház majdnem 
népiskoláit is feladni kénytelen s nem 
képes lelkészi erőit szaporítani, a mikor 
a nagyon is szükséges egyetlen alföldi 
tanítóképzőre nincsen pénz. Hát ahhoz a 
fénytöréshez mit szóljunk, — midőn sze
gény egyházuuk még jogakademiát is 
fenntart ott, a hol alig képes a tisztán 
egyházi érdekű tanító és lelkészképző 
intézeteket fenntartani, mintha bizony a 
felekezeti jogakademiából jobb evangéli
kus ügyvédek kerülnének ki,mintáz ál
lamiak hói. Az ág. h. ev. közönség szük
ségleteit 1—2 középiskola is kielégítené 
ott, a hol a régi, inásrh nem fordítható 
alapok elegendők az államsegély lyel egye
temben a középiskola fenntartására. A lyce- 
umók alapjait nagyrészt fel lehetne hasz
nálni Üieologiai intézeteink és tanító kép
zőink számára.

Szegénységünk egyik okát a fényű
zést és pazarlást oly intézetekre, melyek 
egyházi czélt nem szolgálnak kellene első 
sorban tudatosan és következetesen meg
szüntetnünk Ennek persze útját állja az 
a központosító hatalom, mely ma nem 
áll kizárólag egyházi, felekezeti czélok 
szolgálatában. De áldozatkész, czélirányos

fellépéssel e hatalomtól sem kell meg
ijednünk.

A szegénység másik oka az élhetet
lenség, vagy is a már meglévő anyagi 
erőnk ki nem használása és nem for
gatása. Egyházi alapjaink nagy része ér
ték papírokban van elhelyezve. Igen 
czélirányos lenne egy oly egyházi pénz
tár létesítése, melyből híveink betáblázott 
biztosítékkal kölcsönt vehetnek fel, mi 
által a kamatok nem nyerészkedő rész
vénytársulatoknak jutnának, hanem a leg
nemesebb intézménynek, az egyháznak. 
A róin. kath. káptalanok pénzeiket elhe
lyezik, ev népünk között is s ez elhe
lyezés, ha kellőovatossággal történik, biz
tosabb az értékpapír elhelyezésnél.

Majdnem minden kerület szerződésre 
lépett a tuzhiztositási társulatokkal — s 
azok a nyeremény némi morzsáit juttat
ják egyes jótékony intézeteinknek Nem 
volna-e helyes egy köz egyházi tíízbiz- 
tositó szövetkezetét alkotni, mely a nye
reményt nem juttatná gazdag bankházak
nak, hanem szegény gyülekezeteknek és 
vész idején segélyezhetne bőkezűen ?

Az egyház vallásos, építő és tanköny
veit maga adhatná ki sm-m volna kény
telen törni, hogy azokat sok esetben katlio- 
likus vagy zsidó üzleti ezógek adják ki. 
Az illam iskolái számára, melyek ma 
még nincsenek nagyobb számmal mint 
a mi felekezeti iskoláink, maga nyomat 
és ad ki könyveket s olcsón is adja azo
kat, mégis bizonyára nem haszon nélkül. 
Mily sokat tehetne e részben egyházunk 
s az anyagi haszon mellett, mely nem 
íonlittatnék nyerészkedésre, mily hatha
tósan közreműködhetnék háromnyelvű 
egyházunk vallásos irodalmának fellen
dítésében.

A szegénység igy önerőnkből eltűn
hetne és bizonyára ez jobb mód volna 
annak megszűntetésére mint a szegény 
sokáig várakozó koldus szerepe!

Alföldi.

4P

Emlék a múltból.
Sokat panaszkodunk és keveset teszünk. 

Egyházunk helyzete a múltban is siralmas volt. 
Szomorú példái voltak a hithagyásnak; de a 
buzgó ősök nem csüggedtek. A nyomasztó viszo
nyok között külföldön nyomatták vallásos köuy-
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veiket s védelmezték szellemi fegyverekkel a min
den oldalról fenyegetett Siónt.

A napokban ép egy oly munka került kezem
be, mely 1739-ben Halléban lett nyomatva s hi- 
terősítésűl szolgált a hazában élő kisded küzdő 
csapatnak. (Obhajení Ucení Evanjelium od jedneho 
nyni v zivoté vécném bydlicího Swédka Pravdy 
Halle 1736.) „Az evangeliom tanának védelme“ 
czime a könyvnek, melyben párbeszédet folytat 
egy evangélikus egy konvertita pápistával. A 
múlt küzdelméről tesz tanúbizonyságot e könyvecs
ke, melyből mint érdekes emléket közöljük az 
első fejezetet az állábbi sorokban.

„Evangélikus. Hajtson csak lasabban s ve
gyen fel engemet is kocsijára. Adjon Isten jó 
napot.

Pápista. Nagyon szívesen. Hozta Isten s 
adjon szerencsés jó napot.

E. Nagyon szépen köszönöm! Hova siet ily 
korán reggel ?

P. Szeretnék a városba jutni. És maga hova 
készül?

E. Nagybátyámhoz akarok menni, a hol szok
tunk, mivel a közelben nem bírhatunk szabad is
tentisztelettel, vasárnaponként Isten igéjével épül
ni, s Krisztus üdvözítő ismeretében erősödni és je
lenlegi szenvedésünkben vigasztalódni, Istenhez az 
ő jótéteményeiért fohászkodni s buzgó énekkel azon 
jótéteményekért hálát adni. És ön mi jót kíván 
tenni a városban, bizonyára valamit venni akar 
ott ?

P. Nem, én a templomba szeretnék menni.
E. Nem merem feltételezni önről, hogy pápis

tává lett.
P. Pedig én azzá lettem. Az igaz katholikus 

egyházba és üdvözítő vallásba tértem át.
E. Ejnye, kedves barátom, hogy is jutott ön 

ide ? Ezt én öntől sohasem vártam volna.
P. Mit tehetünk az ellen ? Miért nem oly erős 

az evangélikus hit, hogy bennünket is szilárdakká 
tett és megőrizett volna.

E. Nem függ az az isteni igazságtól ; mert 
annak van elég ereje, hogy a szivet nem csak fel
világosítsa, hanem meg is tartsa s szemben az ör
dög minden kísértésével meg is őrizze.

P. Mitől függ tehát s mi az oka annak, hogy 
oly sokan elszakadnak ?

E. Annak oka az emberekben van. Soknak 
és a legnagyobb résznek a néven kívül nincs egyebe« 
azok csak épen evangélikusoknak neveztetnek és 
csak azért vallják magukat evangélikusoknak, mert 
az ő szüleik és őseik is azok voltak. Tanítóiktól 
hallottak valamicskét s azt is nem igen hallgatták, 
de hitük alapjáról nem tudnak számot adni; mert 
azt még betüszerint sem fogták fel (élő felfogásról 
nem is szólok). Az ilyeneket aztán könnyű rábe

szélni, hogy a külső elnevezést elhagyják s mást 
vegyenek fel.

P. Én az én kátémat ép oly jól megtanultam 
mint mások is: de ők mindent máskép magyaráz
tak s azt be is bizonyították s úgy aztán könnyen 
meggyőztek.

E. Ki tudja, hogy inikép értette ön a kátét. 
Ha én lehettem volna önnek tanácsadója, azt aján
lottam volna, hogy hebehurgyán sohase ereszked
jék vitába, és ha már ellen nem állhatott, kegyes 
és értelmes tanítóktól kérjen tanácsot és mig lelki
ismerete szerint meg nem győződött, tovább tanul
jon. Mert mindazok, a kiknek nincs erős alapjuk, 
s mégis önmagukban bíznak, igy járnak, legyőzői
nek, azután a gyenge tannak és az isteni igazság
nak tulajdonítják legyőzetósüket, pedig igazi oka 
annak : tudatlanságuk, vigyázatlanságuk és akara
tuk gyengesége.

P. Nálamnál sokkal okosabb emberek is pá
pistákká lettek, a kik bizony-jól tanultak és a pá
pistákkal sokáig vitatkoztak. Hiszen ön is ismer 
néhány evangélikus prédikátort, a kiket végre is 
meggyőztek.

E. Igaz, hogy sokan vannak, a kik az egész 
tant megértették s a/t hiszik, hogy az meggyőző
désük ; de ezen testi, betű szerinti ismeret még 
igen messze van Isten dicsősége és akarata élő is
meretétől. A mint az irás Istentől lett ihletve (2- 
Tim. 3, 16.) és az ő buzdítására Íratott, úgy nekem 
is a szent Lélek részesévé kell lennem s az ő vi
lágosságával felvilágosittatnom, ha igaz és élő is
meretet akarok szerezni. Innen azután igaz tapasz
talatára juthatunk annak, a mit Isten igéje a bün- 
bánatról, hitről, újjászületésről a megszentelésről 
és a szent Lélek más tényeiről tanít s igy aztán 
az Isteni igazság erős meggyőződéséhez és meg- 
pecsételéséhez érhetünk. Lásd I. Kor. 11, 4, 12,
2 Kor. 2, 21, 22. Efez. i, 17, 18, hogy azután Pál 
apostollal mi is azt mondhassuk : „tudom kinek 
hittem, és bizonyos vagyok benne, hogyaz én ő 
nála letett kincsemet megtarthatja ama napra.“ 
II. Tim. 1, 12.

Ha pedig némelyeknek szive (ha mindjárt 
papok is) ennek erejét sohasem tapasztalta s 
nem fogadta el a szent Lélek bizonyságtételét, 
az olyanoknál emberi művészet- és fogásokkal 
mindent halomra lehet dönteni.

P. Már pedig senki sem lesz pápistává, ha 
csak a pápista tan nem válna meggyőződésévé, 
abban nem hinne s azt igaznak nem tartaná.

E. Egyesek hisznek a hazugságnak s azzal áltat-ä 
ják magukat, hogy meg vannak arról győződve, 
mások meg (könyörülj Isten 1 ez a legnagyobb 
rész) jól ismerték az evangélikus tan igazságát és 
a római egyház romlását, habár csak betüszerinti 
ismeretben; de mivel megszerették a világot és 
mivel a római egyházban gazdagságot, vagyoypt,



dicsőséget és tiszteletet remélnek találni, Ezsauval . 
egy tál lencséért elsőszülöttségi jogukat eladják, 
elszakadnak egyházuktól, a mit soha mog nem 
cselekednének, ha a római egyházban szegénység, 
gyalázat és üldöztetés várna roájok. Mivel a 
láthatatlan, örök kincset sohasem ismerték és 
annak ereje által a világ szcrotetétöl meg nem 
tisztultak, azért a földi dolgok szeretető által oly 
könnyen legyözhetők és elragadthatók. Mivel a 
világ szeretető hatalmába kerítette szivüket és 
Isten szeretető és az ö igazságának ereje úgy lát. 
szik sohasem érintette meg azt ; azért nem csoda 
hogy oly könnyen legyözotnek és elragadtatnak 
a világ által, a mint azt Krisztus urunk is mondja:
„egy ideig hisznek, do a megkísérlés perczeiben 
elszakadnak, mivel nincsen gyökorük.“ Mát 13* 
A mint Démas is elszakadt a hittől, mivel mog. 
szerette e világot. 2 Tim. 4.

P. Olyanok is pápistákká lettek, a kik azelőtt 
nagyon buzgók voltak vallásukban.

E. Biztos jele az annak, hogy az ő egész 
buzgóságuk puszta testi buzgóság volt, mely nél
külözte az élő ismeretet s az egész csak külsőség 
volt. Isten Ítélete az, hogy midőn az emberek val
lásukról külső hitvallással sokat kiabálnak s rt 
mellett azt hiszik, hogy jó evangélikusok s üdvö
zölnek, bármily élotet folytatnak, a világot fzeretvo 
s különféle bűnben tespedve, az olyanokat Isten 
kidobja szájából s nem tartja arra méltóknak, hogy 
nevét nyelvükön hordozzák. Önmaguk kénytelenek 
önmagukat elárulni arra nézve, hogy a valóságban 
minő képmutatók, ámbár az egész világ őket 
igaz hívőknek tartotta.

P. Ösmerek kegyes embereket is, akik a ró
mai egyházhoz csatlakoztak.

E. Nem minden arany, a mi fénylik. A meg
bélyegzett lelkiismeret a vallásosság látszatává^ 
elrejtheti magát az emberek előtt, de Isten előtt 
nem rejtőzhetik el. A* bizonyos, hogy a ki nőm 
él Isten parancsai szerint, hanem tudatos bűnökben, 
az könnyen elszakadásra bírható. Mert a hit és 
szeretet drága kincsét, mely a .Jézus Krisztusban 
adott, (ez az igaz vallás,) a bennünk lakozó szont 
Lélek által kell mogőrizni mondja Pál apostol 2 
Tim. 1, 13-14. A ki pedig bűneivel kiűzi a szent 
Lelket, a mely legjobb őrzője és védőjo az igaz 
hitnek; mivel a szont Lélek nem lakozik u bűn 
rabszolgaságában élő testben, (Bölcs. k. 1, 4.) az 
ilyen ember kész azután ,ha külső haszon vagy kár 
van kilátásban, átlépni a római egyházba, sőt a 
viszonyok más alakulásánál még zsidó, török 
sőt pogánynyá is lesz, a mint arra is van elég 
szomorú példa. •

P. Szükségszerű dolog-e az, hogy az ember 
minden körülmény közötf vallásában az Isten 
parancsolatai szerint éljen ?

E. Mindenesetre szükséges az, mert ha a  ̂
embor Istennel, az ő szent igéjével vallásával so
kat dicsekszik és még sem ól a szerint, az inkább 
csúfolja az Istent, mint som dicséri. Tit 1, 16. Azt 
mondják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel 
megtagadják s gyűlöletessé teszik önmagukat előtte. 
Rom. 2, 24. „Istennők neve miattatok gyűlölt a 
pogányok előtt.“

P. Ösmerek olyanokat is, a kik nem csak 
kegyesen éltek, hanem a szt. Lélek világosságáról 
és szivükben való lakozásáról, az Isten igéjének 
erejéről és az égi kincs édességéről sokat beszéltek 
s mégis pápistákká lettek.

E. Az ilyenok vagy hazudtak és soha semmit 
lelkükbon át nem éreztek, vagy ha igazán felvilá
gosítva voltak és az égi kincset megizlelték s 
mégis elszakadtak, akkor a legveszedelmesebb 
helyzetben vannak ; különösen, ha még az Isteni 
igazságot gyalázták, üldözték s a mit azelőtt érez
tek azt az ördögnek és saját képzelgésüknek tu
lajdonítják. Az ilyenek a szent Lélek ellen vétkez
tek s nem remélhetik bűneik bocsánatát. Máté 12, 
31. Zsid. 6, 4, 6.

P. Az ombor talán megtérhet s újból evangé
likussá lehet?

E. Sokakat Isten haragjában gyorsan elragad. 
Mert vannak szomorú példák arra nézvo is, hogy 
sokan azon bűnös ok folytáu, hogy vagyonukat és 
méltóságukat megtartsák, elszakadtak, roméi ve, 
hogy majdan még újból evangélikusokká lehetnek, 
de hirtelen ez életből kiragadtattak.

P. Nem mindenki hal meg oly hirtelen.
E Az Isten sokakon ily borzasztó példát 

mutatott, hogy azok hirtelen halált óhajtottak, csak 
hogy szabadúljanak a kinok — és kétségbeeséstől. 
Sokan nőm halnak meg hirtelen s nem is esnek 
kétségbe, értelmünk iflegzavarodik s többé meg nem 
térhetnek. Mivel pedig az igazsághoz nem ragasz
kodtak, szivüket a hazugság kísértései annyira 
hatalmukba koritotték, hogy a hazugságnak 
hisznek és azt tartják, hogy a hazugság igazság 
8 vak buzgalmukban ellenszegülnek az igazságnak 
az igazság követőit halálra üldözik, amint Pál 
apostol mondja : „Mivel hogy az igazságnak szórói
mét nem votték be az ő idvességükro ; azért bo
csátja az Isten roájok a tévelygésnek erejét, hogy 
higyjenek a hazugságnak.“ 2 Thes. 2, 10, 11.

P. A katholikusok is hisznek a szont három
ságban és mint az evangélikusok ők is azt remé
lik, hogy üdvözölnek.

E. Úgy, hát ön azt hiszi, hogy mindegy az, 
ha az embor ovangelikus vagy katholikus ?

P. Nagyon csekély a külömbség.
E. ‘'Nőm úgy, barátom, nagyon nagy itt a kü- 

lőmbség, a rómaiak elveszik ama egyedüli közbejáró
nak és az engesztelés áldozatjának, krisztusnak
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dicsőséget, a mikor üdvözülésüket, mely magától 
Krisztustól ered, az ő nyomorult jó cselekedeteik
nek tulajdonítják, a mely jó cselekedetek illő helyen 
jók és szükségesek is, de az üdvre elégtelenek. 
Azután Krisztus mellé annyi szentet állitnak köz
bejáróknak, kiket mint az angyalokat segélyül hív
ják, hogy e szentekről sok esetben azt sem tudják, 
hogy váljon óltek-e, szentek voltak-e a mennyek
ben, vagy a pokolban vannak-e ? A legnagyobb 
istentiszteletnek a misét tartják, melyet idegen 
nyelven végeznek. A bucsújárás és más hasonló 
dolgokban helyezik reménységöket.

P. Az embernek nincs békéje azon emberektől, 
s mint sem hogy házamból és udvaromból kiűzzenek, 
inkább meg teszem, a mit kívánnak és elmegyek a 
misére.

E, Kédves barátom, most maga megmu
tatta szivének alapját és hithagyásának okát. Ha 
nincs más oka a hithagyásra mint a ház és udvar 
elhagyása, akkor az ön ügye nagyon gyengén áll, 
vagy nem tudja ön, hogy mit mond Krisztus Máté 
evangeliomában : mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyerné is és lelkét elvesztené?

P. Én bizony azért, hogy pápistává lettem, 
telkemet el nem veszítem s hiszem, hogy üdvö
sül ök ép úgy mint ön. Nekem az a vallás nagyon 
tetszik, mert sokkal szebb és kegyesebb az mint 
az evangélikusok vallása. A templom közel van, 
s igy miért kellene hét nyolcz mérföldre zarán
dokolni.

E. Kedves barátom, elhiszem én, hogy szépen 
van ott minden külsőleg díszítve, de midőn a kül
sőségre oly nagy súlyt helyeztek, elfeledkeztek a 
belsőről s arról, a mit Krisztus mond, hogy az 
igaz imádók imádják az Atyát lélekben és igaz
ságban és hogy az Istenországa nem jő el kül
sőleg. Azt hiszi ön, hogy mivel a pápista templo
mokban külsőleg minden oly díszes, ott van az 
igaz egyház?“

A következő fejezetben szól az igaz egyház
ról s a váltanokról. E pár sorban is látjuk, hogy 
mi minden bírta rá az embereket arra, hogy egy
házunktól elszakadjanak — ma a régi ellenséghöz 
új ellenség is szegődött: a szekták, melyekben 
pápista irányzatot is fellelhetünk, amennyiben min
den szekta protestálás azon evangélikus tan elle
nében, hogy a keresztyén Isten kegyelméből a hit, 
által üdvezűl. És a veszély perczeiben védekezünk-e 
mi oly elszántan mint egykor őseink ? A harcz 
szellemi fegyverekkel küzdendő s ez utóbbiakat 
nem gyengíteni, nem lehetetleniteni, hanem erő
síteni kellene.

Sz.

Gazdátlan állapotok.
A múlt évi kerületi közgyűlés alkalmával hal

lottam ezt a kitűnő adomát Budapesten. Felvidéki 
öreg pap és egymást gyorsan váltakozó káplánai 
szerepelnek benne. Az első káplán meg lett hiva 
minden feltétel minden kikötés nélkül, de a prin- 
czipálisnak nem tetszett, mivel a mértéken túl ked
velte a borocskát. Már az utódjának meghívó le
velében az állott : ünnepélyesen Ígéri, hogy bor
nemissza lesz. Ennek azonban nem a bor, hanem 
az ördög bibliája volt a gyengéje, ezt forgatta éjjel 
nappal. Ezért a harmadik káplán meghívójában 
két pont szerepel: tilos a kártya is. Nem is kellett 
annak sem az egyik sem a másik, de azért néki 
is volt egy hibája: „nagyon szerette a lencsét, de 
még jobban a m ........... t.“ Ennekutána beleke
rült a kápláni hiványba a harmadik pont is ilyen- 
féleképen : a lencsét ha Ízlik neki egye meg, de 
annak a másiknak, hagj’jon békét.

Szó sincs róla, adomának ez, jól előadva, nem 
rósz, de hogy az ilyen eljárás egyházunkban ország
szerte szokássá váljék s még a törvény fölé is emeltes
sék, az talán még sem engedhető meg. Pedig mi 
már körülbelül ott tartunk. Alárendeltjétől vagy 
pedig reábizottaktól nyakrafőre nyilatkozatokat. 
Ígéreteket, fogadalmakat csikarnak ki — egyházi 
és országos törvényeink rovására — legtöbbször 
magok a törvény őrei.

A tanár az iskolában a tanítványait Írásban 
köti le,*hogy e hazának mindég hű polgárai lesz
nek. Az iskolaszéki elnök pályázatot hirdet taní
tói állás betöltésére, azon kikötéssel: „a megvá
lasztott köteles lesz hazafisági nyilatkozatot aláírni.“ 
Egyik paptársam, a midőn a filialis iskolájában a 
tanítók gyakran váltakoztak, fogja magát s az 
újonnan választottat becsületszavára leköti, hogy 
három évig el ne hagyja helyét, ha mindjárt köz
oktatási miniszternek hívnák is. És csak most 
történt, hogy egyházam egyik tanítója próbára ment, 
s ott rögtön írást csináltak, a melyben az illető 
egyház megígéri, hogy őt fogja megválasztani, s 
tanítóm kötelezte magát, hogy a megválasztást el
fogadja — ellen esetben 200, mond kétszáz forinto
kat lesz kénytelen fizetni.*)

A mint látjuk az adomabeli pap példája nem 
maradt követők nélkül. A pályázók és a jelentke
zőktől mindenek előtt, képtelennél-képtelenebb nyi
latkozatokat, fogadalmakat vesznek; és csak aztán 
úgy mellékesen esketik fel az egyházi és országos 
törvényeinkre. A fő minden egyesnek a saját külön 
törvénye, a többi mind csak azután következik. És 
mennél bolondabb feltételt tud valaki kifundálni. 
annál nagyobb az ő dicsősége.

Azt szokták felhozni ellenvetésül, hogy ezek 
csak kivételes esetek. Jó, csakhogy ezen kivételes 
esetek átkozottul sűrűn jelentkeznek. Azt is mond
ják, hogy az ilyen eljárásosak a megbélyegzettek
kel szemben alkalmaztatik. No ez már igaz, mert 
ha valaki nem volt megbélyegezve addig, meg lett 
bélyegezve az által, hogy ilyenfajta nyilatkozato
kat irt alá.

Vagy jók és elégségesek, azok a világi és 
egyházi törvények, a melyekre minden hivatalba
-----------------  a

•) S tényleg a tanítóm meg lett válásztva, de a fele
sége nem akar oda menni, — kíváncsi vagyok behajtják-e 
rajta a 20O- irtot.
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lépőnek kell esküdnie, vagy rosszak és elégtelenek. 
Ha jók és elégségesek, akkor fölösleges kivételes 
törvényeket gyártani : ha pedig «rosszak és elégte
lenek, van annak módja azok mogváltoztaiásán, ki
egészítésén munkálkodni. Addig azonban, a inig a 
törvény nincsen magváltoztatva, legyen jó avagy 
rósz, legyen bennünk annyi hazafiassag és ogyhá
ziasság, hogy holmi nyilatkozatokkal no tüntes
sünk ellene. Elég nekünk, ha u törvényt betartjuk, 
többet ne kívánjunk sqgi magunktól, sem má
soktól.

Mindezeket pedig nem azért Írtam én le, 
hogy azok okuljanak belőle, a kiket illett. Meg 
vagyok róla győződve, hogy épen a nyilatkozat 
gyártók hederitenek rám legkevesebbet. ( >k szentül 
hiszik, hogy hazánkat és egyházunkat, csuk az ő 
fogyatékos böicseségükkel összetákolt „nyilatko
zataik“ mentik meg a vegromlástól: zsinati törvé
nyeink és a többi, nem étnek egy hasitó fát < > 
velük tehát nem is kezdek, hogy annál hamarább 
végezzek.

Egyházunk vezetőit, őrtállóit szeretném én 
ezen jelenségekre figyelmessé tenni, hogy azon ha
talommal, a mellyel rendelkeznek, vessenek véget 
az ilyen gazdátlan állapotoknak. Vannak törvénye
ink, van felsöbbeégiink, ne szabjon tehát törvényt, 
no Írjon elő föltételeket akárki azoknak, kik az 
egyház szolgalatára vállalkoznak. Az ilyen ólomo
két is a törvény korlálai közé kell szorítani.

Egyházfelügyelőink ne csak a papok körmeit 
figyeljék, nem-e fog duplán a krétájuk (az a baj 
kérem, hogy mar szimplán sem igen fog); hanem 
arra is legyen gondjuk, hogy az egyházban mind 
ékesen és jó rondb«m legyonok. Espereseink pedig 
legyenek valamennyien népünk Igazi pásztorai s 
ne pedig mint némelyek a hatalom pánszláv biztosai 
(ala filoxera biztos).

Ezer baja van egyhazunknak, ezer sebből 
vérzik, valamennyi orvoslásra szorul. De a külön
féle nyilatkozatokkal, tegyük szabaddá mindenki
nek a törvény egyenes útját. Jolontsiik ki az ilyen 
reversalisokat is semmiseknek s meg legyen bélye
gezve az is, a ki előírja, az is, a ki aláírja.

•  — gy.

IR O D A L O M .
I)r. Ernát Stadel: Lebenswasser aus dem 

Heilsbrunnen. Predigten über die Episteln dos Kir
chenjahres. Dresden. Justus Naumanus Buchhtmd 
lung. 845 lap. Ára szépen kötvo 4 márka 80 pf.

Az evang. egyháznak szép karácsonyi aján
déka e kedves mű, melyet a tharandti gyülekezet 
nyugalmazott hű lelkésze nyújtott első sorban 
gyülekezetének s azután az egész luth. eg\háznak.

Az öreg Siedel, úgy szólván élete alkonyán, 
hozza tudomására az ev. világnak, hogy mily ki
váló gyöngyét bi^ui benne egyházunk. Nem is a 
kiadók gazdag jutalmáért adta ki művét, a miről 
tanúskodik a mű német könyvpiaezon szokatlan 
olcsósága.

Különösen lelkészeinknek nem ajánlhatjuk 
eléggé e jeles mű gondos tanulmányozását; mely

Geroknak hazánkban nagyon elterjedt egyházi be
szédei felölt magasan áll.

A szerző előszavában azt mondja: „Úgy hát 
Isten nevében útnak eresztem beszédeimet, a me
lleket oly sok ima után dolgoztam ki s előadtam. 
Szívélyes nyelven tartvák ; mert én gyülekezetem
hez mindég úgy szóltam, miként az atya szokott 
gyermekeihez. Egyszerűek és népszerűek, hogy 
„Hans4 és „Grote“ is megérthesse. Nem mozognak 
általánosságban, hanem az egyes emberbe hatolnak 
a lelkiismoretbe akarnak benyomulni, a bűnt rej
tőkében felkeresni, hogy elhatározásra és megtérés
re indítsanak. A mellett mindég arra figyeltem, hogy 
lehetően szemléltetőleg prédikáljak és hogy találó 
történetek boszövéso által ne csak illustraíjam az 
elmondottakat, hanem a hallgatók figyelmét is éb
ren tartsam.*

Eme előszóban hangoztatott állításokat követ
kezetesen koresztül vive latjuk minden egyes be
szédben. A mi a jeles beszéd gyűjteményt különö
sen kedvessé teszi, az azon kürölmény, hogy o 
beszédekből nem az üros hatás kereses tűnik ki, 
hanem az egyház hitében szilárdúl álló lelkipász
tor szava. — Sz.

Petites János: Molanchthon Fülöp élete. 
Jutalmazott pályamunka, A Luthentársaság 
XXVIII. kiadványa. Budapest 1897. (131. old.) Ara 
40 kr.

Molanchthonnak ezon életrajzában a szerző 
előszuva szerint - Meurer nyomán halad. Es ez 
oly esotben, midőn nem „eredetiek“ akarunk lenni 
ami akkor, midőn nem a szaktudósoknak, hanem 
a nagy közönségnek ír valaki, nőm is szükségos 
— norn baj. Amit ezon osotbeu is kívánni lehet, 
hogy a storző vegye figyelembe a mi viszonyainkat, 
azt a szerző, amennyire láthattuk, teljesítette. Az 
életrajz ológ terjodolmes, sőt egyes helyein nagyon 
s terjengős. így pld. a Praeceptor Germaniae ez. 
fojozotbod nézetünk szerint nem kellet volna Mo« 
lanchthon iratait oly terjedelemben ismertetni. Ami. 
Melanchthon szereplését illeti az augsburgi gyűlésen? 
úgy nem mondhatjuk éppen, hogy szépített — ami 
baj volna, ha római ellenfeleink zavarba hozhatnak, 
de Melanchthon félénkségét és nagy engedményeit 
nem jellemzi eléggé. Ha Melanehthontó! függött 
volna, valószínűleg nőm volna ma ágost. hitvallá
sunk. Luthert nem azért hagyták Koburgban ; 
mórt attól * féltek, hogy hajlithatlansága folytán 
a békés kiegyenlitést lehetetlenné teszi; hanem 
mert a birodalmi átok alatt volt s mert a nürn
bergiek politikai tekintotokből nem akarták őt 
íelvenni. Melanchthon hitvallása Luthernek nem 
csak ,.a m>»ga ogészében,“ hanem „nagyon jól“ 
(fast wohl) tetszett. Jó lett volna, ha a szerző 
az ágost. hitvallást, egyházunknak ezt a fontos 
symBolumát, bővebben ismertette s méltatta volna, 
hogy e könyv olvasóinak tudatuk lehetett volna, 
mekkora kincsük van ezen hitvallásukban. Melan
chthon bajlását a zwinglianusok foló a szerző 
eléggé kiemeli és Molanchthon pnnaszkodásait 
olyanok előtt, kikkel o tekintetben egyetértett, nem
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hallgatja el, de erre vonatkozó ítéletét a szerző nem 
említi meg. Pedig épen itt törpűl el. Melanehthon 
Luther nagy szelleme mellett Különben is szeret
tük volna, ha a szerző a kettőt behatóbban össze
hasonlította volna. Senki sem jellemezte őket job
ban mint maga Luther, midőn asztalára azt ir ta : 
„Sachen und Worte : Philippus. Worte ohne Sa
chen : Erasmus: Sachen ohne Worte: Martin Lut
her. Weder Sachen noch Worte: Carlsta'dt.“ Csak 

•ezt jegyezzük meg hozzá, hogy Melanehthon a maga 
„Sachen“-jeit Luthernek köszöni. Ez volt a pró
féta, ő a tanító. Neki, mint a formulák mesterének, 
hivatása az volt, hogy a lutheri reformáczió hitét a 
lehetőleg megfelelőbb formulákba foglalja. És ezen 
hivatásának ő remekül megfelelt. Ezt bizonyítja az 
ágost. hitvallás. Azért kellett neki Luther táma
sza. És midőn ez kidőlt, Melanehthon elvesztette j 
a viharos időben irányítóját, lelki atyját.

Örvendetes jelenség, hogy egy á l l a m i  tanító
képző intézet tanára ily egyházi tárgyú munkára 
érez kedvet és erőt magában. Örülni lehetne a 
Luthertársaság szolgálatán is, melyet az egyház
nak tesz, midőn ily munkák megírására alkalmat 
ad. De baj, hogy elszalasztottá a kellőleg alkalma
tos időt, hogy nem gondoskodott róla, hogy ily 
könyv megjelenjék Melanehthon születésének 400- 
dik évfordulója előtt. Akkor ezen könyv több ér
deklődésre és vevőre is számíthatott volna. Végűi 
nagy baj e kiadványnak is drágasága. A békés
csabai ev. egyházi könyvkereskedés péld. nem 
rendelkezik akkora tőkével és évi jövedelemmel, 
mint a Luthertársaság és mégis kiadott egy ugyan- 
ily terjedelmű könyvet, Kálinka püspök életét 20 
krért. Több ügyesség az irodalom kiválasztásában 
és az alkalom felhasználásában, azután az ár le
szállítása bizonyára több sikkerrel koronázná a 
társaság múnkáját, melynek sikertelensége annál 
nagyobb baj, mivel mellette más hasonló czólú 
•gyletnek léteznie nem szabad, Gotthold.

Beküldett szerkesztőségünkhez a Lampel 
Róbert kiadásában, Budapesten megjelenő „Magyar 
Könyvtár.“ Bel és külföldi klassikusok, kedvelt 
írók művei jelennek meg ez olcsó könyvtárban Radó 
Antal szerkesztése alatt. Egy egy füzet ára 15 kr. 
Eddig megjelent 10 füzet. Közöttük látjuk Katona, 
Berzsenyi, Kisfaludi és Csokonai műveit.

I S K O L A .
Anyanyelvi oktatás a népiskolában. A

„Külmissziö“ czimű melléklapunk utolsó száma 
megemlítette, miszerint a kontinentális missziói 
konferenczia felemelte szavát a gyarmatosító 
nagyhatalmak azon erőszakoskodása ellen, mely 
szerint azok a gyarmatok területén nem a nép

nyelvén, hanem az állami hivatalos nyelven akar
ják oktatni a gyermekeket. A német evangélikus 
missziói egyletek választmánya külön felterjesztést 
tett a német külügyministeriumhoz, melyből a 
következő részletet közöljük : „A német gyarmato
kon, az iskolákban a német nyelvet nem csak 
mint tantárgyat, de mint tannyelvet uralkodóvá 
tenni, nem csak az ily tanitás eredménytelensége 
miatt tartjuf kárhozatosnek, de azért is, mivel 
jogtalanság a benszülöftekre saját nyelvük rová
sára idegent erőszakolni s igy őket nemzetiségük
ből kivetköztetni. Idegen nyelvű oktatásnak igazi 
haszna csak akkor lehet a gyarmatlakosságra nézve, 
ha azt az anyanyelven előzetesen nyert szolid képzés
re építjük. A gyarmat lakóval saját nyelvén va
ló alapos képzés nélkül, európai nyelvet sajátíttatni 
el, paedagogiai esztelenség; mert az által a helyett, 
hogy igazi szellemi műveltséget adnánk, csak külső 
dresszurát és igényteljes, tetszelgő hamis művelt
séget nyújtunk neki, mely ép oly visszataszító, 
mint erkölcsileg végzetes is. — Azok a czivi- 
lizált benszülött torzképek, kikkel a gyarma
tokon lépten nyomon találkozni lehet, onnan ve
szik eredetüket, hogy egy kis európai nyelvre ta
nították őket a nélkül, hogy előbb saját nyelvük
ben alaposan kiképezték volna. Ott is, a hol a 
külföldi műveltség kiterjedtebb, de a hol az egész
séges népoktatás alapja hiányzik és az európai 
műveltség nincs kellőleg közvetítve az idegen nép 
szelleméletével, már is mutatkoznak a félszeg is
koláztatás következményei abban, hogy egy igény- 
teljes, felfuvalkodott s könnyen lázongó proleta
riátus keletkezik, a melyet létre hozni politikai, 
vallási, erkölcsi szempontból sem helyes. Igen 
örülünk, hogy a paedagogiai barbarismus eme kor
szakában ózen az evangélikus misszió hangoztatja 
eme elvet. A pápista missziónak, mely csak az egy
háztagok külső számára helyezi a fő súlyt s mely
nek nincs érzéke az anyanyelv iránt — ilyesmi 
eszébe nem juthat. Az iskolai tannyelv brutalitás 
angol eredetű s ezt a pápista elvet utánozzák az
után a nagyobb és kissebb amerikai és európai ál
lamok. Örülünk, hogy evangélikus hittérítők mer
ték ez irányban felemelni szavukat — a melyben 
megnyilatkozott a krisztusi szellem egész hatalmá
ban és nagyságában! Az az életét Istenországáórt 
feláldozó hittérítő nem vérszerinti tagja azon népnek, 
melynek érdekében hallatja szavát; de érzi az el
nyomott szegópy szerecsen rabságát s tudja mit 
mondott az Üdvözítő: „A mit nem kívántok, hogy 
nektek cselekedjenek az emberek, ti sem cseleked- 
jétek azt nekik I“. Keresztyén paedagogusok, kik 
még e névre igényt tartanak, tanuljanak-e hittérí
tőktől s forduljanak el a materialista elveket hirdető 
újkori „nagyságoktól.“ Ezen hittérítői véleményt 
megszívlelhetnék a mi körlelkészeink s esperességi, 
kerületi, iskolaszékeink is, — ha jobban szeretnék 
népünk igaz keresztyén művelődését mint a világ 
tapsait !

♦
B E L M I S S I Ó .

„Tabitha“ jótékony nőegyesület 1896/97-lki 
működéséről megjelent kimutatás azt mutatja, hogy
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ez a régi jó időkből fenmarodt egyesülőié a fflváro- | 
ei ág. h. ov. egylnDuak még mindég áldással mű
ködik. Jurcnák Janka, egyleti titkár, szép jelentés
ben beszámol az egylet multévi munkájáról A 
fővárosi nyomor egy hitesére ez is áldásos, szerény 
cseppet hozzá járult Az egylet vallás külömbség 
nélkül laijn el a szegényeket ruhával, kenyérrel 
és fűtőanyaggal s a jótékonyság e nemes gyakor
lásában nem keresi a lármái és feltűnést.

A budapesti országos protestáns árvaegylet 
189b-iki működéséről terjedelmes fi zetben számol 
be. Az intézet történetét annak igazgatója múlt 
évben mrgirta. A csinos kiállítású mű megszerez
hető 20 ért s az abból befolyó összeg az árvahaz 
javára fordittatik. Az árvaegylet múlt évben is te
kintélyes hagyományozásokban részesült. A tagok 
létszáma csökkent s ezért tervezik a tagsági dijak 
leszállítását. Az árvaházban 1896 ben 99 árva nyert 
elhelyezést és pedig 52 ág. h. ov. es 47 ev. ref. 
Az értesítő összeállítója figyelhetne arra is, hogy 
egyházunk czimo nem egyszerűen „ág.", hanem ág. 
h. ev. Az egylet segélyezi az intézetet már elha
gyott árvákat is és pedig a múlt évben is 1765 frt. 
Ez árvaházban nem egy szegény árva fiú nyert 
elhelyezést, kik közűi egyik másik fényes állasra 
és nagy vagyonra is tett szert — de neveiket a 
nagy adományozók között hiaba keressük. Az egy
letnek a prot. bál 2540 frt. 8 kr. a protestáns ár
vaházi naptár pedig 550 frtot jövedelmezett. Az 
intézoti karácsonyfara legtöbbet gyűjtött báró Dá
niel Ernöné.

A budapesti „ßethftsda“ nevű diakonissain- 
tézet református. Kitűnik ez annak vezető lelkeszo 
Gladischefsky megjelenéséből a „Reformirter Rund“ 
ez évi gyűlésén és ott tett nyilatkozatából, mely 
szerint ő a Svajczon kivűl egyedüli „német refor
mátus diakonissaintézol képviselője.* Ezt megje
gyezzük itt azért, hogy a m i e g y h á z u n k  hívei 
tudják, hogy nem a budapesti Bethesdu, hanem a 
pozsonyi diakonissaintézet a miénk. Idő kell az 
esetleg dmkonissánnk jelentkező evang. leányainkat 
adni és nem, mint már sokszor történt, a ref. Bet- 
hesdába. Erre ne csábittassák magukat azon rek
lámmal sem, melylyel oz utóbbi magát a kereske
delmi vállalatokra emlékeztetőleg, angolos élel
mességgel „első magyarországi diakonissaintézet- 
nek“ nevezi.

K Ü L M I S S 1 Ó .
A keresztyén irodalmi társaság Kínában

1iz év <5ta fárad alkalmas keresztyén iratok ki
adása és terjesztése által azon előítélet leküzdé
sén, melylyel a kínai tudósok a keresztyénség 
iránt viseltetnek s működése következtében több 
magas rangú mandarin már is rajta van, hogy 
polgártársai s a keresztyének között közeledést 
létesítsen. Richard miszionárius Pekingben né
hány hanlinnal, vagyis elsőrendű kinai tudóssal 
barátságra lépett. A táraság az évenként 200 
helyen vizsgázó 2 millió kinai fiatalember min

degyikének szeretne néhány jó keresztyén könyr- 
vet adni, de anyagi viszonyai eddig csak a ti- 
zedrészre képesítik.

Mohamedén moll«. Egy keresztyén hitre 
tért mohamedánná móllá (pap) tartózkodik jelen
leg Berlinben. Azért van ott, hogy személyesen 
vezesse az általa lefordított ujtestámentom nyom
tatását. Működési helye Kasgár mohame
dán tartományban van, mely' 1877. óta is
mét Kínához tartozik Az ujiestamentomot kas
gár nyelvre fordította. Ezen kék selyem  
burnusával s nagy fehér turbánjával feltűnést 
okozó móllá lelki nagyságát és mély tudomá
nyos készültségét általánosan csodálják. Nem
zeti viseletében részt vett a Gusztáv Adolf 
egylet berlini közgyűlésének közebédjén is. A 
szentirás kiny-mintása után ismét hazatér, hogy 
honfitársainak hirdesse a megtalált igazságot!

A vértanuk véréből nő az egyház. Ezen 
igazság meghatóan bizonyúlt be Eromango szi
getén, mely' az Uj-Hebridák csoportjához tar
tozik. 1839 nov. 19-én kötött ki e szigeten 
az első misszionárius, Villiams Jolin, a déli 
tenger apostola, egy kísérővel, de a vadak mind
kettőt „lebunkózták.“ 1840-ben már két uj bé- 
keliirnök kötött ki a szigeten, ezeket egy kuny
hóba csukták s agyon akarffik éheztetni. De 
egy' köny'örűletes férfi titokban 5 hónapig hor
dott nekik eledelt, mig egy misszióliajó meg
mentette őket. 1858-ban Gordon, amerikai 
misszionárius, érkezet a szigetre, nejével s ez 
18G 1-ig prédikálhatott. Ekkor a pogányok ne
jével együtt agyonütötték. 18tí4-ben Gordon 
egv fivére kezdte a gyilkosok szivét meglágyi 
tani az evangélium iránt; de 1872-ben ő is 
megöletett. Hanem Krisztus egy  újabb vitéze 
Roberston mindezek daczára ismét el mert men
ni a szigetre s ime ő már békében működhetett. 
1879-ben templomot épitettek az öt vértanú 
emlékére s Villiams gyilkosának egyik fia tar
totta benne a templomszentelési imádságot. A 
sziget most majdnem teljesen keresztyén.

K Ü L F Ö L D .
Lelkészí körök terve Bajorországban. Zsi

nati törvényeink 30. §. l e l k ó s z i  k ö r ö k  felál
lításáról szól, hogy a tízezer lelöknél nagyobb gyüle
kezőtökben a lelki pásztorkodás kellő módon gya
koroltathassák. Nem lesz tellát érdektelen, ha kö
zöljük azon alapelvekot, melyeket a bajorországi 
evang.- lutheránus egyház ogyotomes gyűlésén 
(Generalsvnode) K a h 1, müncheni dékán, ez ügyben 
tartott referátumában kifejtett: 1. Egy egyházközség-
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ben működő lelkészek, a rendelkezésre álló erők 
számához képest, áttekinthető lelkipásztor körökre 
osztják a gyülekezetei és egy-egy kört átvesznek, 
vagy egyedül vagy pedig segédlelkész támogatá
sával. 2. A lelkészi kör lelkipásztorának joga és 
kötelessége a körében állandóan lakó vagy odaköl
tözködő összes szegényeket, gazdagokat, betegeket 
és szükséget szenvedőket meglátogatni, őket lelki- 
pásztorkodólag szolgálni, a mennyiben nem jelentik 
ki, hogy egy másik lelkészhez tartják magukat. A 
lelkész e czélból gyülekezeti registraturát rendez be 
és vezet, hogy a körében élő személyek pontos is
meretét nyerje. Más körökben lakó lelki hiveit 
(Beichtkinder,) valamint a saját körében tu
domására jövő változásokat, a mennyiben más kört 
érintenek, az illető tiszttárssal közli. 3. A lelkészi 
körhöz tartozók hollétének, szükségleteiknek és 
bajaiknak kipuhatolására, valamint az orvoslási 
kísérletekhez a lelkipásztor a hivatalos orgánumok 
segítségén kivűl az egyháztanács tagjainak, a bel- 
misszió köreinek és egyéb alkalmas önkéntes erők
nek támogatását igyekszik megnyerni. 4. A már 
létező lelkiatyai viszony (beichtväterlich) jogai, egy 
bizonyos lelkipásztor választásának szabadsága, 
érintetlen maradnak. Sőt a nagy városokban öröm
mel kell üdvözölni, ha gyülekezeti tagok akár előbbi 
viszonyok következtében, akár másféle körülmé
nyeknél fogva különös bizodalommal viseltetnek az 
egyik vagy másik lelkészhez, a mivel „a legenge
dékenyebb“ módon nagy mértékben kell számolni. De 
ha nem forog fen ily bizalmas viszony, a más lel
készhez forduló lelkipásztori kívánalmak az illető 
kör lelkészéhez utasittandók, 5, A prédikácziók, a 
konfirmandusok tanítását, az alkalmi functiók fel
iosztását maguk a lelkészek szabályozzák a gyü
lekezet érdekében legczélszerűbb módon, még ha 
talán ezzel fennálló szokásokat is kellene meg 

szüntetni, vagy új ügyrendet behozni. 6. A lelké
szi körökre való felosztás rendszerint személyek
hez és más állásokhoz lóvén kötve, beálló személy 
változásoknál a megmaradó lelkész joga, sőt a 
körülményekhez képest kötelessége, eddigi körét 
megtartani, mig az utód az elárvult kört át veszi. 
7. Illő, hogy a lelkészek közt történt egyezmények, 
miután az egyházkormány és egyháztanács jogil
letőségük mértéke szerint azokat helybenhagyta, 
felvilágosító és megnyerő módon, leghelyesebben 
nyomatott közleményekkel, a gyülekezetek tudo
mására hozassanak, a mi az újrend meghonosítá
sát lényegileg előmozdítani fogja. — A Stöcker 
szerkesztése alatt álló „ D e u t s c h e  E v a n g .  
K i r c h e n z e i t u n  g“, melynek nyomán közöljük-e 
tételeket, ehhez igen jól azt jegyzi meg, hogy 
helyesek ugyan az előadó elvei, de a gyülekezeti 
alakulások eszménye még a nagy városokra nézve 
is: kis gyülekezetek, 2—3000 lélekkel, külön 
lelkószszel. —

Francziaorszäg. Igen érdekes a franczia pá
pista papság között mindinkább terjedő reform 
mozgalom. A pápista egyházból kilépett papok és 
szerzetesek külön, két hónaponként egyszer meg
jelenő, folyóiratot adnak ki. a melynek czime „Le 
Chretien francais.“ A nevezett lap első száma a 
következő programmot adja : „Mi mindnyájan pa
pok vagyunk, világi lelkészek, szerzetesek és ir
galmas testvérek. Egyesek már kiléptek a római 
egyházból, mások még uralma alatt állanak, ke
belében vannak. Mi mindnyájan vallásreformot,a ka- 
tholicismus megifijodását óhajtjuk, egy oly keresz- 
tyénsóget, a minőt az apostolok létesítettek, kik 
egyedül helyes magyarázói Krisztus szavainak.

A pápaságot csak is emberi intézménynek és 
tiszteletreméltónak tartjuk, ha szabadulni óhajt 
tévedósteljes, .dogma feltaláló múltjától, elvetendő- 
nek, ha megcsökönyösödve megmarad büszkén ke
resztyénellenes előjogaiban.

Áz egység romlást okoz, ha alapját képezi a 
testvéri szeretet és Krisztusban való egység romja, 
mivel a legszentebb dolgot is megszentségteleni- 
tette, a lelkiismeret szentélyét.

Mi a katholikusok és protestánsok s mind 
azok felé fordúlunk, kik közeledni óhajtanak az 
apostoli alaphoz; mind azokhoz, kik Francziaor- 
szág és az evangeliom javára közreműködni óhaj
tanak.

Mi nem mondjuk a z t: legyetek protestánsok, 
legyetek katholikusok. Mi azt mondjuk: legyünk 
keresztyének. Az elnevezés kevés jelentőségű: mert 
fő a megtérés, mivel Isten is a szívre néz.

Nekünk vannak követőink a franczia egyház 
minden diőcesisében, minden rangú papok között 
s a külömböző kolostorokban. A hierarchia egy 
magos képviselője is rokonszenvóvel kísér.

Több mint húsz pap és szerzetes szétszakí
totta már azon kötelékeket, melyek őket a római 
egyházban visszatartották, hogy szabadon hirdet
hessék az evangéliomot. Sokan pedig még azt hi
szik, hogy az egyház kebelében maradhatnak és 
hogy magában a katholicismusban létre jő a 
reform.

Itt vagy ott, testvéreknek tekintjük egymást 
mint az evangeliomok Krisztusának tani ványai 
s azt mondjuk az apostollal: „ha csak hirdettetik 
a Krisztus.“ Filip. 1, 18.

Mi egy lapot szükségesnek tartunk. Minden 
hitsorsosnak nyitva áll az, a ki a vallásos meg
újhodást óhajtja, a ki utálja a babonát és forma- 
lismust, egy szóval nyitva áll mindazoknak, a kik 
az evangeliomban fellelik mind azt, a mi szüksé
ges a lélek üdvére és a népek erkölcsi emelésére.

Az evangeliomot, az egész evangeliomot óhajt
juk egyedül.

Felhívásunkkal az összes keresztyének szive 
felé fordúlunk. Segítsetek nékünk. A vallásreform 
munkájában az első lépés, hogy tudomást szerezzenek 
rólunk s arról, hogy mit akarunk. Isten segítse 
munkánkat.“

A nevezett lap közli egy kilépett pápista pap
nak, Bourier abbé-nak érsekéhez intézett levelét, 
melyből mi is közöljük a következő részletet: „Én 
becsületesen s erélyesen törekedtem megtörni értel
memet és akaratomat, hogy a római egyház köve
telményeinek eleget tegyek. Mindent megtettem, 
hogy magamat e hitre reábeszéljem; mert a római 
katholikusra nézve a hit nem áll abban, hogy higy- 

I jen, hanem, hogy higyje, miszerint neki hinnie
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kell. Már húsz évo hivataloskodom, és idestova 
már tiz éve annak, hogy ezen lelkiismoret kri- 
sisben leledzem. Eljött a nap, mely után lehetetlen 
e harczot továbbfolytatnom. De eleget harezollom, 
hogy megtanuljam, miszerint sokkal inkább fáj, 
ha lelkiismeretűnket tapossuk, mintha szivünket 
szétzúzzuk.

Kimegyek a római egyházból nem a seeptieis- 
nnis és hitetlenség kapuján, hanem mert hiszek a 
Jézus Krisztusban, egyedüli üdvözítőmben és köz
vetítőmben. Apóst. csel. 4, 12. Timoth. 2, 5.

Az önök egyházában egész csomó üdvözítőt 
alkottak és a legkülömbözöbb és legkülönösebb 
üdveszközöket engedtek alkalmazni a pillanat b e 
folyása alatt. Ezen alkotások sikere és közkedvelt
sége okozta azután azt, hogy a keresztyén hit alap
elvei eltorzíttattak és elfajultak, nevezetesen Krisz
tusnak emberre levese és a kiengesztelés.

De ez már nem a kijelentett evangeliom, me
lyet az apostolok hirdettek a népeknek s mely ked
vesebb nékem minden más evangéliumnál, még ha 
az angyalok az égből hoznák is azt.

Ila ezen evangeliomot a rom nnismusban fel
leltem volna, úgy nem mondanék lo égj állásról, 
mely nekem tiszteletet a világban s könnyű és ké
nyelmes megélhetést biztosított. Ha remélhettem 
volna, hogy hivatásom cselekményeit összliangzás- 
ba hozhatom lelkiismeretemmel s hogy lelkiisnie- 
retemet a casuistika szőrszálhasogatásaival meg
nyugtathatom, mint azt soknn mcgcselekedték; 
akkor nem tettem volna ki személyemet a sérté- ' 
seknek és gyalázódásnak, melyeket hitem őszinte
sége okozott. De azt hiszem, hogy jobb nekem l*ál- 
apostollal azt mondanom : a mi nyereségem volt, 
azt veszteségemmé tetten» a Krisztusért.

Meggyőződésem, hogy egyedül nz evangeliom 
mentheti meg a modern társadalmat s egyszersmind 
meg vagyok győződve arról, hogy a római egyház, 
hacsak ön magát megjiem tagadja, nem képes a 
nép kezébe adni újból az evangeliomot. Megvagyok 
győződve arról, hogy a káté az evangeliomot nem 
pótolja.

Ezek elhatározásom indokai, Fő tisztelendő 
úr, melyeket értelmem és szabadságom teljes bir
tokában hoztam.

Meghivatásomhoz hűen, minden további pereze- 
imet Isten szolgálatának szentelem, azon boldog 
érzetben, hogy ezentúl üdvözítőmet hirdethetem 
szent igéjének megfelelően és szabadon minden em
beri félelemtől.- Ez is csak annak szolgál bizony
ságául, miszerint az evangeliomot nem lehet bi
lincsekbe verni s az utat tör magának. A franczia 
Protestantismus elenyészőleg csekély számú a ha
talmas franczia pápista egyházhoz viszonyítva s 
mégis nagy hatással van nem a külső szerepléssel, 
nem politikai machináczióival, hanem azon mély 
hittel, melyet ápol egyesek és gyülekezetek szi
vében !

B ELFÖ LD .
Nagy adakozó. Nemes adományozások és 

liagyományozások újabban igen megritkultak.

Annál nagyobb örömmel vett tudomást az ev. 
világ azon igazi királyi adományról, melyet a 
lőcsei ev. egyházban tett annak egyszerű hive, 
aki eddig még a tiszteletbeli inspektorságig sem 
vitte szereplését ev. egyházunkban. Herrmann 
Gusztáv nagyszerű adományával megörökítette 
nevét a hazai evangélikus egyház történetében. 
A nemei* adakozónak adomány levele a, követ
kezőképen hangzik: „Alapítványokirat. Én alól- 
irott átadok a lőcsei ág. h. evang gyüleke
zetnek 100,000, azaz százezer forintot, azon jó
tékony czélra, hogy Lőcse szál), kir. városban 
egy evangélikus árvaház alapitassék, létesíttetes- 
sék és lentartas8ék.

Az alapítvány örök időkre nevemet visel
je s az árvaházba csak evangélikus (vegyes 
házasságból is származó) gyermekek vehetők 
fel s mindég evangélikus szellemben nevelendők.

Az alapítvány kezelése, az árvaliáz feletti 
felügyelet, az árvák felvétele és nevelése s az 
ott alkalmazandó személyzet, mint általában az 
egész árvaház vezetése, a lőcsei ev. egyházat 
illeti, a mely azt hivatalos közegei által végez
tesse.

A fenti alapítvány összegéből mindenek- 
' előtt alkalmas telek vagy ház, lehetőleg kert

tel, veendő a igy létesítendő az árvaház.
Ezen vételen felül maradó összeg mint érint- 

hetlen alapítvány kezelendő s csak is annak ka
matai fordíthatók az árvaházra, az árvák ruhá
zata, nevelése és ellátására.

A lőcsei evang. egyháznak joga lesz a ka
matok egy  részét az alaptőke kiegészítése és 
felemelésére fordítani.

Végezetül feníartom magam számára azon 
jogot, hogy a gyülekezet minden határozata, 
intézkedése, mely a ház vételre, átalakításra, 
berendezésre vonatkozik, úgy szintén minden az 
árvaházat lényegesebben illető határozat csak 
az én jóváhagyásom után, a mely jogot életem  
végéig gyakorolni akarom, legyen végrehajtható.

Halálom után testvérem Herrmann. A. Lajos 
legyen a presbyterium által választandó árva- 
ház igazgató bizottság tagja* A lelkész úr kü
lönös feladata legyen az árvaház iránt melegen 
érdeklődni, azt szorgalmasan látogatni, azt czél- 
ja magaslatán tartani s benne ev. prot. szelle
met ápolni s azt a bel és külföldi ev. árvahá
zakban elfogadott szabályok szerint vezetni. Lő
cse, 1896 Dec. 24.* Ezen kivűl a nemes adomá
nyozó 10,000 irtot adott oly czélból, hogy an
nak kamataiból a lelkészi javadalom javíttassák, 
8000 irtot oly czélból, hogy annak kamataiból 
a tánító és orgonista javadalma és 2000 irtot 
oly czélból, hogy annak kamataival a segéd
lelkész és hitoktató javadalma emeltessék, 500 
irtot, hogy annak kamatai a lőcsei Gusztáv
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Adolf egylet révén a szegények segélyezésére 
fordíttassanak.

Lőcse sz. kir. városnak 100,000 forintot adott 
a nemes adakozó oly czélból, bogy egy közkorház 
állittassék fel, melyben a betegek felekezeti 
külömbség nélkül felvétessenek.

A egyszerű polgár vagyont gyűjtve nem 
volt a mammonnak szolgája, Istenországának 
szolgált. Az U r adjon neki élete hátralevő rész- 
szében kegyelem és irgalomteljes napokat és 
példája világítson, másokat is hasonló tettekre 
buzdítva.

Sz.

A turóczi ev. esperesség november hó 30-án 
tartotta közgyűlését Turócz Szt. Mártonban.

Az utolsó esperességi gyűlés, ösmeretes, mi
ért nem volt megtartható. A helyettes, kinevezett 
elnökök a bányakerület többsségének bölcseségéből 
továbra is megmaradtak a hatalom birtokában. Hogy 
mily üdvös volt az „erő“ akalmazása, mutatja ezen 
gyűlés is, melybon az esperesség tanújelót adta an
nak, hogy életképes és hogy hasztalan leszen ott 
ezentúl is a „központosító“ hatalom azon törekvése, 
az öntudatos és törvényes jogaikhoz ragaszkodó 
híveket puszta eszközzé tenni.

A gyűlés kezdetén, a tárgysorozat tárgyalása 
előtt, az esperesség által megválasztott felügyelő, 
Dr. Vanovic János, a többség nevében a következő 
nyilatkozatot kívánja a jegyzőkönyvbe felvétetni: 
A jelenlegi kinevezett elnökség a megejtett válasz
tás következtében törvénytelen, amennyiben csakis 
a kerületi gyűlés azon hatalmi ténye által, mely
hez ez jogosítva nem volt, tudniillik a választás 
ellen beadott fellebbezések felett való határozatá
val lett állásában továbbra is meghagyva s az 
ügyek vezetésével megbízva, mindazonáltal az es
perességi gyűlés ezen felsőbb határozat erőszaká
nak engedve, ezen elnökség alatt is a folyó ügye
ket leakarja tárgyalni s elintézni. Az esperességi 
gyűlés a kerületi gyűlés harározata ellen protestál, 
annak azon eljárását helyteleníti, hogy a turóczj 
esperességi elnökség választása felett határozott, 
még mielőtt ennek eredményéről az esperességi 
gyűlés hivatalos formában csak tudomást is szer
zett volna s még mielőtt a beadott fellebbezések 
felett, saját körében, bárminemű határozatot hozott 
volna, s a nélkül, hogy akár az egyik, akár a má
sik részről az esperesség határozata ellen tiltakoz
tak volna.“ Csudáljuk, hogy a budapesti ügyvéd 
és törvénytudó urak előtt a dolognak ezen jogi 
képtelensége fel nem tűnt. Azután a kerületi gyű
lés határozata ellen ily esetben az esperességi köz
gyűlés jogorvoslattal sem élhet — mert hisz nyom
ban a kerületi közgyűlés után tartatott az egyete
mes közgyűlés.

A kinevezett esperességi világi elnök sehogy

sem akarta ezen nyilatkozatot jegyzőkönyvbe vé
tetni — de engedve az egyházi elnök s a gyűlés 
többsége óhajának, mégis Vanovic iaditványa a 
jegyzőkönyvbe vétetett. B miczky nagy garral di
csekedett, azt mondva: „tudom, hogy a többség 
bizalmát nem bírom (általános helyeslés,) de azért . 
helyemről nem távozom (általános ,derültség,) én 
fogok utoljára nevetni, mert dicsőén győzedelmes
kedem. A mi esperésségünknek is vannak Wolf- 
jai.“ Ez utóbbi kijelentésére a világi elnöknek, fel
kelt egy egyszerű egyháztag, Sipka s méltatlan 
hangon hövetkező szavakkal fordult a hatalom 
képviselője felé: „Igen, a mi esperességünknek 
vannak Wolfjai s azok közé tartozik uraságod is, 
a ki szóval és tettel Wolf.“ íme ezen kis párbe- v 
széd is elégtételül szolgálhat a bányakerület több
ségének, hogy mily méltóan van a kerület tekin
télye képviselve ez új esperességben ! Mily nagy
szerűen készítik ott elő a béke útjait, mily helye
sen vannak ott egyházi érdekeink képviselve 
s mily? épületesek az ily incidensek.

Az^ügyek ezután simán tárgyaltattak egészen 
azon pontig, a midőn a kerületi gyűlésnek a turó
czi ügyekre vonatkozó jegyzőkönyvi pontja került 
tárgyalás alá. E pont tárgyalásánál felkelt Mor- 
hács Márton, mosoczi lelkész s sajnálatosnak tartja 
hogy a bányakerületi' közgyűlésen a püspök úr 
bármiféle információra is, akár honnan nyerte is 
azt, a nélkül, hogy személyesen igyekezett volna 
meggyőződni, azt képes nyilvánosan mondani, hogy 
a turóczi esperességben a papok a szószékről haza
árulást hirdetnek; miért is azt indítványozza, hogy 
mondja ki a közgyűlés miszerint az ilyen informá
ciót alávaló rágalomnak s az ily nyilatkozatot a 
püspöki székhez méltatlannak tartja. Az elnökség 
ajánlotta, hogy várja meg az esperességi gyűlés a 
bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvét, mint a 
melyben a püspöki jelentés egész terjedelmében benn 
foglaltatik. De a gyűlés többsége hivatkozva a 
napilapok közleményeire teljesen érthetően megje- 

I gyezte, miszerint e nyilatkozatok akkor történtek, 
a midőn Zsilinszky kér. képviselő arra hívta fel a 
püspök urat, miszerint ejtse meg Turóczban a 
canonica visitatiot s hogy e hírlapi közlemények 
sehol meg nem czáfoltattak. A közgyűlés ez indít
ványt egyhangúlag el fogadta és jegyzőkönyvbe vé
tetni határozta.

Ezen indítvány elfogadása után Morhács lel
kész a világi felügyelő felé fordúlva azt kérdezi, 
hogy igaz-e a hírlapok azon közleménye, misze
rint Beniczky úr a bányakerületi közgyűlésen akként 
nyilatkozott, hogy a turóczi esperességben lesz 
rend, mihelyt 2 - 3  lelkészt állásától megfosztanak.
A világi helyettes beösmerte, hogy igy nyilatkozott, 
de, úgymond, indokolt volt ez, a mikor a nagyje- 
szeni lelkész 20 szavazóval elintézte a templomban 
az esperességi elnökség választását, a midőn még
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100 választó kint várakozott. Vagy, a midőn a tót 
prónai és záturcsi lelkész urak, rosszul zárták le 
a reá adott szavazatokat s ennek kövotkoztébon 
érvényűket vesztették azok. Ily körülményok között 
nem volt-e neki igaza, midőn azon kijelentést tetto?" 
Erre felkelt Sipka s azzal válaszolt: „Bizony nem 
volt igazsága uraságodnak ; mórt ha mind a lelké
szünket is megfosztják állásuktól, még is önt soha 
meg nem választjuk; azután meg tévos uraságod 
számítása is; mert hiszen itt vagyunk még mi is, 
egyháztagok, a tömeg, melyet oly könnyen nem 
lehet megsemmisíteni, mint egy pár lelkészt.“ A 
közgyűlés Halasa képviselő indítványára Bonicky 
nyilatkozata felett mély rosszalásának és bizalmat
lanságának ad kifejezést. És ezen incidens som 
hozta ki a világi „felügyelő“ urat sodrából, to
vábbra is megmarad e díszes bizalmi állásban. így 
azután letárgyaltattak a folyó ügyek s a gyűlés I 
beíejeztetett.

A bányákerüloti közgyűlésnek is tanulságul 
szolgálhat az esperességi közgyűlés ezen lefolyása g 
nem tudjuk, hogy váljon a jövőben is arra fogja-e 
indítani, hogy magát a kinevezett elnökséggel tel

jesen azonosítsa !
* *

*

Lelkészi értekezlet. A ' két pozsonyi-moso- 
nyi esperesség egyesült lolkészi értekezletét novem
ber hó 17-én tartotta Pozsonyban, Trsztyénszky 
Ferencz, pozsony városi esperes, elnöklete alatt. Már 
abban is, okos dolgot látunk, hogy a kissebb espe- 
rességek lelkészi értekezleteiket egyesülten tartják 
Helyes is nem emelni külső közigazgatási határokat 
ott, a hol a testvérek kögös érdekéről, a közös 
épülésről, tanácskozásról van szó. A mint halljuk 
a pozsony-mosonyi esperessógek példáját követi 
több felvidéki esperesség és ott is közös esperessé- 
gi értekezleteket alkotnak.

Érdekes a pozsonyi lelkészi értekezleten az is 
hogy itt nem csak múló közigazgatási kérdésekről 
van szó. Masznyik Endre, a theol. akadémia dé
kánja, folytatta felolvasását Ritschl theologiájáról 
mely szerinte a jövő thoologiája. Ezzel szemben 
Steinacker modori s. lelkész szerint a Kitschl-féle 
theologia a Protestantismus igazi értelmét meg’ 
rontja. Masznyik újból is fentartja előbbi állítását; 
mert szerinte a Ritschl-féle theologia mély ethikai 
tartalmát csak a „rabies theologorum“ vonhatja 
kétségbe. Kétségkívül nagy tudós volt Ritschl, de 
nagyon helyesen jogyzi meg Frank, hogyha ezen 
theologia hatását keressük az egyházi életben, úgy 
mást mint szavakat alig találunk. Senki mélyebben 
át nem kutatta a pietismus korát mint Ritschl, de 
azt hisszük, hogy ez Ítéletében mégis egyoldalú. 
A pietismus áldásos intézményei és alkotásai iránt 
nincs érzéke. De hát most a Ritschl-féle irány di
vat s ezt»követni kell annólkül, hogy nálunk arra

ok és indítás volna. Nekünk nem kell küzdonünk 
— legalább az ág. h. ov. egyhízbin, a pietismus 
ellen; pedig egy kevés azon n pictisták által han
goztatott „peetus“-ból bizony nagyon reánk férne.

Az „othikai tartalomhoz“ is szó fór. így Ritscl 
az „Unterricht in der christlichen Religion“ czimíí 
művének 58-ik lapján azt mondja: „So lanare aber 
dio Politik die Rechte eines Volkes oder Staates 
gegen Befeindung durch andere zu wahren hat, 
wird man freilich zu diesem Zweck niemals zu n 
Gobraucho vorbreclioricher Mittel berechtigt sein, 
ist jedoch auch nicht an die Regeln gebiindonl 
welche für das rechtliche',und sittliche Handeln des 
einzelnen Christon im Werhültniss zu einem Staate 
und im Vorkehr mit den anderen Menschon gel
ten.“ Az ilyen ethikai elveket, dicséretére legyen 
mondva, a lutheránus cenfessionális irány még sem 

I vall. így, ezen irány egyik képviselője Rocholl 
nem fél a kor bálványaitól és azt nyíltan be is 
meri vallani, a mit nálunk, ha bizonyos politikai 
iránynyal szemben meg merne cselekedni, talán 
megköveznék. íme a nevezett theologus történet
író azt mondja: „Az ón meggyőződésem, nem je
lentéktelen adat gyűjtemény alapján az, hogy a 
Bismarck-fél politika 1866 óta, mihelyt erkölcsi 
szempontot érvényesítünk, szigorúan elítélendő,“

Osszeferhetlenséff. Ily czim alatt vezérczik- 
ket közöl az „Evang. Egyház és Iskola“ Holles 
Danó, dobrocsi lelkész, tollából Szerinto összefér- 
hoflon a Iflkészi hivatással, hogy a lelkész egy 
nagyobb birtokot béreljen, vagy vásárokra járjon, 
vagy mint a nógrádi esperesség egyik tekintélyes 
lclkészo (a jelenlegi főespures) takarékpénztári pónz- 
tárnokságot vállaljon, éW 600 frt. fizetéssel. A kér
dés felvetését nem tartjuk időszerűtlennek. De azért 
szerintünk ez mind bizonyos sablonok szerint nem 
intézhető el ; mert a fő dolog az, hogy a lelkész 
hivatását hűen végezze s azon felül botrányt a 
gyülekezetben no okozzon. Az állam már kimon
dott egy összoférhetlensóget — amennyiben lelkész 
anyakönyvvozotő nem lehet. A zsinat kimondott 
egy másik összeférhotlonséget, a mennyiben a lel
kész az ág. h. ov. egyház fő kormányzója nem le
het.

Ha a szegény pap vásárra megy és ott tisz
tességesen, becsületesen jár el. ez által nem vet 
foltot hivatására s mi ezt sokkal illőbb dolognak 
tartjuk, mintha például kártyás társaságokban, vagy 
vadászatokon vesz részt.

A birtok bérlést is — ámbár erre a szogény 
ev. papnak nőm igon van alkalma, nem tartjuk 
összoferhetlennek, mert azt végezhoti úgy, hogy 
hivatását egyáltalában el nem mulasztja. Angliá
ban az államegyház papjai nagy birtokokat bérel
nek s a mellett póldanyszerű papok.

A takarékpénztárak sok esetben a nép jólé
tének előmozdítói — s ha faluhelyen ilyesmiknél 
állást' vállal a lelkész,» sokszor a kényszorűség is 
beleviszi, a mennyiben a megbízhatóság tekinteté
ben kevés a^ alkalmas egyén ; m e r t  p é n z t  
k e z e 1 u i m 1 e h o t m i n d ö n k i r e  bí zni .  
Ily esetbon a gyülekezetnek van első sorban szava
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és ha a gyülekezetnek csak kis része is megütkö
zéssel veszi a Jelkész ilyen szereplését, jobb, ha 
felhagy azzal. Általában a tisztán nyerészkedő tár
sulatoknál jobb, ha lelkész részt nem vesz.

Vámbéry, ez a jeles tudós helyettesíti némely 
ev. templomban a bibliát. A mezőberényi tótajku 
©v. egyház, vagy jelenleg Nro II., nov. 28-án, ad
vent 1-ső vasárnapján ünnepelte temploma 100 éves 
jubileumát. Ez a szép ünnepély is a politikai ízetlen- 1 
ség színhelye volt, a mennyiben a politikai mo
nomániájáról ismert lelki vezér a hívek lelki épü
lésére az ünnepi szónoklatban felolvasott vagy öt
ven tősgyökeres régi magyar nevet, kiknek viselői 
az első települőkkel a felföldről kerültek Mezö-Be- 
rényben. Elmondta, hogyan kerültek ezek a felvi
déki szlávok közé, holott ősrégi hazájuk az alsó 
Duna vidékén volt. Hivatkozott Vámbéry Árminra 
a ki bebizonyította, hogy a szász birodalom meg
dőlte után itt maradt magyarságnak zöme ép az 
alsó Duna vidékén húzta meg magát s századokon 
keresztül itt maradt a magyarságnak második be
jöveteléig. Az ünnepi disz szónok nem tartja a tó
tokat egyebeknek, mint elszlávosodott régi magya
roknak. íme egy kis szemelvény az ^ünnepi szó
noklatból-“ Bizony mit szóinak azok a régi falak 
s az azokban egykor Isten igéjét hirdető ősök a 
„Vámbéry“ czitátumokra — és képzeljük mily fe
lette építők éz lelkesítők az ily történelem formá-

Í'ába öltözködő szerencsétlen halueinátiók ! A temp
óim ünnepély után az ev. népiskolai termekben 
közvacsora volt, melyben a toasztozók sorát a he
lyi lelkész zárta be a következő bún monda felele
venítésével: „Az elszlávosodott régi magyarok szo
ros barátságot kötöttek az országba bejönni készü
lő magyarsággal. Midőn a hót vezért keééett válasz
tani, ott voltak ők is mint vérszerinti rokonok és 
atyafiak korteskedtek Csabának egy ivadéka mel
lett. De miután magyarul nem tudtak, a választás 
alatt csak ujjal mutogattak a vezérjelöltre s azt 
kiabálták: „tohoto-tohoto.“ A többi magyarok ezt 
nem értve, békesség okáért rá mondták : válasz- 
szűk meg hát Tohotomot is egyik vezérnek ! így 
lett Töhötöm vagy magyarosan Tuhutum, az el
szlávosodott régi magyaroknak, a pannonjai hun 
ivadékoknak vezére, a kitől későbben ezen szó 
összevonása alapján a Tóth-ok nevüket is kapták.“ 
A  szónok ezen hun monda elmondása után kívánja 
az ő szeretett véreinek, a tótoknak, hogy az ő ős
apjuknak, a Csaba ivadékának, Tuhutumnak min
denkor méltó fiai és leányai legyenek. — A jól 
mulató társaságra e hun monda elmondása freneti
kus hatást gyakorolt s reá a szózatot és hymnust 
állva énekelték, együtt maradva a hajnali órákig, 
így ünnepelte a mezőberényi Nfo. II. egyház Is- 
tenháza fenállásának 100 éves ünnepét 1 Ügy lát
szik ott már ma-holnap Wámbéry és*Tuhutum he
lyeztetnek az Üdvözítő és apostolainak helyére. . .

A tkeologusok számának apadása az
1897/98 iskolai évben ismét nem jelentéktelen. 
Mig 1891/92 ben 81 theologiai hallgatónk volt, 
m a már csak 57 van s ha az apadás ily állandó 
lesz, 10 év múlva már alig lesz theologusunk. 
Mindenekelőtt le kellene szállítani a 4 theolo
giai évfolyamot 3 évre — m e r ^ a  b e l f ö l 
d i  i n t é z e t e k e n  n a g y o n  e l é g  a 3 év  i s

s mert elég az igazi tanulásra való indítás és a 
hivatásos lelkészre a theologiai tanfolyam úgy 
is élete végéig tart. A theologiát nem csak ta
nároktól és füzetek nyomán lehet tanulni — 
hanem bárhol is, ha vannak könyveink s bír
juk az eszközt( melylyel azokat megértjük. 
Mindenféle külső okban keresik a theologusok 
létszáma apadásának okát, igy azt hiszik, bogy 
az otthonokkal és a lelkészi fizetések emelésé
vel útját állják annak. L e ezen ok emlegetésé 
nagyon is felületes.

Az egész egyház betegségének egyik symp- 
tomája ez. Egyik fő oka a felekezeti iskolák 
gyenge felekezeti jellege is —  és ezen intéze
tekre, melyekben az egyháziránti szeretet nem 
lesz igen a fogékony lelkekbe oltva, áldoz egyhá
zunk oly sokat! Felekezeti szempontból igazán 
fényűző kedvtelés!

„Tranoscius“ elnevezéssel Liptó-Szt.-Mikló- 
son könyvkiadó részvénytársaság alakul, melynek 
czólja leend vallásos tartalmú könyvek és iratok 
kiadása. A részvénytársulat első kiadványa lesz a 
teljes (apokryphusokat is tartalmazó) králici bib
lia, melyre eddig 1200-nál több előfizető jelentke
zett. Egy részvény ára 10 frt s az uj év első ne
gyedében fogja tartani az uj társaság alakuló 
gyűlését. A králiczi biblia uj kiadása már régen 
érzett szükséget képez gyülekezeteinkben s igy 
egyhamar híveink régi óhaja teljesül.

Az újonnan alakuló egyletet melegen ajánljuk 
tót ev. híveink pártfogásába, mint a mely ugyan világi 
külső formában, nemes hivatást végezni van hivatva.

Az egyetemes gyűlés által nem engedélyezett 
„Tranovsky“ egylet feloszlott s születésénBk és 
halálának története külön füzetben lesz ismertetve 
az ev. hívekkel.

Semmi sem ta r t  örökké, még a pozsonyi aka
démiának theologiája sem. Még nem rég mindenki 
a Németországban már úgyszólván kihalt jénai li- 
beralismus védbástyájának tartotta. És most már 
részben Ritschlhez kezd átpártolni. A tudomány ez 
oltárának főpapja a pozsonyvidéki lelkész értekez
lettől megbízást kapott, hogy ismertesse RitschI 
tanait. És ime a főpap, foglalkozván Ritschl- 
lel, hozzá csatlakozik. Ritschlről szólt már —  
értesülésünk szerint — az idén tanévnyitó beszédje 
is. Kollegája Stromp László legújabban a ritschli 
Schultze Hermannhoz csatlakozott, lefordítván annak 
egyik előadását a „Prot. egyh. és iskolai lapban.“ Már 
mielőtt az utolsó közlemény végén Schultz nevét 
olvastuk, feltűntek egyes ritschli gondolatok. Tehát 
Biedermann és Lipsius az akadémia falai közül 
kiszorulnak és bevonulnak RitschI és társai. Ha 
esetleg a tudomány oltárának papjai positiv hivő 
(vagy mint ők csúfolják, orthodox) theologiai mű
veket kapnának kezükbe — ami ritkaság, mivel — 
mint azt az értesítőkben megjelent könyvjegyzé
kekből láthatni — az intézet nagy és szép könyv
tárában is alig találhatók ilyenek az újabb korból, 
esetleg még megélhetnők, hogy „orthodoxokká“ is 
lesznek. Addig csak konstatáljuk az eddigi „árfo
lyam“ változást azon megjegyzéssel, hogy ezen 
változás — sajnos — nem jelent lényeges kö~
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zeledÓ8t az egyház hitéhez, csak a körmönfont 
sophistikához (Falschmünzerei), mely az egyházi 
hit terminológiája alatt a természetes ember bölcsesé- 
gét árulja. Különben ezen jelenség is azt bizonyítja, 
hogy mi mindig egy emberöltővel a külföld után 
ballagunk.

Helyreigzítás. Igen tisztelt szerkesztő ur ! 
Becées lapjának f. é. Il ik szamában a vezérczikk- 
ben egyebek között a következőket is olvasom: 
„A zsinati törvények létrejöttekor, épen az egye
temes felügyelőről szóló szakasznál, egy esperes 
közbekiáltot: „nem kell világi pápa.“ — Es e fel
kiáltásban volt igazság s kár, hogy a közbekiáltó 
állítását ki nem fejteUe.“ — „De a kyriarchia ezen 
szentesítése ellen nem hangzott el azon főosperesi 
közbekiáltáson kivűl más szó -  stb.M

Engedje meg kérem, hogy ezen előadást kor
rigáljam. A zsinati napló nem áll rendelkezésemre, 
mert bár a zsinatnak tagja voltam s a napló min
den tagnak kijárt volna, azt nekem senki som kül
dötte meg. A zsinati tagok azonban még majdnem 
mindannyian életben' vannak s azért megerősíthe
tik, hogy a következő tényállás a valódi :

Az egyetemes felügyelőről szóló szakasznál, 
illetve mindjárt az egyházalkotmány első szakaszai
nál, a hol először volt megemlítve az egyetemes fe
lügyelő, inditványoztajn ezejj állásnak az elejtését, 
törlését s megindokoltam azt azzal, miszerint nem 
tartom helyesnek, hogy az egyház élén világi em- 
bor álljon — a hazafiak azon közbekiáltásokkal ri- 
postiroztak : hát az orosz czár I! I — s teljesen ele
gendőnek s megfelelőnek találnám, ha a paritás 
megtartatnék a legfőbb tisztségnél is s a hivatal 
szerint legidősebb püspök mellett a hivatalszerint 
legidősebb kerületi felügyelő vinné az ikerelnöksé
get az egyetemes gyűlésen. Rámutattam arra a pro- 
potens, erőszakos magaviseletre a melyet az előző 
napon Prónay tanúsított Fajnor István, zsinati tag
gal szemben épen azon a czimen, hogy ő egye
temes felügyelő, a midőn ugyanis egyenesen ki
mondotta, hogy bár a zsinatnak csak olyan tagja 
mint bárki más, az egyetemes gyűlésen mégis csak 
más valami stb. stb. • -  s kifejtettem, hogy tekin
tettel arra az előítéletre, mintha egyetemes felü
gyelőnek csak nagy urat lehetne választani s mint
ha az ilyen nagy urak pártfogására még ma is 
szüksége volna az egyháznak, — s tokintettel ar
ra, minő csekély az ellentálló képesség a nagy
urakkal szemben, az evangélikus autonómiára néz
ve egyenesen veszélyesnek tartom az egyetemes 
felügyelői állás fentartását, a miért is annak a tör 
lését, kihagyását indítványozom. — Csak két em
ber szólott utánam ; báró Kaas Ivor pártolta az 
egyetemes felügyelői állás fentartását s P r ó n a y  
D e z s ő  kijelentette, hogy ha az egyház szerve
zete egyszer törvényileg megállapítva és biztosítva 
lesz, ő maga sem tartja szükségesnek az egyete
mes felügyelői állás fentartását. Ezen beszédek köz
ben — ha jól emlékszem az én beszédem alatt — 
kiáltotta Kramár esperes ur azon szavakat „nem 
kell világi pápa.“ — Kaas és Prónay után azon
ban támogatásomra nem állott fel ogy árva lélek 
s^m. Indítványom szavazásra nem került, mert elő
zőleg el lett fogaldva a szakasznak oly módosítása, 
a melyben az „egyetemes felügyelő“ szó elő nem 
fordult. — Később azt pedig meg nem ismételtem, 
mert láttam, hogy azzal semmire som lehet menni. 
A világiak többségé nem pártolta az indítványt;

mert szeret uralkodni nz egyházban, az indítvány 
éle pedig épen az ez irányban való túltengós ellen volt 
irányítva, az egyháziak pedig nem mertek fellépni 
Prónay személye ellen az ő jelenlétében. Eleinte 
Kramár esperes ur felkiáltásakor a mozgás élénk 
volt s már már úgy látszott, hogy a szabadabb, 
önállóbb felfogás utat tör magának. Kaas és Pró
nay felszólalása után azonban minden elcsen
desült. Dr. Stefanovié volt zsinati képviselő.

A szarvasi <»v. egyházban történtekről rosz- 
akaratu kezek sok mindent irkáltak, többnyire név
telenül, a napi lapokba. Az istentisztolot nyelvére 
nézve, a mint lapunkban is jeleztük, az uj temp
lom felépítése óta oly intézkedés történt, moly sze
rint az egyik tomplomban tót nyelvű, a másikban 
magyarnyelvű istontisztolot tartassák felváltva. Ezen 
intézkedés folytán az egyik templom, melyben a 
tótnyolvü istentisztelet tartatott túlzsúfolt volt, mig 
a másik üresen állott. Midőn az uj templomban 
tartatott a tót istentisztelet, a mely sokkal kisebb 
térfogatú, a hivek nagy része nőm bírt helyet 
kapni. Ez volt a nyugtalanság fő oka. E hó 15-én 
tartott prosbytori gyűlés 3 szavazat ellenében elfo
gadta Zvarinyi lelkész azon javaslatát, mely sze
rint a régi templomban minden vasárnap tartassék 
tótnyolvü istentisztelet s a tótnyelvű istentisztelet 
után tartassék minden 2 ik vasárnap magyarnyelvű 
istentisztolot, az uj templomban pedig váltakozva tar
tassák magyar és tótnyolvü istentisztelet. Ez ügyben 
véglegesen a január 2 án tartandó közgyűlés fog ha
tározni.

A népet kiilünösen az izgatta fel, hogy azok, 
kik legjobban sürgették a magyarnyelvű istentisz- 
teletrlr szaporítását — maguk azokat nem látogatták.

Zavart lelkű egyének izgatókat keresnek, — 
de az igazi izgatók csak azok lehettek, a kik ily 
módon nyomást kívántak gyakorolni arra nézve, 
hogy a hivek nem saját szivük és hajlamuk sze
rint vegyenek az egyik vagy másik istentisztele
ten részt s a kik nem akarják belátni, miszerint a 
templom nem nyelvtorjesztő intézet.

Egyházi események. A turóezi esperesség no
vember 30-án tartott közgyűlésen egyhangúlag alas- 
poros8Ó választotta Morhács Márton mosóczi leik észt. 
Jolonlogő legfiatalabb alosperes a bányakerülotbon, 
de a fiatalság nem akadály, hogy holyét derekasan 
megállja. — A bukóczi egyház egyhangúlag eddigi 
adminisztrátorát, Bodnár Gyulát, rendes lelkészének 
megválasztotta.— A liptói esperesség felügyelője, 
BobrovnJ'iczky László,ez állásáról lemondott. — A 
nógrádi esperesség új esperese Wladár Miksa, és al- 
esperese Ilrk József e hó 1-én iktattatott Loson- 
ezon hivatalába. — A zomplón-csanálosi egyház 
Rácz Gyula, rimaszombati segédlolkészt, lelkészének 
választotta. — A tiszavidéki esperesség Materny 
Lajos debreczeni lelkészt választotta főesperesónok 
és dr. Mosko Lászlót esperességi felügyelőnek. — 
A Miko család édesanyja, Tirtsch Ludovika, 
emlékére 1000 frtos alapítványt tett a lipto-szt.- 
miklósi templomalap javára. — A százdi egyház 
Fuchs Sámuel szuchányi lelkészt választotta meg 
lelkészének. — A hroehoti (zólyomi osp.) egyház
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Hanzlik Andor beszterczebányai ügyvédet felügyelő- , ki a b.-csabai ev. egyházi könyvkeres- 
jének választotta. — Gyurátz Ferencz püspök a j kedés, 
tolnai esperességben kánonszerű egyházlátogatást 
végezett és a gyülekezetek mindenütt nagy lelke
sedéssel fogadták.

W
Adakozás.

Missióra a pogányok között újabban 
adakoztak: Schmidt K. J. 1 frt. Dr. Daxer 
György 1 frt. 16 N. N. 50 kr. Az^_egész 
ez évben begyűlt összeg 11 frt. 72 kr. 
elküldetett a lipcsei missio egyesületnek.

Traktátus alapra : Tóth A. 5 frt. N 
N. 1 frt.

Ezen alapból olcsó traktátusokat ad

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

Nógrádi. Távozó „nagyságokkal" nem foglalkozunk, 
nyugalm ukat zavarni nem kívánjuk. Az esperes sok tekin
tetben tűkre az esperességnek s fokmérője a szellemi magas
latnak, t. i. hanem  kinevezés útján jutott e tisztséghez; mert 
az esetben a kinevezők tűkre. A z  új esperessel szemben vá
rakozó állást foglalunk el — s jót reményiünk.

— gy. A tr . . . . i lelkészre vonatkozó részt kihagy
ta m ; mert az illető nyilatkozott, hogy reversálist sem Írásban, 
sem szóval nem adott s így az ellenkezőt nem szabad fel
tételeznünk.

— n. Forrását az alföldről jövő, „allarm" híreknek a kü
lönféle fővárosi és .vidéki lapokban, nagyon jól ismerjük. Az 
illető azért közli azokat névtelenül; mert ha neve is ott volna, 
mindenki szánalmas mosolylyal fogadná a névtelen támadá
sok és fondorlatok ism ert mesterének szavait. Az ev. egy
házi könyvkereskedés meghurczoltatása is onnan ered 
— s az ily egyén még „lelkész" nevet akar viselni. !

Ajánljuk következő kiadványainkat ;
1. Koren P á l: „Dr. Luther Márton kis ká

téjának magyarázata kötve . . .  25 kr.
2. Linder K : „Vyklad malého katechisjjiusu

Dr. M. Luthera“ kötve...................35 kr.
3. Hella J .: „Biblické historic kötve . 12 kr.
4. Németh L. Olvasókönyv a népisk. alsóbb

osztályai számára, kötve . . . . 25 kr.
5. Németh L. Számtani példatár a népisk. 

2-ik osztálya számára, fűzve . . .  15 kr.
6. lltasítások a kér. házaséletre . . 2 kr.
7. Uprava na cestu krest’anského obcování

v stavu manzelském 1 pld. ára 2 kr. 100 
pld. á r a .................................1 frt. 50 kr.

8. Komensky : 0  dokonalosti krest’anskó
k ö t v e ................................................. 15 kr.

9. Dr. M. Luther : Jednoduchy spősob mod- 
lenia fűzve . . . . . . . . .  10 kr.

10. Povázsay : Hűsíti a dietky Naumburgské
f ű z v e ................................................... 4 kr.

11. J.Mocko : Biskup Joachim Kalinka. (1301.)
f ű z v e ................................................. 20 kr.

12. Björnson: O t e c ............................  2 kr
Kiadványainkat kivéve 1-3 sz. 5 frton 

felüli megrendelésnél s a pénz előleges be
küldése mellett bérmentve és 20% árleenge
déssel küldjük.

Ajánljuk a következő szép kivitelű olaj és fény- 
nyomatokat a gyülekezetben való terjesztésre:
1. Krisztus a keresztfán. 39/51 etm. 25 kr.
2. Úrvacsora. Gyönyörű kivitelű kép Leo- 
nardoda Vincifestményeután 12/42 ctm. 12 kr.

3. „Engedjétek hozzám jöüni a kisdedeket. 
39/51 ctm. 25 kr.

4. Az irgalm a szamaritánus. 39/51 ctm. 25 kr*
5. Krisztus a tengeren Péternek segítő kezét

nyújtja. 39/51 ctm. 25 kr. |)J
6. Hit, remény és szeredet Három gyermek W

által jelképezve. 32/42 ctm. 15 kr.^ |Aí
7. Krisztus bevonúlása Jeruzsálembe. 39/51 w

ctm. 25 kr. _ f/k
8. Dr. Luther Márton 39/51 ctm. 25 kr. lu)|
9. Dr Luther Márton -6/48 ctm. Rózsa kör- Ja 

zettel 16 kr.
10. Dr. Luther Márton 24/34 ctm. 8 kr. W
11. Melancbton Fülöp 39/51 ctm. 25 kr.
12. Hús János 39/51 ctm. 25 kr. U
13. Dr. Luther Márton a pápai bullát tűzbe /m 

dobja 39/51 ctm. 25 kr.
14. Dr. Luther és társai a biblia fordításnál, W

39/51 ctm. 25 kr, ftfh
15. Krisztus beszélget a szamaritánus nővel

39/51 ctm. 25 kr. m
16. Krisztus Jairus leányát feltámasztja 39/51 fííjj

ctm. 25 kr. w
17. Krisztus Lázárt feltámasztja 39/51 ctm. $(%

25 kr. M
18. Hegyi beszéd 39/51 ctm. 25 kr.
19. Gusztáv Adolf svéd király 39/51 ctm. 25 kr. |()J
20. Őrangyal. Gyönyörű kivitelű kép. 32/42

ctm. 15 kr. |(w
1 — 14 olajnyomat. 15—20 fénynyomat. A ké-

pék csak a pénz előleges beküldése mellett vagy
utánvételre küldetnek. 5 frton felüli megrende- , J
lés bérmentve küldetik. Medrendelésnól kér
jük a következő czímzést :

Eí h j , Egyhizi UönjTkereskeáís E,-Csabin.

Nyomatott B.-Csabán, Povázsay Testvérek könyvnyomdájában.

*!p


	1897-01-30 / 1. szám
	1897-02-28 / 2. szám
	1897-03-30 / 3. szám
	1897-04-30 / 4. szám
	1897-05-30 / 5. szám
	1897-06-30 / 6. szám
	1897-07-30 / 7. szám
	1897-08-30 / 8. szám
	1897-09-30 / 9. szám
	1897-10-30 / 10. szám
	1897-11-30 / 11. szám
	1897-12-30 / 12. szám

