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A papváiasztás,
A szabad választás, a protestantizmusnak 

egyik legszebb vívmánya, mellyel az embert 
ősi, természet adta jogaiba helyezte vissza. í 
Az őserdő nemes vadja önként csatlakozik, s 
követi a kiválasztott vezért rengetegen, vészé 
lyeken keresztül. A vándor madarak is, ha 
légi útra kellnek, magok választják a vezetőt, 
a legszebbet, a legderekabbat, s ez mutatja 
nékik azutat amazuj hazába. Azevang. ember 
is, tekintet nélkül állására, születésére, vagyoni 
viszonyaira, szabadon adhatja szavazatát arra, 
a kit a betöltendő állásra a legméltóbbnak Ítél.

Igaz, hogy a gyakorlatban a szabad vá
lasztást hiába keresnok a maga eszményi tisz
taságában, de hát az életbe át vive, igy va- ■ 
gyünk mindennel. Az ég könnyéből, ha a földre 
hull, sár lesz; a fehér liliomnak is fekete az 
árnyéka — mondja a költő; s igy a szabad 
választásból is nem egyszer muszáj választás 
lesz, — tudjuk mindnyájan.

Az ilyen abusus azonban mit sem von le 
annak értékéből, azért egyházunk választásai 
az összes létező választások felett oly mago
sán állanak, mint a fényes nap a sötét felhők 
felett. Az államhatalom is ismer válaszlást, 
ott azonban választó csak vagyonnal, hivatal
lal vagy oklevéllel biró p o lg á r  lehet. A rész- ■ 
vénytársaságoknál is találunk választásokat, 
ott a választók a részvén yesek , részvényeik 
arányában. De az ember, függetlenül minden 
szerzett, vagyoni, rendi kiváltságoktól, egye
dül és kizárólag természetadta jogainál fogva 
választó, — csak az ev. egyházban.

íme a socializmus eszméje, az általános 
szavazat jog, a valóságban. Szeme előtt van

és nem látja, keresi ott, a hol nem akarnak 
róla tudni. — In hoc signo, az evange- 
lismus jegyében lehet azt csak kivívni, a mint 
az emberiség legtöbb vívmánya, legszebb jogai 
az evangyéliutn légkörében csíráztak ki s erő
södtek meg. Hogy a fentebbi hasonlatra visz- 
szatárjünk, a felhők eloszlanak, s egy nap fog 
ragyogni a mindenség felett

Egyházunkban valamennyi választásnál leg
fontosabb a papválasztás. Legjobbjaink kez
dettől fogva, ennek tisztasága és szabadsága 
felett Őrködni tartották legfőbb kötelességüknek. 
Ez volt czéljuk valamennyi eddig létező pap
választási szabályrendeleteknek, ez a czélja a 
mostaninak is. Az eredmény azonban mindég 
a szabad papválasztásnak korlátok közé szo
rítása. Ha ez a korlátozása köznek javára tör
ténik, az nem baj, de ha egyeseknek előnyére 
történik, az már öreg hiba

A múlt évi bányakerületi közgyűlésen el
fogadott papválasztási szabályrendelet épen ez 
utóbbi hibában leledzik. A püspök és kerületi 
felügyelő javára nagyon megnyirbálja a választó 
egyháztagok autonom jogait Az előadónak azt 
az érvelését: „az elnökségben megbízhatunk,“ 
senki sem találta valami meggyőzőnek, de azért 
az egyházmegyék tiltakozásai s javaslatai el
lettek vetve.

Szabályrendelet nem lehet bizalmi nyilat
kozat Ha én arra az álláspontra helyezkedem: 
„megbízhatunk az elnökségben,“ akkor nem 
kell szabályrendelet, tegyen az elnökség a mit 
akar, megbízom benne Az egyház azonban 
szabályrendeleteivel épen ezen fölfogással szem
ben foglal állást, nem bocsáthatja az egyház 
hajóját ismeretlen vizekre. A vagy ki mondja 
meg nekem, hogy a jövő évben ki lesz a püs
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pökünk, ki a kerületi felügyelő, a kormányelnök, 
a hadügyminiszter? s még egy csomó ilyen 
kérdésre, a mely befolyással lehet egyházunk 
életére, ki felel meg nekem?

Bizalmat lehet szavazni Sárkánynak és 
Zsilinszkynek, de megbízni az elnökségben in 
infinitum, erre én képtelem vagyok.

Az uj szabályrendelet egyik nem szeren
csés intézkedése, hogy a püspök és főesperes 
mellett párhuzamosan szerepelteti a kerületi 
és az egyházmegyei felügyelőket a választás 
egész folyamán. Ez oly teher a felügyelőkre, a 
melyet közülök csak minden századik vállal 
magára. Nagy teher a választó egyházakra is, 
különösen kissebb helyeken, a hol az ilyen 
dolgok ellátása mind a kurátor gondját képe
zik. De hosszadalmassá teszi a választási el
járást, ha még annyian megegyezésre jutnak a 
jelöltek személyében, számában stb stb. Fe
lesleges dolog, a mely senkinek előnyére, ha
nem mindenkinek csak terhére lesz.

Azt meg úgyszólván mindenki ellenezte, 
hogy a meghívás helyére a jelentkezés lépjen. 
Egyházjogunk szerint ahhoz, hogy valaki ev. 
lelkész lehessen, kettőre volt szüksége: interna 
és externa vocatiora. Most ez utóbbi helyére 
a jelentkezés került s ez által egyházunk egyik 
sarkalatos tétele lett megváltoztatva Valami 
csekély módosítás itt el lett fogadva, de annak 
szövegét még nem ismerem.

A hiványcsonkitás tilalma ki van mondva. 
Ez azonban úgy látszik csak a kissebb fizeté
sekre vonatkozik, a nagyobb jövedelmet biz
tositó hiványokat szabad megnyirbálni, sőt 
megfelezni is. Eddig volt néhány jó jövedelmű 
parochiánk (no nem voltak akkorák, mint a 
nagyváradi püspökség jövedelme), de ha ez úgy 
fog menni mindenütt, mint néhány helyen már 
megtörtént, akkor . . . akkor is meg fog él
hetni a pap rangjához illően, ha — jó meg
nősül.

De hála Istennek, a helyes papválasztás, 
nem függ egyedül a szabályrendeletektől. Em
bere válogatja. Az egyház érdekeit mindenek 
fölé helyező elnökség, a leggyarlóbb szabály- 
rendelet mellett is, csak tiszta s kifogástalan 
választásokat fog megtűrni. Ott azonban, a hol 
az elnökség idegen isteneket imád, idegen cé
lokat hajszol, a legjobb szabályrendelet mellett 
is — piszkos választások lesznek.

Azért én a mostani papválasztási szabály
rendeletet, nem tudom meg lesz-e erősitve, 
nem tudom, mikor lép életbe — ha a tökéle
tesség mintaképe lenne is, nem tartanám tel
jes biztosítéknak; s kiemelt hibái mellett sem 
tartom egyházunkra valami vészthozóknak. 
Mert a míg egyházunk minden egyes tagja

választ, a mig ez az elv épségben marad, ad
dig hazánkban, a mi egyházunk választásai 
lesznek a választások mintaképei. Adja Isten, 
hogy mindig azok legyenek.

—gy-

A rajongásnak egyik ismertető 
jele.

J r t a : D. Walther, rostocki tanár.
ír.

Azt kérdezzük tovább : Mily módon működik 
\ Istennek lelke rajtunk? A rajongó minden termé- 
j szetes közvetítést elvet. Nem azon adományok és 
; erők, a melyekkel isten teremtette az embert, ho- 
; zassanak ebben mozgásba. Nem az a Lélek hatása,
) hogy az ember valamit fölismer és felfog A ki- 
< ben a Lélek lakik, ne is adhassa semmiféle okát 

annak, a mit a Lélek által tud. Nem kellett átlát- 
I nia, nem kellett tisztába jönnie vele. Mindaz va- 
I lami természetes dolognak be keveredése volna.
; Mert az Isten Lelkének villám módjára kell mü- 
I ködnie. Közvetités nélkül tanítson bensőleg, úgy 
í  hogy az ember tudja, anélkül, hogy megmondhatná 

miért van ez igy. Midőn Carlstadt egyik könyvé
ig ben az úrvacsoráról szóló uj tanát adta elő, azon 

kérdést veti fe l: „Ki tanított téged erre?“ Nem 
; azon feleletet adja, hogy : Istennek Lelke világo- 
j sitott igy meg, hogy mindinkább átláttam, mily 
í hamis volt az előbbi nézetem és megértette ve- 
) lem a szentirást, hogy az igazi értelmét nyertem.

I
Nem. „A kinek hangját hallottam és mégse láttam ; 
nem is tudtam, hogyan jött hozzám és mikép ment 
el tőlem.“ A másik panaszkodik: „Óh, bárcsak én 
is megtanultam volna tőle!“ Carlstadt azt feleli: 
„Nem-e te vagy azon szegény ember, ki Isten élő 
hangjának természetes formát ad ?“ Te azt várod, 
hogy Isten Lelke természetes utón pl. a szentirás 
tanulmányozása által világosítson meg úgy, hogy 
megismerhessed az igazságot, a mint természetes 
dolgot ismerünk meg. „A magam személyére nézve 
nincs szükségem a bibliának külső biz onyságára 
az úrvacsoráról szóló tanom érdekében. Bizonysá
gomat a bensőmben levő Lélektől akarom nyerni.“ 
Azt kérdezteti, miért nem hirdette eme uj igazsá- 

) got már korábban is és azt feleli: „A Lélek nem 
I hajtott elég gyorsan. Ha kellően hajtott és kész- 
í tetett volna, sokkal kevésbé titkoltam volna el,
; mint ha tüzes vas lett volna csontjaimban.“ — A 

quäkerek leültek az istentisztelethez és várták, nem-e 
< száll meg közülök valakit a Lélek, hogy beszéljen.
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Ha nem tette, haza mentek ismét. Hogy a Lélek 
a gondolkozásnak, a kutatásnak, a tanulmányo
zásnak természetes utján közöljön valamit, bolond
ság nekik.

Ebből magyarázható meg a sok rajongó előtt 
kedves prédikácziónak sajátságos jelleme, ezen 
prédikátoroknak hajlama, hogy csak ébresztő prédi- 
kácziókat tartanak és hogy a hallgatók csak ilyen 
prédikáeziókat tek intenek hatásosaknak. Máskülön
ben a fejlődés előhaladásával meg szokott változni 
az Ízlés. Ha az egyik szükséglet ki van elégítve» 
egy másik lép fel. Azt lehetne tehát elvárni, hogy 
azok, kik már fölébresz tettek, már nem akarnak 
többé ébresztő szónoklatokat hallani, hanem a tej 
után már most keményebb eledel után kívánkoz
nak, hogy alapos tanítás által mélyebb ismeretre 
vezettessenek. De nem, nem hihetik ők, hogy a 
Lélek csendes tanítás által hathasson ránk Oly 
prédikácziók, melyek gondolkozásunkhoz, megfon
tolásunkhoz fordulnak, nem érhetnek el semmit. 
Mily érdeke lehet a Léleknek, hogy előrehaladjunk 
az ismeretben? Hisz a rajongók véleménye szerint 
közvetlenül taníthat mindenre.

Persze ők sem tagadhatják, hogy a Lélek 
nem mindig jelenti ki nekünk bensőlcg világosan 
és érthetően, mit higyjünk és mit cselekedjünk. 
Azért ők is Istennek külső útmutatásai után néz
nek. De itt is megvetnek minden természetes köz
vetítést Isten nem találtatja velünk az igazat va
lamely utón, hogy azután azt megmondhatnék, 
miért épen ez a helyes; hanem közvetlenül mu
tatja nekünk, hogy ugyan tudjuk: „Ez Istennek 
akaratja-, de ne tudjuk, miért akarja épen ezt. 
Akkép imádkoznak: „Taníts cselekedni akaratod 
szerint- , de evvel nem azt akarják mondani: Ta
níts meg, hogy fölismerjem, a mi neked tetszik, 
tiszlitsd meg mindinkább szivemet, hogy minden 
önakaratot, minden Önző kívánságot megtagadjak 
s igy nyitott szemeket nyerjek az iránt, ami a te 
akaratod! hanem jelek és csodák által adja Isten 
tudtunkra, mit cselekedjünk. Nem hisznek igazán 
Istenben, mint a világnak kormányzójában, nem 
hiszik, hogy azon viszonyok által, a melyekbe ál
lított minket, azon adományok által, a melyekkol 
felruházott, vagy a melyeket megtagadott tőlünk, 
hogy különös vezetései által az igaz útra terel 
minket. Nem, Istennek működését csak ott láthat
ják, ahol nem természetesen ment végbe a dolog, 
Istennek útmutatását csak ott ismerhetik föl, ahol 
csodás közbelépéssel a természetes menetet mint
egy korrigálta Egy munkás sokáig ingadozott, 
vájjon tanittassa-e a fiát. Hogy egy fillérje sincs 
rá, hogy senkitől sem várhat pénzt, hogy a fiú 
csak gyönge tehetségű, — mindez nem volt Isten
nek útmutatása, mindez nagyon is természetes volt. 
Azonban midőn egyszer azt álmodta, hogy fiát a 
szószéken látja, akkor világosan fölismerte a „fölül

ről jövő intést- . Ismeretes, mennyire szeretik a ra
jongók a sorsolásnak különfélo alakjait. Gyormok- 
telen házaspárt arra kértek, hogy egy elárvultat 
örökbe fogadjanak. Nagy v o lt  a szükség, mert a 
gyorsan egymásután elhalálozott szülők egy egéez 
sor gyermeket hagytak hátra és pedig minden 
vagyon nélkül. A gyermekeket kegyesen nevelték, 
ama leány igen kedves gyermek volt. Ama házas
pár sokáig vágyódott gyermek után és most min
den reményét fölad'a már. Az asszonynak szive 
örvendett azon gondolatra, hogy ama leány az övé 
lehetne. Jómódú emberek voltak. Szóval, mi sem 
lehetett világosabb, mint Istennek velük szemben 
való akarata. De nemi Mindez nagyon természe
tes volt. Az asszony elővette a bibliáját: az első 
vers, melyen szeme a fölnyitásnál megakad, Isten
nek akaratát nyilvánítsa neki Vájjon lapozgatás
sal segitett-e egy kissé a jó Istennek, vagy az Ur 
leereszkedett az ő gyengeségéhez, elég az hozzá 
hogy megtalálta ama igét: „Aki pedig ilyen gyer
meket felvesz az én nevemben, az ongemet vesz 
fel - Vagy 40 év óta ismerte ezen igét. Azon utolsó 
napokban afölötti nyugtalanságában, mitevő legyen, 
többször jutott eszébe. De csak most volt biztos. 
Csak a csoda által beszólt Isten hozzá.

Azon prédikácziók ban, melyeket Luther a ra
jongás elnyomására Wittenbergben tartott, azt 
monda hallgatóihoz, hogy először őt kellett volna 
megkérdezniük, ha újításokat akartak foganatosí
tani. „Mert- , mondja, én voltam az első, a kit Isten 
erre rendelt, én voltam az első, a kinek Isten kije
lentette. Mit akar ezzel mondani? Nem villám
szerű, benső kijelentésekkel, nem csodálatos külső 
jelekkel akarja Isten tudtunkra adni, mitevők le
gyünk, hanem azon utakon járjunk, a melyeket ő? 
a világ kormányzó, már elkészített számunkra. 
„Engemet kellett volna megkérdezni- — ezen útra 
terelt titeket Isten azzal, hogy nekem először nyi
latkoztatta ki az igazságot s lelkipásztortokká tett! 
Valóban nagyon jellemző a rajongókra, hogy em
bertől nem akarnak kérdezni, legalább nem azok
tól, kik Istennek rendelése szét int legalább adhat
nának helyes választ. Mesteremberektől még meg
tudakol Carlstadt exegetikai nehézségeket, de nem 
thoologusoktól. Mert ha mesteremberek oldhatják 
meg, nem esett meg természetesen a dolog, hanem 
a Lélek ellene szólt a természetesnek. S a mint 
ők se akarnak más emberektől kérdezősködni, ma
guk sem bánják, hauj tanukkal ellenkeznek minden 
korbelikeresztyének hitével. Sőtakéjnekegyik neme 
van bennük, ha valami egészen újat sütöttek ki. Mert 
épen az ujságarra való bizonyitókuk,hogya Léloknyi- 
latkoztatta ki azt. Régi dolgot megtanulhattunk és a 
tanulás a természeti (kreatürliche) térre tartozik, 
azért a legtarkább változatosságot találjuk a ra
jongók között. Mindegyik megakarja mutatni, hogy 
a Lélekkel botéit, azzal, hogy valami uj nyilat-
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koztatott ki neki. Ha csak mindegyiknek ennyi 
esze volna köztük, hogy valami egészen különösre 
bukkannék, akkor mindegyiknek jutna még a spe- 
cziális tanításból. Ha egészen kigondolhatlan, an
nál jobb ! mi köze van a Léleknek a gondolkozás
hoz I Egy gyülekezetemben rajongó a Léleknek ki
jelentése által tudta, hogy kik ama 144.000 meg
pecsételtek a Jelenések könyvében : A Herodestől 
meggyilkolt bethlehemi gyermekek. Midőn azt vá
laszolták neki, hogy Bethlehemben ennyi 3 év 
alatti gyermek nem lehetett, csak szánakozó mo
solya volt ilyen lelketlen természetes számitás fö
lött. Luther azt mondá: „Akár milyen durva a ka
masz, ha valamit álmodik, a szt. Léleknek kellett 
hozzá szólania és próféta akar lenni“ és ama mon
dást állította fel velük szembe : „Nagyon veszélyes 
a hitnek egy czikkét elvetni, melyet az összes ke
resztyének minden időben megtartottak“. Azon 
utak egyikót, a melyen Istennek lelke tanitani 
akar minket, úgy hivják, hogy : Kérdezd a hi vöket, 
kik előtted voltak I A mily bizonyosan kormá
nyozza Isten, a világ fejedelme, az ő egyházát is, 
oly bizonyosan nem lehet igazság oly hitczikk 
mely ellenkezik az összes korábbi hivők hitével. 
Az irvingianusok ép azért oly büszkék tanukra, 
hogy az egyház apostol nélkül nem az igazi, mert 
az egyháznak valamennyi századon keresztül nem 
volt apostola; most tehát bizonyos, hogy csak a 
Lélek jelentette ki nekik. És épen azért nem le
het tanuk igazság, mert akkor az összes százado
kon át nem létezett volna igaz egyház, Istent, a 
történetnek vezetőjét, káromolja az ilyen állitás.

De merta rajongók eszközök nélkül akarják a 
Lélek hatását, nagyon kedvelik a rögtöni, teljesen 
közvetlen megtéréseket. S hogy ilyeneket fölmutat
hassanak, nem akarnak ama momentum előtt az 
ember életében semmi mást sem látni, mint szurkos 
sötétséget és feneketlen istentelensóget, ámbár a 
valóságban talán már régen fokozatosan előkészült 
és lassanként csírázott az, a mi végre előállott. 
Készakarva nem látják, hogy a Lélek természetes 
eszközöket használ, hogy czélját elérje s hogy te
kintetbe veszi az emberi természetet, mely a fe j
lődésnek törvénye alatt áll. A Léleknek hirtelen 
(abrupt), bűvös, természetellenes hatását kívánják 
így némely rajongók azt hiszik, hogy az ember 
minden pillanatban képes a megtérésre, a mit pl. 
a methodisták is mondanak. Azért vaktában neki 
rohannak mindenkinek, a ki velük találkozik és 
mintegy mellére szegezik a pisztolyt: Add meg 
magad, vagy örökre elveszel! Hogy maga az Isten 
először arra törekszik, hogy képessé tegye az em
bereket hívásának elfogadására és követésére, hogy 
a lelkeket el lehet rontani, ha erőszakkal akarjuk 
megmenteni, mielőtt Isten felszerelte arra, hogy 
megmentessék magukat. „A Lélek a hová funi 
akar, fú,“ azt jelentse: Ott is fuj, a hol Isten még

I nem akarja. A a Lelket semmi sem köti, semmi 
sem korlátozza hatalmában.

Semmi sem ! Még arra se tekintsen, hogy mi 
emberek, mint Istenaek hivő gyermekei is meg
tartjuk a régi Ádámot. Ismét és ismét hirdettik 
ama magasztos hirt: Már a földön lehetünk teljesen 
szabadok a bűntől. A methodistáknál határozott 
egyházi tan, és néhány évvel ezelőtt más széles 
körök is fölizgattattak ezen magas bölcseség által: 
Vajon hogy volna Isten Lelke előtt valami lehe
tetlen? Csak higyjed, és most, most mindjárt meg
szabadulsz minden bűntől 1 — igenis, ezen tévely
gés nem volna lehetséges, ha mélyebb bűntudatuk 
volna. De, hogy ezen hiány épen eme tévelygésre 
vezette, az a sajátságos. A raczionálisták hiányos 
bűntudatukból csak arra a gondolatra jutottak, hogy 

! erényeikkel szemben csekély gyengeségeik nem jö
hetnek tekinteibe.

Igenis, ha a rajongók azt hiszik, hogy a hit
nek minden lehetséges, még a bűnnek levetése is, 
hit fogalmunk teljesen hamis. Hinni annyit tesz, 
mint erősen bízni Istennek Ígéretében. Ük a hit
ből az őket betöltő uj léleknek erőpróbáját csinál
ják Nem akarják észrevenni, hogy Isten a világ 
kormányzója, az emberi természetnek oly dege- 

I neraczióját engedte meg, hogy Pál „a tagjaiban 
í levő bűnnek törnényéröf' szolhat. Nem akarják 
í kérdezni, miért nem adott Isten semmi-téle igére 
I tét, hogy e törvényt már e földi életben helyezi ha

táson kívül, miért akarja tehát továbbra is meg
hagyni. Nem zavarja meg, hogy eddigolé még senki 
sem volt bűn nélkül, hogy a rajongók is, kik ma
gukról állítják, gyakran igazán borzalmas módon 

; találtattak hazugoknak. A bűnnek ama mélysége,
\ a melybe ilyen u. n. büntelenek zuhantak, meg- 
) nyithatná szemüket az iránt, mért nem akar Isten 
/ már e földi életben minden bűntől megszabadítani,
] hogy a régi Ádám nevelésünkre marad bennünk, 

De nem, épen mert minden ellene látszik szólani,
\ annál inkább ingereltetnek, hogy a Lélek minden- 
j hatóságát dicsőítsék és a bűn ama törvényének 
) eltörléséhez való hatalmat is neki tulajdonítsák.

A keresztyénség és a nemzeti.
S (Vége.)

Jrta : Beck V örsleyi lelkész.
I> -Engedélyezett /ordítás dán eredetiből.

A keresztyénség az egyes nemzeteknél, nem- 
I zeti sajátsága szerint, különböző alakot vett fel.
• A dán nép az ő vigságra hajló s élvezni szerető 
i nemzeti sajátsága következtében a keresztyénség 
I örömteljes oldalát tolja előtérbe, s igy a teljes 

bünbocsánatot adó kegyelemre, melyet keres ztsé-
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günkben nyertünk, helyezi a fősulyt; inig más
részt a dán nombánomság és könnyelműség sötét 
árnyékot vet a dán keresztyénsógre s megbénítja 
az Istenországa érdekében kifejtendő munkássá
got. A svédek az ő nemzeti érzelgősségüknél fogva 
érzelmi oldalát emelik ki, a mint azt egyházi éne
keikben észro vehetjük. A norvégek az ő komoly 
pathotitikus nemzeti sajátságuknál fogva, különös 
súlyt helyeznek a keresztyénség mély komolysá
gára s a czél érdekében kifejtendő harczra és küz
delemre. A németek nemzeti sajátsága a tudomá
nyos alaposság, azért ők arra törekedtek, hogy a 
keresztyén igazságokat minél mélyobbon és ala
posabban felfoghassák. Az angolok az ő praktikus 
és tevékeny nemzeti sajátságuknál fogva különö
sen alkalmasak arra, hogy Istenországát a pogá- 
nyok között és otthon terjesszék s azért ők Isten- 
országának missionárius népe. Igen ügyelőmre 
méltó, hogy midőn a keresztyénség a 4-ik század
ban Német- és Francziaország határaihoz közele
dett, az Üdvözítő e két országot átugorva az evan- 
geliomol előbb Angliába vitte, mivel ösmerto 
az angol nép uomzeti sajátságát, tudli, h így olt 
missionárius népre akad.

Midőn látjuk azt, hogy a keresztyénség és a 
nemzeti együvé tartoznak, akkor felette óvakod
nunk kell két tévedéstől, mely különfélo módon 
Isten népénél érvényesülni szokott. Emlékezzünk 
csak azon különös, de ez esetben találó dán köz
mondásra : A macska furka szép, de csuk a maga 
helyén. A macska tarka nem volna szép, ha a fej 
helyét foglalná el — és a fej a fark helyét. Ezt a 
nem díszes kísérletet teszik azok, kik a nemzetit 
a keresztyénség fölé akarják helyezni, vagy a kik
nél az a jelszó: előbb a kuliura s azután a ke
resztyénség. A kultúra a keresztyénség farka s 
minden oly népnél előmenetelre talál, mely a ke- 
resztyénséget elfogadta.

Így volt ez Európa minden nemzeténél. A 
keresztyén morál észrevétlenül behatol az ország 
törvényhozásába és a nép erkölcseibe. Még akkor 
is, amidőn a keresztyén életet gyengítik és a nép
nél elnyomják, még akkor sem vész el teljesen 
a keresztyénség altul létrehozott kultúra. Csak ha 
a keresztyénségtől való elszakadás uj pogánysággá 
fejlődik, csak akkor pusztul el a keresztyén morál 
és humanizmus Kultúrával bírtak a pogány népek 
is jóval a keresztyénség előtt, Görögországban, 
Egyiptomban, Baby Ionban, Chinában és Indiában, 
de e kultúrából csak romo \ maradtak ; mert o kul
túra nem volt a keresztyénség gyümölcse. Mert 
ma is, ha egyesek azt hiszik, hogy a kultúrának 
kell elől mennie s a keresztyéns jg farkként követ
heti azt, nagy tévedésben vannak. Így nagy baj 
volta pogány missziónál is például Indiában, hogy 
a berohanó európai kultúra lomloltságával előle 
is elrontotta a keresztyénség terjedésének útját.

A majomtermészetü japánok nagy lelkesedéssel 
üdvözlik az európai kultúrát, de a keresztyénség- 
ről nem akarnak hallani. Ezzel ellentétben a durva 
és egészen műveletlen afrikai népek elfogadják a 
keresztyónségot s lesz nekik ekként igazi kultú
rájuk is.

Nem lehet tagadni, hogy a grundtvigianusok 
az ő erős nemzeti érzésükkel ugyanazon hibát kö
vették el, hogy a macska farkát a macska fejének 
helyére tették. Itt értem a népies és nemzetinek 
túlságos hangsúlyozását, amidőn azt mondják, hogy 
az embernek mindenekelőtt az emberit kell sze
retnie és érzőkkel bírnia minden jó és szép iránt 
az emberi életben, hogy előbb meg kell tanulnunk 
szeretni népünket és hazánkat s csak úgy lehetünk 
igazán keresztyénekké. Ez az a régi tévedés, mely
nek elve: előbb kultúra, azután keresztyénség. 
Azáltal, hogy a grundtvigianusok első helyre tet
ték a nemzetiséget, nemzetiségimádókká lettek s 
igy az eredondő bűnt, mely szintén nemzeti bűn, 
megszüntették Amilv arányban gyengítjük a bűn- 
fogalmat, bűntudatot, ép oly urányban elveszti a 
keresztyénség is komolyságát, erejét és örömét. 
Innen ered azután, hogy van sok grundtvigiánu 
sunk, ukik a grundtvigi kultúrát szeretik, de a ke
resztyénség gyenge lábon áll náluk. Az emberi 
romlottság, az ördög, a bűn, a Jézus kegyelmének 
hangoztatását nem szeretik ez emberek, s az élet
ben megszüntették Isten országa és a világ hatá
rait. Pedig Urunk szavai szerint előbb jön Isten 
országa s csak azután követkozhetik a többi. Ha 
valamit Isten országa elé akarunk tenni, úgy Isten 
országa eltűnik ; mert Isten országa nőin akar fark
ként szerepelni. Isten országa csak a fej lehet s 
azután következik a kultúra, az emberi, a nemzeti.

Ha szeretjük népünket, úgy mindenek előtt 
meg kell mondani népünknek, hogy mi képezi né
pünk nemzeti eredendő bűnét; mert bár népünk 
sokféle bűnbe sülyedt, a dán nép nemzeti ere
dendő bűnének főágai: lustaság, nembánomság, 
élvvágy. Egy bűnös sem ösmerheti természetes bű
nét tisztán és teljesen, ha nem (ismeri bűnös szár
mazását, tehát különös családi bűnét s mint nép 
nemzeti bűnét. Csak igy érezhetjük szükségét egy 
Üdvözítőnek, ki mind ezt megszünteti. Csak ily 
értelemben előzheti meg a nemzeti a keresztyén- 
séget, amennyiben felnyitja szemeinket, hogy nem
zeti bűnösségünket látha-suk.

Nem szép a macska farka, ha azt levágjuk. 
Es ez az a másik nagy hiba, melyet Isten népe 
más részében elk .vettek, a tulajdonképeni pietis- 
ták, midőn ezt mondták : Isten népének van meny- 
nyei hazája s igy a földi haza reá nézve közönyös 
vagy igen kis jelentőségű. Ez épen oly viszás do 
log, mint ha azt mondja valaki: isten gyermeké
nek van otthona a menyben s épen azért elha
nyagolja földi otthonát, vagy ha valaki azt mondja:
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Isten gyermekének van menyei orvosa és épen 
azért nincs szüksége földi orvosra. Csak az a kü
lönös, hogy nagyon ritkán találkozunk olyan em
berrel, a ki ezen okoskodást a pénzre alkalmazza. 
Mind eme észjárás felett áll az Üdvözítő azon szava : 
„A ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.“ A 
földi dolog és igy a nemzeti is, Isten gyermekeire 
nézve a „kevés“-hez tartozik, mert előtt ük mindég 
a legfőbb Istenországa és az Isten országában töltött 
élet. De a keresztyénre vonatkoztatandó mindég 
az Úr azon szava : „ezeket kell cselekedni, ama
zokat el nem kell hagyni“, (Mát. 23, 23.) — és ha 
mi elhanyagoljuk a keveset, elhanyagoljuk a nem
zetit, népünk sajátosságát és az abban elhelyezett 
képességet, mely mint jó adomány onnan felülről 
jő, a világosság atyjától — úgy az ur ezt „hűtlen
ségnek“ bélyegezi. Nagyon ellenszenves az, ha 
hivő embereinktől azt halljuk: az reánk nézve kö
zönyös, hogy váljon dánok vagy pedig németek 
legyünk-e? Ne legyünk vakok azon különös és 
csodálatra méltó kegyelem iránt, a mely különö
sen napjainkban nyilvánul a mi kicsiny dán né
pünknél, amennyiben Isten igéje, ereje oly hatáso
san működik nálunk, mint egy más népnél sem. 
Legyünk bizonyosak arról, hogy mind ez nem tör
tént volna meg, ha mi is idegen nép és nemzeti
ség igája alá kerültünk volna, mint testvéreink 
Dél Jütlandban.

A nemzetinek nagy jelentősége a keresztyén- 
séget illetőleg, figyelmeztet bennünket, hogy óva
tosak legyünk a külföldi keresztyénséggel szemben, 
mely különösen Anglia és Svédhon felől fenyeget 
bennünket- Jó keresztyénség lehet az Angliában és 
Svédhonban, mert nemzetiségükhöz illő, de vészt- 
hozó lehet Dániában, mivel nem illik a dán nem
zeti jelleghez.

Bizonyára sokat tanulhatunk a keresztyénséget 
illetőleg is a külföldtől, de nem csak nyelvileg szük
séges a fordítás, hanem a munkásság módját is 
akként kell átidomitani, hogy az a mi dán népünk
höz illő lehessen.

Volt idő, midőn minden népnek meg volt a 
maga népviselete. Milyen nagy kár az, hogy ezen 
népviseletek meg szűntek s most a nép arra van 
kárhoztatva, hogy a végtelenségig kövesse az in- 
ternationális ruházkodás divatját. Mily szánalomra 
méltók embereink a modern ruhában, mely az egyén 
individualitását elmossa — igy az ember a modern 
divat bábja, a helyett, hogy Isten teremtménye ma 
radna. Jó volt az, a mikor a magasabb állásúak is 
ragaszkodtak a nemzeti viselethez s az alacsonyab
bak őket követték. Azonban ezt már megváltoztatni 
nem lehet. De mi, Isten gyermekei, értsük meg a 
nemzetinek nagy jelentőségét Isten országában, 
értsük meg azt, hogy a keresztyénségnek nemze
tinek kell lennie, hogy élete és növése egészséges 
legyen bármily népnél. Szellemi értelemben Isten

népe keresztyénségének mindég nemzeti viseletben- 
kell járnia.

IRODALOM
— Frenyo Lajos: A középiskolai ifjúság is- 

l tentiszteletei és lelkigondozása. Tanulmány. Oros
ii házán. Nyomatott Veres'Lajos könyvnyomdájában, 
e 1899.—55. lap.
J Az idézett tanulmány felolvastatott 1899. julius 

3-án Budapesten az első vallástanári, értekezleten. 
' A szerző ezen értekezésben a mellett foglal állást, 
, hogy a gymnasiumi ifjúság számára külön ifju- 
: sági istentisztelet tartassák, különösen azon időben, 

a mikor a rendes vasárnapi istentisztelet látogatása 
az ifjúságra nem kötelező, t. i. a téli hónapokban. 
Azon rendelkezés, hogy a téli hónapokban ifjusá- 

> gunkra nézve nem kötelező a templomba járás, csak 
újabb keletű és nem helyes rendelkezés. Azelőtt 
télen nyáron egyformán kötelesek voltunk tem
plomba járni — és bizonyára a hideg templom 
nem tette beteggé sem az ifjúságot, sem tanárainkat.

A szerző barátja a gyermek istentiszteletek
nek. Mi azonban nem szeretnénk a gyülekezet is 
tentiszteletét tagolni kor szerint. Sokan alkalmazni 
óhajtván a gyermekekhez a vallást — gyermekiessé, 
sőt sok tekintetben játékká teszik azt.

A vallásos nevelésnek még az iskola és tem
plomnál is hathatósabb tényezője a családi életben 
élesztett és táplált keresztyénség. Ha ez utóbbi 
nem létezik, az iskola nagyon kevés eredményt 
mutathat.

A mit a szerző az ifjúság lelkigondozására 
nézve mond, azt nagyrészt helyeseljük. A kisebb 
gyermekek részére ajánlja a szerző az „Örömhír“ 
czimü lap terjesztését Mi itt is szeretnénk az „al
liance“ irányá , még ily szelíd formában, is távol 
tartani és teljesen egyházunk álláspontján álló 
gyermeklapot adni gyermekeink kezébe.

A vallástanárok értekezletét mi is örömmel 
üdvözöltük ; mert ők vannak a jelen nehéz viszo
nyok között különösen arra hivatva, hogy a kon- 
fessionális, vallásos szellemet ébren tartsák ugyne- 

) vezett felekezeti középiskoláinkon. Hivatásuk felette 
nehéz. Jól teszik, ha lehetőleg egyöntetűen járnak 
el és az eljárás főbb elveit kölcsönösen megálla
pítják. Középiskoláinkban, hol az idegen elem majd
nem általánosan túlszárnyalja ev. növendékeink 
számát, szinte lehetetlen az igazi lutheránus szel

íd lemet fenntartani, éleszteni, ápolni. Ha ezen szel
lemet szigorúan alkalmaznánk, az idegen elem nem 
tódulna annyira iskoláinkba.

Nem csak vallástanárainkra, hanem általában
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gyinuasiumi tanárainkra is nagy feladat vár. Anyagi 
helyzetük a múlt anyagi helyzetéhez képest fényes 
— az egyház méltán elvárja, hogy nz anyagi gon
doktól ment szelloini munkásság az egyház ér
dekében is érvényesüljön. Nagy szegénységi bizo- 
nyitványunk az, hogy daczára a sok felekezeti kö 
zépiskolának, nincs egyetlen valamire való törté 
nolmi tankönyvünk s hogy folekozeti középisko
láinkban is oly tankönyveket vagyunk kénytelenek 
használni, melyek többé kevésbé római szellemtől 
vannak áthatva. A vallás tanításon kívül a jellem- 
képzésre legalkalmasabb tantárgy a történelem. 
Igaz, gvarló és hibás tankönyv mellett is sokat 
tehet az igazságszerető és komoly, lolkiismeretes 
tanár. Csakhogy sok tanár tekintettel tanulósága 
idegen voltára, túlságosan kíméletes és eléggé ki 
nem domborítja az evangélikus igazságot. Mi nem 
szorultunk történet hamisításra és ferdítésre — csak 
az igazság teljes és tiszta kifejtését kívánjuk.

Nagyon helyes, a midőn a szerző azt óhajtja, 
hogy a vallástanár figyelemmel kisérje az ifjúsági 
könyvtárt is, hogy mérgező hiletetlen és ultrainon- 
tán maszlagot ne kapjon ifjúságunk.

— Biblia SacraCo jest Bibli 5-oatá aneb írjjocfa 
Siratá pifma Starótjo i itomébo é>áfona öle iiibilejm 
bibli páne Kralicfő 3 léta parté 1863. opét tpyöaná 
tü CiptotojPém 5a?. ZThfu iáifi. Ráfiadéin ipo.fu CCranoj* 
cius \899. 97. nyomatott iv. Ára bőrkötésben 7 ko
rona, arany metszéssel 9 korona, nagy alakban 
oltárra 20 korona.

A „Tranoscius- részvénytársaság által kiadott 
biblia megjelent A kiadvány alapjául szolgált az 
1863-ban Ruzü'ka által kiadott králiczi biblia szöveg. 
A müvet sajtó alá rendezte és nagy gonddal a 
korrektúrát keresztül vitte a társaság buzg i elnöke 
Jano>ka György, liptószentmiklósi lelkész. Midőn 
40 óv előtt Ruzü'ka a bibliát Prágában kiadta, nagy 
kiadásához csak úgy foghatott, hogy különösen 
Németországból tetemes segélyt kapott. Magyar- 
országból alig volt egy két előfizetője, inig a csehor
szági gyülekezetek sokat áldoztak. Ma Csehország
ból mindössze 7 előfizető volt, inig a hazai elő
fizetők száma meghaladja a kétezret. A jelentkezés 
még egyre tart s igy hihető, hogy rövid idő alatt 
előáll a második kiadás szüksége. Ruzü'ka kiadása 
anyagi vesztességgel végződött, mig ezen uj kiadás 
költsége már most is fedezve van.

Ezen uj kiadás alakja, kötése minden tekin
tetben megfelel a kivánalmaknak — s külső kiál
lítása is dicséretére válik Salva rózsahegyi könyv
nyomdájának.

A mü végén igen becses az a szótár, a mely 
megmagyarázza az elavult cseh szavakat.

Népünk már 40 év óta hiába tudakozódott a 
teljes biblia után. Vonuljon be ez uj kiadás gyü
lekezeteinkbe, hivő népünk hajlékába. Sohasem

volt a veszély, moly egyházunkat környékezi oly 
nagy mint napjainkban. A világias hitetlenség, a 
római tévhit és a szektáskodó rajongás ellen leg
hatalmasabb fegyver a szenthasban való elmélye
dés, megerősödés és jártasság.

Kívánjuk, hogy minél több ilyen „részvény- 
társasági létesüljön hazánkbau, mely ilyen szelvé
nyekkel boldogítsa részvényes és nem részvényes 
tagjait, kívánjuk, hogy a törekvő „részvénytársa
ság“ ezután se pihentesse tökéit, hanem hogy azok 
állandóan „befogva“ lejyenek.

• **

— „Jézus Csőd ti es Példabeszédei.“ Buda
pest, Franklin-társulat. 64 lap. Ára 10 kr.

A Franklin-társulat érdekes, egyszerű tollraj- 
zokkal díszítve — az aranykünyvek czimű soro
zatában kiadta a fémjelzett füzetkét. A szöveg 
egyszerűen a szentirás szövege. Igen dicséretes 
dolognak tartjuk, hogy 0 társulat ilyesmire is for
dítja pénzét. A füzotke rajzai pár vonással érthe
tővé és szemlélhetővé teszik a szentirás — Urunk 
szavait. Nagyon ajánljuk a füzetkét iskola jutalom 
könyvül, mely ezéira olcsósága és diszes kiállítása 
által is ajánlható.

— Wladár Viktor: Vezérfonal a confirmálan- 
dók oktatásához. Balassa-Gyarmat. B. gyarmati 
Könyvnyomda Részvénytársaság. 1899. 12 1.

E kis vezérfonal már harmadik kiadást ért. 
Rövid vezérfonal, melynél már rövidebb nem is 
lehet. A váltanok meglehetősen részletezve vaunak 
s az amiie a konfirmátiói oktatásnak fő súlyt kell 
fektetni, a szentségekről szóló tanra, csak két rövid 
pontban reflektál a szerző. Azon kérdésre : mi a 
konfirmatió ? E rövid feleletet nyerjük : „A koreszt- 
ség szentségének megerősítése — s az egyházba 
való önkéntes belépés.**

A keresztség szentsége egyházunk tana sze
rint megerősítésre nem szorul — abban az ogósz 
életre szóló kegyelmet nyertük. Az „önkéntes be
lépés“ is nem egyéb költői szabadságnál- A kon- 
firmáczió hit erősítés vagy nevezhetjük azt előké
szítésnek az úrvacsora első élvezetéhez Nem sza- 
szabad a confirmátiót kapcsolatba hozni a kereszt
ség szentségével; mert igy a baptismusnak te
szünk engedményt, mintha a keresztség hatályához 
okvetlenül szükséges lenne a tudatos h it; mert 
hiszen a keresztség szentségének, a kegyelem mély
ségének tudatára jutni, kevés a konfirmátiói ok
tatás, kevés ez a rövid emberi élet! Az Úrvacsora 
tana is — e rövid pár szóban, a mint azt a szerző 
adja, homályos. A füzetke ugyanis azt mondja : 
„Az Úrvacsora Krisztus által rendelt szent cselek
mény, hol bűneinket megvallva, megbánva, javu
lást ígérve és mindenkivel kibékülve, Krisztus ár
tatlan testét és vérét elsajátítjuk s hisszük, hogy
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az Isten igaz megtérésünk feltétele alatt megbo- l 
csát és kegyelmébe vesz.“ — Ez elbomályositása 
a kiskáté egyszerű és igaz tanának, a hol fősuly 
van fektetve nem a mi megtérésünkre, hanem Krisz- ( 
tus halálára érettünk és a hitre ez engesztelő ál
dozatban j

Egészen téves az, amit a megigazulásra vo
natkozólag tanit a szerző, szerinte ugyanis „Mi 
evangélikusok azt tanítjuk: az ember nem csele- 
kedetei, hanem Istenben vetett bizalma által üd- 
vözüh A római katholikusok ellenben azt tanítják, 
hogy az ember jó cselekedetei miatt önmaga ér- 
demeinél fogva üdvözölhet.“ E tanítás szerint Krisz- 
tusra nem lenne szüksége az embernek a meg- 
igazulásánál. Istenben hihet a zsidó és mohamedán 
is. A hit, ha csak theoratikus elhatározást kíván, 
kevesebb a cselekedetnél. A hit sem saját csele- 
kedetünk, hanem Isten kegyelmének ajándéka. Itt 
sokkal helyesebb lett volna egy szentirási helyet 
(p Efez. 2, 8, 9.) idézni mely megmutatja a mi 
megigazúlási tanunk lényegét.

A rövidség nem hiba, hibává lesz csak akkor, 
ha az értelem kárára történik. Az ily rövid vezér- 
fonalnál — mint minden vallásos tankönyvnél, nagy 
súlyt kell fektetni arra, hogy az egyházunk taná- 
nak teljesen megfelelő legyen. A müvecske azon
ban nem adja a tiszta ev. tant s épen azér tan- ? 
könyvül nem volna szabad azt használni.

B E L MI S S IO.
— Fliedner Tivadar, a prot. diakonissza-in- < 

tézmény megalkotója 1800. január 21-én született 
Epsteinban, a nasszaui herczegségben s igy a múlt ! 
hetekben mindenfelé hálás kegyelettel ünnepelték 
ezen kiváló férfiú születésének 100 ik évfordulóját. '

Mint egy ősrégi lelkészcsalád sarja, maga is / 
a lelkészi pályára lépett s 1823-ban a kicsi és sze- ; 
gény kaisers-werthi református gyülekezet papja 
lön. Mint ilyen, először saját gyülekezetének anyagi 
existencziáját akarta biztosítani s evégett a rajna- \ 
menti gyülekezetekben, Hollandiában és Angol- ) 
országban gyűjtéseket rendezett. A nyomor azon- 
ban, melyet a kaisers-werthi nép között teljes bor- \ 
zasztóságában szemlélt, oly mély benyomást gya • 
korolt nemes szivére, hogy elhatározta, miszerint 
Istentől nyert erejét a könyörülő szeretet szolgá- 
latába állítja.

1828 ban megalapította az első „német fog \ 
házegyesületet“, a rabok lelki gondozásának elő- 
mozdítására; 1833-ban az ő fáradozására keletke- ’ 
zett az első magdalénium, bukott nők megmenté- i 
sére; 1835-ben létesítette az első gyermekkertet a } 
közeli Düsseldorfban, melyet csakhamar képezdék  ̂
követtek, melyekben gyermekkertésznőket s tani \

tónőket képeztetett ki; 1842-ben leányárvaházat, 
1852 ben pedig gyógyintézetet nyitott elmebeteg 
nők részére. De mindezen nemes alkotásoknál ma
radandóbb emléket biztosított magának az apos
toli diakonisszaintézmény felújítása által, mely
nek atyjául Fliednert kell elismerünk. 1836- május 
30 án megalapította több nemesszivü barátjával a 
„rajna-westfáliai diakonissza-egyletet'; nyáron meg
vette az egylet költségére Kaisers-Werth legna
gyobb házát ; október 16 án jött az első beteg 's 
október 20 án jelentkezett az első diakonissza, 
Reichardt Gertrud, egy ruhrorti orvos leánya 1838- 
ban Fliedner már 2 nővért az elberfeldi lutheránus 
gyülekezet szolgálatába adhatott, D 51 ben pedig 
Gobat jeruzsálemi püspök kérésére 4 nővért vitt 
Jeruzsálembe, miáltal megvetette alapját a Keleten 
oly áldással működő diakonissza-missziónak, mely
nek jelenleg Jeruzsálemen kívül Konstantinápoly, 
Szmyrna, Alexandria és_Beirutban vannak kórházai 
és iskolái, melyekben 97 kaisers werthi nővér mű
ködik.

Fliedner Isten iránt hálás szívvel szemlélhette 
nemes alkotása gyors fejlődését, mert midőn 1864. 
okt. 4 én meghalt, 30 diakonissza anyaházból 1600 
nővér már 400 helyen működött s maga a kaisers- 
werthi anyaház 425 nővért birt, kik 4 földrészen, 
100 állomáson 20000 beteget gondoztak és 3000 
gyermeket tanítottak. Jelenleg az anyaházak száma 
80 ra, a diakonisszák száma pedig 14000-re emel
kedett, kik közül 1019 a kaisers-werthi anyaházhoz 
tartozik.

Halála utáni vasárnapon Mailet brémai pré
dikátor joggal mondhatta a boldogultról, hogy „Ő 
az apostoli diakonissza intézmény megnyitója, mi
által az evangélikus egyházban sok szunnyadó erőt 
felébresztett és sok régi sebet meggyógyított. Ezen 
uj egyházi hivatal gyökérszálai már 4 világrészbe 
hatoltak, mert ahol nyomort látott, ott mindég 
kész volt segíteni. A munkában soha sem lankadt 
el sőt egyre uj meg uj vállalatokba kezdett. Pénze 
nem volt, de azért soha sem szűnt meg építeni. 
Nem volt hatalma, de azért király volt a maga 
nemében. Élete utolsó éveiben csak fél tüdővel lé- 
lekzett, de azért soha sem fáradt el Isten szavai: 
„Az én nevemért munkálkodtál és einem fáradtál“ 
(János jel. 2, 3.) reá illenek. Rajta látható, hogy 
mit tud Jézus egy gyenge emberből csinálni. Elied- 
ner az ipar terén milliomos lett volna, ki kasté
lyokat épit és parkokat szervez és a milliomos, 
mint szegény ember halt volna meg De hite által 
mindenét az ő kedves Ura rendelkezésére bocsá
totta s ezen hitével nagy dolgokat müveit. Meny
nyit imádkozhatott! Hogyan zörgethetett nemcsak 
az embereknél, hanem Istennél i s ! Azért többet 
is talált, mint amennyit keresett és többet kapott, 
mint amennyit k é rt!“ Mi lutheránusok kegyelet
tel emlékezve meg Fliednerről, azon férfiúról nem 
feledkezhetünk meg, ki a diakonissza intézményt 
teljesen egyházunk szellemében fejlesztette tovább 
L ő  he  Vilmosról. Nem lehet most czélunk Lőhó- 
nek a lutheránus egyház körül szerzett örök érde
meit, még csak a diakonisszaügyre nézve sem mél
tatni, azonban ide iktatjuk Ullhorn G. azon szép 
szavait, melyekkel Fliednert és Lőhét jellemzi :

„Alig gondolhatunk magunknak két egymás
tól annyira elütő egyént mint Fliedner meg Lő he. 
Fliedner megyőződése a református egyházban gyö
kerezik és minden cselekvése fólreismerhetetlenül
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református izü. Lőlie ellenbon határozottan luthe
ránus. Az egyház, még pedig a lutheránus egyház, 
mely szerinte minden más egyháznak végtelenül 
fölötte áll, minden tevékenységének anyaföldje. 
Benne él, érte fárad.

Fliedner józan természetű, realisztikus haj
lamú. Lőhc zseniális természet, telve ideális len
dülettel Nemes páthosr, költői ihlet longi át úgy 
személyét, mint alkotásait. Fliedner nagy szervező 
képessége daczára, alaktalan. Lőlie mindenben 
alakteljes Az alak szépségére törekszik mindenütt 
s azért egyházunk legnagyobb liturgusai közé tar
tozik. Miként Krisztus urunk ő előtte az emberi
ség legszebbje s a koresztyénség minden szépnek 
tartalma, úgy ő mindenütt: istentiszteleteiben és 
az intézeti életben, a családban és az egyházban 
a szépnek ápolója.

Hogy o rőt némi fogalmunk legyen, csak a 
kaiserswerthi nővérek viseletjét kell a dettolsaui 
nővérekével összehasonlítanunk, vagy arra vissza
emlékeznünk, mily leik »sedéssel alkotta meg Lőhe 
az igazi diakonissza mintaképét, ki mindent meg 
tud cselekedni, a legalacsonyabbat és a legna
gyobbat, ki nem szégyenkezik a legcsekélyebbtől 
és a legdicsőbb női munkára képes; .lábával az 
alacsony munka porában, kezével a hárfán, szellő
mével az áhitat, meg Jézus urunk megismerésének 
napsugarában 1"

A szép iránti érzékkel Lőhe nagy adminiszt
ráló  ̂ tehetséget, pontosságot és renüszeretetet köt 
össze. A nővérek a művészet, történet mellett gon
dosan taníttatnak a számvitelben is, és megköve
teli tőlük, hogy a leltárakat csinos rendben tartsák. 
Lőhe igen nagy követeléseket fűz a nővérek szel
lemi kiképeztetéséhez, de önállóan gondolkozó, 
egyházias egyéniségeket is akart belölők nevelni. 
És ezt meg is tehette, mert ő Isten kegyeim ‘hői 
való lelkész és nevelő volt, kinek ritka hatalom 
adatott a lelkek fölött.

Lőhe kétségtelenül az egész diakonissza ren
det emelte s müvét az előkelő és mi veit körökkel 
is megkedveltette, a mi kiváló erők megnyerésére 
fölötte fontos volt. Azért Fliedner emlékét tisz
telve, a diakonissza ügy fejlesztésénél hazánkban 
Lőhét fogjuk követni.

— ii.

Az alkoholizmus terjedés ellen kilencz törvény- 
hatóság (Szepos, Sopron, Torontál, Trencsén, Jász- 
Nagy-Kun-Szol nők, Szeged, Székesfehérvár, Ko
márom) feliratot intézett a képviselőházhoz. A fel
iratban utalnak Svédországra, ahol az állam lakos
sága érdekében eredményes és mélyreható intéz
kedéseket tett. A feliratban a következő passus is 
előfordul ; „Jól tudjuk, hogy emez emberirtó baj 
terjedésének megakadályozására ajánlott módozat 
szükségkép az állami jövedelmek részbon való csök
kenését vonná maga után, de ha ily áldozat árán 
az emberi anyag testi és lelki épségének föntar- 
tása érhető el, a kétérdek közt habozni ép oly kevéssé 
lehet, a mint nem lehetett akkor, midőn az u. n. 
kis lottó megszüntetéséről volt szó.“ — Mily áldá
sos lenne lakosságunkra az állam intézkedése a 
korcsma és italmérés megszorítására vonatkozólag, 
azt, tanulmányozva épen Svédországot, senki sem

vonja kétségbe. Kicsinyos intézkedések már eddig 
is történtek. De hát nálunk a nagy politikusok is 
inkább a kardbojtra fordítják főfigyolmüket — és 
nehezen fognak a liberalizmus logbuzgóbb támo
gatóinak kellemetlenséget okozni mélyreható intéz
kedések által. Az egyház bel missziói tevékenysé
gének bő tere nyílik o részben is ifjúsági egyletek 
által elvonni fiatalságunkat a korcsma büzhödt le
vegőjétől. A társadalomnak pedig akciót kelleno 
megindítani az ily kérdésben A liberális egyház
politika érdekében tudtak nagy népcsődületot össze
hozni — pedig ez a tárgy jobban megérdemelné I

KÜLFÖLD.
— A szászországi ev. luth egyház 1899. évi 

jelentéséből közöljük a következőket; Lélokszám 
3,784,0(H). Az egyházból kilépett 635, az egyházba 
betért 441. A kilépettek többnyire a szektákhoz 
csatlakoztak, mig a hozzánk tértek között 310 róm. 
kath. volt. 1000 élve született gyermek közül átlag 
959*et kérésztől tettek az ev. egyházban. A vegyes 
házasságokból élve született minden 1000 gyermek 
közül állag 900 részesült evang. keresztségbe í. A 
keresztségot kész ikarva csak 44 esetben mellőzték. 
A kérésztség jelentőségének emelésére ismét több 
helyen vezettek bo kerosztelési istentiszteleteket, 
melyen a kereszteltek rokonai is részi vesznek. A 
tiszta ev luth házasságkötések 98 7 százaléka ré
szesült egyházi áldásban, mig a vegyes házasok 
889 százaléka esküdött egyházunkban. Az egyházi 
házasságkötést 107 esetben mellőzték, egyházi ha
tóság 33 esetben megtagadta azt. A konfirman
dusok szama 74,258 volt, kik közül 1395 vegyes 
házasságból származott. A konfirmáczió tanítást 
rendesen istentisztelettel nyitják meg, amit nálunk 
is jó volna bevezetni. Az egyházfegyelmet szigo- 
ruan gyakorolták, amennyiben az egyházi rend 
megsértése miatt 1100 egyént eltiltottak egyházi 
tisztségek viselésétől, egyúttal azonban 448 meg
törtnek ismét visszaadták az egyházi egyenjogúsá
got. Milyen megszégyenítő ez reánk nézve, hol a 
hitetletíeneh uralma miatt, sokan az egyházme
gyeiemnek azon legkisebb!) fokától is visszariadnak, 
hogy azon árulóit, kik születendő gyermekeiket más 
vallásfelekezetnek engedik át, nálunk egyházi meg- 
áldásban ne részesülhessenek és minden egyházi 
hivatalból kizárandók. Mert hogyan tételezhető fel, 
hogy az illető mint egyházi hivatalnok (felügyelő) 
az egyház jogait védelmezni fogja, ha az egyházat 
saját családjában elárulta?! Nőm szabad nyugod
nunk, migaz egyházfegyelem nálunk is egyetemes 
szabályozást nem nyer s amaz árulók ol nem űzet
nek az egyházi tisztségekből, mert hiszen azok I. 
Timoth 5, 8 alapján alábboalóh a hitetleneknél, 
már pedig Isten országának ügye nem bizható po- 
gányok gondozására. Az úrvacsorához 1,654,734 
hivő járult, vagyis a lólekszám 43'73 százaléka, mig
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az urvacsorázók 4T22 százaléka férfi volt. Az ájta- 
tossági összejövetelek (Bibelstunden) egyre szapo
rodnak s az estéli istentiszteletek mindenütt nagy 
látogatoltságnnk örvendenek. A megholtak 98‘2 
százaléka részesült egyházi temetésben. Egyházi 
alapítványok s adományok czimén 1 0• 2,140 márka 
folyt be s a S kötelező egyházi offertorium 146,086 
márkát jövedelmezett. A gyülekezetek erkölcsi ál
lapotának megítélésére közöljük, hogy az újszülöt
teknek átlag 8.2 száza'éka törvénytelen s hogy 933 
elválás és 1191 öngyilkosság fordult elő.

Hogy a gyülekezetek külső helyzeterői is fel
említsünk valamit, 2 uj anyagyülekezet keletkezett, 
10 uj másodlelkészséget szerveztek, 8 ui templom 
s 1 uj imaház lett beszentelve, azonkívül 38 tem
plomot renováltak. 45 templomba bevezették a fű
tést (37 be faluhelyen), 37-be a világítást (7 be 
villanyost), 22 uj orgona épült, 12 gyülekezet uj 
harangokat szerzett, 8 temetőben kápolnát emelt, 
13 uj papiak épült. 89 lelkészi állás megüresedett, 
109 újra betöltetett; beteg lelkészek kisegítésére s 
a szabadságoltak helyettesítésére 35 segédlelkész 
alkalmaztatott s 43 kandidátus lett lelkészi hiva
talra felszentelve. Az egyházi hivatalok betöltésé
nél a választók 71*3 százaléka élt szavazati jogá
val s 131 gyülekezetben volt egyházlátogatás. Ezen 
statisztikai adatok szép fényt vetnek a szászországi 
ev. luth egyházra s bizonyságot tesznek azon 
eleven keresztény egyháziasságról, mely az egész 
országot áthatja. Nem ártana, ha a mi egyházi 
főhatóságunk is elhatározná ilyen, az egyházi élet 
valamennyi nyilvánulásárakiterjedő kimutatás éven
kénti összeállítását, sokat lehetne belőle tanulni 
Mert a divatos püspöki jelentések nem kimerítők 
s mivel mindenki csak azt igyekszik bejelenteni, 
ami gyülekezetére nézve kedvező, nem is megbíz
hatók. Az egyetemes gyűlésen pedig sohasem té
tetik az összegyházra vonatkozó jelentés; pedig a 
terjengős tanügyi kimutatás mellett talán ezt is 
megilletné egy kis hely az egyetemes egyházi 
közgyűlésen. — n.

— Ausztriában a „Los non fíom“ mozgalom 
még egyre tart. Igaz, hogy nem vet oly nagy hul
lámokat, mint most egy éve sokan remélték, de 
annál bensőbbé lett, mivel a politikai mezt levetve, 
most már teljesen egyházi mederben mozog. 1899. 
január 15-én volt Bécsben az első Los von Rom 
nagygyűlés, melyen Schönerer, birodalmi gyűlési 
képviselő, a mozgalom megindítója kijelentette, 
hogy mihelyt az áttérések száma eléri a tízezret, 
ő is evangélikussá lesz. Folyó évi január 15-én 
tényleg át is tért egyházunkba, hová most párt
hívei valószínűleg újra tömegesen fogják követni. 
Ezen mozgalom az ausztriai diaszporális evang. 
egyházra kiváló jelentőségű és pedig nem csak 
azért, mivel hiveinek száma néhány ezerrel meg 
szaporodott és sok ezeren, kik eddig a szétszórt
ságban eltagadták hitöket, ismét önérzetesen vall
ják magokat evangélikusoknak, hanem főképen 
azért is, mert a mindenfelé sok százezer példány
ban szétosztott röpiratokból s a falvakban és vá
rosokban tartott számtalan előadások hatása alatt, 
azon katholikusok is helyesebb ismeretet szereztek 
magoknak a protestantizmuszról, mint a minővel 
ferde neveltetésük folytán eddig bírtak, a kik kü
lönben át nem tértek, úgy hogy az evang. egyház 
tekintélye nagy mértékben növekedett.

) Azonkívül a mozgalom folytán számos uj
j anya és leánygyülekezet létesült és több lelkészi 
! állás és vikariátus (nálunk missiói lelkészségnek 
I neveznék) szerveztetett, úgy hogy a szórványban 
; élő hívek is behatóbb lelki gondozásban részesít- 
i hetők. így pld, Stájerországban, ho! eredetileg csak 
I 6 evang. gyülekezet volt, tavaly Fürstenfeld, Stainz, 
í Radkersburg, Mürzzuschlag, Leoben és Rotten- 
I mannban 6 uj gyülekezet keletkezeit, hol már min-
> denütt lelkészt is alkalmaztak, mi a roppant diasz-
< pora gondozását is nagyban megkönnyíti. Denem- 
) csak itt, hanem a szent Tirolban, Alsó és Felső
> Ausztriában s főképen Csehország északi részében 
: is nagy hullámokat vetett a „Los von Rom“ moz

galom így, hogy néhány helyet is említsünk 
Aschban 176, Ausszigban 458, Egerben 191, Gab- 
lonsban 284, Brünnben 151, Hennannseisenben

\ (Ayohenelbe és Langenauval) 232, Karlsbadban 
72, Komotauban 343, Teplitzben (Dux, Karbitz, 
Klostergrab és Turnnal) 755 katholikus tért át 
az ágost. hitv. evangélikus egyházba. Teplitzben 
m. é. nov 26 án egyszerre 160 katholikust vett 
fel Lumnitzer lelkész gyülekezetébe s egész Cseh- 

{ országban az 1899 év folyamán egy házunkba 2794
< áttérés történt. Az áttértek úgy a felsőbb, mint az 

alsóbb néposztálvből jönnek s Csehországban dr. 
Eisenkolb kir. közjegyző s dr. Titta orvos, Steier- 
országban dr. Kogler ügyvéd a mozgalom leglelke
sebb hívei. Újabban nagy feltűnést kelt Rozegger 
Péter, a hires költő, ki irataiban katholikus létére

\ mind melegebben nyilatkozik az áttéiési mozga
lomról s 72 német lapban felhívást közölt egy 

( Mürczuschlagban építendő ev. templom érdekében, 
hol tavaly 58 áttérés volt s mely felhívásra egy 

i hét alatt 4266 korona érkezett az említett célra.
; Az evangélium ereje kihat a katholikus lelkész- 

kedő papságra is. Így tavaly Javorszky József je
zsuita atya is áttért s most Halléban evang theo- 
lógiát hallgat s karácsony és újévkor Morva-Oszt- 
rauban már 5 lengyel s 2 német ev. istentisztele
tet tartott, oly sikerrel, hogy jövendő működésé

in hez a legszebb reményeket lehet fűzni. Jelenleg a 
bielitzi „hitjelöltek házában“ ismét 2 áttért kath. 
pap tartózkodik és pedig egy cseh, meg egy szlo 
vén, kik majd szintén végzik az ev. theologiát, 
hogy aztán népök között működjenek. Érdekes, 
hogy tavaly Gráczban Bonifáczius páter, egy 54 
éves karmelita jelentkezett Eckardt lelkésznél át- 

\ térésre. Decz. 15-én vissza ment a klastromba, 
hogy ott kilépését személyesen kijelentse, azonban 

; elfogták s a brizenii (Tirol) kolostorba vitték, hol 
) „hidegvíz kúrának“ akarták alávetni. De rokonai
< segélyezésével sikerült megmenekülnie smostNé-
< meUrszágban van, hol végre megvalósíthatja czél- 
i ját. Junius 10-én Bayer Mark eibisvaldi r. k. káp- 
í Ián is áttért Gráczban az ev. hitre. Az áttérések

szaporodásával természetesen uj templomok is
< szükségesek s eddig már Dux, Krammel, Túra és
< Trautenauban tették le uj ev. templomokhoz az 
$ alapkövet s ugyanezt teszik tavaszszal Karbitz és 
I Klostegrabban is
; Az uj templomok építése s uj lelkészek al- 
' kalmazása sok költséggel jár, de az áttértek buz-
< gón áldoznak s a külföldi hitrokonok is nagyban 
\ segélyzik őket. Alig van ev. lap, mely e czélra 
) nem gyűjtene s a „Luth. Gotteskasten“, „Év. Bund“,

Gusztáv Adolf egylet stb. részéről is nagy anyagi 
\ és erkölcsi segítségben részesülnek. Természetes



azonban, hogy a Pa tholi Pus egyház som nézi tót
lenül a dolgok fejlődését s mindent elkövet a moz
galom elfojtására. Eleinte agyon akarta hallgatni, 
aztán gúny tárgyává tette, végül mikor mindez 
nem használt, tüzet kiáltott s a gyanúsítás és 
erőszak fegyveréhez nyúlt. Kiadták a jelszót, hogy 
„Los von Kom" annyi mint „Los von Gott“, „Los 
von Kaiser", „Los von Oesterreich", s régi szoká
suk szerint a hatalommal szövetkezve, újból meg
kezdték az inquizicziót. Szigorú büntetés terhe 
alatt megtiltották a polemikus irányú ev. röpira- 
tok terjesztését ; kitiltották, sőt eltolonczolták a 
mozgalom támogatására jött külföldi ev. lelkésze
ket ; feloszlatták az olyan ev. egyletokot, melyek 
a mozgalom érdekében lelkesen agitáltak ; az ál
lami alkalmazottaknak az előléptetés megvonásá
val tették lehetetlenné az áttérést; felbontották, 
sőt konfiskáliák a mozgalom érdekében érkezett 
külföldi leveleket és küldeményeket; rendőrökkel 
ellenőriztették az evang istentiszteleteket. Ellenben 
a jezsuiták szabadon piszkolódhatnak a szószékről 
az evangélium ellen s büntetlenül törj esz hetik a 
prot. egyházat gyalázó s Luther állítólagos öngyil
kosságáról szóló iratokat. Mivel Ausztriában ke 
vés h it jelölt van, az uj gyülekezetek Németor
szágból hívtak lelkészeket, a hatóság azonban nem 
erősiti meg őket így legújabban Schnarschmidt- 
duxi vikáriustól tagadták meg az osztrák állampol
gárságot Lemmer langenaui vikáriust pedig a „köz
csend veszélyeztetése miatt“ kiutasították. De mind
ezzel ép az ellenkezőt érik el s ahol legnagyobb 
az üldözés, ott térnek át legtöbben. Kár, hogy 
egyesek az egyik tévélyből a másikba esnek, ameny- 
nyiben az ó-katholikus szektához is történnek, 
bár csak szórványosan áttérések. Mindenesetre 
örülnünk kell, hogy mig nálunk sokoldalú mulasz
tás miatt oly szomorú képe van egyházunknak, a 
szomszédban uj életre kelnek az elszáradt csontok.

— ii.

— Nénietbirodaloin. L’jabban több egyházi 
gyűlésen foglalkoztak a halottegetcs kérdésével 
melyet a liberálisok erőnek erejével akarnak az ed 
digi keresztyén szokással szemben az egyházban, 
is érvényro juttatni. Ily irányú resolutiót hozott a 
badeni egyházi — liberális egyesület is október 
26 án Karísruheben tartott évi gyűlésen, valamint 
az angol ev. szövetséghez tartozó zwiokaui supe- 
intendens Mayertől az 18t8. évben alapított „Szász 
Egyházi Konferenczia“ is. De legjelentékenyebb a 
hannooeii lutheránus országos egyház VI. zsinatán 
történt tárgyalás ez ügyről. Itt Goslar városából, 
hol a nyáron Wislicenus festő hullája elégettetett, 
a mi miatt a lelkész nem működött közre a teme
tésnél, érkezett be egy kérvény, hogy „az orszá
gos konszisztoriumnak 1897. junius 16 án kelt ren
deleté, mely a lelkészeknek a halottégetésnél való 
részvételére vonatkozik, vonassék vissza, illetve úgy 
változtatassék meg, hogy a lelkészeknek engedtessék 
meg a hivatalos funktió egy hullaégetésre szánt, 
de még el nem égetett halottkoporsóján.“ E kér
vényt egyebek közt azzal okadatolják meg, hogy 
„az egyház nincsen arra hivatva, hogy valamely 
nép szobásait befolyásolja, hanem az evangyéliu- 
mot hirdetni és az erkölcsösséget előmozdítani.“ A 
ki a történetből tudja, mily átalakító befolyást gya
korolt épen a keresztyénség a népek szokásaira,

életviszonyaira, joggyakorlatára stb. ro, az méltán 
csodálkozni fog e naiv kijelentésen. Ezzel szemben 
az országos konszieztorium elnöko Voigt, ki jogász, 
kiemollo, hogy az egyház kiváló konzervatív hata
lom, a melynek nem szabad egyesek miatt tagjai 
nagy számának lelkiismoretét megzavarni. Megen
gedi ugyan, hogy a halottégetés nem ellenkezik sem 
isten parancsolatával, sem az egyház hitvallomások 
valamelyik czikkóvel, de a sírba való temetés ős
régi keresztyén szokás, mely a f e l t á m a d á s 
ró l  v a l ó  t a n n a l  s z o r o s a n  ' ö s s z e f ü g g .  
Az egyház nem ismeri a lüz által való megsem
misítését a holttetemnek, és a ki ennek daczára 
eme módot választja, az egyházzal ellenkezésbe 
lép és eunélfogve nem is formálhat jogot az egy
háznak részvételére a temetésénél. Végül teljes 
határozottsággal kijelenti, hogy az egyházkorniány 
nincsen Hzon helyzetben, hogy előbbi határozatát 
megváltoztassa, úgyhogy a jövőben sincsen köte
lezve, sem pedig feljogosítva a lelkész, hogy halott- 
égetésnél hivatalosan közreműködjék. A zsinat ezu
tán, bír csekély szótöbbséggel csak, a kérdések 
felett áttért a napi rendre „Der alte Glaube. 
Evangelisch-lutherisches Gemcindeblatt für die 
gebildeten Stände“ múlt évi december lö-iki számá
ban konstatálja, hogyupozitiv középpártnaksok tag
ja is a kérvény tárgyalása mellett szavazott s azután 
a következő helyes megjegyzéseket teszi: „Nem 
vagyunk hajlandók, hogy ilyen szavazásoknak, a 
melyeknél nemcsak személyes mozzanatot’, hanem 
megmérlegelhetlen érzelmi felindulások is játsza
nak szerepet, valami nagy becset tulajdonítsunk. 
Do az eset mégis oly mozzanatra mutat, mely az 
egész kérdést végzetes módon befolyásolhatja. Ama 
kedélyi gyengeséget (Weichherzigkeit) értjük, mely 
érzeiemszerü fontolgatások által elveszti amaz erőt, 
hogy a döntőpontokat megragadja Sokat hangoz
tatják, hegy jó,lelkiismeretes keresztyén iselégettet- 
heti magát. Ez azonban nem egyéb, mint erős állí
tás. A ki hitben él, a szeretetnek királyi törvé
nyét is ismeri, a mely tiltja a gyengéknek meg- 
botránkoztatását. Azért bárha valamely őszinte ke
resztyén egyik vagy másik okból még annyira is 
vonzódnék a huloltégetés felé, a gyengékre való 
tekintettel személyes kívánságáról le fog monda
ni és az ősi keresztyén szokásnál megmarad. 
Azt is sokat hangoztatják, hogy az egyháznak 
kötelessége a tagjai iráni való előzékenység, ne
hogy szükségtelen szigorral elzárja magának a 
szivekhez való utat. De bármily igaz is ez átalá- 
nosságban, minden kívánságot még sem teljesíthet 
az egyház. Világosan meg kell fontolnia, vájjon 
előzékenységével nem-e ront t bbet, mint a meny
nyit nyer s azért teljes határozottsággal fog őr 
ködni oly keresztyén szokás felett, mely ugyan 
nem vezethető vissza valamoly isteni parancsolatra, 
de a mely mégis a bűnös fölött mondott átok, va- 
amint a Megváltóban való nyugalma által meg-

Íszentositelett és valamennyi keresztyén nemzet 
legbonsőbb gondolkozásával és érzelmeivel a leg
szorosabban összeforrt. Tragikus összeütközések 
ugyan nem fognak itt sem elmaradni (Wislicenus 
is különben barátságos viszonyban állt az egyház
hoz és a keresztyénséghez), de ez Isten országá
nak törvénye, mely szerint a szivek gondolatai 
nyilvánosságra hozatnak. Ha azonban az egy
ház oly gyenge lenne, hogy ilyen harczoktól 
visszariad, akkor nyugodtan mondjon le feladata
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teljesítéséről oly nemzedékbei), mely sokszor csak 
az egyház letiprására törekszik. Azért a lelkészek
nek vagy az egyházkormányoknak a világosan 
kijelölt útról való letérését csak fájdalommal lát
nok. A halottégelés ugyan nem a szó szorosabb 
értelmében való hitkérdés, hanem a keresztyén
szokás kérdése. E téren pedig a keresztyén böl- 
cseség a keresztyén szeretettel együtt mondja ki 
a döntő szót s ezek azt parancsolják, hogy kis 
körök egyéni törekvései miatt az egésznek javát 
nem kell szem elől téveszteni.“

— Bajorországban a kir. minisztérium leg
újabb rendelete szerint zsidó tanítókat nem szabad 
többé alkalmazni keresztyén népiskolákban. Ed- 
digelé az állami hatóságok túlnyomó protestáns 
lakosságú helységekre gyakran ráerőszakoltak zsidó 
iskolapraktikánsokat, dacára annak, hogy az illető 
evangélikus körök erélyesen protestáltak ez ellen, 
mig a katholikussal szemben ezt soha sem merték 
tenni.

Mint dresszirozza a római egyház az ő embe
reit s mint neveli oly eszközökké, kik saját gon 
dolkozás nélkül Üzletszerűen végzik hivatásukat, 
azt a würzburgi napi seminarium újabb rendsza
bályai is bizonyítják Az első kurzus theologusai- 
nak az előirt tanórákon kívül egyéb előadásokat 
nem szabad hallgatniok. A felsőbb kurzusoknak 
ez ugyan meg van engedve, de csak két előadást 
s ezt is a subregens beleegyezésével. — Egyes 
theologiai disciplinák tekintetében, melyek az álta
lános tudományos térrel érintkeznek, szintén szi
gorú korlátozás történt, mi gyermek konviktusokra 
emlékeztet. Érdekes, mint érintkeznek a lelkész
képzés tekintetében is a végletek. Mert a liberális 
Masznyik igazgatónak úgy látszik a würtzburgi 
eljárás az ideálja, midőn hallgatóit a németországi 
egyetemek látogatásától s különösen az erlangeni 
és rostocki „orthodox“ fakultásoktól inti s óvja.

A bajor kir. főkonzisztóriumtól az 1898. évről 
kiadott egyházi statisztikai tabellából a következő 
adatokat közöljük : A lélekszám a bajor evang. 
lutheránus országos egyházban 1.243,219 (a növe
kedés egy év alatt 8565) Az úrvacsorát ezek közül 
67.68 százalék vette fel. A 64 esperesség közül 2 i- 
ban lÜO°/o leié emelkedik az urvacsorázók száma, 
9-ben pedig az 50% alá sülyed. A 42,404 született 
gyermek közt 6170, tehát 14.55% törvénytelen volt. A 
kitérések száma 32-vel haladja meg a betértek szá
mát. Evangélikus házasság 9217 köttetett, a mely
ekből 39=0.42 százalék egyházi esketés nélkül ma
radt 3064 vegyes pár közül 1615 eskettetettaz evang. 
egyházban. É tekintetben a müncheni esperesség- 
ben áll legrosszabbul a dolog, a hol 917 vegyes pár 
közül csak 401-et esketett az ev. lelkész. A szülöt
tek közül csak 173=0 42% nem kereszteltetett meg, 
a minek oka a legtöbb esetben váratlan halál volt. 
Meghalt 26,445 tagja az ev. egyháznak, a kik kö
zül 202 öngyilkos volt. Ez utóbbiak közül 174 lel 
késznek közreműködése nélkül tem ettetett el. — 
E kimutatással egy időben megjelent az 1898-ban 
történt alapitványak, ajándékozások és kollekták 
jegyzéke is, mely szerint az összes adományok 
1.749,779 márkát tesznek ki, 16,487 márkával több, 
mint az előző évben. Ezekből a müncheni espe- 
rességben fejenként 2.35 márka esik, a bayreuthi 
konzisztoriumi kerületben B02 mk., az ansbachiban 
1.57. az egész országos egyházban 141 márka A

bibliatársulat számára 14,522 márka a misszióra 
136,825, a belmisszióra 439,889 a Gusztáv .tidolf 
egyletre 53,495, a lutherischer Gotteskasten szá
mára 10,454, az országos belmissziói egyesületre 
22,225 márka jutott. Mint mindig, most is legna
gyobb a neuen-dettelsaui gyengeelméjüek intézete 
számára való kollekta, és pedig 11,229 márka.

A neuen  d e tte lsa iii belmissziói intézetek 
igazgatója, Beze 1, az 1899. évi utolsó Fiugblattban 
ekkép szól: „Mily hűséggel áldotta Isten az inté
zeteket, azt csak akkor ismerjük fel igazán, hogyha 
1859-et és 1899-ct hasonlítjuk össze egymással.

I Azelőtt 40 évvel 56 fölavatott diakonissza volt, 
most 324, tehát hatszor annyi; akkor 36 próba
nővér, most 154. Az intézetekben 1859-ben decem- 

■ bér havában 90 személy volt, 1899 deczemberben 
[ a filiákkal együtt: 1271. Az 1859. év bevétele 33,464 

forint 11% kr. volt, mig 1899 ben 360 ezer már- 
( kára rúgott a bevétel. A 20 napszámra való fö1 d- 

birtokkal szemben ma egy 322 napszámos áll. Ez 
ugyan csak egynéhány szám, melyek azonban min
denkinek megmutathatják, mily gazdaggá tett az 
Isten. Erőkben való hiány miatt most ugyan in
kább panaszkodunk, mint akkor kellett, midőn a 
boldogult Lőhe azt Írhatta: „A diakonisszák fel
vételében mértéket kell tartani.“ Ha azonban ama 
kezdő időkben, midőn egy évben 7 fölavatott dia
konissza részint halál által, részint kilépés által 
távozott el, intézetünk alapitója azt mondhatta Is- 

; ten iránti hálával, „hogy oly diakonisszák képez- 
tetnek ki és nevelkednek fel, a kik valóban tud- 
ják, mik legyenek s mit akarnak, a kik egymást 

) támogatják, előmozdítják, szeretik s egymásban 
l bíznak“, — akkor mi is miért ne tekintenénk hivő 
<; bizalommal a jövőbe és ama már 40 óv előtt 
) kimondott kérelemmel: Az Ur a jövőben is adjon 
, hasonló haladást és a diakonisszaház boldog lesz.“

BELFÖLD.
— A nagy-geresdi egyezség revíziója, mely 

( szerint a két protestáns egyház közti jogviszony,
> különösen a szórványra vonatkozólag végérvénye- 
) sen rendeztessék, jelenleg egyházunk egyik legak

tuálisabb kérdése. Ha a jelen nemzedékben csak 
egy szemernyi volna az ősök hitvallás hűségéből,

, úgy ez a fontos kérdés lázas izgatotttságba hozná 
a kedélyeket, igy azonban az indifferentizmusz 
lusta egykedvűségével tárgyalják majd a teroezeiet 
s az egyetemes gyűlésen talán ellenmondás nélkül 
jogerőre emelik annak sérelmes pontjait is. Minket, 
kik lelkiösméretünkben egyházunk hitvallása által 
kötve vagyunk, ezen legfőbb bírónk kötelez, hogy 
a tervezet egyes sérelmes pontjaira megtegyük ész
revételeinket s azok ellen protestáljunk. Előre bo
csátjuk, hogy mi a keresztyén szeretet alapján, 
különösen a hatalmas közös ellenség, a róm. kath. 
egyházzal szemben, a békés egymásmellettiség s a 
közös véd és daczszövetség hívei vagyunk, ameny- 
nyiben az igazság kárt nem szenved miatta; egyéb-



ként azonban minden egyezséget, mint unióra való 
nyüt vagy leleplezett törekvést visszautasítunk, 
mivel az unió még mindenütt isten egyházának, 
az ág. h. ev. egyházak romlására vezetett, nálunk 
pedig, speoziális viszonyaink folytán, még nagyobb 
bujt és pusztítást okozna, mint a külföldi hatalmas 
nemzeti egyházakban. Már az egyezség l-ső §-át 
sem fogadhatjuk el, mely szerint „ha ugyanazon 
városban vagy községben mindkét egyháznak külön
álló gyülekezete van, ezek lelkészei, a másik lelkész 
beleegyezése vagy akadályoztatása esetén egymás 
helyett végezhetnek valamely egyházi cselekményt. “ 
Követeljük, hogy ez csati azon esetben engedtessék 
meg, ha a szomszédban vagy közelben nincs a he
lyettesre szoruló lelkésznek saját hitü kartársa. 
Ha van, úgy feltétlenül ez bízandó meg a helyet
tesítésed, mert épen az ilyen helyeken kell feltün
tetni, hogy minkot nagy eloi kérdések választanak 
el egymástól; s a kölcsönös helyettesítés egyáltalán 
csak az esketés és temetéseknél volna engedélyez
hető, mivel a református egyház a keres ztség  és 
urvacsora, tehát a szentségekről szóló tanban lé
nyegesen eltér tőlünk, s igy a Szentirástól. - A 
2. §-ban az egyesült egyhazak viszonyának meg
változtatásáról és felbontásáról van szó. Hz az 
„egyezség* szerint mindég csak a telsőbb egyházi 
hatóságok kölcsönös beleegyezésével s csak a kö
vetkező két esetben történhetnék : a) ha az ogyik 
egyház hívei annyira megerősödnek, hogy önálló 
anya vagy leány egyházközséget alkothatnak ; b) 
ha az egyik egyház hívei annyira meggyengülnek, 
hogy addigi testületi kötelezettségeiknek többé ele
get nem tehetnek Nézetünk szerint az egyesülés 
csak oly szórvány helyen engedhető meg, ahol 
nincs közelben sem evang. sem ref. anyagyülekezet. 
Ha van úgy az illető felckezet hívei az ottani lel
kész által gondoztatnak s a másik egyház hívei is 
igénybe vehetik azon lelkész szolgálatát esketés és 
temetésnél, de csak ha akarják.

Így például ha Péteriben csekélyszámu refor
mátusok és lutheránusok vegyest lak nak s a kö
zeli Páliban van luth. lelkész, úgy a péterii lu
theránusok a pálii lelkész által gondoztatnak s nem 
kötelezhető«, hogy a községbeli reformátusokkal 
egyesülve, esetleg ref. pap szolgálatával éljenek. 
Ha pedig valahol régebben létezik ily egyesült gyü
lekezet s az egyezséget fel akarnák bontani, azt 
nem csak a két idézett esetben, tehát anyagi okok
ból, hanem még inkább c) azért is meg kell en
gedni, ha az egyik lél a hitbeli nagy különbségek 
miatt sem akar többé együtt maradni a másikkal. 
S ehez nem kell a másik fél egyházi hatóságának 
beleegyezése ; mert a református püspök vagy kon- 
vent csak nem avalkozhatik az ágost. hitv. evan
gélikusok hitügyeibe, vagy megfordítva I A 3. §. azt 
határozza meg, hogy az ilyen ogyesült gyüleke
zetekben a lelkész mindég azon egyházból válasz

tandó, melynek egyházi adót fizető hívei többség
ben vannak. Do előfordulhat azon eset, hogy az 
ogyik egyházból kevesebb ugyan az egyházi adót 
fizetők száma, de ezek mégis többet fizetnek, mint 
a másik egyház nagyobb szánni adófizetői s amel
lett a szegény egyháztagokkal azon egyház lélek- 
száma is nagyobb ; igazságos-e, hogy akkor mégis 
a másik egyházból választassák a lelkész ’I Nézetünk 
szerint vagy az adóösszeget, vagy a lélekszámot 
kellene irányadóul venni, de nem az adót fizetők 
számát. A 4. §-t., mint alkotmányunk értelmében 
szükséges rosszat elfogadva, az ó nól, mely azon 
esetben, ha az egyesült gyulekozet szétválik a va
gyon felosztásáról szól, kívánjuk, hogy az alapít
ványok mindenkor azon egyház tulajdonát képez
zék. a mely egyháznak az alapitványozó híve volt. 
A H. és 7-ik §-t mellőzve, a 8 ik  §-ra több észre
vételünk van. E szerint b) a lelkész a nyilvános 
úrvacsorát mindkét egyház híveinek külön és pe
dig először saját egyháza híveinek, az illető hívek 
egyházánakhitvalláse szerint köteles kiszolgáltatni; 
tehát az ev ref. hitvallást kővétőknek kenyérrel, 
az ágostai hitvallást követő evangélikusoknak pe
dig ostyával. Ennek olvasásánál pirulnunk kell azok 
miatt, kik ezt az abszurditást összeírták. Először 
azt követelik, hogy a lelkész mindkét egyház hí
veinek az illotőegyház hitvallása értelmében nyújtsa 
az úrvacsorát, aztán pedig az illető hitvallásoknak 
az úrvacsorára vonatkozó eltérés it úgy tűuloitK. fel, 
mintha az csupán abból állna, hogy az egyik egy
ház kenyérrel, a másik ostyával ól az úrvacsorá
nál. Ha csak ebben állna a hitvallási eltérés, úgy 
még ma megkóthotnők az uniót; csikhogy az e l
térés tényleg mélyebben, a tanban fekszik. Mi J é
zussal azt valljuk, hogy az úrvacsorában Krisztus 
teste és vére valósággal jelen van s kiosztatik a 
vele élőknek (Ágostai hitvallás X ) — és pedig 
a /linóknak és hitetleneknek egyaránt, — csak
hogy az egyiknek üdvösségre, a mísiknak kár
hozatra ; mig Kálvin tana szerint Krisztus testo 
és vére csak szellemileg van jelen a /linók 
részére, a hitetlenek azonban csak kenyeret és 
bort vesznek. Ez a különbség s nem a kenyér és ostya 
használatában való eltérés. De ez a különbség az- 
íán oly nagy és oly mély, hogy az semmiféle egyez
séggel át nem hidalható, — csak áttéréssel, az 
uroücsorai közösség, egyházközösségs megfordítva, 
Aki tehát nem tartozik az ágost. hitv. evang. egy
házhoz, annak hitvalláshü ágost. hitv. evang lel
kész az úrvacsorát ki nem szolgáltathatja, mig 
csak az illető át nem tér. Így a tervezeti egye
sült gyülekezőtökben is, az illető lelkész esik 
saját egyháza hitvallása szerint oszthat úrvacsorát 
s másik egyház hívei részére mindég azok hitét valló 
lelkész hivandó az úrvacsora kiszolgáltatására. An
nál inkább csodáljuk, hogy a tervezet tervezői űr- 
vacsorái közösséget proponáltak, mikor ugyanazon
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§. c) pontja alatt helyesen kimondták, hogy „a 
konfirmálást mindkét egyház növendékeivel külön, 
saját hitoallásu lelkészük végzi “ Hisz ha ez a 
kevésbé lényeges konfirmálásnál szükséges is. meny
nyivel inkább az úrvacsora kiszolgáltatásánál ! Ha
tározottan elvetendő ugyanazon pont ezen határo
zata : „Nem szabad a lelkésznek magyarázatai al
kalmával a másik egyház hitelveit bírálni vagy 
sérteni.“ A sértéstől müveit ember óvakodni fog, 
de a bírálat jogáról öntudatos, hithü lelkész nem 
mondhat le soha. Épen azért az egyház érdekének 
megtagadásával határos a 9. §. c) pontjának azon ) 
intézkedése, „a tanító — fegyelmi büntetés terhe 
alatt — kerülje mindazt, a mi bármelyik egyház
hoz tartozó hívek hitvallásbeli érzékenységét a 
legcsekélyebb mérvben is sérthetné.“ Hol itt a 
határ ? Előfordulhat, (amint kell is, hogy legyen !) 
hogy a tanitó saját egyháza tanát teljes objekti
vitással adja elő, amiért feltétlen  elismerést érde
mel; de egy a másik egyházhoz tartozó növendék 
oly érzékeny, hogy sértve érzi magát a tanitó ma
gyarázata által. Már most fegyelmit indítsunk ezen 
tanitó ellen, ki legszentebb kötelességét teljesí
tette? . . . Még tovább folytathatnék észrevételein
ket. De mivel a tervezett többi részében, csak más 
viszonyra vonatkozólag, ugyanazon elvek- alkal
maztatnak, nem akarunk ismétlésbe bocsátkozni. 
Azért még egyszer kijelentjük, hogy mi az unióra 
való törekvés minden alakja ellen tiltakozunk s a 
diaszpóra gondozását mindegyik egyház független 
kötelességének tartjuk, de ha már egyes he
lyeken el nem kerülhető, a két egyházhoz tartozó 
hi vek szövetkezése , akkor legalább saját híveink 
anyagi és hitvallási jogainak tökéletes biztosítását 
követeljük. Ezennel felhívjuk az egyházi hitvallás 
barátait, hogy igyekezzenek egyházunk érdekeit 
a tervezet tárgyalásánál teljes érvényre juttatni, 
ha pedig siket fülekre találnának, akadályozzák 
meg, hogy ezen tervezet je len  alakjában jogerőre 
emeltessék. Mert sokkal jobb, ha magunk gon
doskodunk diaszpóránkról, mintha oly egyezséget 
kötünk, mely békét ver a hitvalláshü lelkészek lelki- 
ösmeretére. —n.

A tábori lelkészek ügye a delegácziók január 
6-iki ülésén beható tárgyalásban részesült, de azért 
sajnos, alig remélhetünk e téren gyors és üdvös 
változást. Azon kilátásba helyezett változtatás, 
hogy az összes nem római katholikusok részére 
egy közös világi referensi állás szerveztessék, 
egyáltalán visszautasítandó, mert a mai „liberális“ 
korban még megérhetjük, hogy a viszonosság alap
ján egyszer egy „recipiált honpolgárt“ neveznek 
ki ezen referensi állásra. Valamennyi egyház meg
követelheti, hogy fiai a katonaságnál a római egy
ház fiaival egyenlő vallásos gondviselésben része
süljenek s azért mi is önálló ágost. hitv evang. és

nem világi, hanem egyházi referensi állást köve
telünk ; továbbá kívánjuk, hogy a tábori lelkészek 
száma arányosan szaporitassék, hogy aztán a kato- 

; nai tanintézetekben is behatóbb vallásos oktatás
ban részesülhessenek az evang. katonai növendé
kek. Mert bár a hadügyminiszter kijelentette, hogy 
azért a civil lelkészek közreműködése a tábori lel
készek számának szaporítása daczára nem lesz mel
lőzhető, mégis reméljük, hogy akkor a mai pél
dátlan állapotok megszűnnek, melyek illusztrá
lására egy barátunk szívességéből a következő esetet 
közölhetjük: „Van itt . . . egy honvédhadapród 
iskola, melynek tantárgyai között a hittan is szere
pel. Midőn az intézet még meg sem nyilt, a honvé
delmi minisztérium már kinevezett volt egy róm. 
kath. hittanárt, kapitányi ranggal és fizetéssel. 
Megnyitás után az evang. lelkészt is felszólí
tották, hajiandó-o a hittant az evang. növendékek
nek tanítani s milyen feltételek mellett? Hajlan
dónak nyilatkozott s beterjesztette feltételeit. Nagy
sokára az iskolai parancsnokság értesíti, hogy a 
miniszter azon hitben volt, hogy készséggel és 
ingyen tanít. De miután csalatkozott, hajlandó fizetni, 
csakhogy terjeszszen be elfogadhatóbb feltétételeket, 
mert300frt, sok. Megajánl heti 1 frtot, ami lóráért elég.

A lelkész azt feleli hogy heti 1 órában nem 
hajlandó 3 évfolyamot tanítani, mert igy eredményt 
felmutatni nem lehet. De ő nem „Fechtmeister“, 
vagy „Tanzmeister“, kit óra számra fizetnek. Le
gyen minden évfolyamnak heti l órája, vagy leg
alább valamennyinek heti 2 órája. Fizessenek-min
den heti óráért 1 frtot. Számit évi 40 hetet, tesz 
40 frtot, két óráért 80 frtot évenként. Ezenkívül 
még 40 frtot kocsiért, mert rossz időben, késő ősz
től kora tavaszig kocsin mehet csak ki, mert gya
log messze van. Tenne tehát az évi fizetés, heti 2 
órát adva, 120 frtot. Nagysokára jő a válasz, hogy 
a miniszter határozata szerint hetenként csak 1 
hittan órája legyen valamennyi évfolyamnak és 
ahányszor órát tart a lelkész, annyiszor kap 1 
irtot. Ezen feltételbe a lelkész természetesen bele 
nem egyezhetett s most, bár még csak 2 évfolyam 
nyilt meg, 25 növendék vallásoktatás nélkül van 
s marad — ki tudja meddig. íme igy veszi a ka
tonai hatóság igénybe a czivil lelkészek szolgála
tát. Ideje volna, hogy ez a kérdés is egyházható- 
ságilag, egyházunk reputácizójának megfelelően 
rendeztessék, nehogy lelkészeink máshol is ilyen 
kellemetlen helyzetbe jussanak — a liberális kor
szakban ! —u.

— „Evangélikus keresztyének“ czimü múlt
kori rövid czikkünkre, melyben óva intettük egy
házunknak e lap körül csoportosuló hitvalláshü 
elemeit, hogy őrizkedjenek az „evang. alliance“- 
nak az egészséges keresztyén egyháziasságot alá
ásó s ezáltal a szekták és a rajongás útját egyen-
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gető bel- és külföldi pártfogóitól és hívatlan pro • 
tektoraitól, Szabó Aladár úrtól, ezen irány fő or
gánumának a „Prot. E. és I. Lopnak“ 5. számában 
csodálatos választ olvasunk. Ahelyett, hogy beis
merné, hogy az „evang. alliance“ magyarországi 
főprotektorának, ki annak idején a lutheránus egy
házból kilépve, a pesti német református gyüleke
zet lelke lön, református barátaival együtt, meg
tagadott egyházában nincs mit keresnie s ha a 
református egyház szívesen veszi, csak annak körén 
belül jogosultak az „ev. alliance“ szollemben való 
működésre: arra figyelmezteti az evangélikus test
véreket, „hogy az evangéliumi he reszt yen ifjúsági 
egyletek világszövetsége legközelebb 1902-ben 
Norvégia fővárosában, Christianiában tartja gyű- 
lését.“ Mit tanulhatunk ebből? Azt, a mit folyton 
hangoztatunk, hogy az „ev alliance- érzelgős ke- 
resztyénségével, uj keresztyén élet ébresztésének 
leple alatt, mindenüvé betolakodik s mint azt épen 
az északeurópai lutheránus országokban sajnálat
tal szemléljük, a szektáskodó szellem terjesztése 
által, Isten egyházának romlására, egységének la 
zitására vezet. Ha pedig ez olyan hiterOs és v i
rágzó egyházakra nézve is veszedelmes, mint a 
svéd, norvég vagy dán lutheránus egyházak, meny
nyivel veszélyesebbé válhat magyarhoni ág. h. ev. 
egyházunkra nézve, melynek egysége a nyelvi 
kérdés, — ereje pedig az indifForentizmus miatt 
úgyis oly sokat szenved. Szó sincs róla, mi is szűk 
ségesnek tartjuk az cvangelizációt s azon belől, 
különösen nagyobb, városi gyülekezetekben az if
júsági egyleteket is, de azért, hogy azok az egy
ház hitvallásához ragaszkodva, egészsiges egy há
zias kegyességükkel Isten egyháza érdekét szol
gálják, nem pedig azért, hogy szertelen rajongás
sal az egyház által vallott hitigazságot kicsi
nyéivé, sőt megvetve, az „alliance" tágkeretü 
„pontozataiban“ s „thémáiban" keressék az üdvös 
séget.

S ezen követelésünkben nem a gyűlölet ve
zérel bennünket, hanem az igaz szeretet Isten egy
háza iránt, melyet ezen újabb nyavalyától meg 
akarunk menteni, valamint a református egyház 
iránti szeretet is, melyet szintén figyelmeztetünk 
ezen irány káros voltára, mely szektárius rajon
gásban s végül a methodizmuszban szokott vég
ződni Szabó Aladár ur azzal fejezi be válaszát: 
„Reméljük, hogy a magyarországi evangélikusok 
közt is lesznek, a kik az „Ev. Szemle“ szerkesz* 
tőjét pápául el nem ismerik s terrorizmuszától nem 
félnek.“ Kijelentem, hogy nem vagyok az „Ev. 
Szemle“ szerkesztője, de tudom, hogy úgy ő, mint 
a lap összes munkatársai és barátai helyeslik azon 
törekvést, hogy az igazságot nem engedjük az oly 
sokszor frázis gyanánt használt szeretet leplébe bur
kolni. Szeberényi kartársunk nem pápa, de úgy ő, 
mint mi munkatársai, lelkiösinoretünkben kötve

vagyunk a teljes Szentiráshoz s az annak lénye
gét teljesen kifejező egyházi hitvalláshoz, melyre 
folszenteltettünk, melynek hirdetésére elhivattunk 
s melyet meglazítani az „ev. alliance" által sem 
engedünk, mert az igazságot nem szabad hamisan 
értelmezett személetből megtagadni vagy gyengí
teni ! Reméljük, hogy egyetlen ág. h. ev. lelkész, 
tanár, gyülekezet vagy intézet sem lesz kiváncsi 
Barde és Fermaud urak „evangéliumi keresztyén- 
ségéro.“*) — n.

Beküldetett. Nagy tiszteletű szerkesztő ur ! Nem 
hagyhatom szó nélkül a „Református térfoglalás" 
cimü, — n. aláirásu czikket, a mely becses lapjának 
múlt számában található.

Hogy e czikkben nyilvánuló elvek is hitval- 
lásszerüek s pedig lutheránus hitvallásszerüek vol
nának, azt határozottan tagadom. Hiszen a mi 
egyházunk minden időben, különösen pedig e szá
zadban épp ez elvek ellen szüntelen harcolni, más
részt meg azoknak nem ritkán brutális kezelése 
miatt szenvedni volt kénytelen.

Először is nem-e a legvastagabb territoriális- 
mus, ha —-n. kijelenti, hogy a felsőmagyarországi 
ref. egyházaknak létjogosultságuk nincs, mert, —• 
no mert eddig ott csak luth. gyülekezetek léteztek. 
Ily állásponton helyeselnünk kellene a salzburgiak 
és zillerthaliak kiűzetését is. Mert Salzburg régi 
róin. kath terület, azért ott önálló evang. gyüle
kezet nem tűrhető: hát vagy ki veletek, vagy csat
lakozni a többséghez ! Gróf Firmián is ilyen „luthe
ránus' elvekhez kétségtelenül csatlakozott volna.

Nem úgy! Minden egyház joggal gyűjti össze 
tagjait bárhol is önálló gyülekezetekké, akar na
gyon, akár kicsinyek azok. Józan egyházi állás
pontról mi haladást látunk abban, hogy' a ref. egy
ház kötelessége szerint kezd gondoskodni a szór
ványban élő tagjainak egyházi ellátásáról.

Továbbá —n. ugylátszik nem tekinti a eddig 
divó szokást (nem érintem ezúttal az ág. es iielv. 
hitv gyülekezeteket,) hogy a ref. kisebbséget egy
szerűen hozzánk tartozónak vették és szó nélkül 
egyházilag ellátták sőt úrvacsorához is bocsátották, 
visszás állapotnak *) Valóságban ez olyan förtelmes 
visszaélés a szentséggel, a mely csak nálunk, az 
egyházi határozatlanság, elinosédottság klasszikus

•) Szabó Aladár ur jelen feleletre alkalmat adó cikké
ben azt mondja, hogy én „bősz diihv.d* török ellene. Nem 
tudom miként ragadtatja el magát a „Krisztusban hivő“ fór- 
liu ily erős kitételre, Én nem szoktam düh >sködni, csak tü
zelni ott, a hol a tiiz szükséges és üdvö*. A nevezett tanár, 
úrral szemben engemet sohasem vezérel a düh, hanem csak 
az, a mit ő benne is becsülök, a meggyőződés ereje. — Az 
angol methodizmus roiubolőlag hat az észak luth egyházaira 
is — és épen ezért, legalább mi, kik esküvel is köteleztük 
magunkat arra, hogy egyházunk hitvalláiáh >z hűek mara
dunk, a szektárius irány terjesztői és pártfogó nem leszünk 
— s azzal szemben mindég éberen, résen lenni akarunk. Az 
már azután mindegy, akár professor, akárnem professor akarja 
becsempészni ez irányt hozzánk. Szerkesztő.

*) Ezen egyházi »vendéglátás" némely helyeken odafejlő
dött, hogy a 1 it t h. lelkész i n t h. oltárnál a reformátusoknak 
s a j á t  szertartásuk szerint nyújtotta az úrvacsorát. Itt aztán az 
úrvacsora teljesen megszűnt a hitnek vallomása lenni s maradt 

úszta szertartás. Az Urnák asztala vendéglő asztalává lett, ahol 
ivánság szerint, mintegy á la carte, szolgáltatnak ki a hívők s 

a pap meggyőződés nélküli felszolgáló szemelylyé a ki felszolgál 
kit-kit izlese, hajlama szerint. Égbe kiáltó viszonyok!
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országában volt lehetséges, világos bizonyságául 
annak. ho<?y az unió elvei mily mély gyökeret ver
tek mi nálunk. Vagy a szám nagj'sága'különbsé- 
get okozna ? Alig. Ha nehányat bocsátunk oltá , 
rainkhoz, akkor sokat is kell bocsátanunk és épp 
ez az unió legfőbb elve, hogy lutheránusok és re- 
formátusok kötelesek egymással a tanra való tekin- 
tét mellőzésével egyházi és urvaesorai közösségbe ( 
lépni ! — Ilyen lutheránus elvet magáénak vallana 
a porosz király éppen úgy mint Biberauer ur.

Szerfelett humon s cikkiró azon érvelése, hogy 
a „Lutherische Gotteskasten“ Zsolnán nagy áldoza
tokkal fenntait egy lutheránus lelkészt, a ki egy- 
házilag ellátja a reformátusokat is ! Mikor -n .  tud
hatná, hogy a ..Luth. Gotteskasten“ tudta és aka- > 
rata szerint bizonyára ilyen uniált praxis Zsolnán : 
Dem követtetik, — ha ugyan követtetik, s hogy a 
Gotteskasten e miatt mégis vonná a segélyt, mert 
ott e dologban tréfát nem ismernek.

Végül még egyet —n a ref. egyházat, ha jól 
értem, testvéregyháznak tartja. A mi egyházunk e 
testvért sohasem ismerte el. Mert ha igaz is, hogy 
a Róma elleni oppositióban egyházunkkal egyetért, 
úgy viszont az is igaz, hogv a positiv tanban egy- ; 
házunktól lényegesen eltér. Miután a ref. Schnecken
burger s még világosabban a luth Rudelbach k i
mutatta az eltérés mélyreható jel egét s pedig oly j 
formán, hogy a ref. tanfogalom az evangyeliom re- 
formátióját képviseli, — hát ideje volna már, hogy 
a „testvér“ egyházat többé ne emlegessük. Avagy \ 
a testvériség csak a külső jogi állapotra vonatkozik ? 
Akkor úgy kell nevezni a többi egyházat is, úgy j 
mint a róni. katholikusokat, görög keletit stb. Álé- j 
nyeget tekintve, testvéregyházról nem szólhatunk.
A mily bizonyos, hogy a mi egyházunk az üdvtan 
tiszta igazságát birja s a ref. egyház nem (épp j 
úgy nem, mint a róm kath. egyház, csak más 
tekintetben), épp oly bizonyos az is, hogy a két \ 
egyház nem lehet testvér. Az igazság nem testvére ! 
a tévelygésnek.

Szíveskedjék nagytiszteletü szerkesztő ur e < 
megjegyzéseket lapjában közölni a vélemények tisz- ; 
tulása érdekében s fogadja egyúttal különös tisz- \ 
teletem nyilvánítását **) in. \

**) Az általam igen tisztelt válaszoló úr ér
velését minden pontjában alá nem Írhatom. Néze- j 
tem szerint az —n czikke nem vonható egészen a 
teritorializmus elméletére, hanem inkább azon 
megegyezéshez hasonló, mely Pál és Péter após 
tolok között létesült az evangeliom hirdetésére vo- 
natkozólag! Én is a kér. hit legtökéletesebb kife
jezőjének tartom egyházunkat és hitvallását. Én 
sem óhajtom az uniót, — de a ref. egyházat, elte
kintve elvilágiasodott s a politika szolgálatában 
álló külső megjelenésétől és egyházkormányzatától, 
mégis testvér-egyháznak tartom. A róm. kath., gör. 
kel. egyházak is testvéreink, csakhogy távolabb 
álló testvéreink, mint a ref. egyház. A vallás terén 
is van bizonyos értelemben távolság és közelség.
A zsidó vallás például közelebb áll hozzánk, mint 
a fetisizmus. A ref. egyház, mely külsőleg a mi 
egyházunkkal egyszerre keletkezett, testvér egyház 
nem csak a Róma elleni oppoziczióban, hanem az 
egyház re formálási törekvésében is. Vissza kell 
gondolnunk Lutherre — a ki például Zwinglitől 
sokkal messzebb állott, mint Kálvintól. A hithű 
és buzgó kálvinista mégis csak közelebb áll hoz

zánk, mint a rajongó methodista, vagy a bálvány
imádásba sülyedő lourdesi szent szüzet imádó pá
pista. A hithű és buzgó kálvinista ép úgy nem 
óhajtja az uniót, mint mi sem óhajtjuk azt, da
czára annak, hogy egymást testvéreknek elismer
jük — s egyházainkat is testvéregyházaknak te
kintjük — mindkettőnknek egy czélja lévén : hit
tel az Ur Jézusban építeni ístenországot 1

Szerkesztő.

— A „Trauoscius“ részvényálrsaság e hó 14-én 
tartotta rendes évi közgyűlését Liptó-Szent-Mik
lóson Előző napon a kormányzó bizottság ülése
zett. A társulat az elmúlt évben több füzetet adott 
ki s megindított egy igen kitünően szerkesztett 
ifjúsági lapot: „Priatel dietok“ czime alatt, Uram 
G. liptó-szent-miklósi tanító szerkesztésében. E 
kitűnő ifjúsági lap tisztán a vallásos és ismeret- 
terjesztő téren mozog s alkalmas felekezeti isko
láinkban való terjesztésre. A biblia elkészült és 
pedig igazán díszes, szép kiállításban. A biblia 
nyomatási és kötési költsége meghaladja a 10.000 
frtot, — mely kiadás már az eddig jelentkező elő
fizetők által fedezve van. A társulat elhatározta 
egy minden tekintetben kifogástalan evangélikus 
naptár kiadását, melyre külön szerkesztő bizottsá
got választott. — Minden egyes gyülekezethez kü
lön felhívás megy arra nézve, hogy hány naptár 
terjeszthető el az illető gyülekezetben. Elhatározta 
továbbá a társulat, hogy a nép számára kiad egy 
terjedelmesebb és képekkel ellátott népszerű egy
háztörténetet, melynek szerkesztésével e lapok szer
kesztője bízatott meg, mig a hazai ev. egyháztör
ténet megírásával Mocko J. nyitrai esperes bízatott 
meg. Egyháztörténetre nagy szükségünk van s 
népünk keresi is azt. Ez is jó fegyver szemben 
Rómával és a szektákkal. — Másnapa „részvénye
sek“ a reggeli istentiszteleten részt ve vén, a liptó- 
szent-miklósi egyház presbyteri termében gyűltek 
össze, a hol a kijelölt tárgyakról tanácskozva, ezzel 
befejezték első évi működésűket. A társulat évi 
jelentését beterjeszti a rózsahegyi kir. törvény
székhez. A társulat ez évben osztalékot nem adott, 
hanem a tiszta hasznot a tartaléktőkéhez rendelte 
csatolni. Lenne bár minden évi működése oly ál
dásos, mint az elmúlt évi munka. Csendesen, zaj 
és feltűnés nélkül munkálja ezentúl is egyházunk 
és ev népünk javát, előmenetelét
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keresek, ki a magyar és tót nyelvet birja. Ajánlok 
neki teljes ellátás mellett 600 koronát.

Kemény János,
kiskőrösi lelkész.

Ev. Ejyházi könyvkereskedés B.-Gsabán.
Leszállított áron kapható :

Szeberényi Lajos Zs.

Utazáson* a külföldön.
Ára bérmentve küldve I korona.

Könyv és képárjegyzékkel kívánatra szolgálunk.
Békés-Csabán nyomatott a „CORIVNA“ könyvnyomdában 1900.
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Régi ellenségünk.
A szerencsétlen egyházpolitikai harezok 

óta, melyekben a két protestáns egyháznak 
oly siralmas szerepe volt, hazánk társadalmi 
képe nagyon megváltozott. A felekezetek kö
zötti viszony azelőtt sem volt minden tekin
tetben kedvező. De azóta egyre rosszabbodott 
és rosszabbodik.

A róm. kath. egyház agresszíve lép fel 
— a liberalismus által hozott törvények vő 
del me alatt. Csak a vak nem látja, hogy a 
harcz minden ponton megindult és nem kisebb, 
nem kevésbbé veszélyesebb, mint Pázmány 
Péter, a „hazafias főpap“ korszakában.

Az első feladat a „számbeli erősödés “ 
Minden vegyes házasságnál legalább megkísér
lik a „nyereséget.“ Felkeresik, a mint egy 
kath. politikai lap kifejezte: egyházunk „lógó 
híveit“ s legyen bármily elzüllött alak, a fő: 
a nyereség számlán többletet kimutatni. A 
prot. intelligentiát liberális és „hazafias“ czi 
mek alatt megnyerik — egy-egy határozottan 
ultramontán czélu — de „hazafiasának jelzett 
mozgalom pártolására „Örök imádás“ templo
mára hangversenyeket rendeznek és bevonják 
vegyes vallásu helyeken a nem róm kath mii 
vészeket és rendezőket is. A köznépet lapjaik
kal, kalendáriumaikkal elárasztják Országszerte 
egyletekben szervezkedtek.

Nemcsak társadalmi, hanem tudományos 
téren is igyekszik a róm. kath irányzat egyed 
uralkodóvá lenni. A történetírás terén oly hó 
ditást tettek, hogy ma-holnap Magyarország 
története egészen uj színben fog feltűnni. A 
prot. theol. irodalom hazánkban mélyebb gyö
keret verni nem tudott. Önállóan semmit sem

produkáltunk. Ma már a jövedelmező tankönyv 
irodalmat is majdnem kizárólag a róm. kath. 
irány vette birtokába — prot. középiskolákon 
is ezeket használják.

A róm. kath. klérus ma sokkal tanultabb, 
fegyelmezettebb, mint Pázmány korában. Fő
papjai világlátott, széles látkörü férfiak, a gyü
lekezet mindennapi gondjaitól felmentve, kicsi
nyes kérdések és gondok nem nyűgözik le a 
lelket. Gazdag kanonokjai foglalkozhatnak és 
foglalkoznak is a tudománynyal Papjaitól, ha 
sokszor korlátolt képzettségűek is, a buzgó - 
ságot megtagadni nem lehet. Autonómiát csak 
ogyes világiak akarják komolyan, a klérus ir
tózik tőle s legkevésbé sem várja attól a ka- 
tholicismus fellendülését. Vannak buzgó világi 
tértiaik is, kik semminemű áldozattól sem ret
tennek vissza egyházuk érdekében s kik nem 
csak a külvilággal szemben, hanem saját h á 
zukban is róm katholikusok.

Ivzek a főurak hivatalnokaik, cselédségeik 
körében is a katholicismus terjesztői. Birto
kaikon templomokat, kápolnákat emelnek. Je
zsuita missionáriusokat hívnak meg és kény
szerítik az ev. cselédséget is, hogy a misén 
családjukkal egyetemben részt vegyenek. A 
pol. hivatalnokok között is igyekszenek azt a 
nézetet a szívbe vésni, hogy Magyarországon 
a róm. kath vallás az uralkodó vallás. Nem 
is puszta állítás ez. Hisz a liberális, az álta
lános vallásszabadság korszakában uralkodó 
kormány kultuszminisztere engedte meg, hogy 
az erdélyi róm. kath. püspök magát egysze
rűen „Erdély püspökének“ czimezhesse.

A róm. kath. egyház legújabban hazafias
ság tekintetében is túl akar szárnyalni min
den hazai egyházat. Nagyon jól kiérzi, hogy
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az „egy nyelvihez közel áll az „egy vallás“ 
jelszava és hogy ez utóbbit nagyon be lehet 
illeszteni az „állameszme“ tetszetős és a nagy
zás hóbortjába könnyen beleeső tömeg nézet
körébe. így azután nagyon könnyen elfeledteti 
azt a történeti igazságot, hogy a róm katho 
licismus soha sehol sem nem volt, sem nem 
lehet nemzeti; mert a róm kath. és nemzeti 
egymást kizáró fogalom és fővárosa nem lehet 
sem Budapest, sem Bécs, sem Prága, sem Ber
lin, hanem mindég és kizárólag csak "Róma.

De talán túl erősnek is festem az ellen
félt s nem emelem ki a sötét vonalakat, me
lyek bizonyára ott is feltalálhatok. Mindég he 
lyesebb túlozni az elenfél erejét, mint azt ki
csinyelni.

A régi ellenség fegyverkezik, harczol, be
ront mindenfelől. Ezzel szemben mit cselek
szünk mi? Jajveszékelünk, támadásait megál
lapítjuk és bizakodunk az ősök hithűségére  
s nem látjuk saját gyengeségünket és szaka
dozott voltunkat s hogy az az ősi hithűség 
nagyon is oszlófélben van.

Sokan az ellenség kigúnyolásában vélik 
feltalálni a védeszközt. Mások az ügyes poli
tikai szövetségben A gúny csak mint mellék
fegyver jöhet tekintetbe. Vallásos kegyeletet 
még abnormis jelenségében sem szabad gúnyolni. 
De a képmutatás, a nagyképűsködés ellen 
igenis a gúny fegyverét kell használni kímé
letlenül. A politikai szövetségben mindég egy
házunk húzta a rövidebbet A bécsi, linczi, 
nikolsburgi békekötéseket úgy tekintették őseink 
is, mint hatalmas vívmányokat. Az eredmény 
pedig mindég csalódás volt. Ilyen volt az utolsó 
szövetség is a liberális harczok korszakában. 
A politikai szövetséges győzött; egyházunk, 
a szegény, hitegetett szövetséges társ, pedig 
vesztett.

A mi erőnk nem a liberális frázisokban, 
sem a politikai szövetségesekben, hanem ott 
keresendő, ahol a reformátiokor lelte forrását: 
az Isten igéje tisztaságában.

Nekünk a forráshoz kell visszatérnünk. Az 
ős tiszta forráshoz, az erős, benső, igaz evan
gélikus hithez és pedig úgy a gyülekezetek 
egészében, mint minden ev. családnál.

Hiába küzdünk a római külsőség ellen, 
ha mi is a külsőségekbe helyezzük a lényeget. 
Hiába küzdünk a felületes római pápista ellen, 
ha mi is azt utánozzuk. Hiába (küzdünk a 
római tévhit ellen, ha szószékeinken is a cse
lekedetek dicsőítésénél tovább nem bírunk jutni. 
Ne csodálkozzunk azon, ha a közönség a fél 
katholicismusnál jobban kedveli az egész ka- 
tholicismust. Mi csak a régi forrásból merítve 
s ahoz hűséget tanúsítva, küzdhetünk sikerrel

a régi ellenség ellen s ezért egész következe
tesen vissza kell térnünk a „sola fide“ elvéhez.

Gyülekezeteinkben pedig ne utánozzuk a 
róm kath. egyháziasságot, hanem törekedjünk 
arra, hogy minél önállóbb, bátrabb, öntudatos 
híveink legyenek. A számban való megfogyat
kozás mit sem fog ártani, ha minőségben és 
hithüségben emelkedünk.

Az éber és cselszövő ellenséggel egy pon
ton sem szabad feladni őrszemeinket, minden 
mozdulatát figyelemmel kisérve, a harczra ké
szen álljunk s minden támadást, nem kicsi
nyéivé az ellenfélt, komolyan vegyünk s a 
felelettel adósak ne maradjunk.

Alföldi.

A rajongásnak egyik ismertető 
jele.

J r la  : D. Walther, rostocki tanár.

A mint a szt. Lélek minden természetest megvet, 
hasonlóképen a Lélekkel betelt ember is. a Lélek kiveszi 
az embert a teremtő és kormányzó Istennel szemben 
való minden alárendeltség alól. A férfinak és a nő
nek természetes, az Istentől rendelt különböző állása 
mellőzendő. Mint a férfiú, a nő is beszél nyilvánosan 
a gyülekezetben, ha a Lélek arra készteti. S ha a nő 
magát hivőnek, férjét pedig hitetlennek tartja, vége 
az engedelmességnek. A gyermekeknek a szülők előtt 
való tiszteletteljes tartózkodásának természetes rendje 
elmúlik a Léleknek fuvallatánál. Ismeretesek ama 
megtérési históriák, melyekben kis gyermekek a szü
lők bűneit szemükbe mondják és oly szemtelenül 
(naseweis) ébresztgetik azok leikiismeretét és oly el
telten imádkoznak a szülők megtéréséért, hogy egész
séges keresztyén vessző után lát. Megbolygatják a 
hatóság és az alattvalók közti természetes rendet is 
— hány rajongó gondolkozott úgy mint Münzer, a 
ki azt irta : „Ha a fejedelmek igazságtalanul Ítélnek, 
a keresztyének azt ne tűrjék : mert Isten számon kéri 
az ártatlan vért. A legnagybb istenkáromlás, hogy7 
senki sem pártolja az ügyefogyottakat, a nagynkugy 
cselekesznek, a mint nekik tetszik.“ Tehát a Lélekkel 
beteltek hivatása megítélni, váljon a hatóság teljesiti-e 
kötelességét. Ha nem, maguknak kell kezükbe venni 
a kardot. Nem minden rajongó igyekezett ennyire 
eltörülni a hatóság és az alattvalók közti különbsé
get ; de többé-kevésbé mindnyájan hajlandók arra, 
hogy csak egy különbséget ismerjenek el, a szentek
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és a nemszentek között valót és hogy minden világi 
rangkülönbséget jogtalannak nyilvánítsanak. Carl- 
stadt minden pronx tiót bűnnek mondott és mint dé- 
kánus, megtagadta azok keresztülvitelét, hisz meg 
vagyon Írva: nNe hivattassatok Doktoroknak is : mert 
egy a ti Doktorotok a Krisztus“. Fox György min
denkit tegezett és a bíróság előtt is fején tartotta 
bőrsipkáját. így uz egyházban se legyen a hivatásnak 
különbsége. Nem az emberektől átruházott hivatal, 
hanem a Lélek hiv cl, bensői cg hiv el.

Luther kollegája, Carlstadt, otthagyta hivatását 
Wittenbergben, nem tartott többé előadásokat, hanem 
Orlamündébe meut s ott prédikátornak tolta tel magát. 
S innét más gyülekezetbe is betolakodott. A hol ne
kik tetszett, ott léptek fel prédikátoroknak e rajon
gók. A Lélek volt az ö autorisatiójuk; eme Lélek előtt 
a hivatalnak és hivatásnak minden rendje semmibe se 
vétetett. Az untak egyházában tisztán lelkileg (geist
lich) íolyjon minden. Luther fáradhatlanul hangsú
lyozta velük szemben: legelső (annak, ki Isten
igéjét nyilvánosan hirdesse) az. hogy hivatala legyen 
és biztos legyen abban, hogy elhivatott és kiküldetett 
s nogy azt, a mit cselekszik, hivatala kedvéért tegye.“ 
A „benső elhivatás“, melyre a rajongók támaszkod
nak, csalfa; a rendes meghívás ellenben világosan 
fölismerhető. A ki e nélkül tulajdonítja magának a 
prédikátori hivatalt, biztos lehet, hogy nem Isten 
hívta el. Luther jól ismerte fel. hogy ezen ponton 
igaz keresztyének is könnyen esnek a rajongás áldo
zatául. Azért minden ellenvetéssel foglalkozott, a 
melyet csak fölhozhattak Ama jóakarat alapján, az 
Űrért valamit cselekedni, ama jó szándék alapján, 
hogy elveszettek megmentessenek, azt hiszik, hogy 
joguk van ilyen eljárásra külső meghívás nélkül is. 
Luther azt feleli: .A legjobb szándék mellett is a 
legnagyobb bajt lehet előidézni !“ Vagy rámutatnak a 
kiváló szükségletre, a kiáltó lelki nyomorra, a melyen 
segíteni kell. Luther azt feleli: Mindezt jobban ismeri 
Isten mint te s csak ö tudja, mikor van a kellő idő
pont és kicsoda az arra való ember. Vagy rámutat
nak a nagyszerű eredményekre, melyek elérhetők. 
Luther azt kérdi: De hogyha aztán semmiféle ered
ményt sem érsz el, hanem csak kárt okozol ? A siker 
egyedül csak Istentől jön. Ha reád szüksége van, 
meg is fog téged rendes utón hivatni.

Talán attól tartunk, hogy sok jó abban maradna, 
hogyha csak arra vállalkoznánk, a mit Isten külsőleg 
állásunk és hivatásunk által, külső viszonyok és ren
deltetések által hagy meg ? Nos, Luther szigorú kö
vetkezetességgel tartotta magát e tételhez Talán 
azért nagyon keveset ért el ? Azt vélem, Isten elég 
világosan bizonyította Luther ama hitének helyessé
gét, hogy Isten a létező rend által beszól hozzánk 
Lássunk csak egy példát. Luther azt mondta : „Meg
hívás nélkül nem fogok prédikálni s nem megyek 
Lipcsébe, hogy ott prédikáljak. Mert nincsen oda
szóló hiványom, sem hivatalom. De még ha azt hal

lanám, hogy Lipcsében csupa eretnekséget hirdetnek» 
akkor is úgy hagynám. Nincsen közöm hozzá.“ Ho
gyan? Közömbös volt neki, váljon Lipcsében az igaz
ság v. a hazugság uralkodik? Bizonnyal nem, imád
kozni eleget imádkozott Lipcséére is. De oda menni, 
hogy ott prédikáljon, ahhoz semmi köze sem volt. 
Miért nem? Mert az Urat illette, a ki a maga idejé
ben Lipcséről is gondoskodott. S lám, midőn eljött 
Istennek órája, Luther rendes utón meghivatott Lip
csébe is. Akkor már öt is illette s oda ment s az 
eredmény nagyon kitűnő volt. Mert Isten hívta el — 
nem egy képzelt „benső szózat“ által, hanem világo
san löl ismerhető természetes utón. A rajongó azon
ban azt véli mint ama bizonyos: „Az egész világ az 
én parochiám !“

A történeti fejlődés is valami természetes, azért 
nem bir jelentőséggel a Lélek számára s azok előtt, 
a kik csak általa vezettetik magukat. Nem a törté
net által beszél Isten hozzánk, hanem csak az ö Lelke 
által. Innét ama hajlam a múlttal való szakításra, a 
fennálló rend fel forgatására. S ha mindjárt oly kö- 
zelfekvö s ártatlan dolgok is, mint pl., hogy az is
tentisztelet külön e célra rendelt épületekben tartatik, 
— a rajongó szívesebben prédikál a szabad ég alatt 
vagy egy hajón, vagy a korcsmának term ben vagy 
nagyon szűk helységekben, a hol a levegő is csak
hamar elveszíti természetes egészséges mivoltát.

A szokásos orgonáknak, képeknek, gyertyák
nak, oltároknak el kell tünniök; de a talár helyett 
tarka uniformisnak használata, zászlók lengetése, 
trombiták harsogása, ez mind nem illetlen, mert 
nem történetileg fejlődött. Tudjuk, hogy Luther ezen 
dolgokra vonatkozólag ama tételt állította tel : „Nem 
szabad semmit sem eltörülni v. változtatni, a mit a 
szt. Írás világos szavával nem lehet eltörülni v. vál
toztatni. A mit Isten nem akar tűrni, az ellen eléggé 
kikel a szt. írásban. A mi ellen ott nem szól, azt 
hagyd békében mint az ő müvét.“ Az ö miive a tör
téneti fejlődés. A mi itt lesz, az általa lesz, a meny
nyiben világosan nem szól az ö igéje ellen s ezzeL 
bizonyságot nem ad arról, hogy az ö akaratja ellen 
lett. Alig lett kellő üdvös czél nélkül épen igy, 
hogyha ezt esetleg ki se tudjuk még mutatni. Azért 
respektáljuk. És eme tétel arra vonatkozólag is áll, 
a mit Isten csak megengedett. A rajongó semmi te
kintettel sincs arra, hogy történetileg, azaz Istennek 
vezetése mellett lett igy. A mi az ö nézete szerint 
magában véve nem normális, azt rögtön el kell törülni. 
Nem akarja azt kérdezni, vajon egyelőre, a mig az 
emberek olyanok, a milyenek, nem-e a legjobb, jobb 
mint az absolut jó. Kora rajongóinak nemegy kíván
ságával tulajdonkópen Luther is egyetértett. 0  is kora 
szociális viszonyait nagyon fogyatékosoknak találta 
s javításukra igyekezett. De nem akart hirtelen, erő
szakos változást. Mivel Isten ilyen viszonyokat meg
engedett, azért előbb az emberekben kellett változás
nak történnie, mielőtt a viszonyokat kár nélkül lehe.
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tett megváltoztatni. Es midőn a rajongók rohamosan 
tettek változást, kitűnt, hogy az emberek tényleg 
még nem érettek a normálisabbra. Iszonyú volt az, 
hogy mikép éltek vissza az elért szabadságg ti.

Vagy a rabszolgaság tényleg nem valami nor
mális dolog. Tehát — erről a rajongó meg van győ- 
ződve — azonnal el kell törülni. Hogy Pál máskép 
gondolkodott, nembir jelentőséggel. A Lélek mai napság 
is ép úgy működik, mint az ap >stolok napjaiban A 
ki azonban féli a világ kormányzóját, a ki a rab
szolgaságot megengedte, az mindenekelőtt azt fogja 
kérdezni, miért engedte meg, az mindenekelőtt azt 
fogja eltávolitani, hogy azután ezek következménye 
is elmúljék. Ismeretes, mily rossz hatással volt, hogy ) 
az összes rabszolgákat hirtelen megajándékozták a 
szabadsággal.

Hát még az egyházban ! Hogy is kellene itt a 
történetre valamit adni! Újból és újból azt a haj la- 
mot kell észrevennünk a rajongóknál, hogy az egy- ; 
házat vissza akarják csavarni az apostoli korban volt ■ 
alakjára. Azért természetesen teljesen hamis képet is ■ 
kell alkotni magunknak az első keresztyén gyüleke
zetekről, hogy bennök a szeplő nélküli ideált talál- 
hassuk fél és hogy az egyháznak egész további fej
lődését, mint tiszta eretnekséget lehessen elvetni. „A 
sokaságnak pedig, amely hitt vala, szivek lelkek egy 
vala“, azért az egyháznak csak hivőket, a Lélektől 
heteiteket szabad magában foglalnia. Azért, ezen 
nemzeti egyházak, ezen állami egyházak, ezen tö
megegyházak — Bábel mind; „annak okáért men- ; 
jetekki ő közülök!“ Innét a különböző kis érlet: kon- 
ventikulum, szeparáczió, igazi testvéreknek gyüleke- 
zete. Ha tisztelnék és félnék az Istent, aki a törté- 
nelmet igazgatja, attól kellene visszaijedniök, hogy ) 
isten ellen harczoljanak, midőn a történetileg meg- 
alakult nemzeti egyházak gyalázzák és legjobb tag
jaitól igyekeznek megfosztani. S az Isten vezetése ( 
alatt fejlődöttnek ilyetén tisztelete megnyitná sze- s 
meinket is az iránt, hogy Istennek a világgal való \ 
irgalmassága, ha megengedi, hogy az egyháznak ) 
olyan és sok olyan tagja is lehessen, akik még nem ) 
jutottak el a hitre. ?

Azonban nem tagadhatják a rajongók, hogy mig : 
testvérekből alakult kicsiny gyülekezeteik az istente
len, nekik ellenséges világ közepette sem lehetnek ( 
tökéletes ideálok, ^.zért egy részök a karddal akarta 
a tökéletes állapotokat megteremteni, a szenteknek 
a világ felett való uralmát; más részök, a csendesebb 
kedélyek, mindig az ezeréves birodalmat várja, a mely 
a visszás világtörténetnek véget fog vetni.

Végre : A maguk, Istentől, a Teremtő töl rájuk 
ruházott természetet is lábbal tiporják a rajongók. A < 
teremtett dolgok feletti öröm bűn legyen ! Hogy gya- 
lázták egykor a mi Lutherünket! „A lélek nélkül . 
való, kellemesen élő hús Wittenbergben“ — igy ne- 
vezé öt Münzer — vagy „hizlalt disznónak“ ; a „wit- 
tembergi dobzódók“ kedvelt kifej ezésök vala. Sze-

móré hányták, hogy édes bort ivott, hogy gyűrűt 
hordott az ujján és ingjén tarka szalagokat, hogy 
egyszer virágcsokrot tartott a kezében s azt szagolta, 
hogy a hárfán játszik. — „Minden teremtett dologtól 
meg kell szabadulnunk,“ különben távol marad a 
Lélek. Még elviselhetlenebb a másik állitásuk, hogy a 
természetes fájdalom is bűn. Talán eme szemtelenség * 
az Ur ellen, a ki a fájdalomérzést adta nekünk és 
fájdalmat okoz, nagyon is szép bibliai, mondásokban 
takaródzik, mint pl. : „Az Ur adta, és az Ur vette 
el is, áldott legyen az Urnák neve !“ De valóságban 
azt hiszik, hogy nem szabad Jobbal ama keserűséget 
érezni, mely ama szóban fekszik, hogy „az Ur vette 
el“, a mint nem érezték vele ama édes örömöt, me
lyet kifejez : „az Ur adta.“ Valóságban megölik azt, 
a mit Istenünk teremtett, a természetes szivet. Ez 
ellenszenves termószetellenesség Isten elleni lázadás, 
a ki kegyelemből akar megörvendeztetni és meg- 
szomoritani.

Ugyanazon Isten az embert férfiúnak és nőnek 
teremtette s beléplántálta az ezen alapuló természe
tes szerelmet. A rajongó megveti, mert természetes 
valami. Némelyek közülök ama wittgensteini szepa- 
ratistával, Hochmannal (f 1721) azt tartották, hogy 
a tökéletes házasság egyedül a tiszta báránynyal, a 
Krisztussal, lehet. Mások nem vetették el a házassá
got, de a természetes szerelmet igen. Nem ez legyen 
döntő a választásnál, hanem a sorsolás, vagy külö
nös utasitás az Istentől. Hogy Isten épen a szerelem 
által is ad utasitást, azt nem akarják megérteni. Meny
nyire kedvelt rajongó körökben ama mondás : Hogyha 
a szivek az Úrban egyek, a többi majd meg lesz“. 
De ha aztán eme mondás szerint választanak is, — 
óh, mily fanyar, vagy mily szerencsétlen szokott ily 
házasság lenni. Igaz, hogy az Ur kedvéért le szabad 
mondani egy embernek arról is, hogy természetes 
szerelmen alapuló házasságot kössön. Egy missioná- 
rius esetleg, ha máskép nem kaphat feleséget, kül
dethet magának ismeretlent is. És az Ur ezen ön
megtagadást azzal jutalmazhatja, hogy olyant küld 
neki, a kit benső természetes szerelemmel szerethet. 
De a ki ezen természetes szerelmet megveti, jól vi
gyázzon magára, hogy büntetéskópen valahogy ura 
ne legyen az és gyalázatba és bűnbe ne hajtsa. A 
rajongók története tudvalevőleg tele van ilyen nyo
morúságos történetekkel.

Épugy küzd a rajongó lélek az Istentől adott 
testi és lelki szógyenórzet ellen is. Hányszor szeret
nek a rajongók szomorú szabadsággal nemi dolgok
ról beszélni, mily szivesen keresik a szerelmi élet 
mozzanataira vonatkozó képeiket épen e téren. Meny
nyire tévedhetett el e tekintetben még Zinzendorf is. 
Hány rajongó nyilvánitotta kötelességnek, hogy szel
lemileg meztelenül álljunk oda mások tekintete elé; 
a megtérés bizonyitékát látják abban, ha tekintet 
nélkül a szégyenérzet ellenére tárjuk fel szégyenle
tes bűneinket, valamint legbensöbb vallási tapaszta
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lásunkat mások v. épen a gyülekezet előtt Egyszer 
azt mondta nekem egy ember, a ki pünkösdkor ugy- 
nevezett közösségi gyülekezetét látogatott meg : „Itt 
igazán érezhettük az isteni Léleknek lekelletét.u 
Azon kérdésre, vajon min érezte azt, uzt feleié: 
„Tessék csak elgondolni, felállt ott egy fiatal leány, 
térdre borult s az összes jelenlevők előtt megvallotta 
egyes bűneit, a melyeket elkövetett.“ Mert a szé
gyenérzet természetes, azért a Léleknek az a hatása, 
hogy megöli.

Minő gyümölcsöket hozott már ezen tévelygés, 
eléggé ismeretes. A ki a Tereintönek segitö kezét 
eltaszitja magától, meglássa, hogy jár a nélkül, egye
dül az ö rajongó leikével. Azon iszonyú veszedelem
ben forog, hogy a legszégyenletesebb bűnöktől sem 
szégyenkezik már és épen rajongása azt hitetheti el 
vele, hirdetvén neki a lélek és a természet közti ab
solut ellentétet, hogy : Ily tisztán testi dolgok nem 
érintik az isteni lelket. Csak a testiség felett való 
fensöségünket mutatjuk ki, hogyha nem rettenünk 
vissza il}'en dolgoktól, hanem elkövetjük anélkül, 
hogy a lélek általuk bemocskoltatnék 1 Már sokszor 
keverték iszonyú rósz hirbe ily szellemnek emberei 
a keresztyénséget ama hajmeresztő bűnök által, a 
melyekbe estek.

S a mint a mindnyájunkban közös emberi ter
mészet íüggesztessék fel a Lélek által, úgy az Is
tentől az egyeseknek adott különös jellem is. A szen
tesülés náluk nem abban áll, hogy különös módjuk 
megtisztul, hanem hogy elnyomatik. Nem bűnük ellen 
harczolnak, hanem természetük ellen. Ama isten előtt 
való tiszteletteljes feleimet, ki minden embert origi
nálisnak teremtett, a saját eredetiségük előtt való 
respektust nem ismerik. Igaz ugyan, hogy ezzel a 
rajongóknak ama másik hajlama ellenkezik, hogy mint 
a Lélekkel beteltek nagyon is önálló nagyságoknak 
érzik magukat. S azért köztük nem ritkán találko
zunk nagyon határozottan kifejlődött jellemekkel. De 
kérdéses ilyenkor, váljon eme jellemalakjuk az Istentől 
nekik adott természetnek kifejezése-e, vagy nem-e 
takarja el valódi jellemüket s nem-e vettek fel egé
szen mást, a mely nekik istenesebbnek látszott. Én 
azt hiszem, hogy finom érzékű keresztyénre a leg
több rajongó borzalmas (unheimlich) benyomást tesz. 
Mert azt érzi, hogy itt erőszak történt a természe
ten, hogy valami természetellenest lát miga előtt. A 
ki Istentől pl. úgy teremtetett, hogy könnyen izga
tott lesz, az nem törekszik arra, hogy sanguinikus 
temperamentumát megszentelje, úgy hogy csak az 
által izgattassa magát, ami érdemes arra, hogy Isten 
gyermekeit fölizgasa, s hogy izgalmában ne vétkezzék 
Isten parancsolata ellen, hanem el akarja dobni a 
temperamentumot, sehogy sem akar izgatott lenni, a 
phlegmatikust akarja játszani. Vagy a vidámnak és 
beszédesnek teremtett azt hiszi, hogy komolynak és 
egyhangúnak kell lenni. Igaz, hogy a jellemnek ilyes 
elnyomása másutt is elöíordul ; talán hiúságból vagy

törvényszerűségből nem akarjuk magunkat úgy mu
tatni, mint a milyenek vagyunk. Egyéb a rajongókon 
észlelt jelenségeket olyanokon is tapasztalhatunk, kik 
épenséggel nem rajongók. De ezeknél eh: A termé
szetnek meg kell hallnia, hogy a Lélek éljen.

így küzdenek ama Isten ellen, a ki teremtett 
minden lényekkel s a ki a világot kormányozza. A 
mennyire tehát rajongók — vajon és mily mértékben 
e mellett még Istennek gyermekei is, a felett mi nem 
döntünk — a mily mértékben rajongók. annyiban Is
tennel harczolnak. Azért jellemző minden rajongásra, 
hogy csak rövid ideig ól. Mindig uj és uj rajongók 
állanak elő. De mindegyike ezen oly magasan csapó 
lángoknak csakhamar kialszik. A mit Istenünk terem
tett, azt meg is akarja tartani. A ki megakarja dön
teni. maga pusztul el.

Es mégis megengedi Isten, a világ és az egy
ház kormányzója, hogy újból és újból állanak elő ra
jongók: mégis megengedi, hogy ideig-óráig folytas
sák üzelmeiket. Azért kell, hogy hasznot is hajtsa
nak. Es bizonyára az egyháztörténetnek egv ismerője 
sem kívánja, hogy bár sohase lett volna rajongás. A 
hol az egyházban halál uralkodik, bár teljesen ortho
dox ruhába öltözött is, vagy a hol nines annyi élet, 
hogy abban a még meglevő vallásos szükséglet kielé
gítést nyerjen, ott a rajongásnak élete, izgatottsága 
virágozhatik fel. Tudjuk, hogy más tényezőktől is 
függ még. váljon mily hamar és mennyire terjed eme 
tisztátalan tűz — A Németalfölden vagy Dániá
ban több táplálékra talál, mint például Meck- 
lenburgban vagy Ponnneraniában. De a hol ama 
tűz ég élénken, a melyet Jézus Krisztus jött meg- 
gyujtani. ott a rajongásnak szalmalángja vagy ópen- 
séggel sem keletkezhetik, vagy pedig igen gyorsan 
fog ismét összeomlani. A hol ama „buzgóság* érez
hető, a melyről az Ur azt monda: „A te házadhoz 
való buzgó szerelem megemésztő engemet,“ ott nem 
vágyik senki a rajongók buzgósága után. Miértgyöz- 
hette le Luther oly rövid idő alatt s oly teljesen a rajon
gást. mely a Wartburgon való távolléte alatt egész Wit- 
tenberget meghódította volt? Mert hallgatói kiérez- 
ték az ö prédikáczióiból, mint buzgott lelkűkért, mi
vel ö, ki a pápai és birodalmi átok alatt volt, el
hagyta biztos menekülő helyét, csakhogy wittenbergi 
gyülekezetét megmentse a tévelygéstől. Erezték, hogy 
Lutherben tűz ég, nem kevésbé hevesen, mint a ra
jongók szivében, de végtelenül tisztábban. Luther, te
kintettel a világban levő gonoszra, a mely ellen való 
küzdés nem volt az ö hivatása, azt Írhatta: „Ahhoz 
nincsem közöm“: azt is mondta wittenbergi hallga
tóinak azon napokban, hogy a hivatás nélküli ra
jongó erőszakos beavatkozástól visszatartsa, hogy 
Istennek tiszta Igéje, melyet hirdetett, tovább és to
vábbra terjedett, inig ö és Melanchton „wittenbergi 
sört ivott“. De hallgatói tudták, hogy ama „ahhoz 
nincsen közöm“ nem a kényelemnek v. a nembánom- 
ságnak a szava, s hogy wittenbergi sört csak azé



ivott, hogy erősítve magát ama majdnem emberfe
letti munkára, a mely az Ur kedvéért rája neheze
dett. A ki igy emészti magát az Ur szolgálatában, 
annak joga van a rajongás elleni küzdelemre, és ha* 
talma annak legyőzésére.

É letkép,
a gör. ke), orosz egyházból.*)

t e r m é s z e t  után rajzolta:  A .  S w o n k ó f f -

I.
Pünkösdvasárnap van. Pompás, verőfényes nap, 

majdnem túlságos forró. Közép Oroszországban 
máris nyár van, hisz ott alig van tavasz, egész hir- 
telenül, közvetlenül beköszönt a forró időszak. Váj
jon fog e még egyszer, talán ép oly hirteienül, 
verőfényes nap és valódi élet nyara felderülni a 
százmillió-birodalom „orthodox egyházára“, a hol 
ma sötétség borítja a földet és homályossság a 
népeket, Vájjon fog-e mégegyszer a pünkösdi Lélek 
kiöntetni, hogy uj életre keltse a holt tetemeket ?

Iwánovo falvának lelkésze egyszerű ebéd után 
feleségével kint ül házának zöldfedelü pitvarán. A 
fiatal asszony, szegényesen öltöztetve, ölében tartja 
alvó gyermekét „Nézd csak Waszili“ — úgymond 
boldog mosolylyal — milyen boldog a mi kis Suránk, 
mint növekszik, derék legény lesz belőle!“

Waszili atya nem felel. Nagy komolyan, sőt 
komoran pillant a köröskörül fekvő szegényes pa
rasztházakra, ahol kapu előtt játszva ülnek a tiszta 
ünnepi ingbe öltözeti s azonkívül más ruhát nem 
viselő gyermekek.

Három év előtt hagyta el a semináriumot pappá 
szentelve. Jobb állást nem kaphatott, mint e sze
gényes falusi parochiát, 500 rubelnyi fix fizetéssel. 
Ő többre érezte magát hivatva, de a versengés nagy 
volt s ő protekció nélkül kénytelen volt elfogadni 
azt, a mit neki szántak. Természetes, hogy— amint 
illik — azonnal feleségül vette elődjének alig ser
dült lányát. Még jó, hogy feleségének se anyja, 
se kiskorú testvérei nincsenek, a kiket elkellet tar
tania. De hát milyen sivár élet az, amit három év 
óta folytat! Ezen töpreng ma is, minden nap is. 
Pünkösdi örömet, úgy látszik nem ismer.

„Kedves Waszja — úgy mond az asszony — 
miért nézel megint oly komoran ? Talán haragszol 
rám? Vagy másvalaki bosszantott? Vagy mi bajod ? 
Hisz ünnep van ma, vígan legyünk ; te is örülj hát 1“

*) Hasonló életképeket közlünk más egyházakból is. Meg
nyitunk egy nem szorosan tudományos, de a mellett tanulságos 
czikksorozatot. -  Szerk.

,.Én örüljek? és vájjon minek? Gyászos ez 
az élet én nekem ünnepnapon és köznapon egy-

> a ránt!“
„És miért volna gyászos? Tudod, hogy az én 

atyám 30 évig élt itt s mindig meg volt elégedve, 
sőt velünk, gyermekeivel játszott és nevetett és 
gondja, úgy látszik, sohasem volt. Igaz, akkor 
külsőleg jobban is ment dolgunk, konyha és pincze 
mindig tele volt s a pénz is ritkán hiányzott s ha 
atyánk visszatért a faluban végzett ünnepi láto
gatásokról, bőven is volt s a parasztok dús szere
tet adományt hoztak a házba. Most persze sokkal 
szükebben élünk, oh, igen igen, szűkén; de ki az 
oka? Kedves Wászjenka, ha csak be is látnád, 
hogy te egyedül okoztad, mert mindig oly borzasz
tóan komoly és szigorú vagy a parasztokkal szem
ben és cseppet sem igyekszel velük barátságos és 

j vig lenni. Ha igy tovább megy, akkor még igazán 
j gyászos élet lesz belőle. Az én öltözetem már most 

is annyira meg van viselve, nézd csak, ez a leg- 
: jobb s milyen csúnya és mindig nincsen pénz, nin- 
< csen pénz!

„No elvégezted, Katja? Vagy még többet 
akarsz panaszolni, te ostoba gyerek? De nézd csak 
szivem, méí az is keseríti életemet, hogy mindig 
csak a külsőre tekintsz és nem érted, mi nyomja 

\ telkemet ügy, úgy, csak mindig jól élni, szépen 
öltözködni ! Miért bosszantasz ilyenekkel?“

Lehajol az asszony gyermekére. Könny tódul 
szemébe. Majd fejét rázza s daczosan hátraveti:

> „Waszili, te nem szeretsz engem! Tőlem követőied, 
hogy legyek megelégedve. Ah, apánkkal olyan jól 
éltünk, nem hiányzott semmink és most —J“

Mindkettő hallgatott. Azután a férj fogja fe - 
: leségének kezét és czirogatja: „No csak békülj 

megint és érts meg már egyszer. Lám, hogy szű
kén élünk, azt csak elviselném, noha gyalázat, hogy 
minket papokat oly rosszul tartanak. De ez nem 
a fő dolog Adósságot hál Istennek még nem csi
náltunk, éhséget még nem szenvedtünk s remélem,

) hogy nem sokára jobb fizetést kapok. Ünnepi lá
togatást a faluban nem csinálok, hadd menjenek 
mások házról-házra koldulni — egyébnek nem le
het mondani — én nem teszem. Mások az én gond
jaim, ha hivatalomra gondolok ; hisz nem csak 
azárt vagyok itt, hogy misét tartsak s az előirt 
szertartásokat végezzem: hivatásom és akaratom 
e szegény veszendő nyájnak pásztora lenni, a ki 
őket neveli, felvilágosítja és egész állapotukat ja
vítja. De hiába beszélek, intek és fenyíték, nem 

! hallgatnak rám, hanem maradnak buta, durva rab
szolgák. kik barom módra élnek, úgy akarnak élni, 
mint apáik : mindig iszákoskodni és mindjobban 
elkorcsosodni. Lám, ez fúrja lelkemet, hogy alig- 
alig tartom ki már. S nem érek el semmit, a nép 
meg sem ért engem ; és nincs, a ki támogatna, 
sem a blagotsinny (prépost), se.n a püspök, e rest
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hasuk, sem a kormány, som a rendőrség; mind- ] 
nyáján a régi slendriánt szeretik, óvjon Isten i de 
én nem hagyom hadd lássa ez a nép, hogy van 
pásztora!“

Tüzbe jött s harag» a gerjedt. Szogény kis fe
lesége, csak úgy oldalt félve tekint rá és nem mer 
egy szót sem szólni. A pap fékéivé, nagy léptekkel 
jár fel s alá háza előtt, majd ismét leül, mellén 
keresztbe fűzi karjait és komoran duzzog magában. 
Nagy csend. A légy dongása is hallható. Egy- 
szerre a faluban harmonika hangzik, halkan tá
volról, majd mind hangosabban Most paraszthan
gok hallatszanak, beszélgetve, köszöntgetve egy
m ást; valamennyien házukból jönnek ünnepi ru
hában. Az első már a pap háza előtt: „Jó napot 
szent atyánk, jó napot Jekaterina Petrówna; sze 
roncsét kívánok az ünnephez|-

„Hát hová, Nikita ?“
„Én, Atyánk, az urasághoz megyek ; a töb

biek is mind jönnek, pünkösd van ma“.
Valóban a nép nagy sokaságban özönlik tova, 

férfiak, nők, gyermekek. Mindnyájan köszöntik a 
lekészt, de nagyot kerülve sietnek tovább. Es ő? 
Szeme mind sötétebb, tekintete mind haragosabb 
lesz. Bemegy szobájába. A nép most már közelebb 
is jön, barátságosan bes élgetve az asszonynyal : 
„Jó egészséget kívánunk Jekaterina Petrówna; me
gyünk az urasághoz, tudja, régi szokás. A jó ura
ság ismét mulatságot rendez nekünk az ünnepre ; 
vigan leszünk. Mit gondol, nem jön e szintén oda? 
Kérem tiszteljen meg bennünket! Bizony Isten, 
tisztességeson mulatunk, azért ne féljen !“

„Ki tudja — feleié az — jöhetek-e; talán ; hi
szen szeretnék, de mégsem lehet. Csak menjetek 
ti és mulassatok jól 1“

A sokaság eltűnt; már ott van az egész falu 
az uraság udvarán. Hallatszik is már énekük: fia
tal paraszt magas hangon rágyújt egy népdalra ; 
elején mélabús, majd vigabb lesz, végén kurjantás. 
Most az egész kar énekel.

Waszili atya is hallja szobájában és kijön. 
„Katja — úgymond — ezt tovább nem tűröm, oda 
megyek és szétkergetem őket- .

„Ugyan Waszili, mi jut eszedbe V Az Istenért 
csak azt ne, meggyülölnek egészen-.

„Hadd gyűlöljenek! Embert szolgálok én? 
Talán a tömeg kegyét keressem; Kötelességemet 
teszem.-

„Miféle kötelesség? Hisz nőm bűn, a mitmi- 
velnek; miért ne vigadjanak? Ember emlékezet 
óta mindig igy volt pünkösd napján; azt te nem 
fogod megtiltani 1“

„De megtiltom, én meg is tiltottam már o 
durva pogány zajongást, éneklést, kiabálást, tánco
lást és még iszákoskodást is — vége legyen már 
valahára!-

„Ah, Waszili, kedvesem, galambom, kér

lek, nagyon kérlek ne menj, mit fog a báró mon
dani ?“

„Na még a báróval is jösz nokorn! E kutya 
németnek ez egyszer megmutatom, mi a hiva
tásom.-

„I)e hisz nem német, jó! tudod.-
„Úgy, hát miért hívják Dornthal bárónak ? 

Talán orosz név ez? Nem-o valamennyi báró né- 
met?-

„I)e kedvesem, hiszen tudod, hogy valódi 
orthodox orosz; ma is a templomban volt s ve
lünk imádkozott, és ép olyan keresztet vetett ma
gára mint mi. Mit tehet ő arról, hogy elődei balt 
földön németek voltak? És ő jó ember, mindig jó 
barátja volt apámnak, sok jót tett neki, sok aján
dékot küldött neki.

„Megint a régi nóta, a te atyádról — az Is
ten nyugtassa! Mondom neked, hogy én ennek a 
bárónak egyszer jól akarom oda mondani az igaz
ságot; ő csak megrontja nekem e népet; hízeleg 
az ostobáknak hogy aztán használ a őket; lekö
telezi a vendégséggel és aztán úgy dolgoztat ve
lük, mint a rabszolgákkal Ennek is vége legyen.-

S a pap indul — Azalatt az uradalmon mind 
hangosabban és vigabbun leLek. Kőrtánczot járnak, 
játszanak. Egyiken is másikon is látszik már, hogy 
a báró ur pálinkáját megizlelte. Egészben véve 
még tisztességes a mulatság. Csak a beszéd han
gos, az arczok kigyuludtuk. Egyszerre fellép Waszili 
atya. Egy pillanatban mély csend uralkodik. Az 
emberek ijedten egymásra tekintenek, némelyek 
sarokba igyekeznek s rejtőzve röhögnek egyet.

A pap fenhangon fenyegetődzik : „Mit csinál
tok itt ? Keresztyének vagy pogányok vagytok-e ? 
Pünkösd ünneplése ez ? Nem szégyelltek magato
kat ? El és haza veletek imádkozni, imádkozzatok, 
hogy az Isten megbocsássa bűnötöket !“

Nem mozdul senki.
„Meg nem értettetek ? Takarodjatok haza ! Én, 

papotok, parancsolom néktek Istennek nevében.“
Itt is ott is inormolás hallatszik. Nagy sza

kálla ősz paraszt lép előtérbe, mélyen meghajlong 
a pap előtt igy szólván : „Enged atyánk, hadd mond
jak egy szót én is. Mórt menjünk haza ? Norn vét
keztünk, Isten bizony. Ma ünnep van, hát nem 
kell e örvendenünk, miután imádkoztunk Istenhez, 
a mint illik. Es a mi uraságunk maga hivott meg 
bennünket; bizony vétkeznénk ha igy megsér- 
tenők.-

„Uraságtok ? Hát kicsoda urato ; ? Nem pa
rancsolta meg a császár, hogy szabadok legyetek, 
s csak Istennek szolgáljatok ? Meghívott — igen, 
mert arra számit, hogy megmunkáljátok szántó
földéit. Rabszolgái vagytok?*

„Ha dolgozunk fizetést is kapunk s pálinkát 
is azonfelül, mi rossz volna abban ? Apáink is 
mindenkor igy tettek.-
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„Én meg azt mondom néktek, hogy okosab
bak legyetek mint apáitok. Szabad férfiak vagytok, 
ne legyetek emberek szolgáivá. Mivel volna ura- 
súgtok jobb nálatoknál? Nem tudjátok, hogy az 
emberek Isten előtt mind egyenlők. S hányszor 
mondtam néktek, hogy a pálinka az ördögtől van! 
Azért újra mondom, takarodjatok ! Én be megyek 
ebbe a házba és beszélek az urasággal s ha vissza 
jövök, nem akarlak benneteket még itt látni, meg 
értettétek ?!

Nagy hallgatás. Ő elindul. Most beszélgetnek a 
hallottakról. „0 Isten szolgája, szót kell fogadnunk.“ 
„De hogy tilthatja meg nekünk az ünnepet régi 
szokás szerint ünnepelnünk? Miért szidja az ura- 
ságot ? S mi rosszat tettünk? „De meg fog kinozni 
a gyónással, még ki is rekeszthet.“ Így beszélget
nek ide-oda. Örömük megrontatott, többé-kevésbbé 
bosszankodnak mindnyájan Czivakodva elszéled- 
nek s a legnagyobb része korcsmába indul.

Waszil atya ezalatt bement az urasági lak
házba s benyitott a szokás szerint elreteszetlea 
szoba ajtóba s onnan fogadatlanul, vezetetlenül el
jut a salonig. Itt a báróné. Csak futólag köszönti.

„Mit kiván atyus?'1 igy szól a matrona ijedten 
s meglepetve. „Vagy úgy'1 folytatja, „hiszen ma 
pünkösd van, azért jön ugy-e, hogy az ünnephez 
gratuláljon. Én is kívánok szerencsés ünnepet. Ül
jön le kérem“.

„Én hivatalos ügyben jövök, mint gyóntatója, 
mint Istentől rendelt pásztora ez igaz hitü nyáj
nak. Tulajdonkép nem önt, Warwara Feódorowna, 
hanem a báró úrral kívánok beszélni, de persze az 
ügy önt is érdekli. Kérem, hol van Karlowitsch 
Sándor? Magam megyek őt felkeresni“.

„De atyus, hát miért oly sietve rohamosan? 
Nem lesz olyan sietős a dolog ? Férjem délutáni 
álmát alussza. Nem szabad felébreszteni. Üljön 
csak hozzám, hadd beszélgessünk a mig felébred 
és kijön.“

„Nem várhatok, nagysád, rögtön kívánok a 
báróval beszélni.“ ,Az asszony nyugtalan lesz. Meg
fogja a csengettyűt. Szinte látszik rajta, mint ag
gasztja őt a papnak nyers, udvariatlan fellépése. 
Kérdi a belépő cselédet, hogy az ur alszik-e még. 
„Igen, még alszik, úrnő.“

„Hát menj és ébreszd fel.“
„Irgalmat, úrnő! Istenem, hogy merjem azt? 

Ez vétek volna. Az ur megharagudnék. Alázatosan 
kérem, bocsássa meg, úrnő, én azt nem tehetem.“

„Badarság, mikor láttad az urat már ily ha
ragosan? Végre hát magamnak kell mennem“ — 
mond a báróné félig aggodalmasan, félig bosszúsan 
tekintve a papra, aki büszkén felegyenesedett, még 
mindig igyekezvén a belsőbb szobákba hatolni. 
Pár perez múlva Dornthal maga lép be a salonba 
feleségével együtt. Rendetlen ősz haján és kipirult 
arczán látszik, hogy álmából hirtelenül felébredt.

j „Nos atyus, mi baj van? Tűz van a faluban?* 
Vagy miféle égető szükség hozza önt ide?“

„Sokkal nagyobb a baj Karlovits Sándor t 
az én nyájambeli lelkek megrontatnak s szeren
csétlenné tétetnek. Miért engedi meg, hogy az 
emberek a szent ünnepet megszentségtelenitsék. 
tánczczal, zajjal, dorbézolással? Imádkozniok kel
lene, nem pedig pogány kedvtelést űzni. Kívánom,, 
hogy a népet azonnal elbocsássa és haza kergesse.“ 

„Ön,-ön,-ön kívánja?Hát ki hallott már ilyen 
beszédet! Mi jut Önnek eszébe ? Megbolondult 
vagy részeg? Ha én ősrégi szokás szerint örömet 
csinálok embereimnek — mi közzé ahoz Önnek?“ 

„En hivatalomat a nagy Istentől nyertem; én 
parancsolom Önnek, hogy a népet elbocsássa. Nem 
az Ön emberei azok, nem rabszolgák, sem örök 
béresek, hanem szabad emberek. Az Isten előtt 
nincs külömbség báró és paraszt között.“

„Úgy, hát paraszt és pap között szintén nincs 
különbség ? ügy látszik bizony, maga paraszt, maga 
szem elen kamasz. Ide jön és szegény feleségem
nek, saját házamban skandalumot csinál — szoba 
hosszat szalad, mint a bolond és még merészkedik 
nekem parancsot adni? Mars ki, itt az az a jtó !“ 

A örog ur szörnyen megharagudott. A pap 
még időz. Félelmet nem ismer, de a haragos öreg 
elfelejthetné magát s az Isten szentjéhez s az ő 
ruhájához nyúlhatna — ezt el kell kerülni. Meg
fordul hát és nagy hangos léptekkel távozik.

Haza érkezve eldobja kalapját, ledől a kemény 
pamlagra, megijedt kis feleségének feleletet nem 
ád s vagy öt perczig szembehunyva mélyen hallgat 
Majd felkel. „Mi történt, azt akarod tudni? Semmi 
különös, csak annyi, hogy az a semmire való báró 
kiutasított házából. Ezt is kénytelen Isten papja1 
elviselni!“ „Waszja, Waszja, miért is mentél oda ? 
Előre tudtam, hogy igy lesz. Mit csinálunk mi, 
hogy fogunk élni, ha Karlovitseh Sándor meggyű
lök bennünket? Még jobban bujtogatja fel a pa

li rasztokat ellened. Ajándékot nem fognak már hozni.
S ha bepanaszol a hatóságnál ? Ah, Waszili, mi 

; lesz velünk ? Istenem, Istenem irgalmazz nekünk !“ 
„Ugyan hallgass, te ostoba gyerek, és ne sírj ; 

még jobban akarsz elkeseríteni ? Ilyen bárótól nem 
félek, s a parasztok ajándékát nem kívánom, inkább 
éhen halok; s a hatóság — no hát melyik árt
hatna nekem ?“

„Ne beszélj ilyen hangon ! Ha kolostorba csuk
nak, mint Aniszim apót, a ki gorombáskodott a 
helytartóval — mi lesz akkor belőlem s e szegény 
kicsikékből ?“

„No, no odáig csak nem jutunk; hisz nekem 
van igazam s meg felelek érte. Csak csendesedj te 

; s bizd rám, a mi az én dolgom; majd elbánnok 
én az emberekkel s az Isten is el nem hagyja 

szolgáját.“
De az asszony meg nem vigasztalódik, köny-
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nyei csak tovább folynak. A pap botot és kalapot 
fog s kimegy a mezőre, hogy idegeit megnyugtassa. 
Ott maga-magának bátorságát erősiti olyan for
mán, hogy, neki van igaza, határozottan neki, mert 
kötelessége a népet komoly erkölcsre inteni s a 
zsarnokkal szembe szállni, ezt belátja mindenki. 
El nem Ítélheti őt senki. Az igazság diadalmas
kodni fog.

(Folytatása következik.)

IRODALOM.
— Az Alpróféták, vagy miért 11*111 lesz az 

evangélikus ember baptistává ! Irta s az ovang. 
népnek ajánlja P au  1 i k János, ev lelkész, főv. 
vallástanár. Ara 30 krajczár. Budapest, 1899 Kő- 
kai Lajos bizománya. A Luther társaság XXXVI. 
kiadványa.

A mii hat fejezetre oszlik. Az első fölirata : 
„Vallási vitatkozás az éjszakában- ( 5 —12. old.) 
melyben Kuncz Balázs csizmadia mester házánál 
látunk öszszegy ül ekezve több falusi ev. embert, 
kiket amaz a baptistaságra akart csábítani. Már- 
már sikerült volna őket behálózni, midőn Balog 
András gazda indítványára elhatározzák, hogy előbb 
lelkészükkel beszélik meg az ügyet. Szándékukat 
az atyafi ellenkezése daczára is keresztülviszik s 
arról a második fejezetben olvasunk : „Látogatás a 
papiakon" (13.—18. old.) Ennek következtében Lá 
posy tisztelendő ur három egymásutáni vasárnap 
este (3.—5. fej.) az iskolában a bapt zmusról tart elő
adást, fejtegetvén először annak történetét (18 —23 
fej.) különös tekintettel a magyarországi baptista 
mozgalomra; majd tévelygéseiket: az írás hely te 
len magyarázását, a gyermek keresztelés elvetését, 
Krisztus testének és vérének az úrvacsoránál való 
jelenlétének tagadását, az előreolrendolés tanát 
stb-t. A lelkész kimerítő előadásának, miközben 
még a jelenlevő baptisták ellenvetéseit is megezá- 
folja, az a szép eredménye van, hogy az ingadozók 
megerősödnek az evang hitben, a már elszakadtak 
visszatérnek az egyházba, sőt végül maga Kuncz 
is a béke útjára“ (fi fej.) lép, csatlakozván az evang 
hívek seregéhez. — Ezen kereten belül szerző élethü 
jellemzését adja a futkosó atyafiak lólekhalászó 
működésének, helyesen emeli ki a szekta emberei
nek hiúságát és lelki gőgjét, mint kiváló jellem
vonásaikat. A baptista tévelygések ellen való polé
mia a szt. irás, az evang. hitvallási iratok alapján 
és a történet világosságánál történik valóban igen 
alaposan, korrekte és világosan. Csak egy-két pontra 
nézve volna megjegyzésünk. Az egyik Pál apostol 
szavának : „a betű öl, a szellem megelevenít hasz
nálatára vonatkozik (39 s kov. old.). Szerző ezen 
szót alkalmazza a baptisták azon eljárása ellen, 
midőn egyes szt. Írási helyeket tekintet nélkül az 
összefüggésre magyaráznak szószerinti értolombon. 
A hiba pedig ilyenkor nem a betűhöz való ragasz 
kodás, — hiszen a legtöbb szontirási helyet szó- 
szerint kell értenünk s nem holmi szellemet keresni 
a betű mögött, hanem az összefüggés és a történeti

helyzet elmellőzóse okoz tévelyt. Pálnak eme mondá
sa azonnal kétélű fegyverré lesz. mihelyt nem hasz
náljuk abban az értelemben, a mint azt Ő miga 
használta, a ki 11 Korinth. 3, 7 világos bizonysága 
szerint a kőbe vésett sótokkal sajtó ó-testamen to mi 
törvényt értette az ölö betű alatt, az elevenítő szol
lom alatt pedig a kegyelmet hirdető és nyújtó 
ovungyéliomot. A szerző által használt értelemben 
alkalmazható ezen szó a saját eljárása ellen is, 
midőn az ágost. hitv, ev. úrvacsorái tan megvédé
sénél hivatkozik arra, hogy meg vagyon Írva :
* toútó estin . A betű öl — mondja erre Zvingli és 
mondhatják vele a baptisták is Azért hagyjuk e 
szót, moiylyel már sok, a szt. Íráson alapuló hit- 
czikkft támidtak meg. — A baptista tévelygések 
czáfolata közt szerettük volna hallani a vasárnap
nak törvényszerű felfogása elleni evang. megjegy
zéseket is, mert ogyeseket épen ezen pont vonz 
a baptisták felé. -  A mit szerző a 71. oldaltól 
kezdve mond a bapüzmus és a politika, illetve 
a hazafi iság viszonyáról, azt nézetünk szerint jobb 
lett volna teljesen elhagyni. Vallás és hazafiságnak 
összekeveréso, illetve — a mint szerző is teszi — 
a hazafiság mindenkor ingadozó fogalmának és a 
nemzetiségnek túlbecslése már sok bajt okozott a 
világban : mint rossz hazafi lkat üldöztek a róm. 
császárok az első keresztyéneket, hazafias és n emzeti 
buzgalom adta Kupának kezébe a lázadó kardot a 
keresztyén István király ellen, a protes ansokat 
mint rósz hazafiakat támadta a császár s a franczia 
királyok, mint olyanokat üldözték a hugenottákat, 
a „magyar vallás- diszjelzője máig sok reformitus 
keblét tölti el büszkeséggel és Ausztriában jelen
leg is azt hangsúlyozzák, hogy jó osztrák nem lesz 
protestánssá. Mily síkos e tér, mutatja a szerző
nek következő mondása; „A mi magyarhoni evan
gélikus cgvházunkoan is megvan a nyelvek külön- 
félesége; de e nyelvek Istennek s egyszülött Piá 
nak dicsőségé*, szeretőiét hirdetvén s ápolván, egyút
tal a magyar hazafiságot is ápolják. A hol nem igy 
történik, ott hiba van, nagy hiba.* Nem tehetünk 
róla, de minket vallásos nópiratban ilyen beszéd 
fájdalmasan érint, mert denuncziácziót látunk benne, 
beismerését annak, hogy vannak ev. egyházunk
ban oly papok, kik azt a nagy hibát elkövetik. 
Hogy a népnek szánt munkában nem emlitotto 
szerző a baptizmus terjedésének okai közt a „Sá- 
fároka mulasztásait (l. a záró jegyzetet), tapinta
tosságáról tesz tanúbizonyságot. Bizonyára csak ez 
okból adja a 20 oldalon a szekták keletkezését 
oképen : Mindig akadtak olyanok, a kik. ha még 
oly ékesen és remiben folytak is az egyház dolgai, 
mindig találtak azon gáncsolni valót, mindig va
lami újon törték a fejüket s a dolgok rendjét a 
magok inye szerint szerették volna alakítani. S ez 
az indulat hozta létra a különféle vallási irányokat 
s ezek közt a baptisták szektáját is.“ Megvagyunk 
győződve, hogy a szerző szellemében egészítjük ki 
e szavait Irenaus eme mondásával: „Az egyházi -té
ren való minden korcshajtás mintegy tükör gyenánt 
muta'ja az egyháznak valamelyik fogyatkozását. 
S mit látunk mi ami tükörben, melyet a baptiz
mus tart olénk evang. egyházunk állapotáról f 
Szerző maga adja rá a feleletet, midőn népünknek 
vallási, közelebb mondhatjuk a szentségekre vo
natkozó dolgokban való tájékozatlanságát emeli ki, 
mint a baptizmus terjedésének egyik okát (30 old.) 
s midőn a baptisták buzgóságát a szentirás olva
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sását, éneklését állitja oda az evang. népnek köve
tendő például (81 old.) A mit szerző az evang. 
énekről mond (79 old.), nagyon helyes, de ép azért 
csodálkoztunk, hogy Láposy tisztelendő ur vallásos 
estéit énekszó nélkül kezdi s fejezi be. E tekintetben 
tehát nem állíthatjuk őt követendő példányképü 
oda; de örültünk, hogy a harmadik este végén az 
öreg Dombi István maga keresi fel az ..Ellensé
geid pusztítanak“ kezdetű éneket, melyet azután 
a gyülekezet áhítattal énekel. Megtettük ezzel meg
jegyzéseinket ezen becses munkára, melyet népünk 
nagy haszonnal fog olvasni, de a melyből mi lel
készek is tanulhatunk.

(h. c.)

KÜLFÖLD.
— Nagy Británia Az angolok majdnem cyni- 

kus módon bevallják, hogy a kaffereket félfegyvér
zik sa búrok ellen izgatják. Ezen, sajnos, Angliának 

még keresztyén körei sem botránkoznak meg vagy 
legalább nem tiltakoznak nyíltan ellene. Máskép 
volt ez most 125 ezelőtt, midőn Anglia az amerikai 
gyarmatokkal folytatott háborút. Ekkor ugyanis 
Suffolk lord a parlamentben azt tanácsolta, hogy 
az indiánusokat használják fel az amerikaiak ellen 
valójháboruban, mert»minden eszközt fel szabad hasz
nálni a melyet Isten és a természet adott kezünkbe«. Erre 
félállott az idősb Pitt s az angol népképviselőknek 
hatásos prédikácziót mondott. Megbotránkozásának 
adott kifejezést azon elvek felett, melyeket Suffolk 
kinyilvánított.

Nem akarja kutatni, hogy milyen képzete van 
a nemes lordnak Isten és a természetről; de a ki
mondott elveket a vallás és a humanitás nevében 
borzasztóknak kell mondania. Istennek és a termé
szetnek sanctióját segítségül hívni az indián skal- 
pirkésnek mészárlásaira, ártatlan áldozatoknak gyil
kos és vérengző vadak romboló dühének való át
adása, gúny minden morál, a humanitás minden 
érzelme és minden becsületérzés ellen. Eme iszo
nyú elveket a legélesebben kell elitélni. ív felsőház 
és a püskök vallási érzéséhez apellál, hogy Angliát 
megmentse ezen szégyenfolttól; „a lordok vegyék 
tekintetbe őseik méltóságát, saját méltóságukat; az 
országnak becsülete, az alkotmánynak szelleme 
kell hogy fellázadjon ama isszonyu terv ellen, hogy 
a könyörtelen, vérengző vadat uszítsuk fel. Ki ellen ? 
Evangélikus testvéreink ellen 1 Országukat elpusz- 
titatni, lakásaikat feldulatni, neveiket és fajukat 
kiirtatni a háború borzasztó vérebeinek segítsé
gével 1 Spanyolországot nem illeti többé a barbár
ságban való első hely.

A Spanyolok csak Mexikónak nyomorult ben- 
szülötteire uszították a vérebeket, de mi, gonoszab
bak, a háborúnak vérebeit saját földieink ellen 
uszítjuk, akikkel minden kötelékkel, melyet a hu
manitás köthet, egybe vagyunk kapcsolva.“ „My
lords“, igy végzé beszédét, „öreg vagyok és gyenge 
és már nem képes arra, hogy többet mondjak, de 
érzelmeim, megbotránkozásom oly erősek voltak,

) hogy rövidebben nem adhattam elő a dolgot; nem 
, feküdhettem volna ma éjjel nyugodtan az ágyba 
\ és öreg fejem nem pihenhetett volna meg a pár

nán, ha ki nemfejeztem volna itt a hallott iszonyú 
és gyalázatos elvek iránti megvetésemet.“

Egyebekben is mindinkább kitűnik e háború 
folyamán az angol népnek erkölcsi sülyedése. Döly- 
fös elbizakodottságában visszautasította azoh in- 

( ditványt, hogy általános bűnbocsánati nap tartas
sák Angliában. Nagy nehezen létrejött egy álta
lános imádkozási nap (Bettag), melyben a nemzeti 
dőlyf azon blasphemiára vetemedett, hogy az előirt 
imában az evang. búrokat pogány ellenségnek“ 

/ nevezték De még igy sem volt megelégedve az 
angol sajtó, mert a hatat más brit birodalom nem 
szorul arra, hogy térdre esoe könyörögjön Isten 

\ segedelméért. Ä burok kegyességét és Istenben 
J való bizalmát nyilvánosan kigunyolták; Krüger 
\ elnök imádkozásai miatt általános nevetség tár- 
. gyává tétetett és élczlapokban, meg variétészinhá- 
) zakban összekulcsolt kezekkel ábrázol ák.— Így az 
{ angol-bur háború mindinkább az elbizakodottság 

küzdelme lön az istenfélem ellen. Csak elvétve ta- 
{ lálkozunk Angliában oly hangokkal is,melyek nyiltan 
; beismerik a háború igazságtalan voltát. így egyik 
I lapban azt olvassuk; „Vasárnaponkéntolvastatnak 
 ̂ a háborúra vonatkozó imádságok a templomokban, 
i de nem mélyen átérzett imádságok. Azt éreztük,
} hogy keresztyén nemzettől gonoszság volt olycse- 
} kély okból háborút kezdeni egy másik keresztyén 
\ néppel s hogy megérdemeljük, ha megverettetünk.“
( D. Horton, londoni kongregationaiista prádikátor a 

„Daily News“ ben azt írja ; „Fájdalommal és szé- 
' gyennel bevallom, hogy nemzeti életünkben rom- 
s lőtt állapotok léteznek, a melyeket büntetni a jelen 
) csapások lesznek hivatva. Népűnk nagy tömegeinek 

gondolkozásából kiszorult az Isten, a kinek akara
tát a jelen nagy válságban épenséggel nem akarják

■ megérteni. Náluk az Istenben való bizalomnak he- 
\ lyét elfoglalta a háborúra való készültséggel, a 
j  hajókkal, a katonákkal, a pénzzel való henczegés.“
; A szószéken kevéssel erre pedig igy nyilatkozott, 
j „A brit birodalom össze fog dőlni, ha megrázkod- 
\ tátják az igazságnak alapjait, melyeken áll. Hat 
i hónap óta szüntelen megrontják a nemzetnek szel

lemét hazugságokkal és a legnagyobb cynismussal
; beszélnek a morális törvényekről. Valamely népnek 

nagysága ép úgy mint az egyes emberé nem függ 
birtokának terjedelmétől, . . . mértékül csak a 

i lelkinagyság szolgálhat. Sohasem nyújtott a tör
ténet groteskebb látványt, mint most, midőn egy 
nagy nemzet azért üzent háborút, hogy bánya
ügyekre való befolyását erősítse“. Az angol alsó 
házban a liberális Sir Robert Reid a kék könyvek 
alapján kimutta, hogy a búrok ismételten kérték 
egy választott bíróságnak döntését, de „néhány 
kevés embernek balgasága és gonoszsága“ hazug

éi Ságokkal élesítette a félreértéséket; még a tárgya- 
: lások alatt küldtek csapatokat Afrikába s igy a 
; burok a kétségbeesésbe hajtattak ; mind kohol

mány, a mit a burok nagyravágyásáról és hóditó 
kedvéről Írtak, mintha Angliát ki akarnák szori- 

: tani Afrikából; csupán szabadságukat akarják, 
mást nem. Erre a külügyek második államtitkára,

\ Brodrick klasszikus cynismussal azt felelte : „Van-e 
valami erkölcstelenebb dolog, mint mikor a parla-

■ mentnek egyik tagja azon értelemben tart beszédet,
) hogy a jelen háború igazságtalanul kezdődött és
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folyt attatik ?“ Még egy másik képviselő állott fel, 
hogy az igazság mellett tegyen tanúbizonyságot, 
az ír  Healy és oly élesen beszólt, hogy az előkelő 
nyugodtság elhagyta a házat és dühös sziszegés 
s lábdobogás szakította félbe a szónokot. Egyebek 
közt azt monda : „Bátran dühösködhettek és von
hatjátok vállaltokat ti képmutatók ! Némelyek kö- 
zületek, ti angolok, azt gondolják, hogy a Minden
ható a földkerekséget örökre adta haszonbérbe 
nektek és dühösködtök egy /elveszett csata után, 
mintha a szerződő telek egyike nem teljesítette 
volna kötelességét! De tudjátok, mit cselekesztek ? 
Ignoráljátok a Mindenhatónak léteiét, ha azt szá- 
mitgatjátok, vájjon az aranyosztalók 15 százalék 
lesz-e a békében vagy 45 százalék a háború után! 
Mily nagyszerű látvány ez nekünk, íreknek. Mily 
nemesitő! Látunk egy nagy protestáns nemzetet, 
mely egy kicsiny protestáns népet lemészárol, mig 
ezalatt misszionáriusaitok a fekete földbe tartják be
vonulásukat, azt kiáltván: „Lássátok, lássátok, hogy 
szeretik egymást a keresztyének*! De tudjátok, mit 
nem hiszek ón? Nos, én nem hiszem, hogy Isten 
mindig angol fog maradni, a mint ti képzelitek, 
hogy az. Mit akartok ti szentoskedők ezon 
háborúval? Többre becsülöm  az előbbi idők 
k alóza it,m in t titeket. A B ristolból való Sm ith, 
ten geri rabló fe lvon atta  a fekete zászlót, 
nem volt bibl ia a hajóján és nem ism erte  
a tiz parancsolatot, de ti, angolok,  svndi ka  
t um ot csin á lta tok  a kérész ty én ség  bői, ti a ti
zenkét  apostolból l imited l iabi l i ty Com 
pany t cs inál tok pénzszerzés czél jából  . . * 
Jól megfigyeljük, hogy most, mint mindig, min
denféle gonoszságot koholtok ellenségeitek felől, 
hogy aztán nyugodt, tiszta lelkiismerettel döfhes
sétek a kardot szivükbe!" Ez volt az egyetlen 
beszéd, mely az angol népet bünbánatra szólította 
fel, de a ki mondotta angol sem volt, hanem ír, 
nem evangélikus, hanem katholikus. Az evangéli
kusok nézetüknek konok fütyüléssel és lábdogás 
sál adtak kifejezést. Azonban — mondja az Alig. 
Lutherische Kirchenztg — sziszegéssel és lábdo
bogással nem lehet az isteni igazságot megsem
misíteni Anglia azt hiszi, hogy ágyúival mindent 
elérhet s nem törődik a bünbánatra felhívó szóza
tokkal és megveti Istennek segedelmét, bizonyára 
halálos sebet e jt rajta ezen . háború, bármilyen is 
á legközelebbi kimenetel. Es e rongy nép akar 
nekünk a keresztyénségben vezetőnk lenni !

A jelenlegi angol-bur háború alkalmával ér
dekes megemlékezni az 184U—42 opiumháboruról, 

a mely épen oly kevéssé volt méltó egy keresz
tyén nemzethez. Menzel Wolfgang „Geschichto 
der letzten 40 Jahre“ ez. müvében (II. köt. 24. 
old.) ekkép szól telőle: „A nagy chinai birodalom
mal is Kelet-India felől keveredett Anglia háborúba. 
Eddigelé csak egy, de igen hasznos telepitvénye volt u 
chinai parton és a kereskedelmet akarta ott bővíteni.

Azért minden ürügyet örömmel fogadott, csak
hogy háborút kezdhessen Chinával, hogy a bár 
végtelen nagyszámú, de gyáva és rosszul felfegy
verzett néppel akarata szerint bánjon el. Eme ürü
gyet a chinai császártól 1840 ben kiadott rondelct 
szolgáltatta Angliának, mely rendelet az ópium- 
kereskedést tiltotta el. Anglia azonban keletindiai 
mákból iszonyú mennyiségű ópiumot készített, moly 
évente sok millió értékben adatott el az olpuhult 
chinaiaknak. Minthogy az ópium a kéjvágyat kelti

fel és felette rontja az idogoket, a császár joga és 
kötelessége volt annak eltiltása. De az angolok 
nem akaiták millióikat elveszíteni és nem törőd
tek azzal, hogy a chinai faj az ópiumtól tönkre
megy. Kereskedelmi előnyük, pénzük határozott 
mindenekelőtt. Sem a kercsztyenség, sem a ger
mán fajnak magasabb erkölcsisége, melyhez tar
toznak, sem az európaiak miveltségnok nemes és 
szabad humanitása ne ni bírta eme kalmárokat  
gyi l kos  pénzvágyuktól  v isszatartan i

Hogy a chinai kormányt az ópiumkereskedés 
megengedésére kényszerítsék, az angol hadiha
jók nehéz lö vegeik kel a chinaiaknak a tengerpar
ton levő összes erődítéseiket lerombolták és hajó
kat, (alvakat, embereket pusztítottak el először El
liot, azután Pöttinger vezérlete alatt, mígnem a 
dunaiak az 1842. n.inkingi békében mindent meg
adtak, a mit Anglia követelt, nemcsak az ópium- 
kereskedést, hanem Honkong szigetét is és szabad 
kereskedést a partnak egyéb pontjain.“

The Lencet, angol orvosi folyóirat az angol- 
ind hadsereg egészségi állapotáról a követke
zőket Írja: Bizonyos, a kicsapongásoktól szár
mazóbetegségek annyira növekedtek, hogy 73 ezer 
katona közül több mint 24 ezer szenved bennük. 
A fele ezen hadseregnek képtelen hosszabb mar
sokul. Évenként ezer meg ezer katonát bocsátanak 
el, mert undorító betegségük v m, a melytől végre 
is az angol nép lesz megfertőztetve. — A német 
hadseregben az ilyen betegségben szenvedők száma 
2‘7, az oroszban 4'3, a trancziában 3'7, az an
gol-kelelindiaiban 44  százalék! Ez ama hadsereg, 
a melylyel Anglia „magasabb czivilizácziót ‘ akar 
a „romlott“ burok közé vinni !

— Belgium. Merminod, belga ev. lelkész ok 
tóber 15 én Nürnbergben hazája egyházi viszonyai- 
lól előadást tartván, egyebek közt igy jellemezte: 
lszákosság és tudatlanság, élvhajhászat és erkölcs
telenség kezet fognak egymással Belgiumban. A 
legridegebb hitetlenség mellett ott van a legiszo
nyúbb babona. Ily viszonyok közzé az evangyélioni 
mint megmentő lép. Még a szocziáldernokratáknak 
egyik vezére is azt mondta az előadónak: Miért 
nem jöttek korábban, elhagyott népünk jobb sors
ban volna. A belga misszióegyház, mely csak volt 
katolikusokból áll, jelenleg 34 rendozett parochiát 
és 21 fiókgyülekezetet számlál. 56 templomban és 
imaterembon hirdetik az evangyéliuinot, de kony
hákban, szobákban és az utczákon is. 70 vasárnapi 
iskola áll fenn 27 ezer gyermekkel, köztük 400 
katholikus 34 lelkész, 2 evangyolista és 8 biblia 
terjosztő működik A gyülekezeti tagok vallási ko
molysága és áldozatkézsóge nagy. Hogy a franczia 
róm. katli. egyházban hasonló állapotban vannak 
mint a belgában, látható a „Le Propagatour“ ez. 
róm katholikus havi folyóiratból, mely Szt. Jó
zsefnek kultuszát űzi és félig mindig tele van e 

< szent iránti hálaadásokkal anyujtott segélyért, a 
milyen szinte vagy ezer lehet. Pl. Duval Mária 
anyja halálakor havonkét egy francot Ígért Szent 
Józsefnek, hogyha üzletében megsegítené.

Ezóta háromszor nagyobb forgalmat tesz és 
hálából 12 francot küld be. Egy fiatal leány kö- 
szönotet mond a szentnek, hogy két kérő közt 
válogathat. Valaki pörös üg3'ben a szentnek segit- 

/ ségét igyekszik megnyerni egy zsidó ellen. Fiatal 
I ember köszönetét mond a katona szolgálattól való
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megmeneküléseért, a mit a szentnek hozott áldo
zattal ért el Soha sincs sző erkölcsi oagy lelki 
segítségről, mindég csak anyagi érdekekről. Ke
gyes emberek arra kérik Szt -Józsefet, hogy nekik 
utjokban álló embereket láb alól eltegye és csak- 

’ ugyan hirtelen halál éri őket Millió, meg millió 
franc jut igy ezen és más lapok intézőinek kezébe. 
„Mint Luther idejében' — mondja az Alig. E \  
Lutherische Kirchenztg — ..ina is minden lelki 
dolog kapható pénzért eme országos vásáron és a 
lelki életnek külsőies felfogása ki nem irtható, mi
vel az önző papság nem akadályozza, hanem még 
előmozditja.

— Olaszország. J1 waldensek száma 1898 ban 
3 . ezerre rúgott. Sajnos, hogy hiányzanak nekik a 
szükséges iskolák, melyekkel hatásos propagandát 
csinálhatnának. szabad eoang. olasz egyház 
körülbelül 10 ezer tagot számlál, kik 22 gyüleke
zetben vannak elszórva az egész félszigeten. Ezeken 
kivül még vagy 55 ezer bevándorlott evangélikus 
él Olaszországban. Újabban az Evang. Bund azon 
fáradozik, hogy a waldensek és az evangélikusok 
lehetőleg egyesüljenek. — A Rómában építendő 
német ev. templomra gyűjtött pénzek, úgy látszik, 
még soká nem fordíthatók a kitűzött czélra, mivel 
a Rómában élő német evangélikusok egyháziatlan- 
sága és politikai tekintetek „(értsd : a protestáns 
német császárnak a pápától való felelme)" akadá
lyozzák azt. Most azonban szakadás állt be a Ró
mában élő evangélikusok között, a kiknek egyik 
része tekintet nélkül a Vatikánra és Berlinre fára
dozik gyülekezet alakításán és a templom építésén.

A protestánsok mellett ó katholikus mozga
lom is van Itáliában, melyhez néhány ezek csatla
kozott, kik 5 gyülekezettel bírnak. Kezdeménye
zője: Monsignor di Campello, ki a római Szt-Pé
ter templomban volt kanonok s annak idején a 
püspöki methodista templomban nyilvánosan kitért 
a katholikus egyházból, anélkül azonban, hogy a 
protestantizmushoz csatlakozott volna. Hasonló szel
lemben működik 1895. óta a szicziliai D m Paolo 
Miraglia, ki exkomunikácziója előtt, mint böjti - 
prédikátor, nagy föltünést keltett, ki a pápának 
világi hatalma, a római fülbegyónás ellen, a pol
gári házasságért stb. lép fel szónoklataiban s a 
mellett „jó olasz és jó katholikus1' akar maradni. 
Az utóbbi időkben a római ev. templomokban tar
tott előadásait nagy tetszéssel fogadták.

— A búr háború és a Vatikán. Elejétől fogva 
Írja a „Der alte Glaube,“ nagy fejtörést okozott a 
pápai kúriának azon kérdés, minő álláspontot fog
laljon el a két hadakozó fél közt. Általános emberi 
érzelemek az őpolitikájánál nem jönnek tekintetbe. 
Hideg vérrel mérlegeli a körülményeket s oda lép, l 
a hol az egyházra nézve a legnagyobb haszon vár 
ható. A pápaság tudvalevőleg nagy reményeket fűz 
Angliához. Azért nagyon fel kellett tűnni, hogy az 
ultramontán sajtó nem az angolokat pártolta, ha
nem kivétel nékül egészen a pápa bizalmas orgá
numáig nagy meleséggel nyilatkozott a búrok igaz 
ságos ügye mellett. Nem is volt oly egészen ön
zetlen ezen állásfoglalás. Mindenekelőtt abból ma
gyarázandó, hogy a római egyház igen erős árt lá
tott maga előtt, mely ellen nem úszhatott és nem 
akart ellene úszni. Azt lehetmondani, hogy az egész 
európai kontinens ritka egyetértéssel Ítéli el Ang-

; liának a délafrikai szabadállamokkal szemben való 
s eljárását. Evvel ellenkezni nem lett volna oly lé- 
( pés, a melyet római okosság tanácsolhatott volna. 
) E mellettazonban még egy másik körülmény veendő 

tekintetbe. A búr államok alkotmánya szigorú kál vi - 
> nistaalapelvekennyugszik. Apolgárjogotaprotestáns 
) hitvalláshoz köti s igy zsidót s római katholikust 
; kizár az állam kötelékéből. Krüger cdnök aztmban 

személyesen mindenkor nagy jóakaratot tanúsított 
a római egyház iránt, sőt 1899. augusztus havában 

\ azon indítványt terjesztette a Volksraad elé, hogy 
az állami türelmesség elvét Transvaalban is be
hozzák s hogy a polgárjogot adják meg mindazok
nak, kik Istennek a szentirásban foglalt Ige által 
való kijelentésében hisznek. Az effeletti tanácsko
zás ugyan elhalasztatott egy évre, de a róm. egy
ház annál inkább föltehette, hogy a háború végez
tekor biztosan törvény erejére emelkedik a javas
lat, ha minél melegebben pártolja a búrok ügyét. 
Azért nagyon természetes, hogy az ultramontán 
sajtó a búrok pártját fogta s ugyanazon utálattal 
fordult el az angoloktól s Ítélte el képmutató 
eljárásukat. A számítás bevált volna, hogyha 
egy tételt nem felejtettek volna el Ez az angol 
népnek büszkesége, a melv az angol katholikusok- 
ban is él. Mindjárt a háború kitörésekor nem elé • 
gedett meg azzal az angol katholikus egyház prí
mása Vaughan kardinális, hogy a békéért esedező 
szokásos imádságokat rendelje el, hanem még to
vább ment, az angolok ügyét igazságosnak jelen
tette ki és meghagyta, hogy a brit fegyverek gyors 
győzelméért imádkozzanak. Időközben az angol 
katholikusok neheztelése a vatikáni sajtó búrbaráti 
magatartása miatt annyira növekedett, hogy általá
nosan hangoztatták a róm. egyházból való kitérést. 
Vaughan kardinális e miatt valószinüleg erélyes 
panaszszal fordult Rómához, a minek máris meg 
van az első eredménye. A jezsuita rend hivatalos 
lapja, a Voce della Verita, hirtelen kijelenti 1899. 
deczember 27-én, hogy minden római katholikus- 
nak s különösen a pápának részvéte az angolok 
mellett van. A jezsuiták nagy befo'yásánál fogva 
ez irányváltozás nem maradhat messzeható kö
vetkezmények nélkül. Hogyha nem is egyszerre, 
de mégis lassanként átcsap majd az ultramontán 
sajtó is a buroktól az angolok pártjára. A dolgok 
folyására nem fog a Vatikánnak eme eljárása sem
mit sem változtatni.

Egész jelentősége csak abban áll, hogy a ró
mai egyházpolitika szelleme ismét feltűnik egész 
Európa előtt. Világos és komoly alapelvei nincsenek, 
hanem mindent az egyházi hatalom megtartásának 
szempontjából dönt el s azért attól sem riad vissza, 
hogy ma elégesse azt, a mit tegnap még imádott.

— Portugáliában, a hol a protestánsokat ed- 
digelé csak tűrték, mostanában enyhébben kezde
nek velük bánni. Hatályon kivül helyezték ama 
törvényeket, melyek a protestánsokat kizárták a 
hadseregből s melyek nyilvános istentiszteletüket 
megtiltották. Vájjon állandó marad- e a jelenlegi 
állapot, nem tudható, mivel a róm. klérus nagyon 
szítja a türelmetlenséget a népben. Azonban sokat 
hangoztatják ez országban, hogy ezentúl portugál 
ember ne szenvedjen többé vallásos meggyőződése 
miatt. A protestáns iskolák zsúfolásig telvék, sőt 
hivatalos helyről egyike ezen iskoláknak a legjobb 
nak mondatott az egész országban



— Kjszak Amerika. A z iidnhadsereg mun
kája az éjszak-amerikai nagy városokban az utóbbi 
időben nem tett oly gyors haladást, mint azelőtt. 
Ennek egyik oka 500 tisztnek a hadsereg szerve
zésével összefüggő és abból keletkezett lemondása. 
Az üdvhadseregben eddigelé ugyanis az volt a 
szokás, hogy a magasabb rangnak, a kik minde
nekelőtt irodai munkákat végeztek, — rendes és 
jó fizetést kaptak, mig a harcztórcn működők fizó 
tés nélkül arra szorultak, hogy a kollokták és 
gyűjtésekből tartsák fenn magukat. De ezen kol 
lektákból is bizonyos perezentet az egyetemes 
pénztárba kellett beszolgáltatni ; igy ezen munká
sok jövedelme nőm volt nagy, azonban mégis 
arányban állott a magasabb, fizetett tisztek jöve
delméhez. Az utóbbi időben azonban ugylátszik, 
változott a viszony, a közönséges munkások pa
naszkodnak, hogy nem tudnak mogélni, mig a 
divisiós tisztek jövodelmo nemcsak, hogy nem 
ugyanaz maradt, de ez urak még külön kedvez
ményeket is tudtak maguknak biztosítani. Sok 
kritikának volt ezért az Amerikában különbon 
igen nagyrabecsült társulat kitéve s a kritika nem 
is fog előbb megszűnni, mig a hadseregnek köz- 
igazgatási közegei nem fogják financziális jelenté
seiket oly világosan előterjeszteni és speczializálni, 
hogy mindenki pontos betekintést nyerhet abba, 
mily összegeket fordítanak közigazgatásra és meny
nyit az evangelizáczióra. Joggal mondja az egyszerű 
tiszt: Ha én «a hitre* építsem életem fentartását, 
azt követelem, hogy a magasabb rangú tiszt állása 
is ezen elv analógiájára szervcztessék.

BELFÖLD.
— Valasz a nyílt levélre. Jánossy Lajos, rév

komáromi lelkész ur, a „Jó Pásztor“ 3 ik számá
ban, nyilt levélben felém szól azért, mivel a „tisz
teletbe! t presbyterek választását egyházában és 
megesketését komédiának neveztem lapom 1 ső 
számában. Különösnek találom, hogy a polemikus 
czikket ép egy egyházi néplapban tartotta szüksé
gesnek közölni — holott meglehetett volna győ
ződve, hogy nyilt levelét lapomban is közöltem volna. 
A nyilt levelet azon már nagyon elcsépelt frázis
sal kezdi, mintha lapom ellenséges indulattal és 
elfogultsággal viseltetnék a magyar ev. gyüleke
zetek életnyilvánulása iránt. Ezen rágalomra mél
tóságom alattinak tartom a választ és csak saj
nálkozom azok felett, kik az ily vádra, hypnoti-

álva léWn a kor uralkodó szelleme által, hall
gatnak.

A komáromi gyülekezet presbyterek ül válasz
totta a pozsonyi theologia tanárait. Egyházalkotmá- 
nyunk ilyen tiszteletbeli presbyterséget ntm ös- 
mer. Többször kijelentettem már, hogy az ily tisz
teletbeli czimok adományozása nagyon illik holmi 
kugli társaságokhoz — de nem az egyházhoz, 
melynek sohasem lehet czélja az embori hiúságot

szolgálni — A pozsonyi theol. tanáruraknak nagy 
érdemeik lehetnek a komáromi gyülekezetnél — 
de ez érdemeket nem lehet jutalmazni az egyház 
szellemével ellenkező tisztségek kreálásával. Tisz
telt nyilt levélíró ur szives volt Mát. 7, 3—5-re 
figyelmeztetni. Legyen meggyőződve, hogy én is 
olvasom a szent Írást — és a komédiás jelenetek 
elkerülése czéljából ajánlom én is Máté, 0, 2 meg- 
Bzivlolését.

Az épen a baj, hogy oly munkában is már 
áldozatotlátunk, a mely tulajdonképen kellemes szó
rakozás. Leutazni Pozsonyból Komáromba gyors
vonaton (esetleg más költségén) ott szónokolni, 
ban kettőzni ez még nem oly áldozat, a mely miatt 
ki kell eszelni különös tiszteletbeli hivatalokat. 
Hozzunk igazi áldozatot, mindent kockára téve egy
házunkért, — de lökjük félre a világias ember 
ünneplést és érdemhajhászatot, kerüljünk és gyű
löljünk minden komédiát és komédiás szerepet.

Szerkesztő.

Halálozás. Az újév folyamán is sűrűn kezdi 
szedni a halál áldozatait egyh izünk munkásai köré
ben. Meghaltak: Kubányi Lajosalsóesztergályi lelkész 
Hurtholomeides János nyíregyházi lelkész, — kik 
mindketten félszázadnál hosszabb ideig lolkészked- 
tek. E hó 17 én elhalt Bazinban Minich Dániel 
inodori nyugalomba vonult lelkész 77 éves korá
ban. Az Ur fáradt munkásait részeltesse kegyel
mének változatlan örömében.

— Kőszegi evang. diakonissza egylet jelentése 
az 1899-ik évről külön füzetben megjelent. Becses 
e füzetke már azért is, mivel benno látva egy 
keletkező félben levő diakonissa egylet leírását, 
útmutatást nyerünk arra nézve, hogy miként kell 
diakonissa egyletet kezdeményezni, megalakítani. 
Bár minden tehetősebb gyülekezet megpróbálkoz
nék a diakonissa egylet alakításával. Nagy szük
ségünk van erro épen a jolen nehéz korszakban. 
A diakonissa egyletnek jelenle/ Kőszegen fi alapitó 
és 95 rendes, 20 pártoló tagja van. Az alapitó tagok 
egyszer s mindenkorra 5U Irtot, a rendes tagok évi 
2 frtot fizetnek. Az egylet alapszabályait a gyüle
kezet presbytóriuma erősítette meg, a mi nagyon 
helyes, — miután régi országos törvények által 
biztositott jogunk az, hogy az ily egyletek nem 
szorulnak miniszteri megerősítésre.

— Jókai Mór lemondott a magyar békeegyo- 
sülot elnöki állásáról s lemondását a többek között 
igy indokolja: „De a saját testi-lelki bajomon kívül 

; ezt tanácsolja nekem magának a békeegyesületnek 
, az érdeke. Jól tudom, . . . hogy bókeegyesületünk 
: nagyszámú fölhívásokat küldött szét római katho- 

likus egy háznagyoknak és nagybirtokosoknak az 
én elnöki aláírásommal. E fölhívások teljesen ered
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ménytelenek maradtak. Miután fel nem tehető, hogy 
ezen előkelő személyiségek az elvet magát utasíta
nák vissza, rá kell jönnöm, hogy itt a lapis offen
sionis egyedül az én személyem. Megerősített engem 
ebben a rég megfogamzott tudatomban a legutóbbi 
főrendiházi ülés tenora, a hol irányadó, magas ál
lású szónok által ki lett mondva, hogy nem római 
katholikus egyéniséget nyilvános pályán elősegíteni 
a katholikus klérusnak nem szabad, sőt megaka
dályozni kötelesség. Nekem ezt az enunciációt tu
domásul kell vennem s minthogy én re fo rm átu s  
va llásu  vagyok , a konzekvenciákat le kell von
nom.“ Eltekintve attól, hogy nem mutat valami 
nagy bátorságra, egyetlen főrendiházi felszólalás 
miatt lefújni, — csodálkozunk, hogy Jókai itt re
formátus hitére hivatkozik, melyről alaposan meg- 
felejtkezett, midőn egy zsidó nővel a polgári közeg 
előtt házasságra lépett, de elmulasztotta azt előbb 
a keresztény hitnek megnyerni s aztán e g y h á z a  
á ld á s á t  igénybe venni. Pedig alig csalódunk, ha 
azt gondoljuk, hogy ő valahol kurátori vagy ta- 
nácsbirói tisztet is visel ; legalább nálunk az ilyen 
„egyházi kitűnőségeket“ meg szokták ezzel tisztelni. 
S akkor kétszeres a bűne, hogy ő, kire mint két
ségtelenül elsőrendű költőre az egész ország figyel, 
ily rósz példát adott. De ép azért nem fogadhatjuk 
el sem tőle, sem a Prot. E. és I. Laptól azt az 
érvelést, hogy az említett körök protestáns volta 
miatt gátolják őt és tevékenységét. A világbéke 
csak a keresztény elvek teljes érvényesülése által 
valósítható meg s igy mi nem tarthatjuk azt az 
erre irányuló törekvés megfelelő vezetőjéül, ki a 
keresztény elvet oly fontos kérdésben, mint a ke
resztény házasság kérdése, — megveti. Az ilyen 
h ű t le n s é g é r t  első sorban a protestáns társada
lomnak kellene az illetővel szemben éreztetni el
itélő hatását ; s mivel nálunk a protestáns öntudat 
oly nyomorúságos, azért Isten büntetése gyanánt 
kell látnunk, hogy a katholikus kereszténység végzi 
a mi feladatunkat , . .

— íi.

— Protestáns napilap. Ez a kérdés már régen 
fel volt vetve hazánkban is. Evangélikus testvé
reink a külföldön legalább részben megszabadultak 
az erkölcstelen napi sajtó nyomása alól. Dániában, 
Németországban, Francziaországban vannak már 
komoly, az egyház hitében álló férfiak által szer
kesztett politikai napilapok — Nálunk is bizonyára 
nagy szükség lenne ily lapra, mely evangélikus 
lelkiismeretességgel, igazságszeretettel szerkesztve 
legalább evangélikus közönségünket felvilágosítaná 
a dolgok valódi állásáról.

Az „Ev. egyház és iskola“ szerint most már 
van két prot. napilap is és pedig az „Egyetértés“ 
és „Magyar Szó“, ezeket kell, úgymond, pártfogolni. 
Az „Egyetértés“ nagyon furcsa múltú lap — s je-

] lenleg is, mivel egyházi ügyeinkről egy két tudó
sítást hoz, még protestáns lapnak nem tekinthető. 
Volt idő, a midőn laptársunk előbbi szerkesztője, 
melegen ajánlotta a „Pesti Hirlap“-ot, szemben a, 
„Budapesti Hirlap“-pal, mely ultramontán szellemét 
nem egyszer kimutatta, daczára annak, hogy a 
pozsonyi theol. akadémia igazgatója e lapban sze
rette közölni hazafias leleplezéseit. A „Pesti Hírlap“ 
a legliberálisabb szabadkőműves lap, a mely az 
egyházpolitikai harczoknál ez irány legerősebb szó
szólója volt.

A „Magyar Szó“ a legbrutálisabb sovinizmus 
hirdetője — s már mint ilyen sem lehet protestáns, 
mivel az igazi protestantismus az anyanyelv jogo
sultságát elismeri. De meg egy letűnt erkölcstelen 

í korszak újból életre keltése mellett harczol. Szük
sége van a protestánsokra, a prot. egyházakra, me
lyek hamis jelszavak mellett már többször engedték 
magukat politikai harezba belovalni — és magu
kat megcsalatni. A „Magyar Szó“ által egekigma- 
gasztalt férfiú alatt hozatott meg a lelkészi fizeté
seket kiegészítő törvény, — a minővel még az ab
solut kormány sem merte megkínálni egyházunkat. 
— Sajnos, hogy a protestáns közvélemény az utolsó 
két évtizedben oda jutott, hogy egyházához méltó 
orgánumot teremteni nem tudott. Hazánkban sem 
a magyar, sem más nyelvű napilapok között egy 
sincsen, mely egyházunk érdekét igazán szivén vi
selné, daczára annak, hogy mi adjuk a legtöbb 
szellemi munkást még ma is, siralmas állapotunk
ban hazánknak és népeinek.

Mi eltűrjük a nem prot. felfogást is, mig szom
szédaink sokkal ér zékenyebbek. Mi „liberálismust 
lehelő“ üres jelszavak által megtéveszteni enged
jük magunkat.

A politikai napilapoknak, bár szép számmal ta
lálhatók nálunk— általános jellemvonásuk a felü
letesség és a legnagyobb ignorantia. — Ha egyet 
elolvastunk, mondhatjuk, hogy körülbelő 1 mindel- 
ovastuk. Sokan persze ezekből merítik összes tu 
dásukat, könyveket még ha módjukban állna is, 
nem vesznek, a z  ily táplálékkal ellátott férfiak 
akarnak azután szóvivők lenni az államban és egy
házban egyaránt.

A politikai lapoktól, mig ezen magaslaton ma
radnak — legjobb, (ha az ember megőrzi ma
gát és nem engedi szemüvegüket szemére tenni, 
hanem saját szemeivel néz az eseményekre — és 
Isten igéjében keresi igazi napi olvasmányát és 
táplálékát.

—  U j  korszak. A „Budapesti Hírlap“ márcz 
17-iki számában a következőket olvassuk: „Az 
esztergomi egyházmegye egyik legexponáltabb nem
zetiségi vidékén, Modor városában Vaszary Kolos 
herczegprimás nyolezezer korona költséggel háza
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és telket vett egy apáczakolostor részére. A her- 
czegprimás, mint nekünk Írják, a városi gyermek- 
nienhelyet, a kisdodóvót és az elemi leányiskolá
kat akarja az apáezák vezetésére bízni, hogy ezzel 
Modoron a magyarság és a katolicizmus ügyének 
szolgálatot tegyen. A föpásztor atyai gondra valló 
jótékony adakozása Modoron nagy örömet kol- 
tettu. — Napról-napra látjuk, mint igyekszik a 
kntholicizmus a hazánkban uralkodó közszellemet 
czéljaira felhasználni. A főpásztor czélja csak az, 
hogy a tulnyomólag protestáns városkában apáoza 
kolostor legyen, — de tetszetősebb lesz a rom kath 
poziczió, ha hozzá jön az „exponált nemzetiségi 
vidék.“ Ezen nemzetiségi rémmel való ijesztgetés 
biztosította a liberális uralmat hazánkban két év
tizeden át, — az uralmat nemsokára átvovő „uj 
irány“ elödjénok fegyverét fogja felhasználni uralma 
erősítésére és a mi megseinmisitésünkro!

— Theologusaink és a külföld. Dr. Zsilinszky 
Mihály, bányakarületi felügyelő, az „Ev. Egyli. és 
Isk“-ban Sz ávik Mátyás eperjesi theol. akad. igaz 
gatónak adott válaszában igen hangsúlyozza a 
theologusok alapos kiképcztetését és ajánlja a kül
földi theologiai fakultások látogatását még az eset
ben is, ha nálunk Budapesten felállittatnék a theo 
logiai fakultás. Czikkél o sorral végzi: „Ha volna 
oly hatalmas tárogatóm, melynek hangja elhatolna 
minden egyes hitrokonom leikéhez, azt kiáltanám 
nekik : vigyázzatok, az egyház veszélyben van, 
gondoskodjunk első sorban apostolok neveléséről“.

Az egyetemes gyűlés 1880 óta kimondta, hogy 
legalább két évet a hazai theol. intézetekben kell 
tölteni. De ha még csak e rendelkezés mellett 
maradtak volna meg, nem volna baj: A theol. dis- 
eiplinák elosztása, a vizsgarend úgy lett beosztva, 
hogy szinte lehetetlen a 4 évi tanfolyam betöltése 
előtt külföldre menni. Külföldre menni a némot 
nyelv ismerete nélkül majdnem kárba veszett idő, 
különösen ha a theologus csak egy évot akar töl
teni kint Apáink már rendesen a német nyelv 
ismeretével mentek ki ; mert akkor már itthon a 
családban vagy cserébeadás által olsajátitották a 
német nyelvet.

A német nyelv tudása a mostani ov. theolo- 
gusra, ha csakugyan alaposan ki akarja magát 
képezni, szinte elengodhetlen feltétel. A kis dán 
luth. népnek legalább is tízszer akkora theologiai 
irodalma van, mint nekünk és mégis minden dán 
pap képes német theologiai müvet olvasni. Egy 
magy. katonai iskola igazgatójáról hallottam, hogy 
midőn egy apa bevitte intézetébe fiát azt mondta: 
„Mi itt a német nyelvet nagyon forszírozzuk ; mórt 
ámbár katonáinkat nem akarjuk elnémetesiteni, 
mégis tudjuk, hogy a német hadászati irodalom 
tudása nélkül alapos katonatiszteket nem nevelhe
tünk.“ Nálunk is a theologiai intézeteken folette

nagy súlyt kellene fordítani arra, hogy theologu- 
saink német theologiai müveket olvasni képesek 
logyenek. Ha theologusaink erre nem képesek, 
szellemi éhenhalásra vannak kárhoztatva, ha t. i. 
egyedüli táplálékuk a hires „füzetek “

Felette fontos theologiai intézeteinken, hogy 
theologusaink önálló tanulmányozásra képesitesse- 
nek, és a hitigazságokban elmélyedni kedvet nyer
jenek.

A külföldi egyetemek és egyházi élet tanulmá
nyozása csak áldással lehet theologusainkra De 
megkell könyiteni legalább annyira a külföldre 
menetelt, hogy már a második év végével tehetsé
gesebb és németül értő theologusaink kimehessenek. 
Nagyon üdvös lenne az is, ha egyes belmissiói in
tézetekbe.) tölthetnénok fél évet. Üdvös lenne az 
is, ha a már lelkészkedő papságunknak is megadat
nék a mód külön stipendiumok által külföldi tanul
mányútra. Hallót — ma nem keresik fel theologu
saink oly nagy számúi il, mint az előtt. Helyesen 
is teszik, ha Erlangen, Lipcse, Rostock Greifswald 
felé fordul figyelmük, ahol c mfessionális irányunk
nak erőteljesebb képviselőit lelik fel. Tanulmányo
zásra alkalmasabbak a kissebb városokban, vagy- 
erősebb egyházi élettel bíró városokban fekvő egye
temek.

— Pap választás. A napi lapok közlése sze
rint a Budapesten ülésező egyetemes bizottság el
vetette a dunáninneni kerület lelkészválasztási sza
bály rendeletének azon pontját, melynek értelmé
ben a választhatás feltétele az egy évi káplánko
dás. Ez intézkedés nem segítene a lelkészhiányon, 
hanem inkább növelné azt. Ma is a legnagyobb 
baj. hogy némelyek, dacára arravalóságuknak és 
képzettségüknek, kénytelenek 8  évig is káplánkodni, 
nem lévén connexiójuk és rokoni befolyásuk, má
sok meg a theologai tanulmányokat be sem feje
zik, már is paroehiába ugranak. Ez azulán sok em
bert el is riaszt a theologiai pályától. Sok állás 
megüresedik s hogy megüresedett arról értesü
lünk, de hogy mi módon és mikor töltetik be — 
suttyomban, hamarosan elvégeztetik Igazságos, 
méltányos eljárást kell tehát mindenek előtt léte
síteni — s nem lesz lelkész hiány.

Névtelenül.
Veres József ur az „E és I.“-ban ismételten 

vérig bántalmazza az „Egyházi Szemle“ munka
társait. S midőn azok egyike elé áll, nyilatkozik, 

•V. J. ur annyira megijedt a saját bátorságától, hogy 
már semmire sem akar emlékezni, ártatlan arccal 
izeni : minek avatkozik, hiszen én Szeberényivel 
diskurálok. Úgy van, Szeberényivel, de többi kö
zött rólam is, ezért tartottam én illendőnek sok jó 
akaratát órtéko szerint megbecsülni.
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Az a névtelenség! Szemeim előtt elvonulnak 
a bel- és külföldi egyházi lapok (még az Ev. Egyh. 
és Isk. sem véve ki) évfolyamai; végig tekintek a 
szak-, szépirodalmi- és napi lapok egész légióján : 
mennyi álnév, mennyi jel, mennyi névtelenség ! 
Dixi, Spectator, Quintus, Sipulus, Koboz, Skarron, 
- - ő., F., Sz., ldi stb. és annyi száz egyházi és 
világi iró — de csak sokan vagyunk a gyehenára 
valók! Én ugyan nem tartom magam méltónak, 
hogy ezen egyházi és világi jeleseink saruit meg
oldjam ; de azért — Isten bocsássa meg bűnömet — 
jól érzem magam az ilyen illusztris társaságban. 
Ennyi és ilyen példát látva magam előtt, a sok 
szitokra a bölcs arab mondásával felelek: a kutya 
ugat, a karaván halad.

Megengedem, hogy vannak olyan irók is, a 
kik legszívesebben írják — a saját nevüket; leg
buzgóbban olvassák — a saját nevüket; legki
sebbke cikk alá, háromszor is leírnák — a saját 
nevüket; s készen várja őket a koszorú, a mely
nek szallagján ez a latin felírás díszeleg: nomina 
stultorum . . . No én ezekkel semmiféle biztatásra 
versenytfutni nem fogok. Előttem az aláírás édes 
keveset jelent, a tartalom és forma, az minden. 
Jól megirt, tartalmas cikk alatt a legkisebbke jel 
is nagyot je len t; gyarlóság alatt, a koronás név is, 
a legsötétebb névtelenség. V. J. urnák hagyva a la
tint, én a magyar közmondással tartok: jó bornak 
nem kell cégér; jó cikk alá, nem okvetlenül szük

séges az aláírás.
Hogy nyilatkozatomat egyik sorban nagy me

részségnek mondja, a másik sorban, hogy semmi 
bátorság nincs bennem. Hogy egy helyütt kijelenti, 
miszerint jól ismer, bemutatkoztam nála személye
sen és levélben is saját nevem alatt; s pár mon
dattal arébb meg azért korhol, miért nem mutat
kozom be, mint tisztességtudó emberhez illik: ezt 
én rósz néven sem veszem tőle. Az ilyen apróbb 
botlásokat én ellenfelemnek is meg tudom bocsá
tani, de „a nagy közönség“ az ön szavai után nem 
igen fog tudni eligazodni, hogy én nagyon merész, 
vagy nagyon bátortolan vagyok-e? hogy bemutat
koztam-e, vagy nem mutatkoztam be?

A sok szép titulus közül, a melyekkel a főespe
res ur legtisztességtudóbban elhalmozott, a „kétkula- 
csosság“-gal ismételten is megkínál, szintén tisztes- 
ségtudóan, még pedig azért, mert a „mi lapunkba is 
Írogatott.“ Igen is írogattam, megjelenése óta, igen 
sokat, talán többet, mint annak mostani szerkesz
tője. De Írogattam én sok más lapba is, s ezen a 
czimen s ily értelemben elvárom a főesperes úrtól, 
hogy legalább is 15 kulacsosnak mondjon engem“

S végül midőn már mindennek elnevezett — 
előhozakodik a szarvasi papválasztással. Ez ugyan 
sehogy sem tartozik ide, de ha már hajánál fogva 
ide vonszolta, ne vegye zokon, hogy én is hozzá
szólok.

Nem kétszer, hanem háromszor kerestem én 
fel főesperes urat személyesen. Egyszer a kilencz- 
venes évek elején, de akkor nem volt Szarvason 
papválasztás. Másodszor 1898-ban október végén, 
a mikor feleségemmel, kis fiammal meglátogattuk, 
szolnoki, szarvasi, orosházi és csabai rokonaimat 
s ismerőseimet Ekkor se volt üresedés'Szarvason, 
de ha lett is volna, se főesperes urat, se kedves 

j családját nem találtuk otthon. Harmadszor 1899-ben.
Ekkor otthon találtam ugyan, de egyetlen egy szó- 

: val sem kértem, hogy engem Szarvason jelöljön, 
támogasson, vagy ajánljon. És erre tanúim is van
nak, mert nem voltam egyedül.

S midőn a látogatás után rokoni körben kér
deztek : miért nem kértem fel mindezekre a fő
esperes urat ? azt válaszoltam ; azért, mert a szarva
siak magok választanak magoknak papot. Ha az 
egyház jelöl, bele megyek a küzdelembe, de a fő
esperes jelöltje ott bukásnál egyebet nem remélheti. 
Tehát sem első, sem második, sem harmadik láto
gatásom alkalmával nem kértem a főesperes urat 
arra, hogy engem Szarvason ajánljon vagy támo - 
gasson. S miután ön mégis ezt állítja : tudva hirdet 
valótlanságot.

A szintén felemlített levelemre majd azután 
válaszolok, ha azt szó szerint közzé teszi. Nem foly
tatón tovább, nem fogok visszaélni ferde helyze- 

; tével, a melyet maga számára teremtett. Csak azt 
jelentem ki, a miben tudom Veres József ur is 
velem egyetért, hogy nem a Szeberónyivel folyta
tott „eszmecserébe“ avatkoztam bele :nem a szarvasi 
választás (ebben ön a legártatlanabb ember ezen a 
világon) miatt nyilatkoztam : hanem hogy azt a 
sok szitkot és becsmérlést, a melyet felém szórt, 
elhárítsam magamtól.

A „nagy közönség“ pedig, a mely ismeri Veres 
\ Józsefet, legyen nyugodt, ismeri —gy-t is. S én 

nyugodtan bocsátom az ügyet Ítélete alá, mert tu
dom, hogy a miatt az Ítélet miatt, nem az én or- 
czám lesz veres. —gy.
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Budapest, VII. Rottenbiller-utca 12. sz. küldeni.

MAJBA VILMOS
' vallástanár.

Békés-Csabán nyomatott a „CORIVNA“ könyvnyomdában 1900.
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történetében és a kinek befolyását saját országá
nak egyházára még manapság is megérezni.

A czikk Írója, Uhlhorn apát, joggal mondja, 
hogy az egyházi élőt a lüneburgi vidéken még ma
napság is olyan, a minővé ezon fejedelem alatt lett. 
Ez nagy dicséret, ha meggondoljuk, hogy alig aka
dunk éjszaki Németországban egyháziasahb vidékre 
a lüneburginál, a hol egy Louis Harms megala
pította a hermannshurgi missziót.

Hasonlót mondhatunk Kristóf, würtembergi 
herczegről. Kristóf fia ama Ulriknak, akinek has- 
siai Fülöp szerezte vissza 1534-ben elvesztett or
szágát. Kristóf 1515 bon született s ötéves korá
ban, a midőn Ulrikot elűzték országából és Wür- 
temberg osztrák kézre került, V. Károly és Ferdi- 
nánd udvarába került, a honnét 1582-ben menekült. 
Erős evangélikus meggyőződése bosszú belső fej
lődésnek eredménye volt és a szentirás és a refor
mátorok iratainak tanulmányozásán alapult. 1541-ben 
már annyira jutott, hogy azt írhatta anyjának: Ver- 
hoff wir sollen einmal alle luttcrisch*) werden 
Nagy befolyással volt rá Brenz, különösen mióta 
Kristóf 1550-ben, az interim idejében, uralkodását 
megkezdte, a melynek végén (15(»8) a würtembergi 
egyház organisatiója befejezettnek mondha'ó. itt is 
azt mondhatjuk : das Werk lobt den Meister, mert 
ha Kristóf nem is volt egyedüli megalkotója a wür 
tembergi ev. egyháznak, minden esetre övé az 
oroszlánrész Országán kívül is sokat tett az ev. 
egyházért. A tridenti zsinatra küldöttséget menesz
tett, hogy ott az evangélikus hitvallást átadják ; e 
küldöttség neki kétezer forintjába került.

Sokat fáradozott Kristóf a franczia és az osz
trák protestánsok érdekében. Hathatósan támo
gatta különösen Trnbert és Ungnadot, a kik a szlo
vének vagy vendek között és Horvátországban is 
terjesztették az evangyeliomot. Persze, II- Ferdi 
nánd alatt e munka kárbaveszett s e nép is elve
szítette az evangyeliomot, csak a magyarországi 
vendek között bírta magát némileg fentartani az 
ev. egyház. Kristóf hű lutheránus volt. Midőn any
jának gyóntatója, Hagen, a kalvinistikus urvacsorai 
tan felé hajlott, zsinatot hivott egybe Stuttgartba 
1559-ben, a hol a lutheri tant újra megerősítették. 
Az iskolaügyért is sokat tett Kristóf. A czikket 
róla megírta az ismeretes würtembergi lelkész, 
Bossert. Lüneburgi Ernő és Kristóf mellé méltán 
sorakozik a 17 század fia, jámbor Ernő, gothai 
herczeg (Ernst der Fromme), a ki a harminezéves 
háború alatt és után fáradhatatlan buzgósággal 
rendbeszedte elpusztított országát és újonnan 
szervezte az iskolaügyet. Ha látjuk, hogy mily 
lelkiismerettel végzi e jámbor fejedelem hivatását 
s miképen fáradozik alattvalóinak idei és örök jó-

•) Ez a helyes kiejtés: lutherisch, vagy luthrísch és néni 
luthérisch.

létének előmozdításán, bizonyára be kell vallanunk, 
hogy nincs okunk ócsárolni az orthodoxia korsza
kát, a mely oly férfiakat szült.

Azonban, ha valaki azt találná mondani, hogy 
o századokban joga volt az orthodoxiának, do ma
napság már lejárta magát: erre feleletül elősorol
hatunk századunk theologusai közül nem egyet, 
a ki a tudomány és az egyház terén ogyaránt ki
váló érdemeket szerzett és az ellentáborban is ki
vívta magának az elismerést — (eltekintve egyes.

- elfogult és fanatikus liberális pártembertől).
Ez alkalomnál csak kettőre utalhatunk, a 

kiknek életrajzát az encyclopaedia jelen két köte
tében megtaláljuk. Az egyik 'Delitzsch (szül. H 13, 
meghalt 1890-ben) rostocki, orlungeni és lipcsei 
tanár, a ki az ó-szövetsógi tudomány és a sémi 
nyelvészet mezején positiv szellemű tudósok között 
első helyen állott. Kiváló volt ő azonban nemcsak 
mint tudós, hanem mint cin >or is. Rjla ellenfelei 
is csak jót mondhattak. Német egyetemeken még 
most is kolportálják az éles nyelvű Ritschl sza
vait, melyekkel ő orthodox ellenfeleit jellemezte 
— bibliai verseket alkalmazván rá|uk. Ritschl aki 
külömben nem tudott eléggé kíméletlen lenni, mégis 
D.-re nem talált más alkalmasabb bibli ú verset 
mint azt: „Íme’ az igaz izraelita, a kiben nincs 
álnokság!“ Különben D. nem volt zsidó származású* 
a mint sokan hiszik. Hogy mennyit buzgólkodott 
a zsidómisszió érdekében és hogy mikopen utasí
totta vissza egy Rohling s hason szellemű anti
szemiták hamis vádjait Izrael ellenében, az annyira 
ismeretes, hogy elég ha felemlítjük. Delitzsch az 
elsőrangú theologusok közzé sorozh itó. Talán nem 
mondhatjuk ugyan azt kartársáról, DiechhofF-vó\, a 
kit azonban mégis joggal kiváló theologusn ik mond 
az encyclopaedia. Dieckhoíf mináluuk eléggé ö$mé
retes, legalább azok előtt, a kik Rostockban tanul
mányoztak, vagy ősmerik a positiv theologiát. Ezek 
valószínűleg elcsodálkozhattak, sőt megbotránkoz- 
hattuk, midőn pár évvel azelőtt a Prot Szemlében 
a nemzeti theologia főpapjának Ritschlről szil) 
czikkében Dieckholl' nevére akadtak, a mely ott 
azt az epitheton ornanst kapta, hogy a „hírhedt 
D.“ Én nem tudom, vájjon magától Ritschtől, ille
tőleg tanítványaitól ered e ezen szeretetteljes elne
vezés — de alig hiszem — vagy csak az akadé
miai igazgatótól. De akár kitől ered az, én benne 
csak a theologiui polémia szomorú elfajulását látom. 
A ki pedig tudni akar valamit Dieckhoíf tudomá
nyos és egyházi működéséről és iratairól, annak 
ajánljuk az encyclopaediáb m D. L. Schmidt áltat 
megirt életrajzát, a mely világosan mutatja, hogy 
I). többet végzett a tudomány terén egy munkájá
val is, mint összes müveivel az, a ki őt a magyar 
protestáns világ elé mint „hírhedt“ embort állítja. 
D. már első ..Die Waldenser im Mittelalter“ czimü 
könyvével (Idol.) úttörő munkát végzett, a meny-
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nyiben elsőnek mutatta ki az u. n. „előreformáto- J 
rokról“ való közkeletű felfogás helytelenségét. 
Mivel m nálunk egyháztörténetekben s egyebütt, 
még mindig Ullmnn téves felfogása clivik, közöljük ) 
itt D-nek azon főtételeit, a melyekben igen he- ) 
Jyesen kifejti, hogy minő állást foglal el a refor- j 
matió a keresztyén egyház fejlődésében. 1. A re
formatio teljesen uj módon fogta fel az Írás igaz- l 
ságát (die Sohriftwahrheit) szemben az összes j 
előtte való tanfejlődéssel. 2. A középkori egyházi J 
ellenzéki pártok (tehát albigensek, waldensek, Wie- J 
left és a hus.-ziták stb.) nem értették meg az evan- 
gyeliumi igazság velejét és maguk sem mentek a 
római egyház tévedéseitől.*) 3. A középkori egyház 
bizonyos keresztyén igazságismerettel bírt s ez 
által relative neki volt igaza szemben az ellenzéki 
pártokkal. 4. A lutheri reformatio teljesen szakított 
a középkor hibás tanfejlődésével, de mégis meg
őrizte azt, a mi benne igaz volt s tovább épített 
azon. tCz különösen a szentségekről való tannál 
látható, a melynek történetét D. szintén alapos 
munkával megvilágította. ;;

m többi ujabbkori theologusok életrajzai kö
zül talán legérdekesebb a református Ebrardé. 
Ebrardhosszuakademiai működése alatt (1842—184-1, 
1847—I853ésl863— 1886-ig Erlangen ben, 1844—47-ig 
Zürichben) sokoldalú irodalmi működést fejtett ki 
nemcsak a tudományos és gyakorlati theologia, 
hanem a költészet és szépirodalom és más tudo
mányok terén is. Legösmeretesebb talán első müve : j 
Kritik der evang. Geschichte (1842. 31868), mely
ben Baur ellen küzd, valamint apológiája (1874. 
s. k. 2. kiad. 1878 — 80). Müveinek lajstroma az 
encyclopaediában kis betűkkel két oldalt teszen ki 
(115 sort). Ezen tudományos működése mellett 
1875-ben még az erlangeni franczia ref. gyülekezet 
lelkésze is lett. Ebrard atyja is ezen gyülekezet 
papja volt.**) A mi azonban Ebrard életét^oly ér- 
dekessé teszi nem a tudományos, hanem egyház- ; 
kormányzati pályája. 1853 ban ugyanis Speyerbe 
került, mint „consistorialrath“. A „Kurpfalz“ régi

*) Némelyek D a n t e b e n  is előreformátort látnak. A róla 
szóló hosszú müveinek tartalmát bőven ismertető czikk — San- 
dertől — világosan mutatja, hogy Dante Alighieri teljesen a 
katholikus scholastica álláspontján állott.

**) Ilyen „franczia" gyülekezet sok van Németországban, 
mióta a Nantesi edictum felfüggesztése után a hugenották ott ? 
menedéket találtak. Ezen gyülekezetek idővel nem az elnyomatás, ; 
hanem a természetes fejlődés utján lassanként németnyelvüekké 
lettek, de azért még manapság is fenállanak és megőrzik nevüket \ 
és történetüket. A lutheránus Erlangenben két igen kicsi ref. 
gyülekezet van, egy „német" és egy „franczia". Mai nap már 
egynyelvű a kettő, de azért senki se készteti őket „egyesitésre", a 5 
mint nem is késztették arra, a mikor különböző nyelvűek voltak. 
Németországban nem ütközik meg senki ezen „französ" vagy a \ 
„böhmische" Gemeinde elnevezésen és ha valaki ott azt mon- 
daná, hogy hiszen ily elnevezés ellenkezik a protestantismu? el- í 
veivel hát -  kinevetnék az illetőt. Vagy talán különbözők a pro- j 
testantismus elvei a különböző országokban ? (Ott nincs arányo- 
sitás — a mi specialitásunk. Szerk.) >

idő óta re fo rm átu s  volt (1561. óta kivéve, 
1576—1583-ig terjedő időszakot), 1818-ban azon 
részben, mely Bajorországhoz tartozik, behozták 
az uniót és pedig az absortiv uniót, mely elve
tette egyrészt a praedestinatiót, másrészt a luthe
ránus urvacsorai tant. Midőn Ebrard oda került, 
még a rationalismus uralko lőtt e tartományban és 
ezenfelül 1848 ban demokratikus sz ellemben átala
kították volt a régi presbyterialis egyházszerveze
tet. E feltette magában, hogy véget vett e siral
mas állapotnak és hivő szellemben szerkesztett 
kátét és énekes könyvet ád ezen egyháznak. Azon
kívül az ó református nem demokratikus, hanem 
oligarchikus presbyteri alkotmányt akarta vissza
állítani. A munka s ezzel a harcz megkezdődött. 
Az egyetemes zsinaton, 1853-ban, helyettesítették 
a semmirevaló rationalis tikus kátét uj kátéval, mely 
a Heidelbergi és Lutheri kátén alapult és elfogad
ták az Augustana variatát (1540) mint egyházi 
symbolumot. Volt az ellen ugyan kis lutheránus 
oppositió, azonban ezt könnyen legyőzték. Csak
hogy helyébe más oppositió lépett s ezen megtört 
a positiv unió ereje. Ezen nincs mit csodálkozni. 
Az unió képtelen a felekezet elleni negatív proiestan- 
tismus legyőzésére. Az uiió emberei, a mennyire 
positivok, nem akarják a hitvallásokat kirekeszteni, 
az egyházból; de hát éppen az unió ássa alá a 
hitvallások tekintélyét az által, hogy érvénytelenné 
teszi a váltanokat. A positiv unió itt megáll s azt 
mondja : a mennyiben a lutheránus és a refomátus 
hitvallások ellenkeznek, érvénytelenek, a mennyiben 
pedig megegyeznek, érvényesek. Csakhogy a negativ 
unió hívei erre rá nem állanak, hanem, igen helye
sen, igy okoskodnak : Ha a hitvallás az urvacsorai 
tanban érvénytelen, hát miért legyen érvényes a 
Krisztus istenségéről szóló tanban; mi elvetjük az 
egyiket, úgy mint a másikat.

Kétségtelenül az utóbbi irányzatkonsequensebb, 
mint az első és azért ha harezba elegyednek, rend
szerint a negativ unió győz a positiv unión. Utóbbi 
csak ott vergődhetik túlsúlyra, ahol még az unión be
lül is erős lutheránus felekezeti áramlat áll mel
lette, mint p. o. Poroszországban. Pfalzban E. el
némította az által, hogy megrendszabályozta a lu 
theránus oppositiót és azért nem kell csodálkoz
nunk, hogy végre kénytelen volt hátrálni a nega
tiv liberális oposotió ellenében. Mi legalább nagy
részt ebből és általában unionistikus álláspontjá
ból magyarázzuk e harcz kimenetelét. A czikk 
írója, Müller, erlangeni ref. theol. tanár, természe
tesen ezt nem veszi tekintetbe s inkább annak tu 
lajdon itja E. kudarczát, hogy a consistorium több 
taktikai hibát követett el, igy a demokratikus 
1848-ki választási szervezetet helyesitették a régi 
(1818 évből való) szervezettel — és annak, hogy a 
bajor kormány utoljára is cserben hagyta E.-ot. 
Ez némileg igaz. De ugyanaz történt a r,ijnánin_



néni Bajorországban is HarLesz alatt. Ott is a li- 
beralismus felkelt az egyházi restauratió ellen és 
Ilarlesz nem bírta keresztülvinni mind azt, a mit 
tervezett. I)o azért mégis az egyházkormányzat 
ott megmaradt a lutheránus felekezeti irányban, 
mig Pfalzban és hasonlóképen az uniált Mádon- 
ben a liboralismus teljes uralomra vergődött. A 
folekozeti irányzatot nem bírta legyőzni a negativ 
protostantismus, de a positiv uniót igen. És mégis 
E. is volt olyan ember, mint Ilarlesz Nem az ő 
személyét, hanem elveit és irányzatát kell okolni 
kudarcza miatt.

De lássuk közelebbről aharczlefolyását. Eleinte 
a mint láttuk, sikerült a restauratió. Elfogadták a 
Variátát, az uj kátét és helyreállították a régi vá
lasztási szervezetet, a mely által a lelkészek a zsi
naton többségben voltak. Midőn azon uj és pedig 
jó énekcskönyv behozatalát tervezték a régi 18*23- 
ból való gyarló rationalistikus gyártmány helyébe, 
nagy agitatió keletkezett Ez azonban nem tévesz
tette meg E.-ot és a consistoriumot; a zsinat 1857- 
ben elfogadta 4) szavazattal fi ellenében az éne
keskönyvet, 1859-ben elhatáiózták, hogy az isko
lákba mindenütt be kell azt vezetni. Az ellenagi- 
tatió gyűléseket tartott, feliratokat küldött a kor
mányhoz ésa királyhoz, l ’tóbbi azonban még tfcMit) ban 
az egyházi férfiuknakazt mondta: „Seien Sie ganz 
ruhig; dass sanktionierte Beschlüsse einer Gene- 
ralsynode umgestossen werden, daran ist gar nicht 
zudenken.“ Es nemsokára még is megtörtént. Egy 
jogász — Umbscheiden — irata megváltoztatta a 
helyzetet Kifejtette, hogy érvénytelen a zsinat, 
mert nem az 1847-iki. hanem az 1 8 I8  iki választási 
szabályzat alapján keletkezett. Es ekkor a kormány 
engedett, engedett az énekcskönyv kérdésében és 
helyreállította a 48-ki választási szabályzatot Igv 
a liberálismus jutott többségre az uj zsinaton. E 
tervei meghiúsultak és ő, a ki mint jellemes fér
fiú nem akart p iktáln ia hitetlenséggel és az egy
házban a majoritás olvét ei nem ősmerhette, in
kább lemondott állásáról, minthogy engedett volna. 
Az ő eljárása megszégyenítő példa azon egyházi 
férfiak számára, akiknek az elve : „Ich kann auch 
anders“ és e szerint a világhoz alkalmazkodnak, a 
helyeit, hogy szembe szállnának a világgal 

( fo lyt,  köv.i

É l e t k é p
a gör. kel. orosz egyházból.

te rm észet  után rajzolta : S w o n k o f f  A.
II. (Vége.)

A báró ezalatt csak nehezen tudott megnyu 
godni. A harag lelohadt; most tanácsot tartanak » 
hogy mitevők legyenek.

„így már tovább nem járja, ez a pap szem
telen lesz. Már régóta hajtogatja a paraszto
kat s rontja a békét, most még ellened és 
ellenem is fellép, ránk tör saját házunkban, már 
nem vagyunk biztonságban saját falaink között. 
Végeznünk kell vele. Bepanuszlom. Pusztuljon 
innét."

„I gyan légy inég türelmes, kedves Sándorom, 
mond az asszony. Látod, milyen tüzes vérü, még 
javulni fog. Ha meggondolta a dolgot, bizonyára 
eljön ide bocsánatot kérni ‘

„Ez kérne bocsánatot ? Nem hiszem én soha, 
nagyon jól ismerem ezi a fe hivalkodott fanatikust. 
Ez meg nem alázza magát, meglátod. De nem bá
nom, várok még néhány napig, ha úgy kivánod. 
De ha nem jön bocsánatot kérni, úgy elmegyek 
Tambólfba a püspökhöz."

Egy hét múlik. A pap nem jón. Annál több 
panasztevő gazdasszony jelentkezik a bárónőnél, 
hogy Waszili apó nem hagy nekik békét, szidja, 
megfenyegeti őket, hogy munkát ne fogadjanak el, 
az uraságtól, hogy <ipró bajaikkal, szükségükben 
ne menjenek az urasághoz

A báró befogat s trojkájával (hármasfogat), 2 
óra alatt 3U werst-nyi (kilometer) utat tesz a 
vasúti állomásig s este ott van a helytartó szék
helyén, Tamboffban. Más nap reggelén a püspök
höz megyen, bejelentik s rögtön fogadják. Régi 
barátok ók, nem egy kedélyes parthie Whistet ját
szották egymással.

„Vau szerencséin E ninentiádat alázattal üd
vözölni."

„.ló reggelt, jó reggelt, kedves Karlovitsch 
Sándorom. Hogy van ? Mi jót mivel? Jól érzi ma
gát, még nem is öregedik? Nagyon örvendek rajta. 
S az igen tisztelt Warwara Feodorna, ugyancsak 
jó egészségben ? Eljön le kérem, isten hozta ! Csak 
nem jött valami hivatalos teeudóben, mivelhogy 
olyan korán keresett fel ?"

„De igen, Eminentiád, hivatalos teendők! S 
pedig igen kellemetlen ügy, engedje elmondanom. 
Kénytelen vagyok Eminentiádai segítségért meg
keresni."

„Segítségért? Nemde tréfálni tetszik, ember, 
lehetnek én segítségére? A nagy Isten megsegéljen 
mindnyájunkat Nos hat,mi van? Kérem, beszéljen 
nyíltan “

„Nagy sajnálatomra panaszt kell emelnem a 
mi falunk lelkészére, Waszili apóra."

„Waszili apó, várjon csak, nem e az az ősz 
fejű piros orrú öreg, mi ? Ostobaságot követett el, 
megint kelleténél többet ivott, ugye?

„Nem, Eminentiád, a mi öregünk meghalt, az 
Isten nyugtassa! fiatal ember ez, csak három éve, 
hogy Iwanowán van s már is sok Többet nem 
maradhat. Igen igen kérem, Távolítsa el onnan; 
meg nem férünk igy ?



54

„Hogy-hogy, oly hamar? Már most megunták? s 
Képzelem, persze, a fiatalság könnyelmű, szeret 
mulatni. A kamasz már is megizlelte a pálinkát, 
ugy-e? Előfordul az, sajnos. Bűnösök vagyunk \ 
mindnyájan. De talán segíthetünk még, ha jól j 
megleczkéztetjük, nem gondolja, hogy ez segí
teni fog.“

„Engedelmet kérek, Eminentiád, nemiszik egy 
cseppet sem. Ha pálinka ivó volna s egyéb semmi, 
még ezt eltűrném, ha csak túlságosan nem űzné. ; 
Az ő előde, Péter apó, tudja, e pontban szintén 
nem vette szigorúan, estefelé rendesen kicsit tán
torgott, de azért jó ficzkó volt, egyházi szertartá 
sait szép rendben elvégezte s a néppel a legjobb 
viszonyban élt; mindentelé csend és béke volt- De 
ez a fiatal vadoncz az egész világot akarja refor
málni saját feje szerint s mindenütt békétlenséget, \ 
zavart okoz. A parasztoknak megtiltja s megkese- : 
riti a legártatlanabb örömöt is, vég nélkül dörög 
és pöröl, minduntalan hivatására és Istentől ren- j 
delt hivatására hivatkozik. Most meg gorombás- 
kodik velem és feleségemmel, ránk tör saját há- : 
zunkban, feleségem szörnyen megijedt. Hozzá meg 
fel is bujtogatja ellenünk a parasztokat, örökösen, 
beszél nekik szabadságról, felvilágosodásról, mivelt- 
ségről s hogy nem volna szükségük dolgozni, csak 
mindig olvassanak s imádkozzanak. Nem hágy 
békét senkinek; kerüli őt mindenki. Alázatosan ; 
kérek segítséget!“

„Bizony rossz dolog, amit hallanom kell! Ir- 
galmazzon, nem e nehéz időket élünk? Mijuteszébe 
a ficzkónak? Lássa, milyen rossz az, ha ilyen alá- ; 
rendelteink vannak, mindig bajt és kalamitást okoz
nak. Az egyik túl könnyű, a másik túl nehéz, az 
egyik nagyon komoly, a másik nagyon víg.“ Iste
nem, mindig szigort kell alkalmazni. De le 
gyen nyugodt, Karlovisch Sándorom, majd mo- | 
resre tanítjuk azt az embert, még alázatos lesz az 
és bocsánatot is kór, higyje el. ‘

„Bocsásson meg Eminentiád, ezt nem hiszem, j 
Sokkal büszkébb az, semhogy engedne.“

„Hogy gondolja ezt. Nem fog engedni? Hisz \ 
ez hallatlan volna. No majd meglátjuk. Ha csak- 
ugyan úgy tenne, akkor nem marad más hátra, 
mint elkergetni Inanoworól s más helyre küldeni, ] 
természetesen rosszabb helyre, azt elhiheti. Vég- 
zek én vele, neféljen s tovább csak ne nyugtalan- 
kodjék. Beszélek én a helytartóval, megvizsgáljuk 
a dolgot közösen és rendbe hozzuk. Természetes, 
hogy mindenben hiszek Önnek, kedves Karlovitsch 
Sándorom, a vizsgálat ezért fölösleges volna; de \ 
a forma kedvéért, tudja, s hogy az akták szépen ) 
rendben legyenek; különben fölülről, Pétervárról, j 
végnélküli kérdezőskődés kezdődik s a firkálásnak 
se vége se hossza. De most jöjjön, hadd reggeliz • j 
zünk, szépen kérem!“

Dornthal báró másnap reggelén megnyugtatva '

haza tér. Nehány hét múlva csakugyan megjele
nik a vizsgáló bizottság; egy ülnök és titkár a 
konsistoriumból s egy hivatalnok a tambi hely
tartótól külön megbízatással A báró panasza fel
jegyeztetik, a pap kihallgattatik, a falu legöre
gebbje s más tanuk meghallgattatnak. Megint egy 
hét múlva a báró nagy borítékban levelet kap a 
konsistoriumtól, melyben az áll, hogy Waszili apó 
vétkes, bocsánatot nem akar kérni s büntetésből 
más faluba helyeztetik a magas északon fekvő 
Archangelsk helytartóságban.

A báró örül a gyors és kitűnő igazságszol
gáltatásnak. Hasonló lévőiét kapott a pap is azon 
szigorú intéssel, hogy 2 hét múltán faluját el
hagyva, átköltözködjék. Felolvassa feleségének. 
Hangos sírásra fakad és igy jajveszékel: „Oh te 
rossz, te kegyetlen férfiú, látod, mit csináltál ! Ezt 
láttam előre. Örökre szerencsétlenné tettél mind
nyájunkat. istenem, Istenem, irgalmazz nekünk !“

„Katja, megtiltom neked, hogy igy beszélj és 
bőgj. Nem szégyenled magadat? Ha helyesen cse
lekszünk s azért szenvedünk, az csak dicsőségünkre 
szolgál s az Ur Isten jóra forditandja. Különben 
azt gondolod, hogy elmegyünk ? Eszem ágában 
sincs. Azok a vén szamarak a konszisztoriumban 
az képzelik, hogy engedelmeskedni fogok. Szó sincs 
róla. ide küldött az isten, itt maradok.“

E szavakkal földre dobja az irományt és láb
bal tapossa.

„Most hallgass hát, Kalja, itt maradunk.“
„De az lehetetlen, Waszili, nyakunkra küldik 

a rendőrséget, elvisznek erővel.“
„Nem úgy, szivem, nem úgy lesz. E lajhárok 

a hatóságban — élükön a püspökkel, nem mernek 
semmit se tenni, mert lusták, mert kerülik a zajt 
és feltűnést. Nem tudod, hogy esett a dolog Pe- 
trówkában, ahol a részeg Innohczenti apó, mikor a 
templomban azt a nagy hűhót csinálta s büntetés 
bői áthelyezni akarták — nem ment s azért béké
ben hagyták! Hát velem szigorúbban bánnának?“

Csakugyan úgy látszik, hogy Waszili apónak 
igaza van. Elmúlik az első hét, a második és har
madik. A báró ismételve küldözget s kérdezteti a 
papol, hogy mikor költözködik; szívesen fog neki 
segédkezni, oda adja lovait, béreseit holmijának 
szállítására. Feleletül azt nyeri : „Mi dolgom az 
urasággal, nem kell segítsége nem fogok költöz
ködni.“

Nemsokára rá Tambóffban találjuk a bárót 
ismét a püspöknél. „Mit tegyünk Waszili apóval, 
Emintiád? Még mindig ül a papiakban. Olyan, mint 
a tetü, nem mozdul. Daczczal s gunynyal emlegeti, 
hogy ő marad. Biztosítom Önt, hogy ki nem áll 
hatom már, az egész falu rendetlenségben, ingerült
ségben van; némelyek már hallgatnak beszédére, 
kitudja, nem-e mindnyájan tennék, ha meg nem 
tiltaná, nekik a kedvelt italt. De igy, a legtöbbje
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csak haragszik és nőm hallgat rá; némelyek már 
kerülik a templomot. Mi lesz ebből? Mikor fogja 
már kikergetni a faluból?“

A magas tisztviselő szakállát tépi. „Kedves, 
drága Karlovics Sándorom, mit tegyünk? A dolog 
régen kinoz engemet, úgy mint Önt. A ficzkó szó- 
fogadatlan Mondom Önnek, hogy már nem egy 
álmomat zavarta meg. Csak nem jöhotek magam, 
hogy kezénél fogva elvezessem. Ilát Ön nem be
szélhetné rá, hogy jószántából távozzék?'

„Arra nem is gondolok, Eminentiád; ő mindig \ 
daezosabb lesz Már most haeretikusnak, antikrisz- 
tusnak nevez engemet. Önnek parancsa és ítélete 
felett csak gúnyolódik Pedig az Ítélet már régen jog 
erős, mért nem hajtatik végre? Mért nem kény
szerítik őt engedelmességre?“

„Jaj, ha ez olyan könnyű volna, barátom; 
hiszen a helytartótól katonaságra volna szükségem.
S képzelje csak, milyen botrány volna ez! A mi 
szent, igaz hitü egyházunkban! A szent hivatal 
előtt megszégyenittetnék S a helytartóval ép most 
nem vagyok a legjobban; a limitkor bosszús lett 
ram, nem fog katonaságot vagy rendőrséget kiren
delni; a nemleges válasz veszélyének som akarom 
magamat kitenni. Mit csináljak?“

így folyik a beszéd még egy ideig. Csak nagy 
nehezen rejtegeti bosszúságat Karlovitsch Sándor.
A ház kapuján kívül azonban néhány nem díszes 
jelzővel illeti a szent férfiúi. Haza is tér, úgy a 
a mint jött. Csupa bosszúság és méreg a házban 
és laluban. Egyszerre a bárónéuak szerencsés ö t
lete támad, a melylyel férjét határozatra bírja . 
„Többször mondtad, hogy szeretnéd viszont látni 
a fő adjutánst Pétervárban Hat nem tehetnéd, most 
egyúttal a nagy ur segítségével elérhetnél valamit 
ez ügyben, talán u legszentebb synodusnál vagy 
Isten tudja hol?“

„Úgy úgy, szivem, nem volna rossz dolog, 
magam is már gondoltam rá. De hát ez pénzbe, 
sok pénzbe kerül ; képzeld csak az a borzasztó 
hosszú u t ! S a szántók nem állanak úgy, hogy 
kilátásom volna téli tárczára. Nem szánhatom rá 
magamat.“

S még is rá száma magát. Hiába, kellemes 
a nagyvárosi életet ismét megkóstolni s a hosszú 
falusi magány után szórakozni s régi ismeretsége
ket megújítani. A fő adjutáns, egykori pajtasa 
tárt karokkal fogadja. Rá is törnek nemsokára a kel
lemetlen ügyro, a moly ezúttal Pétervárba hozta.

„Oh kedvesem — mond a generalis nevetve, 
mit nyugtalankodsz ilyen csekélységen ? Ilyen ap
róságot kézmozdulattal tisztába hozunk, készen 
tartjuk az orvosságot ilyen kispápák számára "

„Csakugyan gondolod ? Kihez forduljak, talán 
a inetropolitálioz, a kit személyesen ismerek.'

„Nem úgy, ez nulla, ettől csak kegyes frá
zisokat nyerhetnél.“

I „Akkor hát a legszentebb synodus elé kell 
mennem. De hogyan csináljam azt?“ Isten ments? 
Az sem vinne célhoz. Hiszen csak ülnek a főtisz- 
tolendő urak, püspökök és archrimandriták, s úgy 
tesznek mintha mindenható szentek és egyhízkor- 
mányzók volnának. Tényleg minden dologban csak 

azt lesik, mit fog a főproourator mondani, arra 
igent és ament bólintanak s a dolog meg van.“ 

„Vagy úgy, a tőprocurator, az ismeretes Min
denható, a kinek a császár mindenben enged, a 
kitől reszket egész Oroszország, a kiről beszél egész 
Európa ! De fog ez törődni az én ügyemmel?“

„Nem, azt nem tenné, sokkal fontosabb oka 
van p. o. a nyakas finneket megalázni. O kormá
nyozza az egész birodalmat. H it ilyen apróságokkal 
nem törődhetik ; de van segéde, nem ismered ?“

„A titkos tanácsost? Nem, azt személyesen 
nem ismerem. De te ismered, nem mutathatnál be 
nála?“

„Természetesen, hogyne ismerném. De köz
tünk legyen mondva, nem szeretem, ha dolgom 
van vele, mert állása a társadalomban nem valami 
magas; de okos, azt mondhatom, olyan okos, hogy 
sikerült neki, a foprocurator engedelmes szolgájá
nak, elfelejtetni azt, hogy elődei, ép úgy mint a 
tieid is, a balti tartományokban németek és luthe
ránusok voltak. Jog és igazság nála nem sokat 
nyom, de ismer engemet, sőt hálával is tartozik 
nekem s bizonyára tetszésemre tesz. Ne veszteges
sük hát az időt; rögtön a távbeszélőhöz megyek.“ 

Úgy is tesz. A titkos tanácsos kéreti a bá
rót, látogatná meg őt holnap a megállapított 
órában.

„Igen kellemes Önt látnom, Djrnthal báró. 
Un Livlandból jön. Szerencsés leszek Önnek szol 
gálatot tehetni. Mi tetszik?“

„En a tambóffi helytartóságban lakom, Ex
cellent iád. földbirtokos vagyok iwanowoban s kény
telen vagyok a falusi papot Önnél bepanaszolni.“ 

Helihtó jelentést tesz. A tanácsos végig hall
gatja aromozdulat nélkül, csak egy iv papirost tesz 
maga elé.

„Ügyetlen história ez. Bizony ezek az apók 
néha tüzesek, még fiatalok. Nem értik állásukat, 
a seminarium búi minden nemű szabadságeszméket 
hoznak s felejtik, hogy a papnak mindennekelőtt 
engedelmeskednie kell. De még megtanulja, biz
tosítom Önt, elbánok én vele hamar.“ — Tol
lat fog.

„Engedehnet kérek. Exoellentiád, szól a báró, 
valószínűleg vizsgálatot akar rendelni; engedje 
meg az észrevételt, hogy a vizsgálati jegyzőköny
vek a tambóffi konsistoriumban fekszenek. Talán 
szerezhetne* másolatot."

„Fölösleges az báró; az Ön jelentése kielé
gítő s többet ér egy vizsgálatnál. Kurtítani kell az 
eljárást Csak a tambófi helytartónak irok. A le-
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velet el is viheti mindjárt s az ügy evvel véget ért. ,
A tanácsos ir. Még egyszer félbeszakítja őt 

a báró: „Bocsánatot, Excellentiád, a mi Waszili 
apónk olyan önfejű, hogy Írásbeli parancsnak ; 
aligha fog engedelmeskedni.“

„Sohase aggódjék! Mondom Önnek, hogy 
rögtön szót fogad. Lássa, azt írtam, hogy kény
szeríteni kell őt legkésőbb 3-ad napon a parancs 
vétele után a falu elhagyására és Archangelsk 
tartomány felkeresésére. Még csak nehány szót 
Írok hozzá.“ (írja s olvassa:) „Ha 3 ad napon még 
ott volna, akkor csöndben elfogják a rendőrök és 
a susdali kolostorba viszik.“ Úgy, ennyi elég. 
„Tudja talán báró, milyen kolostor az? Az ember j 
könnyen bejut, de még senki sem jött ki. Nos, meg 
van elégedve?“

Csak néhány napig időz még a báró Péter- : 
várott. Szép ugyan a gazdag, tarka élet; mulat j 
Ságban nincsen hiány; nap-nap után van Diner, ) 
Souper, este színház egyik szép szigeten vagy 
hangverseny a pawlowski Vauxhallban. A gene- 
rális olyan előzékeny, bevezeti őt mindenütt az 
előkelő társaságba, s hallani sem akar a sietős 
hazautazásról. De a báró nem nyughatik ; ki tudja 
mit mivel az a fanatikus ott lent a faluban, a sze
gény bárónét még ijjeszíhetné. Dornthal hazatér, 
miután Tamboffban beszélt a helytartóval s sze
mélyesen átadta neki a titkos tanácsostól kapott 
levelet

Harmadnapon az iwanowói papiak üresen áll 
Waszili apó az éji homályban elutazott. Csak egy 
szomszéd a faluban látta mikor a siró zokogó asz- 
szonnyal s a rívó gyermekkel beszállt a posta 
kocsiba. Milyen dolga lesz a zord északon, a még 
nyomorultabb faluban ? Búcsút fog mondani za
varos szabadság- és reformeszméinek ? El fog 
parasztosodni erőt.telen s élettelen resignatioban, í 
miként a legtöbben ? Vagy talán ő is, mint száz | 
hivataltársa, a pálinkában fog vigaszt keresni ?

• IRODALOM.
— Miért nincs több eredménye prédikálásunk-

nak ! Irta dr. Warnedt Gusztáv, fordította Paulik  
János, ev lelkész, főv. vallástanár. Külön lenyo
mat a Prot Egyh. és isk. lapból. Budapest, Kókai t 
Lajos kiadása 1899. Ara 30 krajczár.

Paulik ezzel igen magvas, reánk nézve sok 
tekintetben tanulságos műnek sikerült fordítását j 
adja, melynek gondolat menete röviden a követ- \ 
kező: Szerző mindenekelőtt konstatálja, hogy am i 
igehirdetésünkből az Isten ereje hiányzik, daczára 
annak, hogy forma-tökély, szellemesség és a tex- \

tus felhasználása tekintetében a mai homiletikai 
produktumok fölülmúlják a régi idők ilyetén mun
káit. Ennek okát főleg abban látja, hogy az Isten
országa érdekében folytatott munkában saját erőt
lenségünket, ha elméletileg el is ismerjük, belső
leg át nem érezzük (v. ö. Ján. ev. 15,5) a minél 
fogva imádságunk is nélkülözi a szükséges hitet, 
Még a legkiválóbb szónokok is mellőzik azt, a mit 
Tholuck mondott egyszer a szerzőnek: „Azt aka
rom még Önnek elmondani, hogy mit teszek én, ha 
a prédikáczióra készülök. Először is térdre vetem 
magamat és kérem az Istent, hogy mutassa meg 
nekem azt ajtócskát, a mely a textus életébe ve
zet.” Külső törvények által e hibákon nem lehet 
segíteni, hanem csak belső reformokkal, a melyek 
szerint első sorban szükséges, hogy mi prédikáto
rok komolyan az „írásban élni“ törekedjünk. En
nek elérésére pedig mindenekelőtt több irástanul- 
mány kell és pedig oráczióval, meditáczióval és 
tentáczióval, hogy az Isten igéjét, mint az élet igé
jét bensőleg sajátítsuk el. Elet csak istenigéből 
fakadhat s csak abban a mértékben fogunk általa 
életet kelteni, a milyenben mi magunk vagyunk 
képesek az élet igéjébe vezető ajtót megtalálni 
s leinyitni'.“ A következő kellékeket Blumhart, 
lelkész, ezen megjegyzése nyomán fejtegeti szerző: 
„Tudnod keli, hogy minden emberi szívnek is 
megvan a maga ajtócskája s ahhoz is meg kell 
a kulcsot találnod.“ E czélból emberismeretre van 
a prédikátornak szüksége, melyet a következő három 
utón szerezhetünk meg: a szentirás pszychologiai ol
dalának tanulmányozása, saját szivünk vizsgálata 
s azokkal az emberekkel való érintkezés által, a 
kik között élni s a kiknek prédikálni hivatásunk. 
A mit szerző a harmadik pontról mond (16—18. 
o ld) azt nagyon ajánljuk különös megszivlelésre 
azoknak, kik német és tót lelkészeknél hibáztatják, 
ha népük gondolat és érzelemvilágát alapos tanul
mányozás tárgyává tevén, maguk is annak sajátos 
géniuszának hatása alatt állanak s nem viselked
nek idegenül vagy közönyösen népükkel szemben. 
Warneck itt azt mondja a német protestáns lelké
szekre vonatkozólag: „Tény az, hogy daczára az 
egyetemes papságról szóló tanunknak s a papi ál
lásnak karakter indelibilisévei szemben elfoglalt 
álláspontunknak : a protestáns prédikátorok s gyü
lekezeteik között sokkal nagyobb válaszfal emel
kedik, mint a róm. klérus s az ő hívei között. 
Jl mig pedig többet nem élünk a nép között s a 
néppel, addig nem is számíthatunk arra, hogy 
reá nagyobb befolyást gyakoroljunk•“ Erre a for
dító megjegyzi: „Náiunk talán még sem igy áll a 
dologé' Mi azonban azt hisszük, hogy mi reánk, 
hol a lelkészek közül sokan, ha a hivatalba lép
nek, még csak igen gyöngén bírják a népnek nyel
vét s hol a lelkészek családjukban sokszor kizáró
lag mást, mint a gyülekezet nyelvét használják.
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Warneck szavai még sokkal inkább állanak, mint 
a németbirodalmi lelkészükre, ha ezt nőm is akar
juk magunknak oly őszintén bevallani, mint W. 
teszi. Tárgyalva vannak ezután ama hibák, melyek 
nagy mértékbon hozzájárulnak sok mai prédikáczió 
hatástalanná tételéhez s azért korülendők : a frá 
zis, az abstrakczió és a dogmatizálás (2 1  old. s köv.) 
Idézünk ebből egyes jellemző mondásokat: „Nin
csen olyan erős méreg, a mely a lelk i é letet oly 
biztosan és gyökeresen megölné, mint a szt. dol
gok te le tt frázissá le tt beszéd /“ Legnagyobb a 
veszély, hogy a pap frázist használjon a temetési 
beszédeknél, melyekről W. igy nyilatkozik : „Saj
nos, ma már úgy szoktak beszélni, hogy: „te
metési beszéd , hazug beszéd". Hallhatni olyan 
temetési beszédeket és pedig nemcsak a ra- 
czionalisztikus lelkészektől, a melyeknél az em
ber igazán nem mer (eltekinteni, mert attól lél 
hogy a jelenlevők arczáiól a halottra pazarolt 
dagályos dicséretek tagadását fogja leolvasni. Az 
emberek persze az ilyen „boldoggá avatásokat “ 
nagyon szívesen veszik, — de no ámítsuk magun
kat ! — igaz az is, hogy mi az ilyenek által hite
lünket játszuk el.“ — „Minden korholó szó frázissá, 
ralik, mihelyt mi magunk nem törekszünk komo
lyan arra, hogy az általunk kárhoztatott hi
bákat leglább a mi saját életünkből s házunkból 
kiküszöböljük*. — mit ember maga még át nem 
élt, arról ne beszéljen /“ Az abstrakcziót leküzd
hetjük a hasonlat, a velős sentunczia, valamim 
illusztrációk ( — az egyházi és világi életből vett 
különféle történetek, saját és idegen élmények jel
lemző mondások stb.) alkalmazása által. A dog
mát izálásról egy ebek közt igy szól: A prédikáczió ban 
nekünk mint Krisztus hittoalóiuak kell beszélnünk, a 
kik ahit nagy titkait megdönthetien iyuzsá gkent hir
detjük; de nem mint dogmatikusoknak, a kik azo
kat fogalmak szerint bonczolgatják; vagy mint 
apob'getáknak, a kik azokat minden képzelhető és 
képtelen kételyek ellen védelmezik. így egy hús 
véti beszéd pl., a mely azzal bíbelődik, hogy a 
hallgatóknak bebizonyítsa, hogy Krisztus csak
ugyan feltámadt halottaiból, — ép úgy el van hi
bázva, mint az a karácsonyi beszéd, a mely Krisz
tusban az Isteni természetnek az emberihez való 
viszonyáról theclogizál.“ A hittani fejtegetések 
mellett nem szabad elfelejtkezni a velük össze
függő ethikai pontok kellő kiemeléséről sem (.Ián. 
7,17), úgy azonban, hogy a rideg moralizálást ko
rüljük. Itt is konkretek legyünk, ne feszegessük 
doktrinär módon, folyton csak az általános bű
nösséget, hanem gyakrabban prédikáljunk spe- 
eziélis kötelességekről, specziális erényekről, 
specziális bűnökről. — Végezetül hangsúlyozza, 
hogy a prédikátor egyénisége által adjon nyo- 
matékot beszédénok, mert „a prédikátor élete 
a nép evangéliuma“ ; legyünk ne csak prédikáto

rok, hanem gyülekezeteink igazi lelkipásztorai is 
a kik a cura pastoral ist szorgalmasan gyakorolják 
s a hívek t e s t i  jólétéről való gondoskodást sem 
mollőzik. Barátai, vigasztalói s támogatói legyünk 
főkép a szegényeknek, betegeknek és elnyomottak
nak s az irgalom müvei által legitimáljuk magun
kat az Üdvözítő igaz követőinek, ki tudvalevőleg 
„kescrülto a sokaságot.“

Mindezekkel talán igazoltuk a műről mon
dott fontebbi ítéletünket s csak azt kívánjuk, hogy 
minél többen olvassák azt haszonnal és áldással.

—ny.

— A „Oyámlntézet4* f. é. márcziusi számában 
ismét a következő jellem ző  szólamokat olvassuk : 
„A beigtatási ünnepély“ rendkívül fényes volt. .  . 
azzá tették különösen az e gyűlésen elhangzott ra
gyogóbbnál ragyogóbb ünnepi beszédek sokasága. 
Az első beszédet Gyurátz püspök mondotta, kinek 
ekesszóldsa nem egyszer a keleten feldicsért Chry- 
sosthomust juttatta őszünkbe.“ „Erre következett 
az uj felügyelő (Ihász Lajos, a dunántúli egyház- 
kerület világi elnökéről van szó) hatalma>* szék
foglaló beszéde, mit sokan immár nehezen vártak.“ 
„Végül az uj felügyelő ritka szép  beszédében ki
fejtette a nőnovelés fontosságát . . . Ssóltak még : 
Br. Prónay Dezső az egyetemes egyház nevében 
kedoesen és melegen, — Laszkáry Gyula a kerü
leti felügyelők nevében bátorítólag, — dr. Baltik 
Frigyes püspök a magyarhoni o. e. e gyámintézet 
nevében tetszetősen, — Antal Gábor, ref. püspök 
hatalmasan, Kolozsváry József, Vesz prém vár mogye 
alispánja rokonszenoesen, — Sült József kit* köz
jegyző a pápai rom. kath. hitközség nevében el
mondott gyönyörű beszédével általánosan nagy 
tetszést aratott Majd Mészáros Károly, Pápaváros 
daliás polgármestere adta át a város üdvözletét 
lendületes beszéd kíséretében. Végül Kund Sámuel 
esperes és Poszvék Sándor igazgató tartottak ma 
gassxárnyalásu beszédeket. Mondanunk sem kell, 
hogy az uj telügyelőnek mindegyik beszédre oolt 
egy-egy talpraesett oálasza.“ Dr. Schreiner Ká
rolyról, kit a „Gyámintózet“ szerkesztője a ma
gyarhoni e. e. e. gyámintézetnok is szeretne „kö
zelebb megnyerni,“ ogyebek közt azt olvassuk, hogy 

( tanulótársai «szép (bildschön) JIdonisnak“ nevezték 
s hogy mikor e „nagy ember“ ezelőtt két évvel a 
pénzügyi bizottságban viselt elnöki állásáról min
den szives kérés és marasztalás diczára is végkép 
lemondott, lemondását „a legnagyobb megillető- 
déssel, hogy ne mondjuk: az aggodalomig fokozódó 
lehangoltsággal fogadta egyházkerülete.“ Sapi
enti s a t !
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B E L M I S S I O.
— Magdalenium. a . „T)er Friedensbotei< f. é.

4. számában a következő sorokat olvassuk : „Po
zsonyi gyülekezelünk egy egyszerű, hű tagja 1 
korona 82 fillért küldött hozzánk karácsonyi aján
dék gyanánt egy Magdalenium, vagyis bukott leá
nyok részére szolgáló menhely és javitóintézet lé
tesítésére. A bel misszió ezen ága nálunk még tel
jesen ismeretlen, bár azon betegség, melyet gyó
gyítani törekszik, az üzletszerűen űzött fajtalanság, 
sajnos nagyon is el van terjedve. Különösen a szé" 
kés fővárosunkban dúló erkölcstelenség európa- 
szerte ismeretes, ami hazánkra egyaránt megszé
gyenítő és elszomorító. De még szomorúbb és szé
gyenletesebb, hogy ezen, rossz seb gyanánt terjedő 
fajtalanság szegény áldozatainak megmentésére 
eddig jóformán semmi sem történt Németország
ban ezen amilyen nehéz, ép oly lontos munkát 
már 60 év előtt megkezdték; Fliedner, Ayeldring, 
Schlosser, Baur s mások voltak úttörői s fejlesztői, 
ö  bárcsak mi is érdeklődni kezdenénk a bűn ezen 
legnyomorultabb áldozatai iránt s megnyitnók meg
mentésökre szivünket és erszényünket! Az első lé
pést ezen a téren, ama reánk oly nagybecsű ado
mánynyal tétette meg az ur. 0 , ki a kevésből so
kat tud csinálni s gyakran egészen k s kezdetből 
nagy dolgot fejleszt, — gondoljuk csak ama 4 tal
lér és 16 garasra, melylyel Francke a hallei nagy 
árvaházat kezdte, — ha úgy akarja, ama kis ado
mánnyal fejlődésnek indíthatja a Magdalenium 
ügyet Magyarországon. Csak hitünk legyen ! Márk. 
9, 23.“ Ezen sorok hatása alatt sűrűn érkeznek 
adományok a Friedensbote szerkesztőjéhez és ki
adójához, úgy hogy eddig már vagy 50 korona 
gyűlt be a Magdaléniumra. Mi is felhívjuk reá ol
vasóink figyelmét. Egyik vagy másik talán szintén 
tehet valamit a terv népszerűsítésére s előmozdít
hatja megvalósítását adományával.

—ii.

KÜLFÖLD
— Ausztria. A birodalmi törvényszék azt az 

Ítéletet hozta, hogy a bécsi „Ed Hitsorsosok Egye
sületének,u az alsó-ausztriai helytartóságtól való 
felfüggesztése, amelyet a minisztérium is helyben
hagyott, az állami törvényektől biztosított egyesü
leti jognak megsértése volt. Ez Ítéletet azzal ok- 
adatolja meg, hogy a nevezett egyesület a „Los 
von Rom'-mozgalomban való állásfoglalásával nem 
lépte át alapszabályaiban kitűzött hatáskörét. Szív
ből örvendünk, hogy Ausztriában a bíróság ez

X esetben is a „justitia est fundamentum regnorum„ 
örök igaz elvéhez tartotta magát. — T)r. Jlhner, a 
szász lutheránus Gotteskasten főgyülésén, melyet 
február havában tartottak a Chemniízi konferen- 

; czia alkalmával, egyebek közt arról tett jelentést, 
hogy a szászországi Gotteskastenbe a múlt évben 

; 11 ezer márka folyt be az ausztriai ev. mozgalom 
I számára.

— Szászország. Lipcsében diakonissaházat 
akarnak építeni, mely egy millió márkába fog ke
rülni. Egy legújabb felhívás 90 ezer márkát ered
ményezett, úgy hogy eddig már 700 ezer márka 
gyűlt össze e czélra. Hazánkban a betegápolás ki
váló szeretetmunkáját, sajnos, még vagyonos egy- 

I ház gyülekezeteinkben is többnyire teljesen elha- 
\ nyagoljuk. Vajon mentségünkre szolgál-e majdan 

az ur előtt, hogy az államnak megfizettük a 3%-os 
betegápolási adót?

— Württemberg. Az evang. konszisztóriumtól 
kiadott jegyzékből a következő adatokat közöljük. 
Az evang. szülők gyermekeinek száma 51,377, ezek 
között 3219 vegyes házasságbeli, törvénytelen ev. 
anyáktól 5341, a mi 10 39 százaléknak fe'el meg. 
Ev. egyházban keresztelkedett 49,340 A kereszte- 

j lés megvettetett 90 gyermeknél, a kikből 15 Stutt
gartra esett. A szekták prédikátoraitól, a mennyire 
ismeretes, 39 gyermek kereszteltetett meg. A ve 
gyes házasságból származott gyermekek közül 1902 

s kereszteltetett az ev. egyházban. Evang. házasság 
I 12,221 köttetett és pedig 11,092 tiszta evangélikus 
' és 1189 vegyes. Evang templomban 11,53-' pár es- 
í kettetett, köztük 691 vegyes; 382 a meglevő jelen

tések szerint a kathol. templomban 9 pedig a szek
táktól esketteteit. Egyházilag egyáltalán nem eskü- 

I dött meg 153 pár, a kikből Stuttgartra 35 pár esik, 
a kik határozottan megtagadták az egyházi egybe
kelést. Meghalt 32,212 ev. gyülekezeti tag, kikből 

<! 27.219 temettetett el egyházilag, tehát 84%.
\ egyházi aktus nélkül eltemettettek többnyire kis 

gyermekek. A kommunikánsok összege 727,665 és 
; pedig 302,929 férfi nembeli és 424,736 nőnembeli.
I Száz-száz evangélikusra, kiknek száma a würltem- 
j bergi királyságban 1.440,240 lélek. 50 urvacsoráló,
} tehát 50‘52% esik. Az evang. egyházba átlépett 127 

lélek, és pedig 2 zsidó, 61 katholikus, 64 dissidens. 
Kitértek 134, 54 a róm egyházba, 80 a dissiden- 

< sekhez.

— Hannovera. Weingart, osnabrücki lel- 
, késznek esete a VI országos zsinaton is tárgyal- 
; tatott, hol a liberálisok a hitvallási könyvek köte

lező voltát akarták megdönteni. Azonban ez irányú 
I indítványaik majnem egyhangúlag elvettettek és 
( a zsinat névszerinti szavazással, 3 szavazat kivé 

telével (Schultz, göttingai tanár, Chappuzeau és 
Ziegler lelkész) a következő nyilatkozatot tette: 
„Az országos zsinat helyesli a konszisztoriumnak 
azon elvét, hogy oly férfiak, kik a lutheri orszá
gos egyház hitvallásaiban foglalt tanokkal nyílt 
és elv ellentétben állanak, az országos egyház 
lelkészi hivatalától távoltartassanak, illetve a hiva
talból eltávolíttassanak.“ Ez ügy tárgyalásánál — 
olvassuk egyik tudósításban — fölemelőieg hatott, 
hogy több rendbeli laikus szívből jövő, bátor hit- 
vallomást tett Krisztus Urunk valóságos, azaz testi 

1 feltámadásáról, szemben azon hamis játékkal (Falsch-



inünzcrei), melyet a „feltámadás“ nevévol űznek, j 
amennyiben az Urnák szellemi továbbéléséről 
(geistliches Fortlobon) beszélnek s ezt a „feltáma
dás“ nevével leplezhetik, amely név alatt az egy
szerű keresztyén Urunknak test szerinti feltárna j 
dúsát érti. Tény, hogy a zsinat túlnyomó többsé
gében lerázta magáról Weingurtot és elvtársait. \ 
Képzelhetjük, hogy liberális körökben menynyit > 
szónokoltak és Írtak ezzel összefüggésben az ortho- > 
doxia „középkorú türelmetlensége“ ellen Azért e s 
köröknek most nagyon kellemetlenül jön Hillmann, í 
hamburgi lelkésznok hivatalától való felfüggesztése 
a liberális „nagy konzisztóriumtól.“

Hillmann, ki liberális pap, pedig nőm sikkasz 
tott és nem követett el más botrányt, mint bogy 
bét prédibáczióban a qazdagobat nyomatébbal 
intette socziális teladataibra. A liberális „nagy 
konzisztóriuur tehát, melynek többsége bizonyára 
buzgó tagjai a mprotestűns eg yle tn ek  is, a oly 
annyira hangoztatott tnnszabndsdyot csak addig 
tartja helyes dolognak, inig az „orthodoxia* ellon 
irányul, mihelyt azonban a liberálizmus köreit za 
varja a tanszabadság nevében valamely lelkész, 
igen hamar kész őt elcsapui A liberalizmus kép- 
mutatását föltünteti különösön az is, hogy Wein- 
gartnak eseténél azt hangoztatta, hogy az ortodox 
egyház szigorú törvényszerűséggel (justizmassig) 
bánik el a lelkészekkel. Pedig tény, hogy a han
noveri konzisztorium, békés módon akarván elin
tézni az ügyet, sokat tárgyalt VVeingarttal, inig 
ellenben Hillmannt egyszerű szóbeli figyelmeztetés 
utón 3 hét múlván felfüggesztették. Ehhez már 
most hallgatnak vagy csak izén gyöngédon bírál 
jók meg a liberális lapok, kik a hannoveri kon
zisztorium ellen dühös agitácziót folytatlak a meg
sértett tanszabadság nevében. — A ki pedig azt 
hiszi, hogy a hazai liberális irány, a mennyiben 
határozottan az, mint pl. Masznyik igazgató ur, 
jobb és őszintébb, türelmesebb a külföldinél, az 
nagyon téved.

— Németbirodalom. A múlt év utolsó hónap
jaiban átalános thcologiai diskussio tárgyát ké
pezte o németbirodalmi eo. országos egyhdzab 
szorosabb össze bot te téséneb te m eze te , melyet a 
hallei fíeyseblag bocsátott közre: „Das Bodürfniss 
einer engeren Verbindung der deutschen protes 
tantischen Landeskirchen“ ez. röpiratáb.m. E sze
rint a német ev egyházak szoros jogi összekötte
tése borunb égető szübsége. részint a külföldi ov. 
németek egyházi gondozása czéljából, részint az 
evang. egyház képviselésére a birodalmi és állami 
hatalommal szemben felekezetközi ügyekbon és ró 
szint egységes egyházrend és egységes egyházjog 
létesítésére az cv. Németországban. Eme jogi kö
teléknek neve pedig ,,Sémet enangelibus biro
dalmi zsinatu legyen. Elén állana Poroszországnak 
képviselője, ki egyszersmind az ev. német császár 
képviselője is. A birodalmi zsinat, többi tagjai a 
német egyházkormányok képviselői és az egyes 
országos egyházak gyülekezeteitől választott bi
zalmi férfiak. A birodalmi zsinat mindenekelőtt a 
német külföldi diasporában, különösön a német 
gyarmatokban gyakorolná korlátlanul a közigaz
gatást, képviseleti és ellenzéki jogot gyakorolna az 
államhatalommal szemben, kiilönbon podig a német 
ev. egyházak tanácsadó közege volna. „Mert ezek
nek hitvallás, törvényhozás és közigazgatás tekin

tetében való teljes autonómiája természetese i sér
tetlen marad“. Mindazon által jogában áll majd a 
birodalmi zsinatnak, hogy „a hitoallásobra oaló 
bötelezettség értelme és mértébe* folett véleményt 
nyilvánítson és az esotleg „valób m közöset- kon
statálja „Denn die Unversehrtheit des Bekennt- 
nissstandes ist nicht im Sinne einer ßinbalsim/runy 
und Mumitiznung des historischen Bekentniss- 
standes gemeint.“

A szorosabb jogi összeköttetésnok egyik ki
folyása löszön továbbá az is, hogy minden evang. 
kandid itus, a ki valamely rendes német vizsgáló- 
bizottság előtt vizsgát tett, a birodalom minden 
evangélikus szószékére léphet, illetve mindenhol 
megválasztható vagy kinevezhető legyen. Szava
zásnál a nagyobb országos egyháznak több sza
vazata lenne, mint a kisebbnek. O-Poroszország
nak több, mint Schaumburg-Lippének. A nagy 
szövotség pedig minél előbb lépjen életbe s Bey- 
schlag reményli, hogy Poroszország, Württemberg, 
Baden, Hessen és Weimar azonnal csatlakozik is 
egymáshoz ; a többi egyház majd szintén jön, ha 
a birodalmi zsinat egyszer hatalommi lön.

Ha kérdezzük, mi vezeti Beyschlagot és elv- 
társait ilyen tervre, a felelet az, hogy nem 3gy- 
házi, hanem eső  sorbin nem zeti aspirácziók. — 
Miután 1871-ben megalakult az egységes német 
birodalom, legyen már most egységes német nem
zeti egyház K mely hatalmával imponáljon még 
Rómának is ! Hogy podig ezen töiekvés mellett 
csak az unió nyerne, az kézzel fogható, hisz' Po
roszország volna a .néunt nemzeti“ egyház veze
tője, ott pedig az 1817. erőszakos egyesítés óta el
veszítettek minien érzéket a konfessionilis egy
házak, nevezet *sen a lutheri egyház iránt.

— Afrika. Sokat megrótták már a buroknak 
a négerekkel való bánásmódját: sőt némelyek a 
jelenlegi háborúban Isten büntetését látják a bu
rokra nézve, mivel oly rosszul bánnak a benszü- 
löttökkel Most azonban a „Christian Worldban“ 
ogy angol misszionárius a következőkép Ítél o kér
désről: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy a meg
tér.tett néger is egyelőre az marad, a mi, t. i. 
nagy gyermek, a kinek a czivilizáczióval való 
visszaéléseiért a fehér ember felelős. Transvaalban 
és a fokföldi gyarmatban az a különbség van a 
feketékkel való bánásmódra nézve, hogy a brit 
területen annyi pálinkát vehet, a mennyi neki tet
szik, a minek a következménye, hogy gyorsan 
tönkre megy, gyilkosság, rablás és durva kihágás 
a Fokföldön 90"/0-ban a feketékre esik — ez az 
eredménye „a szabadságszerető angolok egészen 
más bánásmódjának“. A transvaali kormány ellen
ben egyenesen megtilto'ta, hogy a feketéknek 
pálinka adassék el, körülbelül 1 2 0 0  márka pénz
bírsággal sujtátik azon fehér kereskedő, a ki e 
tilalmat először áthágja, ismétlés esetében már 
3000 márkára rúg a birság. Ezen törvény követ
keztében Pretoriában 11 hónapi tartózkodásom 
alatt sohasem láttam részeges négert, mig a Fok
városnak utczáin oste 9 órakor csakúgy hemzseg
nek a részeges fokoiék. Transvaalbau meg van 
tiltva a négereknek, hogy este 9 órakor az utczára 
inonjonek, kivévén, midőn valamely polgár bizo
nyítványt állított ki nekik. Különben eme rend
szabály Natal ban, tehát Anglia uralma a att is 
fennáll: a mint ugyanott a négereknek nem sza-
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bad a polgárok járdáján menni, a minek oka a j 
négereknek a fehér asszonyokkal szemben való 
gyakori szemtelensége. Négy évi Dél-Afrikában \ 
való tartózkodásom alapján nem láthatom be, \ 
hogy a négereknek a brit uralom alatt jobb sor- \ 
suk volna, mint a búr köztársaságokban. Nem j 
használ semmit sem, hogy a négereknek polgári \ 
jogokat adnak, a melyeket nem tudnak használni. 
Igazságosan bánjunk velők, mint egy atya kis- \ 
korú gyermekeivel. Egyelőre még semmiféle sza- ] 
badságot nem képesek használni — eme meggyő- j 
ződésben Dél-Afrikában valamennyi angol egyet- > 
ért a burokkal. Tapasztalásom szerint azonban a 
burok jobban értik hogy keli a benszülőtteket las- 
sanként czivilizálni, mint az angolok".

— Francziaors/ág evansrelizáczióján jelenleg 
két egyesület möködik. Az egyik czime „Eoange- 
Uhus Egylet Francziaország részére.“ Ezt 183B-ban 
alapították s működése következtében eddig 24 uj 
gyülekezet támadt. Ezen egylet saját bevallása sze- 
rint 1893-ig 609 városban és 3000 faluban hirdetie 
az Evangéliumot Mig ezen egylet inkább az alliance 
jellegét viseli, addig a „Protestáns Eoangelizáczió 
EőegyleP a református egyház szülötte. Ez 1848 ban 
keletkezett s működésében mindég igen óvatosan 1 
járt el. Főfigyelmét a katholikusok között szét- 
szórtan élő hitsorsosok gondozására fordítja. Azért 
nincs is oly sok megtámadtatásnak kitéve, mint az 
első egylet mely alapszabályai értelmében „mmden > 
eszközt“ felhasznál az Evangéliom terjesztésére 
Francziaországban. De azért a katholikus közötti 
működésre is elég alkalma volt. Részben a Biblia 
olvasása következtében, részben azáltal, hogy egy 
protestáns temetésen vagy keresztelésen rész1 vettek, 
sokan protestánsokká lettek; másokat ismét a ka- } 
tholikus lelkészekkel való elégedetlenség hozott a < 
protestáns táborba. így ezen egylet egyetlen ága, 
az u. n. „Északi Egyesület,“ több mint 4000 katho- j 
likust nyert meg a protestáns egyháznak. Az evan- 
gelizáczió egy lényeges segédeszközét a „Biblia \ 
7 ársulatoh“ képezik. így a Brit- és külföldi Tár
sulat 1820 óta működik Francziaországban. Mig az > 
üldözés idejében, tehát 1678-tól 1802 ig egyetlen 
protestáns bibliát sem nyomattak Francziaország- < 
ban, addig a brit bibliatársulat, melynek kolpor- 
tőrjei az egész országot beutazzák, évenkint több 
mint 100.000 Bibliát ád el az országban. Végül még 
azon mozgalmat is meg kell említenünk, mely 
‘Bourrier sévresi lelkész működéséhez fűződik. Bour- 
rier előbb katholikus pap volt s töbo katholikus 
lelkésszel kiadott : Le Chretien Francais czimü 
lapjával, evangéliumi eszméknek igyekszik utat 
törni a katholikus egyházba. Bourrier nem hiszi, 
hogy Farancziaországot meg lehetne nyerni a pro
testantizmusnak, de nagy jövőt remél Franczia 
ország részére, ha sikerülne oly ajtót nyitni, me
lyen az Evangéliom behatolhatna magába a katho- 
likus egyházba. 1897. őszén lapját az ország vala
mennyi plébánosának megküldte s alig néhány 
küldte vissza. Tagadhatlan, fiiogy az alsó papság 
között Francziaországban is sokan vannak, kik 
szabadulni szeretnének a katholikus egyházból s 
azon egyház után vágyódnak, hol Jézus vallása 
tisztábban található. így a franczia protestáns theo- 
logiai fakultásokon jelenleg is több áttért plébános ’ 
képezteti ki magát protestáns lelkésszé.

— Oroszország. Negyven évig működik most 
már az oroszországi ev. lutheránus egyházban annak 
„gyámintézete“ (Unterstützungskasse.) Munkájának 
növekvéséről és jelenlegi állásáról az 1898 évi ki
mutatás a következő adatokat közli : Az első év
nek (1858) összes bevétele csak 14,148 rubel volt, 
25 év alatt, tehát 1883 ig 1.778,468 rubelt, 1898-ig 
pedig összesen 2.867,492 rubelt vettek be Az 1898. 
évben a kollekták 138,928 rubelt és az psszes be
vétel 180,874 rubelt tett ki, tehát az első évi bevé
telnek majdnem tizenháromszorosát. Azonkívül 31 
külömböző alapítvány bízatott az igazgatóságra, úgy 
hogy a vagyon ezekkel és a Luther alappal együtt 
a jelentési év végén 768,354 rubel. A lefolyt 40 év 
alatt az orosz birodalom (Finnland és Lengyelor
szág nem tartozik ide) 489 parochiája közül 310 
segittetett, azaz majdnem s/i-e és pedig 746 egyes 
gyülekezet. A pétervári konzisztoriális kerület 92 
parochiája közül 82 segélyeztetett 701 840 rubellel.

A moszkvai konzisztoriális kerület, — mely
hez Szibéria is tartozik, 75 parochiából áll, a me
lyek közül 67 összesen 532,625 rubelt kapott. A 
hurlandi konziszt. kerületben, melyhez Kurlandon 
kívül még a wilnai, kownói, witebski, grodnói, 
minski és mohilewi gouvernements-ok tartoznak, 
120 parochiából 52 segélyeztetett összesen 180,739 
rubellel. A holandi konzisztoriális kerület 147 pa
rochiája közül 72 segélyeztetett 299,230 rubellel 
s az esztlandi konziszt kerület 30 parochiája (55 
közül) 127,087 rubelt kapott. Megjegyzendő, hogy 
ezen összegekbe az egyes gyülekezeteknek hamat 
n él hüli bölcsön öl? gyanánt átengedett segélyezés 
is fel van véve. Papok, kántorok és tanítók kikép
zésére összesen 174,106 rubel adatott, templomok 
(183) épitésére cs javítására 339,107 rubel, imahá
zak (79), kombinált ima és iskoiatermek (74), vala
mint iskolákra (h6) 239,225 rubel, paplakokra (122) 
188,145 rubel, lekészek és kántortanitók javadal
mazására és útiköltségére 556,198 rubel, elszegé
nyedett lelkészek és lelkészcsaladoknak 48,723 ru
bel, tanítók javadalmazására és iskolaszükségle
tekre 347,094 rubel, templomi szerekre 13,708 ru
bel. A jelentés kiemeli, hogy a „gyámintézet“ röp- 
iratai (az 1898. évben elosztatott: német nyelven 
125 ezer, le tt nyelven 100 ezer, észt nyelven 65 
ezer, finn nyelven 15 ezer példány), igen jó szolgá
latot tettek és hozzáteszi mennyivel inkább hasz
nálhatna az ügynek a mondott Ige, ha t. i. a gyü
lekezetekben minden évben „gyámintézeti“ ünnep 
tartatnék Az 1898. évben az összes kiadás 112.475 
rubel volt, (1897-ben: 111,425 rubel), és pedig ki
adatott (a zárjelben levő számok az 1897. össze
geket jelzik) lelkészek és egyházi hivatalnokok 
lavadalmazására és utazási költségére 43,752 
(46,279) rubel, templomok épitésére cs javítá
sára: 17,354 (13,561) rubel, iskolák és tanítók 
eltartására: 13,185 (11,628) rubel, imaházak és 
iskolák épitésére és javítására : 11,043 (8029) 
rubel, paplakok építésére és kijavítására: 8473 
(10,534) rubel, nyugalmazott lelkészek és család
jaiknak: 5227 (4235) rubel, lelkészek, kantorok és 
tanítók kiképzésére: 4919 (5544) rubel, templomi 
szerekre stbre: 2268 (5400) rubel,’ kezelésre és 
nyomdaköltségekre. 6254 (6215) rubel. Jellemző az 
oroszországi viszonyokra a jelentésnek azon pana 
sza, hogy az orosz „iskolareform“ (államosítás, 
oroszositás) által a vallástanitás mindenhol szen
vedett, úgy hogy a jelentkező gyermekek nincse-



61

nek azóta eléggé előkészítve a konfirmáczió okta
tásra. Azért tleoal városában évek óta kénytelenek 
a vallásoktatást 8  iskolában (373 lutheránus gyer
mekkel) külön hitoktatókkal végeztetni. A péter- 
vári konzisztór. kerülethez tartozó finn gyüleke
zetek is szenvednek eme „reform“ által. Van ugyan 
1 2 0  kerületi iskola (Landschaftssehulo), do csak 
70 ben tanittatik az evang. vallás is, a többi 50-bon 
görög-keleti tanítók alkalmaztattak, aminek követ
keztében az ezen iskolákat látogató 691 lutherá
nus gyermek semmiféle vallásoktatásban nem ré
szesül. Újabban a konzisztórium oly értelmű fo
lyamodványt terjesztett fel a kormányhoz: hogy 
minden iskolába, melyben legalább 2 0  ev. gyer
mek van, ev. vallástanitó álíitassók. E tekintet
ben is a „gyámintézet** segélyére lesz szükség. 
— A roppant kiterjedésű orosz diaspora ma
gyarázza a fent közölt adatok közt az útiköltségek 
nagyságát. Erre vonatkozólag megemlítjük, hogy 
pl. az irkuktski (Kolet-Szibériu) lelkész az ő pa
ródiájában 150U evangélikust gondoz és utolsó hi
vatalos útjában 13 ezer kilométert tett meg. Áldja 
meg az Isten a jövőben is az oroszországi „gyám
intézetet", mint az elmúlt 40 évben, hogy ev. lu
theránus egyházunkat, anyagilag erősítve, ez által 
is mindinkább alkalmassá tegye külső és belső el
leneinek leküzdésére !

BELFÖLD.

Minich Dánie l .
1823 -1900

A pozsonymegyei esperesség Simeonja és 
egyik legmunkásabb és legérdemesebb tagja, Minich 
Dániel, nyugalmazott modori tót lelkész f é. már
cius 17-én fejezte be munkás és példás életét. -• 
Született 1823 April 20 án Modorban. Gymnasiumi 
tanulmányait a kóczi, modori és pozsonyi gymná- 
siumokban, a theológiai tanfolyamot Pozsonyban, 
Lőcsén és Halléban végezte. — 1848 ik évi nov. 
9 én segédlelkészűl szenteltetett fel Sztromszky 
Sám. superintendens által és pedig a hírneves mo
dori tót lelkész Stur Károly oldala mellé, a k nek 
halála után, 1851-ik évi október 5-én szülővárosá
nak lelkészévé választatott A modori tói egyház
ban Minich kiváló és páratlan munkásságot fej
tett ki; érdemeit ezen rendezett és jómódú egyház 
számos áldásos intézménye hirdeti — 48 évi hi
vataloskodása alatt templomot renovált, tornyot 
építtetett, harangokat és orgonát szerzett, iskolákat 
rendezett be, tágas és czélszerü berendezésű pap
lakot építtetett az ő lelkészkedése alatt anyásitott 
Modor-királyfu leány egyházban iskola és templom 
leépítésén fáradozott, Terling kicsiny leány egy
házban , bármely gazdag városi egyháznak díszére 
szolgáló iskolát építtetett, s bár hivataloskodása 
kezdetén egyháza semminemű pénzforrásokkal és

hagyományokkal nem rendelkezett, nyugalomba 
vonulásakor 16 ezer forintot meghaladó egyházi 
tőkével biztosíthatta az egyház jövőjét.

Minich kiváló képességeit az esperesség is 
igénybe vette, a midőn a modori körnek dékánjává 
választotta és az esperességi-lelkész özvegyei s ár
vákat segélyező intézet kezelésével bízta inog, a 
mely hivatalokat hosszú és számos esztendőn ke
resztül a legnagyobb pontossággal és hűséggel töl
tött be. — A kerületnél tértem az arányosítás 
előtti dunáninneni kerületet) is számos pénzügyi 
bizottságnak tagja volt, s a bizottság üléseit szor
galmasan látogatta, anélkül hogy az utazási költ
ségeknek megtérítését valaha követelte volna.

1896-ik óv nyarán nyugalomba vonult s egyet
len fiához Bazinba költözött, ahol 1898. november 
5-én családja körében, csen iben és visszavonult- 
ságban lelkészkedésének 50 éves jubileumát ünne
pelte. Az igazság érdekében megjegyzendő, hogy 
nyugalomba vonulását saját egyháza siettette s 
hivataloskodásunak utolsó pillanatait hálátlanságá
val megkeserítette.

Minich egyházának kiváló és kimagasló alakja 
volt. Mint szónok, lelkipásztor, admimstrátor, ma
gánember egyaránt kitűnt. Nyugvást nem ismerő 
munkásságával, akadályokat nem tűrő vasaüara- 
távai, páratlan hűségével, ha szükséges volt kí
méletlen szigorával, bőkezű jótékonyságával, nyílt 
jellemével es példás békeszeretetével úgy Daruinak, 
mint ellenségnek tiszteletét és elismerését vívta ki 
magának Az Urnák ezen fáradt s mar pihenés után 
vágyó hiv szolgáját í. évi marczius 19-én kisértük 
örök nyugalomra. Esperességünk elnöksége, tiz 
lelkész, számos tanító s a kedvezőtlen időjárás da
czára százakra menő gyászkiséret, nevezetesen 
Modor, Modor* irály fa, Terling stb szomszéd egy
házak számos tagja jelent meg a temetésnél. Zsar- 
noviczky bazini lelkész II. fim 4 0 —8 alapján 
szép és lendületes szavakban rajzolta elénk a pél
dás lelkészt, a ki dicsőséget nem hajhász, a világi 
kitüntetést nem keresi, hanem híven és mindha
lálig szolgálja az Ur Jézus KrisztustI Az esperes
ség nevében német nj elven Hollerung esperes szó
lott s keresetlen szavaival szép emléket állított a 
megboldogultnak, h midőn bizonyságot tett arról, 
hogy addig, amig Minich egész életében az egy 
házat gazdagította, ö maga és családja szegény 
maradt. A modori lót egyház nevében végre hiva
talbeli utódja Zoch modori tót lelkész búcsúztatta 
el a megboldogultat. Nyugodjál fáradt munkás bé
kében. Luk 2/29. J.

— Theologusaink es a külföld. Azon válasz
ban, melyet Zsilinszky Mihály államtitkár és ke
rületi felügyelő Szlávik Mátyás azon nyílt levelére 
adott, melyet a theologusaink külföldi tanulmá
nyozása ügyében intézett hozzá, nézetem szerin a
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legfontosabb a következő passzus: „A halle-witten 
bergi egyetemen . . . ma egyetlen egy theológus 
sincs Magyarországból ? Mit jelent ez ? Azt-e, hogy 
Halle elvesztette jó hirnevét ? Hogy kihaltak a jó 
és lelkes tanárok? Vagy talán azt jelenti ez a szo
morú tény, hogy ifjainkban kihalt a magasabb 
műveltség és tudományos kiképeztetés iránti vágy 
és lelkesedés? Hogy e kérdésekre megnyugtató és 
elfogadható választ adhassak, első sorban magam • 
nak és egyúttal önnek is, tudnom kellene, vájjon 
más oly külföldi egyetemeken, melyeken a ma
gyarhoni ifjak számára ösztöndijalapitványok van
nak, hány theológusunk tanul ? ! Mert csupán egy 
jelenségből még nem lehet biztos következtetése
ket vonni. Sejtem, hogy másutt sem állunk erő
sen . . . „Legfőbb ideje, hogy ebben a kérdésben 
végre tisztán lássunk s azért én is hozzászólok az 
ügyhöz. Statisztikailag ki lehet mutatni, hogy figye
lembe véve theologusaink számának csökkenését, 
aránylag ma sem látogatják kevesebben a külföldi 
egyetemeket, mint azelőtt Hanem Hallet, azt tény
leg kerülik s nemcsak Hallét, de, hála Istennek, 
mindazon egyetemeket, melyeken, mint Halléban, 
a romboló kritikai irány hívei tartják legnagyobb
részt megszállva a theologiai tanszékeket Ellen 
ben azon egyetemeket, melyeken a positiv hit és 
lutheri egyháziasság képviselői tanítanak, újabb 
időben különös előszeretettel keresik fel ifjaink. 
így van ez magában Németországban is. A libe
rális theologiák elnéptelenednek, a positiv fakul
tások hallgatóinak száma évről-évre szaporodik. 
S ez, tekintve hazai viszonyainkat, természetes. 
Egyetlen hazai theologiai intézetünk sem képei- 
seli feltétlenül az egyházi theologiai. Sőt egye
temes theologiai akadémiánkon, mintha szánt- 
szándékkal nem alkalmaznának a positiv theoló- 
giát képviselő tanárt. így aztán magától értetődik, 
hogy komolyabb theologusaink, kik utóvégre is az 
ágost. h. ev. egyház szolgái akarnak lenni, ha kül
földre mennek, olyan fakultásokat választanak, ahol 
egyházunk tanrendszerét megismerhetik. S mennél 
komolyabbak ezen ifjúk, annál szívesebben lemon
danak a hallei nagy stipendiomokról s elmennek a 
kisebb ösztöndijat nyújtó Greifswaldba, vagy az 
áldott „Lutherische Gotteskastennek“ támogatásával 
Lipcse, Erlangen vagy Rostockba. Így pld. határo
zottan tudom, hogy tavaly egy theologiánkról hatan 
mentek külföldre és pedig kettő Greifswaldba, egy 
Erlangenbe egy Rostockba s csak egy (leginkább 
a stipendium kedvéért) Haliéba, egy pedig (családi 
összeköttetések miatt) Bécsbe. Tehát 4 az igazság 
megismerése utáni vágyból fakultást választott 
s csak kettő ment, részben külső okokból legin
kább, hitromboló irányú theologiára.*) S azt hiszem, 
hogy ennek az egyház minden hü tagja csak örül-

*) A bécsi theol. fakultás tanárainak többsége (Feine, 
Skalsky, Sellin) positiv irányú. Szerk.

hét, mert feltehető, hogy ezen theologusaink meg
találják azt, amit itthon hiába kerestek s hazatérve 
a megismert helyes irányban fognak működni. S 
mivel azon ifjak száma, kik hitvalláshü theologiai 
fakultások után vágyakoznak egyre szaporodik, meg 
emlékezünk azon mozgalomról, mely ezek érdeké
ben egy uj stipendiumi alap létesítése iránt német- 
országi hitrokonaink között épen most megindult. 
Schmidt K. J. j ozsonyi lelkész a „Lutherische 
Gotteskasten“ által kiadott „Bilder aus der lu
therischen Diaspora“ czimü röpiratok 7-ik számá
ban ismertetvén hazai diaszporális egyházunk vi
szonyait, a többek köz ezt mondja : Ezután is le
hetővé kell tennünk, hogy magyarországi theolo- 
gusok, németországi igazán hitvalláshü lutheránus 
fakultásokon élvezett stipendiumok segítségével ké
pezhessék ki magokat jeles papokká.“ Erre Hiero- 
nimus oberneukirchi lelkészt a „Neue Luth. Kir- 
chenztg.“ 7-ik számában (megrendelhető a Gotthold 
expedicziójánál, Cottbus, Poroszország, évi 5 már
káért) felhívást közöl ilyen stipendiumi alap léte
sítése érdekében s 50márkával megkezdte a gyűj
tést. Az így gyűjtött alap kamatait első sorban egy 
a boroszlói ev. luth. theol. intézetet látogató ma
gyarországi theologus élvezhetné, a Luth. Gottes
kasten s a magyarországi körök által meghatáro
zandó szabályzat értelmében. Mindebből látható, 
hogy bizony ma is szívesen mennek theologusaink 
a külföldre, de positiv fakultásokra. Adja Isten, 
hogy ennek előmozdítására a tervezett uj stipen“ 
dium is mielőbb megvalósuljon. —n.

\
— Protestáns napilap. A „Magyar Szó'1 erő

nek erejével protestáns napilapnak akarja magát 
feltolni A „Sárospataki lapok“ 15-ik száma a kö
vetkező megszívlelendő dolgokat közli:

„Mindenek előtt azzal a kérdéssel kell tisztába 
jönni, hogy van e nekünk szükségünk protestáns 
politikai közlönyre ? Nekem úgy látszik, hogy ta
lán inkább a Magyar Szó alapitóinak s kezelői- 

( nek volna arra szükségük, hogy a hátuk mögé 
állítandó három millió protestáns longus post me-* 
civiumordójára mutathassanak. Az Ultrachauvinismus 
mellé ez igy is érdekes specialitása volna a lapnak, 
de talán emlékezetben maradt még az is, hogy bármi 
szerény tényező volt is rendesen hatalmi kérdések
ben a magyar protestantismus, az 1859-iki pátens
világban valósággal lépcső gyanánt szolgált a kor
mányhatalom polcához. Mi azonban mit csinálnánk 
voltaképen egy a „Magyar Állam“ vagy „Alkotmány“ 
mintájáraberendezendő protestáns politikai közlöny
nyel ? Mi nem a consistorium ablakából nézzük a 
világot; protestáns állami politika előttünk jó része 

I idegen fogalom; tudjuk mi, hogy mint kisebbség, 
saját erőnkkel jogainkat és érdekeinket nem volnánk 

> képesek megoltalmazni, protestáns politikai párttá 
szervezkedni egészen hiábavaló dolog volna, hanem



igenis elvárjuk az igaz szabadolvüségnek minden 
rendű és rangú tényezőjétől és közlönyeitől, hogy az 
igazság és a szabadság érdekében bennünket támo
gassanak. Egészen más a catholica ecclesia militans 
szerepe; ő indíttatva órezi magát a politikai szerep
lésre, miután azt tartja, hogy előbb kell engedelmes
kedni lstonnek, mint embernek, a pápa a Krisztus 
helytartója s osalatkozhatlan, tehát övé és harcoló 
táboráé az első s'.ó a világ kormányzatában, tehát 
a politikában is.

Másik megjegyzésem pedig az, hogy még azon 
esetben is, ha czélszerü volna részünkről a politikai 
szervezkedés, nevozotesen politikai hírlapi kópvisol- 
tetés: aggályos volna az, hogy ez a volt minisz
terelnök auspiciumai alatt történjék meg. Hr. HántFy 
Dezső jó és buzgó kálvinista ember, a mit neki 
minden esetre érdemül rovunk fel ; gondolja meg 
ő maga, vájjon hasznára válnék-e annak az ügy
nek, mely neki is szivén fekszik, ha a magyar Pro
testantismus egy ilyen firmának védőimé alá he
lyezkednék ? Mert hát híjába ! minden dolgot úgy 
kell venni, a mint van. E sorok Írója, mint füg
getlenségi párti ember előtt Tisza, Szapáry, Wo- 
kerle, Bánffy, Széli: egyik tizenkilencz. másik egy 
hijján húsz; azt az óriási különbséget, mely kor
mányzati rendszer és rendszer közt állítólag van, 
én eddig legalább semmi esetre nem látom; de 
annyi bizonyos, hogy az ország közönségének még 
nagyon élénk emlékezetében van a volt miniszter- 
elnök ur kormányzásának két specialitása. Egyik 
az ischli pactum, melylyel a közös ügyi rendszer
nek a váuszóvetség periodicitásában rejlő jogfen- 
tartása is el lett volna kótyavetyézve ; másik az 
utolsó képviselő választások, melyek alkalmával 
oly soha nem remény lett tökélyre lett emelve a 
Tisza féle párthatalmi kormányrendszer. No hát 
egyéb se kellene nekünk mostani szorongatott hely
zetünkben, mint az, hogy ily politika zászlótartó
jával lásson bennünket szolidaritást vállalni az or
szág közönsége*.

Nálunk oly gyarlók állapotaink, hogy sokan 
Dr. Pályi Ede (a ki állítólag nem is protestáns, 
hano ii héber) ur vállalatit iidvözlik s nem látják, 
hogy arról szó sem lehet, hogy a mi ügyünknek 
e vállalat szolgálatot tegyen, hanem szüksége van 
a kétes jellegű vállalatnak, hogy mi azt támo
gassuk.

A lap 61-ik számában e sorokat találjuk, a 
midőn vissza utasítja azon állítást,, mintha fele
kezeti viszályt szítana: .Minket, a kik minden 
szavunkatlabujjliegyreállitjuk, hogy mennél inesz- 
szebbre kiálthassuk az országba a ini soviniszti- 
kus és liberális irányzatunkat. Azt a felfogásunkat, 
a mely nem tűr katholikus, protestáns, vagy zsidó 
megkülönböztetést ott, a hol magyarságról, magyar 
nemzeti egységről van szó.“ — A beszéd elég vi
lágos. A proteslantismust azonosítani az ultra so

vinizmussal s úgy érni czélt. A katholicizmus túl
licitálja ez irányt.

Veszedelmes experimentum. Mi a katholiciz- 
mussal szemben csak tisztább és mélyebb vallási 
nézetekkel és szigorúbb erkölcscsel állhatunK meg. 
A politikai szereplés csak egyeseknek „használt“ 
— a protestantisinusnak ártott. A Tiszák és Bán- 
llyak uralma alatt hanyatlott egyházunk — s ká
rosabb arra még egy klerikális kormány sem le
het — sőt egy igazi merev klerikális kormány alatt 
talán „önmagunkba térünk.“

A „Magyar Szó“ 61-ik számának kihirdetései 
is azt árulják el, hogy holmi alacsony színvonalú 
zsornállal van dolgunk, amelyre rá kell kiáltanunk: 
„apago satanas “

— Ke form at us térfoglalás czimü czikkom, 
lapunk múlt számában, olyan helyről támadiatott 
meg, ahonnan legkevésbbé vártam volna: saját 
táborunkból. Ezen theologiai ellenfeleink tán örül
tek is. De hogy örömük tartós no legyen, kijelen
tem, hogy teljesen osztom m. nézeteit, ki csak 
czikkem félreértése következtében Írhatta, bár.más- 
részt nagyon időszerű megjegyzéseit.

Először is a legvastagabb territorialis mussa/ 
vádol s azon kijelentést imputálja nekem, hogy „a 
felsömagyarországi ref. egyházaknak létjogosult
ságuk nincs* En azt mondtam, hogy „a történelmi 
fejlődés alapján az egész felvidék lutheránus val- 
ástorulet“ s hogy a névleg felsorolt helyeken a 
lutheránus lelkészek mindég ^testoéri szeretettel*  
gondozták bevándorolt csekély számú reformátusod at. 
De ezekből nem azt a következtetést vontam le, 
hogy a református egyháznak nem volna joga ot
tani híveit gondozni, hanem igenis azt, hogyha 
nevezett egyház a hívek csekély száma s arány
lag kielégítő gondozása daczára anyugyülekezete
ket lotos it az említett hülyékén, tanuljunk belőle 
s negyük mi is gondozás alá a református )k kö
zött lakó szétszórt kineinket. Egyúttal konsta
táltam az emlitett eljárásból, hogy a református 
részről oly gyakran hangoztatott „testvéri érzület“, 
melyre bár helytelenül, de sokan mégis oly sokat 
adnak, frázis és semmi egyéb. Ezt mondtam, ezt 
következtettem s azt hiszem, hogy ezekben ily 
értelemben m. is egyetért velem s visszavonja a 
territorialismus vádját. Hisz ha territorialista vol
nék, úgy nem követelhetném ugyanazon czikkben. 
hogy a történelmi fejlődés alapján református val- 
lásterületen, oda vándorolt híveink részére egyhá
zunk is szervezzen lelkészi állomásokat

Azon állításomból hogy Pozsonyban, Tren- 
csénben es sok más helyen az őslutheri gyüleke
zetek testvéri szeretettel gondozták a bevándorolt 
csekélyszámu reformátuso eat, m. ismét hibás kö
vetkeztetést vont le.

Ugyanis úgy fogta fel a dolgot, mintha én
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ezen gondozást az uivacsorára is vonatkoztattam 
volna. Utalok „A nagygeresdi egyezség revíziója1' 
czimü czikkemre, (Lásd lapunk 2 számát.) mely
ből kitűnik, hogy az úrvacsora kiosztására vonat
kozó nézetünk teljesen azonos. De az úrvacsorától 
eltekintve, melyet semmi körülmények között sem 
oszthat ki hitvalláshü lutheránus lelkész a refor
mátus hitvallás értelmében, van számos oly egy
házi cselekvény, melyet a szórványban élő íefor- 
mátusokra szükség esetén kiterjeszthetünk. Nem 
hiszem, hogy ha egy református hivő istentiszte
letre templomunkba jön, vagy ha egy szórvány
ban élő református egyházilag megesküdni akar, 
halottiját el akarja temettetni, sőt — pedig itt már 
nagyobb eltérés van a tanban — ha szükség ese
tén gyermeke megkereszteltetését kéri, hogy , azt, 
persze egyházunk agendájának használatával m. 
vagy a ,.Luth. Gotteskasten“ által alkalmazott 
zsolnai, vagy bármely lutheránus lelkész megta
gadná. Ily értelemben állítottam, hogy ama refor
mátusok egyházunk részéről testvéri szeretettel 
gondoztattak s miután egv ünnepélyes istentiszte
letre egy egész vármegyéből s annak székhelyéből 
alig tudunk 40 lelket összehozni, bizony elég lenne 
ha ezek részére évenként egyszer-kétszer úrvacso
rával összekötött ref. istentiszteletet tartanának, 
(ezt már persze nem a luth. templomban), mintsem 
hogy állandó lelkészt akarnak alkalmazni. De ha 
van miből, természetesen megtehetik, csakhogy 
akkor, — a consequentia megint és mindig ugyan
az, — vessünk mi is nagyobb ügyet saját szór
ványban élő híveinkre.

Végül meg m. azon megjegyzésére teszem 
meg rövid észrevételemet: „n— a református egy
házat, ha jól értem, testoéregyháznak tartja“. Ha 
a református egyházról, mint testvéregyházról szó
lok, azt azon értelemben teszem, mint azt az m, 
czikkéhez fűzött megjegyzésben Szerkesztőnk, né
zetem szerint igen helyesen indokolta, valamint 
azon meggyőződésben, hogy a három főszymbolum, 
különösen az apostoli hitvallás alapján az összes 
keresztény egyházak tényleg testoéregyházak, 
melyeknek végső rendeltetése, Jézus kijelentése 
szerint, az „egy akolban“ való egyesülés. — Ezen 
egyesülés azonban nem jöhet létre az igazság ro
vására s mindaddig, mig a református egyház a 
tévtanokat fel nem adja s vissza nem fér a lu
theri reformáczió által vallott tiszta bibliai igaz
sághoz, melytől Zwingli és Kálvin elterelte: addig 
unióról szó sem lehet. — De azért testvéreknek el 
kell egymást ismernünk. Ez értelemben ismétlem 
azt, amit a múlt számban a nagygeresdi egyez
ségre vonatkozó czikkemben Írtam: A keresztény 
szeretet alapján, különösen a hatalmas közös el
lenség, a róm. kath. egyházzal szemben, a békés 
egymás melletiség s a közös véd- és daczszövet- 
ség hive vagyok, amennyiben az igazság kárt nem

szenved miatta ; egyébként azonban minden egyez
séget, mint unióra való nyilt vagy leplezett törek
vést visszautasítok“ s utalok ugyanazon czikk be-- 
fejező passzusára

Örülnék, ha válaszom a „vélemények tisztu
lására" vezetett volna s ha igy lenne, kérem m. 
barátomat, abszolveáljon azon kellemetlen helyzet 
alól, hogy félreértésből egy aposztatáoal egy sorba 
állított. —n.

— Felhívás a magyarországi ágh. ev. vallás- 
tanárokhoz. Alulirottak, mint a múlt év julius 3-án 
tartott orsz. ev. vallástanári konferencziai megbí
zottjai, tisztelettel és kartársi szeretettel felhívjuk 
s kérjük a középiskolák ev. vallástanárait s álta
lában a hitoktatással foglalkozó ev. lelkészeket,

\ hogy a folyó év julius 2 án, Budapesten, a Deák
téri ev. gymnasium II. emeleti tanácstermében d. 
e. 9 órakor tartandó vallástanári értekezleten meg
jelenni szíveskedjenek.

Az értekezlet legfőbb tárgya: a középiskolai 
vallástanitás tanterv végleges megállapítása.

Miután a múlt évi értekezletünkön arra nézve 
több figyelemreméltó nézet nyert kifejezést, a meg
állapodáshoz híven arra kérjük a kollega urakat, 
hogy azokat valamely egyházi lapban, vagy kü
lön nyomtatványban mielőbb kifejteni s tájékozó
dás végett az összes kollegáknak hozzáférhetővé 
tenni szíveskedjenek. Felkérjük egvuttal Hetvényi 
Lajos soproni ev. vallástanár urat, hogy az egy
háztörténelem tanítására vonatkozó tervjavaslatát 
szintén mielőbb közzétenni szíveskedjék.

Azokat a T. kartárs urakat pedig, a kik va
lamely uj tárgyról óhajtanak értekezni, felkér
jük, hogy azt Bereczky Sándor b.-pesti ev. vallás
tanárnál (IV., Deák-tér 4 sz.) bejelenteni szives- 

I kedjenek.
Budapest 1900 április ‘2-án.

Kartársi szeretettel és tisztelettel 
Majba Vilmos. Bereczky Sándor.

Paulik János.

S zerk esztő i üzenetek.
Többeknek. A beküldött könyvek és értesítőkre csak 

későbbe n kerül sor. Munkatársaink száma növekszik, bár 
bővithetnénk a lap terjedelmét is.

— a —S. A Luther-társaságra vonatkozó hosszabb közle*
( mény nem fért el. A jövő számban kivonatot közlünk.

— d. Hosszabb lefordítandó közleményt küldök. Köszö
nöm a szorgalmas segítséget. Az ifjú nemzedékben, mely 

j lelkesedni tud és dolgozni akar, reménységünk,
X. Vannak-e táborunkban olyanok, kik eltáotorodtak ? 

Fájdalom, bár kevesen, de mégis vannak. Ezek féltik a lép
csőt. Jobb, ha az ilyenektől minél előbb szabadulunk. A 

. másik tábort sem irigyeljük az ilyen katonákért. Fordul a 
: szél, ők is fordulnak, de nekünk többé nem kellenek.

J .— A nekrológot köszönöm. Bár küldenének a j többi 
lelkésztársak is a vidékükön elhunyt jeleseinkről nekrológot 

; A jövő egyház történésze számára becses adatok lesznek azok.

Békés-Csabán nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában 1900.
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Uj ellenségeink.
Egyházunknak, körülbelül e század közepe 

óta, hazánkban uj, veszedelmes ellenségei tá
madtak: a hitetlenség és a szekták.

Mig a külső nyomás nagy volt, hitetlenség 
a ritkaságok közé tartozott. Még a rationalis- 
mus korszakában sem rontott egyházunk sorai 
közé a hitetlenség A régi rationalistáknál is 
fellelhető volt a kegyesség és kegyelet az egy
ház és annak múltja iránt. A rationalisinus 
nálunk majdnem nyomtalanul elsurrant a gyü
lekezetek felett s nem okozott oly nagy rom
bolásokat, mint más országos egyházakban.

A régi rationalista papok lelkiismeretesen 
vették hivatásukat, gondozták híveiket és szi
vükön viselték gyülekezeteik előbbre vitelét — 
s tudományosan képzett emberek lévén, a tu 
domány és szépirodalom terén is jó nevet sze
reztek egyházunknak.

Az uj hitetlenség rosszabb a régi rationa- 
lismusnál; mert ez utóbbi a teljes közöny a hit 
komoly kérdései iránt. Nein szakit az egyház
zal mint intézménnyel. Külsőleg az ev. egyház 
tagja akar ugyan maradni, daczára annak, 
hogy az egyház hitelveihez nem ragaszkodik 
teljes leikével és a hit kérdései teljesen ele
nyésző csekélységek a politika ideáljaival szem
ben. Felsőbb és legalsóbb köreinkben, egyhá
zunk minden terén találkozunk ez ellenséggel. 
Ez az ellenség többet ártott nekünk az utolsó fél- 
században, mint minden külellenségünk — és 
ha nem birkózunk meg vele, különösen a reánk 
váró nehéz harczokban, vesztes felek leszünk. 
Az egyház ez állásponton csak kultur eszköz 
a sok között és semmi más. E szempont az 
egyedül határozó. így a hitetlenségnek ezen

fajtája a legveszedelmesebb és logvészthozóbb, 
különösen akkor, ha az e^yházkonnányzatot 
ragadja kezeibe. Így azután lehetetlen az egy
házfegyelmet gyakorolni, lehetetlen az egyház 
üdvét előmozdító szükséges és korszerű refor
mokat létesíteni; mert az egyház üdve mellékes 
lesz szemben a világi czéllal. Az ur szőleje 
phyloxerás lesz.s tudvalevőleg, a phyloxera ellen 
nagyon nehéz védekezni!

A másik ellenség, mely látszólag ép a hi
tetlenség ellentéte, de a mely mégis bizonyos 
antikrisztusi elemekkel erősen szaturálva van: 
a szekta. A régi időben, a mikor bennünket 
is alig tűrtek — lehetetlen volt a szekta De 
a vallásszabadság közelgésével közelgőt ez ellen
ség is.

Első szektánk volt a nazarenismus Ez ren
dezetlen szervezetével igazán veszedelmes csak 
midig volt, mig az egyházból formálisan ki nem 
lépett. Obscurus, esetlen rajongás, mely elő
készítette a rafinirozott és szervezett rajongók 
útját, a baptisták betörését

Sokan — elég rövidlátóan — e szektákban 
a protestantizmus segítő társát látták, ujongva 
a felett, hogy itt-ott egy-egy kath lelket is 
elhalásztak. De a szekta nem szövetségesünk 
a katholicismus ellen inkább ez utóbbinak 
tesz szolgálatot. Amennyiben, a hol a szek tá k  
a lá  ásták  a talajt, o tt  u j té r  m / '/ik a r ó 
m ai hódító hadjáratnak  A szekták talaja 
és egyházunk talaja, nem egy. Nekünk folyton 
hangoztatnunk kell azt az elvitázhatlan törté
nelmi tényt, hogy a rajongás nem a reformáczió- 
talaján nőtt fel, hanem a középkori rajongók, 
és a zárda lakói között keresendő eredetük.

Sokan nagy nyereségnek tartják, ha a 
szekták megmentettek egy egy tolvajt, paráz
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nát, iszákost. De azt nem veszik számba, hogy j 
hány jobb lelket is hálójukba fognak, megmér- 
gezik a keresztyén belső ember fejlődését, és j 
a keresztyén önállóságra hivatott lelket vak 
eszközzé teszik a korlátolt szekta főnök ke
zeiben. Azt nem veszik tekintetbe, hogy a szekta ; 
rajongó szelleme, hány lelket tesz nyomorékká, 1 
lehetetlenné teszi az igazi újjászületést s csak ? 
torz alakká lesz az elferdített lélek. A felüle- j 
tes szemlélő javulást megtérést lát ott is, ahol 
legtöbbször csak bemeszelt sírokkal, felette 
ügyes színészekkel van dolgunk.

Ezen szektáriusokban kimondhatatlan gyű
lölet foglal tért egyházunk iránt. Lelkűk alap
hangja a fanatikus, engeszthetlen gyűlölet és a j 
káröröm minden folt felett, melyet gonosz sze- 
mekkelelhagyottédesanyjuk ruháján felfedeznek.

Egyházunk fogyatkozásait nem tagadjuk — 
hisz épen azokon javítani minden hivő lélek j 
feladata. De a szektárius e fogyatkozások túl- \ 
hajtásával csepegteti a gyűlöletet a ravasz j 
módon elragadott tag leikébe Ezen gyűlöletben 
van az az antikrisztusi vonás, melyet minden 
szektárius külső tekintetéről is leolvashatunk. 
Ezen alap jellemüknél fogva ők azután szövet
keznek a felekezetnélküh liberalismussal s bárki 
is fegyvertársuk, a ki az evangélikus egyház \ 
alapjait gyöngíti, annak élete ellen tör.

A szekta különösen hazánkban, a hol az 
ev. egyház élethalál harczot viv a róm. katho- 
licismussal, felette veszélyes. A róm. katholicis 
mus ez uj ellenségünket is czéljaira használja 
fel — ott a hol vegyest vannak híveink — ujjal J 
mutat a szektákra, azt mondva, „lám a pro
testánsok már szakadoznak, tagjaik elpártolnak 
egyházuktól.“ És serényen hirdeti, hogy nála 
nincsen a szektáskodóknak talaja

Ez uj ellenséget nem szabad kicsinyei- j 
nünk. Vele szemben mást nem tehetünk, mint 
hogy kettőzött éberséggel gondozzuk híveinket 
és hirdetjük a tiszta igét. \

Nagy mulasztás történt az aszketikus iro
dalom terén. A külföldi traktát társulat kiad 
ványait sokhelyen jóhiszemüleg terjesztették. 
Nem gondolva, hogy ez utón is a ravasz ellen
fél előkészítette útját. A Millardokat és kol- 
portörjeiket, mint szövetségeseket fogadtuk sok 
gyülekezetben, nem gondolva, hogy a bárány
bőrben farkas rejtődzik!

Régi és uj ellenségek minden oldalról ostro- j 
mólnak bennünket. Nem a nyugalom és béke, \ 
hanem a harcz és küzdelem várnak minket.
E harczban tisztán saját erőnkre nem támasz
kodhatunk. Imádkozzunk és kérjük a Szent- 
Lelket, hogy annak erejével vértezve, kitartsunk 
a nehéz küzdelemben, melyet az Isteni gondvise- \ 
lés e vérrel áztatott talajon számunkra kijelölt.

Alföldi.

A protestáns realencyclopae- 
dia uj kiadása.

— 4. és 5. kötet. —

A praktikus egyházi élet körébe vágnak a kö
vetkező czikkek ; Diakonen und Diakonissenhäuser 
(Theodor Schäfer), eoangelische Diaspora (Th. Schä
fer), Enthalsamkeit (E Schwarcz, E. Lechmann), 
Eoangelisation (P. Rahlenbeck.)

Az első czikknek hibául kell felrónni, hogy 
nem említi az első és egyedüli ev. diakonisszain 
tézetet Magyarországban, a Pozsonyit. (A pesti 
Bethesda nem evangélikus, hanem református, ha
bár sajnos, leginkább egyházunkból nyeri a diako
nisszákat.) Németországban 1894-ben 45 intézet 
létezett összesen 812 L nővérrel. Külömben a czikk 
igen jó tájékoztatást nyújt a diakonissza ügyről, 
Nem akarunk a czikkből rövid kivonatot nyújtani, 
mert a diakonissza ügy megérdemli, hogy vala- 
hára az egyházi lapok nem mellékesen, ha
nem behatóan foglalkozzanak vele. Csak egyre 
utalok. Schaefer határozottan visszautasítja azt a 
felfogást, hogy a Diakonia csupán betegápolás és 
ezen felfogás az ügy történetéből se nyeri meg- 
erősitését. Elvben a hivatásszerű női működésnek 
egy ágát sem zárják ki a diakonissza intézetek, 
hanem mindnyájan osztják azon felfogást, melyet 
egy Lőhe, a lutheránus egyhii és a belső 
misszió e kimagasló alakja, a következő szavakba 
öltött:

„Ich bin weder ein Maler, noch ein Sänger, 
wenn iche aber wäre, so malte ich die Diakonisse, 
wie sie sein soll in ihren werschiedenen Lebens
lagen und Arbeiten. Es gäbe eine ganze Reihe 
von Bildern und eben so viel Lieder. Malen würde 
ich die Jungfrau im Stall — und am Altare, in 
der Wäscherei — und wie sie die Nackenden in 
reines Leinen der Barmherzigkeit kleidet— in der 
Küche — und im Krankensaale, auf dem Felde
— und beim Dreimalheilig im Chor und wenn sie 
ganz allein den Komunikanten Nunc dimittis singt,
— ich würde alle möglichen Bilder vom Diakonis
senberufe malen: in allen aber eine Jungfrau nicht 
immer im Schleier, aber immer eine Person. Und 
warum denn ? s ist ganz poetisch, ohne dass du 
zu den Bildern die Lieder singst. Warum ? Weil 
eine Diakonisse das Geringste und das Grösste 
können und thun, sich des geringsten nicht schä
men, das höchste Frauenwerk nicht verderben soll. 
Die Füsse im Koth und Staub niedriger Arbeit — 
die Hände an der Harfe — das Haupt in Sonnen
lichte der Andacht und Erkenntnis Jesu, so würde 
ich sie aufs Titelkupler der ganzen Bildersammlung 
malen. Darunter würde ich schreiben : Alles ver
mag sie — arbeiten — spielen — lobsingen.

Miránk Magyarországon, kik majdneam ki
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vétel nélkül diasporában élünk s legalább minde
nütt a római egyházzal érintkezünk, nagyon tanul
ságos az eo. dispóráról szóló ezikk, a moly bői a 
következőket idézzünk : „Az első a thesis, az a 
döntő, csak azután következik a mennyire szüksé
ges, az antithesis. De utóbbi se hiányozzék Mórt: 
„was nicht widerstrebt stützt nicht, was nicht 
ausschliesst, schliesst nicht ein!“ A diasporában oko
san és helyesen is cselekszünk, ha hangsúlyozzuk 
a közös alapot, de hi vek maradunk saját egyhá
zunkhoz. Azt is hangsúlyozza Schaefer, hogy a 
diaspora se vonhatja ki magát a pogánymisszió 
kötelezettsége alól. A mi a convertitákat illeti, a j 
kik hozzánk jönnek, kutatni kell az indokokat. Az 
illetőt, a ki áttérni akar, előbb oktatni kell és ha 
az oktatás végén kitűnik, hogy nincs az illetőben 
vallási érdek, vissza kell őt tartani az áttéréstől 
„Dem Wunsch nach kirchlicher Schnellbleiehe ist 
schon um der Würde der ev. Kirche nicht nachzu
geben.- Az újságokban most gyakran olvassuk, 
miképen veszik fel Ausztriában az áttérőket pld. 
Zimmermann Becsben Nálunk sok helyütt az átté
rést az irodában végzik, pedig annak helye az ol
tár és istentisztelet is okvetlen megkövetelendő, hogy 
az áttért járuljon az úrvacsorához. A liturgiát il 
letőleg, igen helyes Schaefer megjegyzése: Es 
hiesse die eigene Position sich vom Gegner dik
tieren lassen, wenn man hier in möglichster Span
nung zwischen Katholisch und Protestantisch das 
Richtige sähe. A diakoniát illetőleg Sch. óva int, 
hogy ne essünk akaratunk ellenére is katholikus 
tendeocziákba az által, hogy a családi élet ápo
lása helyett mindent egylettel és intézmények ál
tal akarunk végezni és az egyletekben külső egy- 
háziasság mellett világias irányzatot tűrünk. Az 
egyházfegyelemre is szükség van a diasporában. 
„Az ev. egyház és gyülekezet ne legyen menedék
hely (Freihafen) azok számára, a kik testi kíván
ságaik (Lüsten) szerint akarnak élni. A gyüleke
zetnek kötelessége, hogy óvja meg becsületét. Az 
ev. lelkész nem arra való (soll sich nicht dazu 
hergeben), hogy például ő teinesso a katholikus 
öngyilkost- .

Az eoangelizatióról szóló ezikk nem olyan 
kimerítő, mint vártuk volna. Azonkívül nőm veszi 
tekintetbe azon ellenvetéseket és aggályokat, me
lyeket újabb időben lutheránus részről az evange- 
lisatióval szemben felhoztak, pld. Hardeland s má- \ 
sok. Sokan az evangelisatióval minden egyházi 
bajnak véget akarnak vetni. Ez hibás Optimismus 
Megengedjük, hogy bizonyos idő és hely megkí
vánja az evangelisatiót. Azonban ott, a hol az ev. 
lelkész és tanító megteszi kötelességét, a hol elég 
lelkészi erő működik, ott nincs szükség evangoli- 
satióra és ezért a mi gyülekezeteink túlnyomó több
ségére az evangelisatió nemcsak hogy felesleges, 
hanem káros is volna.

Magyarhoni egyházunkra sokkal fontosabb, 
mint az evangelisatió az, hogy megtartsa sértetle
nül felekezoti szép iskoláját és rendezze kellően a 
tanítóképzés ügyét, mert egy hivő lelkész vagy ta
nító többet ér tiz evangelisatiónál.

Különös figyelemro méltók az encyclopaedia 
jelen két kötetében azon czikkek, a melyek meg
világítják a modern ultramonfanimsus fejlődését. 
Ezekkel tehát még rövidon foglalkozunk. A római 
katholieismus a múlt század végén teljes hanyat
lásnak indult. A curialismus és jezuitizmus minden 
befolyását elveszítette. Ezt mutatja XIV. ,Kelemen 
pontificatusa ( IT6 D —1774 ) A czikket róla Voigt G. 
(t) irta és Ilauck átnézte. Az emsi congressus 
(178»>.), a melyről Mirbt igen tanulságos czikket 
irt, mutatja, hogy mennyire jutott még a német 
katholieismus is. De a curia ezen utolsó harezban 
is legyőzte az episkopalismust és pedig a forrada
lom alatt! Es az a csodálatos dolog, hogy épen a 
forradalom és Napoleon időszakában, a midőn a 
pápa o szágát elvoszitette, hogy épen ezon időben 
szervezkedett újra a pápai egyház és vetette meg 
azon alapokat, a melyeken a romai egyház mai 
hatalmi positiója alapul. A legnagyobb lealázás 
közepette uj életre emelkedett s hatalmasabb lett, 
mint valaha a reform iczió óta Szerfelett érdekes 
ezért azon férfiúnak életrajza, a ki ezen időben a 
pápai politikában fontos s végre vezérszerepet játszott: 
Consul ni érsek és pápai államtitkár (1757 —1824). 
A czikket róla Nielsen Fr. irta. Consalvi minta
képe a római diplomatának, a ki a modern állam
formákhoz tud alkalmazkodni, de minden előzékeny
sége daczára egyházának érdekeit megvédi és elő
mozdítja. Helyesen mondta róla Napoleon: Ez egy 
ember, a ki nem akar papnak látszani és mégis 
sokkal inkább pap, mint a többiek. A katholikus 
klérus külső előzékenysége által sokakat megtéveszt. 
A kath. egyház azonban más jellemeket is tud 
felhasználni. Egy másik férfin, a ki Németország
ban jutatta nagy befolyásra egyházát, fírosle- 
Vischering (1773—1845.) kölni érsek. Ez egészen 
más ember mint Consalvi, nem olyan tehetség, sőt 
rossz diplomata, de kész eltűrni mindent egyháza 
érdekében.

Midőn Droste harezba elegyedett a porosz 
kormánynyal a vegyes házasságok miatt (1837), 
nem engedett egy hajszálnyit sem, úgyhogy végre 
a porosz kormány őt, valamint Vunin poseni érse
ket is fogságba vetette. De épen ez által aratta a 
kath. egyház első diadalát Poroszországban. Mikor 
IV. Frigyes Vilmos trónra került, szabadon bocsá
totta a két érseket, Dunin vissza is nyerte hivata
lát és a kormány hátrált Róma előtt, mely Fri
gyes Vilmos alatt hatalommá lön a porosz állaim
ban. Mirbt, a ki a két czikket Drosto és Duninról 
megírta, kiemeli, hogy mily ügyetlennek mutat
kozott a porosz diplomatia a kölni ügy bon Róma-
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val szemben Droste mellett a kegyes Diepenbrock 
Melchior (1798—1853), poroszlói püspök élete hű 
tükre a német katholicizmus fejlődésének e szá
jadban. Diepenbrock a hires Seiler tanítványa. Mig 
azonban ennek más tanítványainak útja az evan- 
gyeliomban végződik, mint p. o Boos és Gossner- 
nél a kik közül Boos katholikus maradt külsőleg, 
de belsőleg evangélikus volt és Gossner át is tért 
a protestantismushoz — addig Diepenbrock romanti
kus katholikusból mindinkább ultramontánná nőtte 
ki magát. És igy van ez az egész vonalon. Az 
ultromontanismus elnyom és elront minden evan
gélikus mozgalmat a kath. egyházon belül. Kath 
bibliaforditókat, mint voltak e század első felében 
Ess Károly és Ess Lender—aczikket róluk Nestle 
irta — manapság nem tűrnének egy perczig sem 
a római egyházban. A ki nem hunyászkodik meg 
a pápa és a jesuitismus előtt, annak nincs ott ma
radása. Ezt mutatja egy Döllinger (1799-1890). 
Életrajzát az encyclopaediában az ó-katholikus 
Fridrich irta meg. Protestáns ember természetesen 
másképen Ítéli meg Dőllingert, mint ó katholikus. 
Luthardt emlékezeteiben (Erinnerungen aus vergan
genen Tagen) rámutat azon belső ellenmondásra 
D.-nélphogy szakított az ultramontanismussal s még 
sem lépett ki a kath egyházból, hanem meghalt 
mint egyházi remete (kirchl. Ensiedler.) Ebben áll 
D. életének tragikuma. Helyesen mondja Luthardt, 
hogy D.-ben több volt Erazmusból — a kiről ter
jedelmes czikket találunk az encyclopaediáb m — 
mint Lutherből.

Ha most azt kérdjük, miért jutott az ultra- 
montán katholicizmus mindenütt oly nagy hata
lomra épen a mi századunkban, a liberalismus 
századában, úgy azt kell mondanunk : épen a libe- 
ralismus miatt. Liberalismus és ultramontanismus 
két ellenséges testvér, az egyik nem élhet meg a 
másik nélkül és ha kénytelenségből megegyeznek, 
ezt mindig a protestáns egyházak fizetik meg. 
Éxempla sunt prompta sed odiosa. A modern ál
lam, a modern miveltség képtelen az ultramonta 
nismus legyőzésére és azért végzetes hibát kö
vetne el az evangel- egyház, ha ezekkel lépne 
szövetségre a katholicizmus e'len. Drágán fizetné 
meg e hiába való szövetséget. Az egyedüli fegyver, 
melylyel az ultramontanismust le lehet győzni, 
Isten igéje, a mint azt Luthertől tanultuk Ha egy
házunkat újabb időben annyi veszteség érte épen 
a katholicismussal szemben, ennek okát másban 
ne keressük, mint abban, hogy az evangyeliom 
helyett a liberalismus uralja egyházi viszonyain
kat. Ennek bénító hatása alól kell felszabadulnunk, 
hogy újra sikeresen szembe szállhassunk a régi 
ellenséggel. A puszta negatio nem győzi le Rómát. 
Mit értele századközepén az úgynevezett Deutsch- 
katholicizmus ? A czikket róla szintén Mirbt irta. 
Nagy lármát csapott: parturiunt montes nasceturridi-

\ culus mus. És más nem is lehetett a vége, mert hiány
zott benne a positiv vallási alap. Ezt kell nekünk ke
resni, illetőleg ápolni és erősiteni: akkor megálljuk 
a helyünket. Más segítségünk nincsen.

Ezzel bezárjuk az encyclopaedia 4. és 5. kö
tetének ismertetését. E két kötet gazdag tartalmát 
ki nem meríthettük, van még sok más érdekes czikk 
benne, a melyre nem utalhattunk. M$g kell elé
gednünk azzal, hogy újra rámutattunk a nagysza
bású műre, és ajánljuk annak tanulmányozását 
mindenkinek, a ki a theologiában ,sés az egyházi 
élet múltjáról és jelenéről magát alaposan infor
málni akarja.

i

I A pokol.*)
Jrta : Benzon P. E. hjermiqdi (páriái lelkész.

í
-Engedélyezett /o rd ítá s .

Ünn'epéJyes csend uralkodott Hansen Pál háló 
szobájában. A kis kerek ablaküvegen behatoló 
reggeli napfény a kert szilfáitól zöldes szint kapott. 
A napsugár behatolt a szoba homokkal behintett 
padlózatára, az ablak egyik sarkában levő nagy 
ágyra, s ott épen két sovány kézre sütött, a mely 
kezek a paplanon lévő énekes könyv után nyul- 
káltak. E kezek Hansen Pál kezei voltak, melyek 
nagyon lesoványodtak, elgyengültek, holott egykor 
oly erősen tartották az ekeszarvát, biztosan irányoz
ták a gyepiüt, s a falu korcsmájában késő éjjelig 
is ütötték a kártyát. Sápadt, elsoványodott kezek 
voltak azok, melyek a kék ingujjakból kinyúltak, 
úgy látszik, hogy mostani foglalkozásuk nagyon 
szokatlan volt; mert alig bírták meglelni azon 
énekszámot, melyet előző este, behajtva a lapszélét, 
jól megjegyzett volt a kántor ur.

A  kezekhez tartozó fej öreg ember feje volt. 
Arcza megnyúlt és meg -'agadt, és a két kis szemj 
mely az énekeskönyv nagy betűire nézett, láztól 
égett. Haja megnedvesitve, rendesen fésült volt, s 
arcza simára borotválva, ép úgy, mintha vasárnap 
lenne, pedig még csak szerda reggel volt.

A beteg az ajtó felé tekintett, melyet most 
vigyázva, csendesen nyitottak ki. Felesége fekete 
ruhába és tiszta fejkötőbo öltözve lépett be. Egy 
kis asztalt tett az ablak elé, fehér abroszt borítva 

( -------------
*) Ezen elbeszélés a belmissiói irány leghevesebb ellenfe- 

: létől, Benzon lelkésztől ered, a ki Qrundtvig hive. Életkép az a 
( dán egyház jelenéből s mint olyan nem lesz a figyelmes olvasó 
: előtt érdektelen — bár kissé egyoldalú s irányával mindenben 
> egyet nem érthetünk. S z e r k e s z t ő .



reá. Az ajtó mellett álló almáriomból két kicsiszolt *> 
s hosszú faggyú gyertyákkal ellátott gyertyatartó
kat vett ki, melyeket elhelyezett az asztalterítőjén. 
Egy koppantót és gyufatartót is odatett.

Harisnyakütő eszközeivel a betegágy mellé 
holyezett karosszékbu ült és kötött. Férje szemeit 
reá szegezte, pedig ő azt hitte, hogy alszik. A szo
bában a kötőtűk egymáshoz ütödő hangján és férje 
éles lélegzetén kívül más hang nem volt hallható.

„Mari“, e szó hallatszott egyszerre.
„Mit akarsz, Pál ?“
„Mire valók a gyertyák ott az asztalon“ ?
„A pap ezt szereti, midőn az úrvacsorát ki

szolgáltatja.“
A beteg szemei érdeklődést mutatnak. „Tedd, 

kérlek, az asztalra az uj testamentomot és boldo
gult kis leányunk konfirmácziós könyvét is, hát 
ha az neki szintén tetszeni fog.“

Kevéssel aztán igy folytatja, kezével idegesen 
kapkodva a paplanon : „Mit gondolsz, mit fog a 
pap mondani ?

„Csak jót Pálom“ s o közben ránczos kezével 
simogatja lérjét, „miért is mondana mást egy be
teg embernek ? Ne csüggedj, jó férjem, hisz nem 
vagy te a legrosszabbak közül való.“

„Csakugyan nem gondolod édes Marim ? Sze
mei mereven néztek s könybe lábadtak. „Ha te 
nőm gondolod, úgy elhiszem, hogy a pap nem le t 
túl szigorú; mert hisz én sokszor megbántottál u . 
midőn a tivornyából késő éjszaka tértem haza."

„Igen, édes Pálom, ón sokszor ijedten ugortam 
fel az ágyból, midőn te késő éjjel jöttél haza. De 
az még akkor volt, midőn a gyermekek kicsinyek 
voltak. Féltem, hogy felébrednek és sírni fognak 
s olyankor megverted őket. Később ezt is meg
szoktam ; mert hisz a férfiaknak mulatni is kell. 
Engemot te sohasem vertél.“

„Muri, Mari, miért voltál te oly türelmes ! 
Miért nem vetetted szememre, hogy disznó va
gyok.“

„Azért, mert temagud isjól tudtad azt.“ -Igen 
egyszer magam is észrevettem és azt gondoltam, 
hogy sohasem fogom elfélejteni — s mégis, még 
az nap elfelejtettem-“

„Nem emlékszel, mikor volt az.“
„Már sok év mull el azóta. Jól emlékszem, 

de már nem tudom miért, akkor korán jöttem haza 
a vásárból s teljesen józanon. Te nem szóltál egy 
szót sem, inig ón vacsoráltam, de kis leányunk 
akként szólott Péterhez: „ma édes atyánk nem ré
szeg.“ Az nagyon fájt, hogy egy olyan ártatlan 
három éves leányka, oly jó ösmeri atyjának álla
potát.w

„Igen, leánykánk korán okos kis leány volt. 
Olyan nagyon szomorúak voltunk, midőn elvesz
ettük őt, mert már oly szép nagy volt.“

„A pap azt mondta, hogy leányunk halála

Isten büntetése! Elhiszel te ilyen rosszat Istenről 
Mari?

„Nem lehet tudni.“
„A régi lelkész, Hansen tisztelendő ur, az más 

ember volt. Az nem szólt egy szót sem, midőn a 
rosszul fejő tehenet néki eladtam “

Midőn e ravasz üzletre gondolt, elmosolyodott 
a beteg, de aroza csakhamar ünnepélyes szint öl
tött, midőn kocsizörgést hallott az utezán, mely 
udvara felé fordult-

Mari kisietett az udvarra, férje újból az éne
keskönyv felé nyúlt.

A lelkész már a ház küszöbéu állott. Magas 
fiatiil ember volt, sötét telt szakállal. Fehér nyak
kendője felül kigombolt nyári felöltőjén kilátszott.

„Jó reggelt Vanborg ur, köszönöm, hogy el
tetszett jönni. Már nagyon nehezen várja férjem.“ 

Ezen bizalmas megszólításnál Vanborg lelkész 
ur egy nem tetsző pillantást vetett. Pedig Maxi azt 
hitte, hogy megadta a legnagyobb tiszteletet, mi
vel azokat, kik nem voltak parasztok, mindég ve
zeték nevükön szólította.

„Jó napot Hansenné — nemde Máriának hív
ják önt? Hogy van férje?“

An nélkül, hogy a választ megvárta volna, mi
dőn látja, hogy az asszony a kocsi felé siet, akként 
szól lelő: „Ne fáradjon, nincs ott sommi sem, a 
kelyhet nem hoztam el.“

„Pedig férjem oly nagyon szerette volna az 
Ür szent vacsoráját felvenni“, mondá Mari ijedten 
a lelkésznek s fia felé fordult, a ki még a bakon 
ült, kezében tartva az ostort, s azt kérdezve tőle : 
„Péter, hál te nem mondtad m eg?“

„Igen, az ön fi i szólott nekem“, sietve közbe 
vágott a lelkész, „de hát én nem akartam magamra 
venni a felelősséget, ismerve férjéne * élétmódját!“ 

„Istenem !“ kétségbe esetten felkiáltott az asz- 
szony — „szegény férjem rosszul van, s ha ezt 
meghallja, még rosszabbul lesz.“

„No majd én magam megmondom neki“, e 
szavakkal a lelkész átrohant a lakószobán keresz
tül, a hol Péter felesége, karján tartva szopós 
gyermekét, üdvözölte őt — a megrémült Hansenné 
pedig követte őt.

„Jó napot, Hansen Pál.“
„Isten hozta lelkész úr, legyen oly jó, jöjjön 

közelebb.”
A beteg a lelkész felé nyújtja kezét, mialatt 

tekintetét rémült nrczu nejére szegzi.
„Hogyan érzi magát ma,“ kérdi a lelkész.“ 

„Nem a legjobban, de hát ón Istenem, el kell ezt 
is viselnem.“

„Az Ur nagyon türelmes volt önnel szemben, 
Hansen P á l; de már most úgy látom, hogy az ő 
hosszú tűrésének vége P

„Igaza van, tisztelendő ur, mindnyájan bűnösek 
vagyunk. Bizony én már ezt sokáig nem viszem»
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érzem, hogy tüdőm nagyon gyenge Belenyugszom, 
mivel Isten akaratja; hiszen én már öreg ember 
vagyok és sok jó napot is éltem. Most már csak 
az Űr asztalához kívánkozom.“

Ezen hosszú beszéd alatt hangja egyre gyön
gült, kifáradtan lehajtja fejét, de egy erős köhögési 
roham felrázza az ólaiéit testet. Mari hozzá siet s 
felemeli a beteg lejét.

„Ugye, édes Pálom, igy jobban érzed maga
dat?'* A lelkész várt, mig a beteg magához jön, 
aztán igy szólt hozzá: „Azt mondja ön, hogy na
gyon szeretne az Ur asztalához járulni. De kíván
ságát nem teljesíthetem Nem vehetem magamra a 
felelősséget, hogy ön saját kárhozatára élvezze az 
Ur testét és vérét.“

A beteg ajkai mozogtak, de szólni nem tudott. 
Arcza hamuszinü lett ; de a lelkész erre nem figyelt.

„Ön, Hansen Pál, iszákos ember volt egész 
életében, az egész falu tudja ezt.“ A lelkész szavai 
határozottan, nyomatékosan hangzottak.

„Nem tagadom, lelkész ur, rossz ember voltam,“ : 
rövid szünet után szemeivel nejénél keresve tá
maszt. majd omigy folytatá ; „de most már min- { 
dennek vége, lelkész ur elhiheti, hogy tizennégy \ 
nap óta pálinka nem volt nyelvemen.*' \

A lelkész a beteg nejéhez fordulva, azt kérdi: 
„Mondja meg nekem, mióta fekszik betegen férje."

„Holnap lesz két hete“ — válaszolá nyögve a 
nő, a ki a közben a karosszékben ült remegve.

„Mindjárt gondoltam ! Hansen Pál, ön utolsó 
perczig hazug és megrögzött bűnös!"

Mari felsóhajtott. „Elhiheti, Vandborg ur, hogy 
ő mindég békés ember volt. Engem sohasem vert.“ 
Hangosan zokogott, meghatva a házas élet ezen 
gyöngéd vonása által. „Ha néha haza jővén, lár
mát is csapott, később, ha kialudta magát, mindég 
megbánta.

„Utolsó időben nagyon áhítozott Isten igéje 
után. Nem múlt el nap, hogy Péter vagy Dorottya 
nem lett volna kénytelen neki predikácziót fel
olvasni.“

„Mutasd meg neki a prédikácziós könyvet“ 
szólott közbe Pál buzgóan. „Nézze meg azt lelkész 
ur, azt leányom konfirmálásakor lelkész elődjétől 
kapta, mert igen jól tanult.“

A lelkész kezébe veszi a könyvet: „Hostrup 
prédikácziói, hm. — Tudja-e ön, hogy ez a férfiú szín
müveket irt s bizony azok sem jobbak prédiká 
czióinál."

„Tehát az, a ki Isten igéjét irta, talán színész 
volt, ezt sohasem tudtam." Válaszolá Pál gyanús 
tekintettel.

„Ő színmüveket irt a világ fiai számára, hogy 
mulatassa azokat és a bűnös emberek élveztek, 
nevettek, mig Urunk és Üdvözítőnk elfordult tőlük 
és sirt."

,.Az bizony rósz voll “ E szavaknál merev

< tekintetével Pál kegyes megbotránkozásának akart 
kifejezést adni a felett, a mit Hostrup cselekedett. 
„Édes Marim, tedd félre a könyvet."

A lelkész az ablak felé fordulva gondolkozott, 
hogy mit mondjon ezen sötét lelkű embernek.

„Oh Istenem“ e szó hangzott az ágyból.
A lelkész megfordult. „Mit mondott ön.“
„Fekszem s egyre kérem^Istent,'hogy legyen 

nekem irgalmas. Egész nap ezt teszem. Tisztelendő 
ur elhiheti, hogy nehezen telik időm.

A bűnös Hansen Pál nem akarta azt mon
dani, mintha puszta időtöltésből imádkozna; de a 
lelkész megértette őt. Az ő szavai haragra ger
jesztették a lelkészt, mérges tekintettel az ágy felé 
lépett.

„Ön azt m mdja, hogy Istenhez fohászkodott. 
Miféle Isten az, akit ön imád? Most mióta betegen 
fekszik ön, a sátánhoz imádkozott s az el is fogja 
vinni."

„Ha az az Isten akaratja", nyögve válaszolá 
a beteg — nem értve az egész dolgot

„Ha én meghalok“, folytatja a lelkész, „úgy en- 
gemet az angyalok Abráhám ölébe visznek. De 
tudja-e ön, hogy hova jut az iszákos ember? Az a 
pokolba kerül.“

„Abba is bele keli magunkat találni, ha az 
Isten akaratja" motyogta Pál. Félig öntudatlan 
állapotban volt, arcza kipirult, szemei a láztól 
égtek.

„És hallja most utolsó szavamat“. A lelkész 
: egészen magán kívül volt, a megrögzött bűnös gú

nyolódásának vevén a beteg szavait — hallja az 
; én utolsó szavamat: „amilyen biztos az, hogy ti- 
/ zennégy nap alatt eltemetem önt, oly biztos az
< is, hogy ön elkárhozik. Az Ur hosszutürésének 
\ immár vége.“
I Hansen Pál a lelkész e szavait nem hallotta; 

mert kissé elszunyadt és hortyogott. De Mari lel
két mélyebben érintette az, hogy a lelkész az el- 

I kárhozást említette. Ő nem igen gondolt a siron- 
tuli dolgokra, de az utóbbi hetek oly gondolat 
körbe terelték, mely képzeletében újból felidéztek 
azokat a rémes képeket, melyeket egykor kereszt
anyjának képes bibliájában látott. A mióta Pál 
betegen feküdt, sűrűn látogatták a falu „felébresz- 
tettjei,“ (A belmissiói irány hívei) — kik nemvol
tak túl sokan, de nagyon buzgók és mozgékonyak. 
Rendes körülmények között kerülték az ördög 
gyermekeivel való érintkezést, a kik közé sorozták 
mindazokat, a kik vasárnaponként a falu kovácsa 
házánál össze nem gyűltek; de ha beteg volt va
lahol, ott egymásaak adták a kilincset, megtöltöt- 

\ ték a házat, és éneküktől rengett a ház. Ha a 
j szent látogató egyedül volt a háziakkal, az éne- 
) két követő csendet alig szakította meg más beszél

getéssel, mint a melynek tárgya az időjárás s ehez 
I hasonló dolgok De ha társai is ott voltak, nem
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egyszer tanúságot tottok a ház népe előtt hitükről, 
mely tanuságtételnok igen kedvelt központja volt 
a sátán és pokol.

„Itt hulla szag van“, mondá a kovács felesége, 
midőn először lépett be Hanson Pál házába. Pál 
betegségének előhaladtával naponként emelkedő 
buzgósággal fel lett szólítva, hogy jusson bűneinek 
tudatára és térjen meg — úgy hogy o szólamokat 
a szegény beteg már annyira megszokta, mint az 
orvosságot, melyet óránként beadott neki felesége.

E látogatások nyomasztólag hatottak Mari 
kedélyére. Jól tudta, hogy hálásnak kell lennie, 
hogy bizonyos tekintetben az is Pál szórakozására 
szolgál, ha embereket láthat. Mindennek daczára 
szabadabban lélegzett, ha alkalmas időbon a kony
hába osonhatott, hogy kávét főzzön. Mari igen 
szives, vendégszerető nő volt s vendégei nem tá
vozhattak, mielőtt a kávé kanna az asztalra ne 
került volna. „Isten népe*, a mint házának uj lá
togatói nevezték magukat — két csésze kávét fo
gyasztottak rendesen el — de ez nem tette beszé
düket enyhébbé, sőt egyre hangosabbá.

Mari ez emberektől távol állott és teljesen 
meg sem értette őket. Az ő beszédük üzenet volt 
azon világból, melylyel Mari nem igen foglalko 
zott konfirmácziója óta, kivéve azon két esetet, a 
midőn ő és Pál évenként kétszer az Ur asztalához 
járultak és midőn férjével a sátoros ünnepeken 
templomba jártak, a mikor IMI is meghozta az 
áldozatot, hogy türelmesen ült kijelölt helyén. Az 
uj beszéddel időközben megbarátkozott, észrevét
lenül megújult lelkében az a meggyőződés, melyet 
lassan számos év után a mindennapi élet gondjai 
és munkája már már teljesen elfeledtettek. Maga 
előtt látta azt az alacsony, fehérre meszelt szobáé s- 
kát, melyben tizenhét növendékkel együtt a kon- 
firmáczióra előkészítette őt fél század előtt az öreg 
kövér, jó indulata tisztelendő ur. De sajátságos 
volt előtte, hogy a régon elhangzott szavakat egé
szen máskép alkalmazta a megboldogult tisztelendő 
ur és a Kovács felesége társaival, midőn ez utóbbiak 
megtérésről és elkárhozásról beszéltek. Jól emléke
zett miszerint a megboldogult lelkész ur azt mondta, 
hogy meg kell térni a végett, hogy jó emberek, 
engedelmes gyermekek és hasznos polgárok lehes
sünk és a konfirmáczió napján könnyes szemek
kel megújította e felhívást; de a kovács felesége 
azt mondta, miszerint azért kell megtérnünk, hogy 
Jézus vérében hihessünk A megboldogult lelkész 
Jézus véréről nem igen beszélt Mari emlékezetében, 
a mint a múltban hallott róla beszélni, Jézus nem 
volt vérző, hanem ogy szelíd és tiszta, fehérruhába 
öltözött férfiú, a ki szerto széjjel járva, arra figyel- 
meztetto az embereket, hogjr legyenek jók és eré
nyesek. Az ő emlékezetében mindég sápadtnak gon
dolta az Urat, kissé ridegnek is — az isteni nem 
is volt előtte a puszta élvezet tárgya. Az elkár

hozás szerinte csak a rossz emberek végzete volt, 
mert hiszen a megboldogult tisztelendő ur azt 
mondta: ha az erény utján igyekeztek járni, Isten 
üdve vár reátok. De a kovácsné azt mondta — és 
itt nem lehetett észre nem venni a czélzatosságot, 
mivel ilyenkor erősen verte az asztalt — hogy mind
nyájan elkárhozottak, kik nem feküsznek Jézus 
ölében és hogy a kit Jézus vére tisztára nem mos, 
azt várják a pokol kínjai.

Mari ogészen nyugodtan gondolt e dolgokra. 
Nagyon tisztelte a megboldogult tisztelendő urats 
arra támaszkodva, erős volt azon meggyőződése, 
hogy Isten nem oly könyörtelen. Azt maga sem 
állíthatta, hogy férje valami túlságosan erényes 
férfiú lett volna, de rósz ember még sem volt I 
Nem — hiszen ő ösmerte legjobban, hogy alapjá
ban véve jó indulatu ember volt. Vigaszául szol
gált az a nagy szomorúság, melyet átéltek akkor, 
midőn kis leánykájukat elvesztették. Bizonyára 
igaza volt a lelkésznek, midőn azt mondta nekik, 
hogy az az isten büntetése volt. Hosszú életen 
át egy ember is sok rosszat cselekszik és ketten 
még több rosszat követnek el. Ok is elkövették a 
rosszat, midőn egymáshoz közeledve, Péter fiuk még 
a házasság előtt született. De mikor az Ur kis 
leánykájukat magához szólította, elvette a magáét, 
a számadás rendbo jö tt: az egyik a másikat ki- 
egyenlitette.

Vanborg fenyegető szavai ezen meggyőződé
sét darabokra törték. Az a hallatlan szégyen, melybe 
jutott férje azáltal, hogy az Ur asztalától vissza
utasították őt, mélyen inegrenditették lelkét. Hát 
még az a határozottság, amelylyel szólott a lelkész 
Pál elkárhozásáról, mint egy befejezett, biztos do
logról. Úgy állott a lelkész kiterjesztett karjával 
és haragosan összeránczolt homlokával előtte, mint 
Mózes, kit egykor keresztanyjának képes bibliájá
ban látott

„Amily bizonyos az, hogy ón önt tizennégy 
nap alatt eltemetem, ép oly bizonyos, hogy elkár- 
liozik ön.“ E szavak úgy csengtek fülében, mintha 
egy próféta intő szavát hallotta volna. Ez egészen 
lesújtotta őt és szinte eszméletlenül rogyott karos
székébe.

A szomszédszobában hallatszott menyjének 
zokogása, ki szintén hallotta a lelkész szavait.

Ezen pillanattól fogva teljesen bizonyossá lett 
Mari előtt, hogyha fórjea legközelebbi napokban meg
talál halni, szegény lelkére nézve nincs menekvés. 
Eérje podig nagyon rosszul volt, állapota nem ja
vult. Tegnap azt mondta az orvos, hogy no is 
hívják öbbéőt, mivel férje legfeljebb még három ^  
napig él.

A lelkész még az ajtóban állott. Mari letörölte 
arczárói könnyeit és utána sietett.

„Vanborg ur, szolgálhatok e egy csészo kávé
val?“ e kérdést intézto a lelkészhez, mialatt siró
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hangját legyőzni igyekezett, egész testében re
megett.

„Köszönöm, nem iszom kávét, — másra kell 
most önnek gondolnia/'

Ránczos arczára nézett, melyet a könnyek 
kicsiptek, veres foltokat hagyva azon. Az ő bágyadt 
szemei oly jóságosak s aggodalomteljesek voltak. 
Megsajnálta őt.

„Bizony nagy baj ez, nagyon nagy baj“,mondja 
a lelkész. „Alázza meg magát Isten hatalmas karja 
alatt, a ki annak idején felmagasztal. Ha tud ön
Istenhez fohászkodni, ajánlja férjét az ő ...............
üdvözítő karjába.“ Ezt akarta mondani, de hamar 
észrevette, hogy szavai ellentétben vannak azzal, 
a mit a beteg ágyánál mondott s ezért félbesza
kította szavait. A beteg ágyánál mondott szavakat 
vissza nem vonhatta, mert ő e házban úgy állott, 
mint az Ur felelős szolgája, a ki a meg nem térő 
bűnösöknek meg nem bocsáthatja bűneit.

Vanborg lelkésznok emberiesen érző szive 
volt, daczára annak, hogy keblét a másokat elitélni 
szerető készség pánczóljával vette körül, a mintáz 
már szokása azon dániai keresztyén életnézetnek, 
melyet „Isten gyermekei“*) kizáró'agos szabadal
munknak tekintenek. Midőn négy év előtt mint 
fiatal lelkész jutott a gyülekezetbe, az utóbbiak 
mindjárt reá vetették magukat és őt kizárólagos tu 
lajdonuknak kezdték tekinteni. Eleintén nem volt 
egészen határozott párthivük, sőt midőn vasárnap 
délután fáradtan haza tért hiveit látogatván, inkább 
hallgatta Koppenhágából származó kis feleségének 
zongora játékát, mintsem. Jensen kovács dohos 
szobájában a „szentek“ összejövetelén részt vett 
volna. De későbben a kovács a tisztelendő ur lel
kére beszélt, a mint maga is ezzel eldiesekedett. 
így későbben minden szabad idejét a kovács szo
bájában, a szentek társaságában töltötte, és tüskön, 
bokron át követte a kicsiny sereget. Tetszett az 
az önállotlan fiatal embernek, hogy oly könnyen 
jutott szilárd álláspontra. De hatása a gyülekezet 
túlnyomó részére ezen lépése folytán szinte ered
ménytelenné lön s egyelőre üres templomban pré
dikált. A gúnyolódok azt mondogatták róla : „a 
kovács írja prédikáczióit.“ De annál nagyobb te
vékenységet fejteti ki a gyülekezeten kívül. Nagy 
csapatokban gyűltek köré a „szentek,“ ha idegen 
gyülekezetben tartotta az összejöveteleket vándor 
utján. Nagyon buzgó utazó lelkészé lett s ha párt
jának lapjában évenként be kellett e tevékenységről 
számolni, ő nagyszámmal mutathatta ki az általa 
vezetett összejöveteleket.**) így aztán valóságos

*) A belmissió irány hívei „Isten gyermekei," „szentekének 
nevezik magokat.

**) Évenként ez irány fő lapjában beszámolnak az egész 
országban lelkészek, missionáriusok, kolportőrök által vezetett 
összejövetelekről — melyeket Mőde-találkozásnak neveznek.

F o r d i t ó.

> beszélőgéppé lett s nagy férfiúnak képzelte magát,
\ a ki határozott világnézettel bir és szigorúan Ítél;

de alapjában véve még sem volt oly rósz, mint a 
) milyen rosznak szeretett volna feltűnni a világ 
\ fiai előtt.

Midőn Marinak aggódó tekintetét látta, szinte 
kedve jött, hogy emberileg szóljon. Már felemelte 
karját, hogy megveregesse a szegény asszony vál
lait és néhány szívélyes szót szóljon hozzá. De 
meggondolta a dolgot, a sátán kísértésének tartva 
e szándékot is. Nem, itt nem szabad vigasztalnia, 
mert ez az asszony csak a világ hamis vigaszát 
fogadhatja el s azt ő nem fogja neki nyújtani. így 
aztán csak egyszerűen ajánlotta magát és elment.

; ( f o ly t ,  köv.)

X

IRODALOM.
í — Gustav Bierbrunner: Christlicher Haus- 

Altar. Ein Andachtsbuch für alle Lebensverhält
nisse. — Zweite Auflage. Herausgegeben von der 
Luther-Gesellschaft. 199 1. Preis brochirt 60 kr. Ge
bunden 80 kr.

Erről a könyvről — úgy emlékszem — nem is 
( olyan régen szó volt ugyan már e lap hasábjain, 

de csak egész röviden s úgy tudom magának a 
könyvnek belső értéke — vagy mondjuk talán mind- 

) járt értéktelensége — nem volt kellőleg kiemelve. 
) A dolog azonban oly nagy fontosságú, hogy bizo- 
/ nyára nem fog ártani, ha vele tüzetesebben foglal- 
; kozunk. Hiszen az a kérdés, hogy népünk (értve 

ez alatt általában véve híveinket) minő könyveket 
forgat kezén, egyike a legnagyobb fontossággal 
bíróknak.

Erről a könyvről bírálatunkat már előre is abban 
foglalhatjuk össze, hogy ez az u. n. „Andachtsbuch“ 
sem alaki, sem tartalmi tekintetben egy keresz
tény imakönyv kellékeinek nemcsak, hogy éppen
séggel nem felel meg, hanem annak terjesztése di
rect veszedelem híveinkre nézve.

A ki a következőket elolvassa, vagy azt a fá
radságot veszi magának, hogy magát a könyvet 
átnézze, az meg fog győződhetni arról, hogy fenti 
ítéletünk éppenséggel nem túlzott.

„Szerző“ maga könyve előszavában azt mondja: 
Geschöpft sind sie (die Gebets nämlich) aus den 
Andachtsbüchern von J  >h. Eriedr. Stagner, Johann 
Dobos, Karl Szász, Jakob Glatz und auch aus 
einigen älteren Gebetbüchern.“ E sorok Írója a 
szóban levő könyvet meglehetős tüzetesen átnézte 

) s csak azt mondhatja, hogy a könyv értékét nagy-
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ban emelte volna, ha összeállítója több imát vett 
volna „aus einigen älteren Gebetbüchern“, a me 
lyeket nem nevez meg s kevesobbet fordított volna 
Dobos Jánost«!!, Szász Károly tói és Glatz .Jakab
tól. — Különben nem tudom, melyek azon „einige 
altere“ imádságos könyvek, melyeket szerző csak 
ugv mellékesen emlegot — Én azt találtam, hogy 
az első részben (Morgen, Mittag und Abendgebete) 
összesen 8 ima van a régi, kiváló s népünknél — 
hála Isten — még nagy kedveltségnck örvendő 
»Stark féle imakönyvből átvéve. — De persze 
hogyan! a raczionaliznnis szellemében „javítva“, 
rbővitvo“ vagy „rövidítve“, „Und mich in Dir er
freuen könne“ helyett „mich ganz Deiner Vereh
rung widmen könne“; „Sabbath“ helyett „Sonntag;“ 
„himmlisch“ helyett „rein“; „lebendigerGott“ he
lyett „getreuer Gott“, az imák végén lévő épületes 
versek lapos prózába áttévo stb

Ennek dacára ez a néhány ima képezi a könyv
nek aránylag legjobb részét. — Kár, hogy az ösz- 
szeállitó, úgy ezen, mint a többi imáknál is nem 
nevezte meg a forrást, mint a hogy az ilyes antho 
légióknál szokásos és illendő dolog!

A többi imádság részint színtelen, erőtlen bom- 
bastikus magyar imáknak ügyetlen, a grammatika, 
szórend és helyes Írás legelemibb szabályai ellen 
vétő fordítása.

Tessék izlelitőül nehány próbu : „U könnte doch 
so Dein sein mein ganzes Leben, dass ich einst 
am Abende desselben sagen könnte stb. (31. 1 ) 
„Ich verherrliche Dich 1“ (32. 1.) alighanem: „di- 
csőitlek Téged*!“ „Ist auch matt mein Herz von 
den Leiden.“ (67. 1.) „Meine Lebenszeit ist ja 
abennal kleiner um eine qualvolle, schlaflose Nacht 
wenn meiner auch wieder eine Nacht der Unruhe 
und des Schmerzens erwartet“ stb. (u. o ) Solltest 
du aber einst mir karger zuraessen meine Nahrung.“ 
„Aber beseelt von dem starken Glauben, dass Du 
. . .  was sollte ich da noch fürchten ?“ (91. 1.) „Wer 
könnte aufnehmen das Kreuz, unter dem Du hie- 
nieden auf Erden erlegen bist?“ (101. 1.) „Mit ei- 
Dem Wuthschrei der Yerblondung rief sie „kreu
zige ihn“ und erzielte Deinen bitteren Tod !“ (125.
1.) „O nicht gehe mit mir ins Gericht.“ (125. 1.) 
„Scligwerdung“ (u. o) „Ach, es ist in seinem je 
tzigen Leiden wio ein Thautropfen, der vom Him
mel herabfiel und gar loicht wider zu demselben 
emporsteigen kann, wenn die sengende Gluth des 
Strahles, auf dasselbe herniedorscheinte !“ (167. 1 ) 
Wohl die frische Wonne, die belebende Kühle, der 
Wiesen zartes Grün und der Blumen balsamvoller 
Duft des holden Frühlings haben uns verlassen.“ 
(49. 1.) Einst wenn Du für hinreichend meine 
Thrünen, mit welchen ich das Grab meines theuren 
Gatten netze, erfunden haben wirst.“ (184. 1.) „In 
wessen Schooss kann ich mein verwaistes Haupt 
verbergen künftighin“ (189. 1.) „Hast Deine Engel

ausgesandt . . . damit die froigewordenen Fluthcn 
kamen über uns“ (192. 1.) stb.

ni lap összos hasábjai alig volnának elegondők, 
ha ölő akarnók sorolni azokat az összes badarsá
gokat és a szentirásnak, hitvallásainknak tanával 
ellenkező dolgokat, a melyektől ez az egész „imád
ságos könyv“ csak úgy hemzseg minden lapján. 
Frdekesek e tekintetben az egyes évszakokra (ta
vasz, nyár, ősz, tél) közölt imák. „Dass unter állón 
Schätzen meines Lebens, meine Lebenszeit der 
grösste ist!“ Isten néki „der grösste Wohlthäter 
der Menschheit“, akihez „mit dankbarer Freude 
die hungernde Menschheit emporblickt“. — „Die 
Saaten, die Quelle des täglichen Brodes“. — „Das 
goldene Aehronfeld, die Früchte der Bäume, die 
nährenden und heilsamen Kräuter erfüllen Alles 
mit Frieden und Wohlgefallen.“ — Viel Missgunst 
der Zeit zog über die Erntefelder, die ich heute 
andachtsvoll bewunderte.“ — „Kufe mich nicht 
ab von hier in dieser Nacht.“ — „Du hast die 
Früchte der Bäume gegeben im reichen Maasse, 
dass auch di«} Kinder deine Gnade fühlen.“ — „Dass 
ich mit den Pfunde der Gaben . . .  so gewuchert 
haben möchte, dass ich dadurch de ne liebevolle 
j/nerkennung erworben “ — „Der Frühling und 
Sommer meines Lebens in diosem Jahre ist auch 
für mich dahin “ — „Unbemerkt überrascht uns 
das reitero Alter.“ — „Auch dieser kalte  Winter
tagist rasch entschwunden, Deine gütige, unsicht
bare Hand hat mich an ihn geleitet!" — „Die 
längste Nacht meines Wesens ist der Tod.“ — Van 
azután „Morgengebet“ és „Abendgebet eines Hand
werkers* és „eines Landmannes.“ „In deinem Na
men, o Jesus, mein Heiland gehe ich an meine 
Arbeit und wenn ich sie so vollbringe, wie Du 
Dein Werk . . .“ „O wenn mir so aus jedem meiner 
Seufzer in Dir wohlgefälliger Wunsch sich zu Dir 
emporschwingen würde . . . Wie wiirdo ich, wenn 
meine Arbeit Nutzen geschafft hat, Dir, Du mein 
Gott, allein die Ehre geben.“ — „Vieles findest 
Du auch in meinem heutigen Leben* — „Als Er 
im Garten Ge*emane betete, Du mögest den bitteren 
Kelch von ihm nehmen, o wio floss da sein pein
licher Schweiss zur Erde, wie mein Schweiss zur 
Erde niederfällt, wenn ich des Tages Last und 
Hitze t r a g e .(Ez is alighanem poetica licentia, a 
mely iránt nekünk nincs „érzékünk.)“

Különben úgy látszik, ezen ima szerzője magi 
is érzi, hogy a sulykot kissé eltalálta vetni, mert 
azután igy „imádkozik“ tovább: „Ich vergleiche 
mich wohl nicht als schwacher, sündhafter Mensch 
mit Jesu Christo und dem grossen Work, d is er am 
Kreuze vollbracht hat, aber deshalb nehme ich. 
auch mein Kreuz auf mich und folge ihm nach. — 
Es ez a „Kreuz“ a földinives embernek napi mun
kája ! So „türspreche er auch heute für mich !“ 
Éppen ilyenek az „Abendgebet nach einem trau
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rigen“ — és „nach einem frohen Tage“. — Az 
evés előtti és utáni imádságokat nem tudom ho
gyan képzeli imádkozandóknak Az első igy vég
ződik : „Mit Dich lobpreisender Seele will ich mich 
jetzt stärken . . . o lasse sie mir zur Gesundheit 
dienen um Christi willen ! Amen ! — A második
ban ételt és italt „Gnadengaben“-nak nevezi. — 
Hajmeresztők azután az ünnepi imádságok ! Ka
rácsonykor igy imádkozik magához a „heilige 
Weihnachzeit“-hoz : „Denn Du bist das Geburts
fest des Weisesten . . . des Verdienstvollsten . . . 
des Edelsten, das Geburtsfest des Göttlichen in 
menschlicher Gestalt bist Du ! Jesus unser Heiland, 
dessen Ehrentag du bist, hat den Menschen Wohl
fahrt, Erleuchtung, Besserung, Frieden und Selig
keit gebracht“. — A vége felé pedig megmagya
rázza a jó Istennek, hogy : „Die Hoffnung, dieser 
trostreiche Stern unseres Lebens und die Liebe, 
dieses Band zwischen Zeit und Ewigkeit, haben 
Himmel und Erde, die früher getrennt waren durch 
den Abgrund der Glaubenslosigkeit, vereinigt und 
zu einem grossen, unermesslichen Vaterhause Gottes, 
darin wir getrost leben und selig sterben können, 
gemacht.“ — Ha egy gymnasista gyerek a maga 
házi feladatában ilyen mondatszerkezetet használ 
s ilyen határtalan badarságot mond, méltán se- 
kundába pónálja a professora !

Valóban frappáns a 87-ik lapon olvasható ó 
óv esti imának következő kezdete : „Am Ende eines 
Jahres von meinem irdischen Leben stehe ich vor 
Dir, o Gott, die Jahres-Ttechnung sollte ich Dir 
an diesem Abend vorlegen und dich um meinem 
Lohn bitten ; anstatt der ungenauen Rechnung aber 
kann ich Dir blos das Verzeichniss meiner vielen 
Versäumnisse vorweisen“. — No, itt, azt hiszem, 
megszűnik minden kritika ! Ilyen tónusban szólnak 
a többi ünnepi imák. Lapos, naiv, sokszor egye
nesen minden értelmet nélkülöző fecsegések! A 
120-ik lapon olvasható „Gebet am Erntefest“ min
den valószinüség szerint valami református „uj-ke- 
nyéri urvacsorai“ ima ügyetlen fordítása : „Deinem 
Rufe folgend ziehen, schaarenweise der Erde Be
wohner heran zum stärkenden Mahle. Wenn sie des 
neuen Erodes ersten Bissen gemessen“ stb. A refor
máció ünnepén ekként imádkozik : „Erfülle mein Herz 
...m it heiligem Ernste durch die grosse Wohlthat, 
die Du durch die Reformation Deiner Kirche der Bil
dung, Veredlung und der Nächstenliebe bei den 
Menschen erzeugt hast“ — (Ezért megint Sekunda 
dukálna a grammatikából is !) Elmondja azután a 
jó Istennek, hogy mi mindenre volt jó az a refor- : 
máczió, hogy t. i. az embereket megszabadítsa 
„vom knechtischen Dienste angelernter Glaubens
formeln, vom Wahn der Selbstgerechtigkeit. De < 
ezt ezután ő maga már a következő lapon megint 
elfelejti, mert ott meg azt magyarázgatja Istennek, < 
hogy „ein vollkommenes Síchunbefleckterhalten ^

) von den Sünden der Welt, das soll die Religion 
unseres Lebens sein“ ( i 24 1.) — A 125-ik lapon 
levő „Gebet vor der Beichte“-ban — evangélikus, 
egyházunk sarkalatos tanának, a hit által való 
megigazulásról szóló tannak arcul ütésével kije
lenti „ Deine heiligen Zehn- Gebote, die Du mir 
zur Seligwerdung gegeben“. — A konfirmáczió 
előtti imádságok egyikéoen igy szól: „Heute öffnet 
sich zum erstenmile die Thüre Deines Riicüos vor 
mir 1“ Micsoda fogalomzavar támadhat már most 
annak a konfirmandusnak a fejében, a ki — leg
alább feltehető — azt tanulta, hogy a keresztség 
szentsége által leszünk Isten országának polgá
raivá. Persze nálunk azon az utón vagyunk, hogy 
a konfirmácziót tesszük szentséggé s igy magasan 
felébe emeljük a keresztségnek.

Különben ezen felfogásában „szerző“ megle- 
\ hetős konzekvencziával jár el, mert a 156. lapon 

igy imádkoznak a szülők gyermekükért: „Sie wer
den ja einst Glieder Deiner Gemeinde sein"; a 
gyermekek pedig a 159. lapon „imádkoznak“ szü
lőikért: „Sie haben mich unterrichten und bilden 
lassen, damit ich eintreten könne in die christ
liche Kirche!“

A „Gebet am Geburts-tag“-ban az imádkozó- 
nak minden „geheimnissvoll". „Geheimnissvoiler 
Dunkel deckt die ertsen Stunden meines Erden
daseins“, geheimnissvolle Nacht des Todes“ le
beg előtte és „vom geheimnissvoiler Gestade des 
Lebens eilt mein Lebensschiff dem geheimnissvol- 
len Ufer des Todes zu.“ — ikzonban — csodálatra 
méltókóp - - biztosan tudja s azért a jó Istennek 
is jónak látja közölni, hogy az is tudomást vegyen 
erről a következő mély igazságról: „Zwischen den 
Anfang und das Ende eingeengt ist mein kurzes, 
schnell vergehendes Leben; mein Geburtstag war 
der erste, mein Sterbetag wird der letzte meiner 
Lebenstage auf Erden sein." A ki ezt eddig nem 
tudja, annak ajánlhatjuk a Bierbrunner-féle „Haus
altar“ megszerzését.

A jegyesek, újonnan egybekeltek, házastársak 
stb. imáiban foglalt szerelmi ömlengéseket és tur- 
békolásokat engedjük el magunknak. Az eddigiek 
után különben nem lesz nehéz magunknak ezekről 
is fogalmat alkotnunk. Nem hagyhatjuk azonban 
emlités nélkül a 174. lapon olvasható „Gebet eines 
Sterbenden. (Sterbenden kis kezdő betűvel Írott.) 
Ebben a haldokló először is konstatálja, hogy: 
„Meine Stunde ist gekommen, ich muss von dan- 
den ziehen!“ azután igy szaval tovább: „Sei mir 
gegrüsst, o Grab, Du stiller Hafen des müden 
Erdenpilgers!“ Később a haldokló úgy látszik meg
feledkezik arról, hogy ő Istennel beszél, (amit egy 
haldoklótól Bierbrunner ur, vagy kicsoda nem is 
vesz rossz néven), mert egyszerre csak elfordul 
Istentől s igy szaval a körülállókhoz: „0 haltet 
meine Seele nicht länger auf, in dieser irdischen
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Pilgerschaft, die ihr um mich stehet und weinet 
und lasset mich ziehen. Ihr bleibt noch hier, ich 
aber scheide . . . () stimmot mit mir einen Ju
belgesang an“ stb. Szép dolog is ám e z ! Hanem 
a ki ilyen nyugodtan diskurálgatva haldoklik, an
nak nem volt előbb szabad sokat forgatnia a Bier- 
brunner-féleHausaltart Valóban páratlanok a 181 -ik 
és 182-ik lapon olvasható imák : „Am Grabe dos 
Vaters1 és „Am Grabe der Mutter“, melyeknél jó 
lett volna zárjel között megjegyezni: „an ihn“ — 
vagy „an sie selbst gerichtet“. Ezekben az imákban 
ugyanis az illető gyermekek szüleikhez i meid hoz
nak\ velők diskurálgatnuk, az Istenről azonban egy 
szóval sincsen említés téve. — De azért senki nem 
kel ki a római egyház szentjei és azok imádása 
ellen annyira, erről meg lehetünk győződve, mint 
éppen ezen imáknak szerzői! No bizony szépen va
gyunk ! Mi pedig .a római egyház felé huzunk s 
azzal kaczérkodunk“. A 189-ik lapon olvasható 
„Gobet einer Waise“ ekként kezdődik : „Gott, mein 
himmlischer Vater ! ich bin eine Waise.“ Ezt a be
mutatkozást az imádkozó szükségesnek tartja ne
hány sorral alább megismételni, nehogy a minden
tudó Isten megfeledkezzék róla, hogy ki beszél 
vele. Azután kijelenti : „Dein bin ich geblieben ! 
Das Schlussgebet moiner sterbenden Eltern hat 
mich Dir anheimgestellt I“

Do ne folytassuk tovább ! Csak a legesleg• 
botrüngosabh helyeket lehetett sietve, röviden „mél
tatnunk“, a ki többet akar tudni, az vegye kezébe, 
. . . nem, mégsem, ne vegye kezébe senki ezt a 
könyvet, a ki épülni akar.

Ha kijelentjük, hogy a szóban lévő könyvben 
a szent Írásbeli helyek majdnem mind csak úgy 
emlékezetből vannak czitálva s az egész könyvben 
(imádságos könyvben) e sorok Írója csak úgy fu
tólag (mert ő utoljára nem korrektúrát végzett) 
205 azaz : Kétszázöt botrányosan vastag sajtóhibát 
talált — úgy végeztünk ítéletünkkel s mindenki 
meg lehet győződve róla, hogy bármily jó indulat
tá’ vettem e könyvet kezembe s bármikép igye
keztem is azt lehetőleg épülve olvasni, ez nem 
sikerült, hanem végre is belső — talán itt szabad 
mondani szent haraggal s megbotránkozással tét 
tem félre! Már csak magában ez a körülmény, 
hogy egy épülésre szánt könyvre annak szerzője 
oly kevés gondot fordít, hogy abba 205 nagyobb 
sajtóhiba csúszik be, megbotránkoztató indolonczia!

De ezzel niég nem végeztünk. Mert mindezek 
alapján mindenki érthetőnek fogja tartani, ha a 
Luther-társasághoz, mint kiadóhoz azzal a nyílt 
és sürgős kéréssel fordulunk, hogy a Bierbrunner 
féle „Christlicher Hausaltar“-nak (mely som „christ
lich“, sem „Altar“) még raktáron lévő példányait 
egyszerűen semmisittesse meg, a bizománybán lévő 
példányait szintén vonja be s azokkal cselekedjék 
hasonlókép, mert az az anyagi kár, mely ezáltal

a Luther társaságot éri nem is áll arányban azza 
a szellem i kárral, mely e könyv tovább terjesztése 
által hiveinkro háramlik.

Ha ez meg nem történnék, óva intjük lelkész 
testvéreinket ezen könyv terjesztésétől. — Ott van 
a jó öreg „Stark“, „Habermann“, „Müller“, to
vábbá egyes ima-anthologiák régi, bevált ima-szer
zőktől. Ezeket vigyük bele lehetőleg a csalá
dokba, adjuk népünk kezébo s velük az igaz evan
géliumi keresztyénségnek szellemét. — Ezek a 
könyvek végül még aránytalanul olcsóbbak is a 
„Christlicher Hausaltar“-nál, a mely kilogrammon
ként testvérek között is csak legfeljebb nehány 
fillért ér — a papiros malomnak !

♦ *♦

— „Rodina a Skola.“ E czimen uj tót ev. 
paedagogiai folyóirat indult meg január hó elsejével. 
Szerkesztői Burian J záturcd és P. Zguth mosóczi 
tanítók, mivel azonban a minisztérium nem engedte 
meg e liberális korszakban a nevezett tanítóknak 
a lapszerkesztóst — átvette azt legalább névlegesen
II. Vajansky Sv. s a nevezett sze kesztők munka
társakként szerepelnek. A lap előfizetési ára 1 frt, 
mely a lap kiadóhivatalába Turócz-Szt. Mártonba 
küldendő.

Az eddig megjelent számok igen érdekes, he 
Íves szellemben irt czikkekot hoztak. Egyik szá
mában azon helyes javaslattal találkozunk, hogy 
csak a vallásvizsgák mint iskolai ünnopélyek tar
tassanak a templomban s a mai vizsga rendszer, 
mely legnagyobbrészt oka iskoláink hanyatlásának, 
megszüntetessék

A nevezett lapot ajánljuk az érdeklődők figyel
mébe.

KÜLFÖLD
— Nemet birodalom Azultramontán „Kölnische 

Yolkszeitung“ az evangélikus diakonissa ügynek 
a következő dicsérettel adózik: „Poroszországban 
jelenleg a miniszternők közlései szerint 1398 ko
lostoritelep van 17,398 taggal. Ezek közül 2000—3000 
férfiú lesz, a többi, tellát korokszámmal 15,000 nő. 
Diakonissa és diakon ma kerek számmal 20 ezer 
van, do a diakonok még csak csekély számmal 
vannak s bizonyára 19,500 diakónusánál többet le
het számítani Ha meggondoljuk, hogy az ovang. 
diakonissaügy még csak körülbelül 40 évvel ezelőtt 
vette kezdetét, a jelonlegi állás igazán erős fejlő
désről tesz tanúbizonyságot. A katolikusokra nézve 
a diakonissaügy fejlődése azt a tanulságot rejti 
magában, hogy: bárha a Protestantismus tudó ná- 
nyos thoologiája mai napság teljesen tévutakon 
jár és az evang. korosztyénséget mindinkább meg-



rontja, a protestáns népéletben mégis hatalmas 
keresztyén erők szunnyadoznak, melyek érvénye
sülésre törekszenek és a keresztyén charitas ideális 
motivumaitól vezettetnek. Eme erőknek kevés kö
zük van a protestáns theologiai tanárok theoriái- 
hoz. Az összes diakonissza intézetekben igen buz
gón tanitják a vallást s olvassák a bibliát. Lehet
séges, hogy a protestáns theologia Subjekt ivismusa 
már utolsó stádiumát érte el, de a protest, népélet 
keresztyén erőivel máskép áll a dolog. A keresz
tyén rendi ügy (Ordenswesen) terén határozottan 
vetélkednek a katholikusokkal. Ezért a katholikus 
rendi ügy vezetőinek azt kell mondani, hogy itt 
is a legnagyobb erőmegí'eszitésre van szüksége a 
katholikusoknak. Kevésbé gondolunk itt gyors, 1o- 
vábbi kiterjedésre, mint a fegyelem, a képzettség, 
a szellemi életnek és a mu ika minőségének gon
dos ápolására.“

— Nagy- Britatmia.Mindinkább növekszik Ang
liában is azok száma, kik a burok elleni háborút 
elitélik. Most a hires Spurgeon fia és utódja, Spur
geon Tamás, londoni lelkész is azt Írja lapjában : 
„Hogy egy istenfélő elnököt és puritán népét agyon
nyomjunk, küldi ki a hatalmas brit birodalom leg
nagyobb seregeit, melyek ama vógzetteljes krim- 
hadjárat óta partjainkat elhagyták. De akármi 
eredménye lészen ezen gonosz háborúnak, erős 
meggyőződésünk, hogy a legsötétebb tolt lesz k i
rálynénk bosszú uralkodásán. Ha Transvaalban 
volt is baj, segiteni lehetett volna azon anélkül, 
hogy a burghereket fegyveres ellenállásra kény sze
ntsük ; s azokat, kik a jelenlegi borzasztó tényállást

,,Naboth,“ hogy a kivánt szőlőkért Ahab birtokába 
jusson. De el fog jönni a számadás napja Ahabra, 
mint elődjére Illés idejében.

— India. A kielégíthetetlen aranyvágy, mely 
az angol gyarmatügyet sokszor vezeti, máris az 
Istennek látható büntetését vonta magára. Indiában 
ismét iszonyú éhínség uralkodik. Erre vonatkozó
lag azt írja az angol orvosi missziónak lapja : Az 
éhínségnek egyik oka kézzelfogható. Hogy a jöve
delmező opiumkereskedés ne szenvedjen csorbát, 
Indiában a rizsvetéseket mindinkább visszaszorí
tották a mákvetések javára; s ezt, ha csak egyet
lenegy szűkén termő esztendő következik be, a sze
gény lakosság keserüli meg. — Indiában az opium 
az iszonyú éhínségnek egyik főoka, Dél-Afrikában 
a gyémánt- és aranymezők okozták sok ezer ember 
vérének! ontását. A kapzsiság az indiai és a dél
afrikai bajnak gyökere.

BELFÖLD.
— Egyházi értesítők. Egyházi értesitőt egyre 

több gyülekezet ad ki, a mi igen helyes és bár 
minden gyülekezet ezt meg tehetné. Nálunk a püs
pöki és esperesi jelentések inkább csak külső sta

tisztikai adatok elsorolásából állanak és nem en- 
| gednek betekintést a gyülekezetek belső életébe.

I
A közös kapcsot az egyes gyülekezetek között, 
erősíteni kellene, de fájdalommal azt tapasztaljuk, 
hogy e kapocs inkább lazul, mintsem erősödne. Az 
egyik gyülekezet a másikról alig vesz tudomást. 
Ezen közös kapcsot volna hivatva élénkíteni az évi 
) értesítő kiadása is.

JJz aradi gyülekezet évi értesítőjében a gyü
lekezet lelkésze buzdítja a híveket hithüségre. A 

( városokban és diaszpórában vannak kitéve híveink- 
leginkább a római propaganda csábításainak. A 
lelkésznek annyi vallás órája van, ^amennyi épen 
elég arra, hogy minden erejét és idejét igénybe 
vegye. Hetenként 18 órája van. A gyülekezet már 
kérelmezte az egyetemes alap terhére egy vallás- 
tanitói állás szervezését — a mi minden esetre sok
kal fontosabb lenne mint jogakadémiai professzo
rok segélyezése. Nem helyeseljük, hogy az aradi 
lelkész oly házaspárokat is hirdetett templomában, 

\ a melyek gyermekeiket más feiekezetnek Ígérték oda. 
A soproni gyülekezet értesítője szintén igen 

tanulságos és kiterjed nem csak a gyülekezeti, 
hanem az esperességi és kerületi eseményekre is.

Az uj házaspárok az esketós napjan emlék
könyvecskét kapnak, a melyet a jelentés szerint 
örömmel elfogadnak. A lelkészek vallásos felolva
sásokat is tartottak, melyeknél nagyszámú közönség 
gyűlt egybe és a diakonisszák által vezetett leány
kar énekelt egyházi énekeket.

A lelkészek a hitoktatás terén is el voltak 
foglalva, amennyiben különféle intézetben heti 22 
órában tanították a vallást, a mit meg is tehettek, 
mivel egy egy lelkészre 3000 lélek gondozása esik.

A gyülekezetben eddig is létezett „evang. ol
vasó és ifjúsági egyesület“ — melynek alapszabályai 
az elmúlt évben miniszteri megerősítést nyertek. 
Nézetünk szerint kár volt a nevezett egyesület ré
szére miniszteri megerősítést kérn i; mert egyházi 
autonómiánk, az országos törvény biztosítják az ily 
egyházi és vallásos egyleteknek a világi hatóságtól 
független létesítését. Kár önként feladni jogainkat. 
A kath. legény és ifjúsági egyletek miniszteri meg- 

I erősítésre szorulnak ; mert nincsen róni. kath. auto- 
$ nomia. Az ifjúsági egyesület áldásosán működött 
[ az elmúlt évben is. Tagjai hetenként egyszer össze
ír gyűltek. Külön ifjúsági énekkart alkottak. Tagjai- 
< nak száma 120- A rendes tagok évi járuléka 4 korona.
( A gyülekezetnek van külön árvaháza, a mely- 
< ben 22 árva gyermek nyert menedékhelyet.

A diakonissa intézet is szépen fejlődik, mivel 
) az elmúlt évben a diakonissák külön lakosztályt 
j nyertek, a  nővérek által vezetett vasárnapi és 
I csütörtöki vallásos összejövetelek az uj tágas helyi- 
j ségben fokozódó részvétnek örvendtek.

A bécsi evang. énekegyesület junius 1-én a 
l a templomban sikerült egyházi zeneelőadást ren-
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dezett, mely 158 frt. 09 krt. jövedelmezett a diako- \ 
konissa intézetnek. Nem helyeselhetjük templo
mainkban az amerikai divat utánzását. Zeneolő- 
adásnak nincs n helyo a templomban.

A gyülekezet egyletekben gazdag. Iliveinok ál 
dozatkészsógéről tanúskodik az elmúlt év is — po- 
dig az egyházi adó som csekély, amennyiben a hí
vek állami adójuk 10% fizetik ogyháziadó képen.
E városi gyülekezet tehát nem követi a főváros 
példáját — a hol még mindig nincs keresztül vivő 
a rendes egyházi adózás ottani gyülekezeteinkben.

A gyiilekozet díjszabályzattal (Taxordung) bir, 
mely az egyházfinál beszerezhető. E díjszabályzat 
pótlásául közli az értesítő, miszerint a templomfü- 
tés I oszt* esketéskor 20 korona, II oszt.-nál 10 
korona. 111. oszt. 0 korona. Kereszteléskor 2 kályha 
fűtése 4 korona, 4 kályháé 8 korona. A Lenk La
jos és neje által aján de kozott oltárteritő haszná
latáért fizetendő dij l-ső oszt esketésnél 0 korona,
II oszt. esketésnél 2 korona. E gyülekezetben tehát 
a stola eltörlésére még nem gondolnak. Az esketés 
és keresztelésnél a különféle osztályok berendezését 
csak kárhoztathatjuk. Az oltárnál és keresztelő me- 
denczénél szegény és gazdag között különbséget 
tenni egyházunk elveivel ellenkező  eljárás — bár
mily jövedelmező legyen is ezen intézkedés.

A liptó-szent-miklósi ev. egyház nyomtatás
ban közli azon évi jelentést, melyet előbb a köz
gyűlésen felolvastak. Ez is igen helyes szokás, mi
vel igy a gyülekezet a jelentés egyes pontjaihoz 
hozzászólhat és a mutatkozó bajok orvoslásához 
hozzáláthat még idejekorán. A jelentés itt is a ro- 
versálisok által okozott veszteség felsorolásával 
kezdődik, névszerint sorolva fel azokat, kik egy
házukat elárulták. 1895 óta 11 fél Ígérte oda gyer
mekeit a róm. kath. egyháznak — csak egy eset
ben történt megállapodás egyházunk javára. Né
gyen a liptó-szent-miklósi gyülekezet tagjai, a töb
biek idegenek — s ép ezért nehéz is reájuk hatni

Önkéntes adományokból befolyt 809 frt 37 
kr. A gyülekezet liptó-szent-miklósi népiskolájában 
3ü3 növendék volt, kiket három tanító és egy taní
tónő oktatott; aleinyegphizak iskolásaival együtt 
500 növendék részesült felekezeti iskolázásban. Az 
állami nép és polgári iskolában 128 ev. tanuló volt. 
Plostin gyülekezet 5000 frt költséggel ez évben uj 
iskolát emel.

E gyülekezetben is van ifjúsági egylet, mely
nek tagjai vasárnaponként gyűlnek egybe. A je
lentést tevő lelkész azt mondja, hogy bármily fá
radtan vesz is részt ez összejöveteleken, munkáját 
szívesen végzi, remélve, hogy a romlatlan szívben 
áldásos talajra akad az elvetett mag.

Az ifjúsági egylet összejövetelein tevékeny ; 
részt vett Stodola János alelnök, Bal'o Gyula és 
Bodiczky D. tanítók. \

Az úrvacsorához szép számmal járultak a hívek 
az elmúlt évben is (3484.)

A miskolezi egyház vaskos füzetbon adja ki 
két évről szóló jelentését. A füzetben az egész gyü
lekezet kópét látjuk, összes hivatalai, bizottságai 
fel vannak ínóvszerint sorolva. Az egyetemes köz
gyűlésnek határozatai magatartásunkra nézve az 
egyházpolitikai törvénynyel szemben szószerint le 
vannak nyomatva. Ez talán az egyedüli egyház, a 
hol azon szerencsétlen határozatokhoz szigorúan 
ragaszkodnak. A püspök ur, amint tudvalevő dolog, 
legbuzgóbb apostola volt a liberális javaslatoknak. 
— saját gyülekezetében szemlélheti azok áldásos 
voltát 1898-ban 3 pár Ígérte oda gyermekeit más 
felekozetnek, 1899-ben szintén 3 pár.

A statisztikában e jelentés példányképül szol
gálhat, mivel nincsen abban semmi som elrejtve, 
semmi szépítve, hanem minden a maga valóságában 
tűnik elő.

Érdekes az áttértek statisztikája. 1866—1897-ig 
áttértek az ág. h. ev, egyházba 61-en, az ág. h. ev. 
egyházból kiléptek 67-en. 1898 -lc99-ben áttértek 
hozzánk 6-un, tőlünk 14-en. E szám is mutatja a 
nagy fordulatot és azt, hogy a térítési harcz az 
egész vonalon megkezdődött.

Az utóbbi két évben áttért tőlünk egy egyén 
a ref. egyházba és gyermekeit is egy házaspár a 
ref. egyháznak Ígérte oda. így azután nem lehet 
hareztársunk a rét. egyház, ha ő is térítési terü
letnek tartja egyházunkat.

A gyülekezetnek 1888-ig alg/innasiuma volt; 
de el nem nyerhetvén az államsegélyt, beszüntette. 
Ez alapból azóta szegény gymnasiumi tanulókat 
segélyeznek, niásiészt pedig az alaptőkét növelik, 
mely ma kitesz 21,*»13 frt. 93 krt.

Az ev. nőegylet szép jövedelmet mutat és 
thea-estélyeket, tánezvigahnat is rendez. Nézetünk 
szerint a tánczvigalom fényességéről szóló tudósí
tás a jelentésből elmaradhatott volna. E jelentés- 

1 ben még az is bent foglaltatik, hogy hány pár tán- 
zolta az első négyest.

A gyülekezetnek a jótékonyság terén bő al
kalma van Krisztus főparancsának teljesítésére. 
Egyházi utón is gondoskodnak a szegények támo
gatásáról. A gyülekezetnek van külön nyugdíj in
tézete is, a mely jelenleg 7938 frt 4L kr. alaptőké
vel bir.

Végül a jelentés közli 1898. ápr. 8-án elha
lálozott Bartányi Gyuláné szül. Kubacska Anna 
arczképót, a ki az ev. nőegylet elnöke volt 
1892—1898-ig.

A pinkafői ev. gyülekezet értesítője ezen lé- 
lekszámra nem nagy, de e mellett hithű és áldo
zatkész eg3rházról tesz tanúságot. jelentés ára 
10 kr. — az akként befolyt jövedelem a füzetke 
kiadására, a tiszta jövedolem pedig egyházi ezé-
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lókra fordittatik. Az elmúlt évben megalakult a 
diakonissa egylet, melynek 11 alapító, 73 rendes, 
39 pártoló tagja van. Ha valahol, úgy épen hazai 
ev. egyházunkban van igen szép hivatása a dia
konissa intézménynek. Az értesítő végén közli a 
diakonissa egylet alapszabályait.

Jlz ondcd/ ev. gyülekezet értesítőjében igen 
szép a gyülekezet lelkészének szívhez szóló szava 
híveihez. Az elmúlt évben Móron lakó ev. hívek, 
kik számszerint 100-an vannak, leánygyülekezetté 
szervezkedtek s az ev. istentiszteletet a református 
templomban tartotta meg az ev. anyaegyház lel
késze. A konfirmácziói oktatás a böjti időszakkal 
veszi kezdetét és május 6-ig tart. A gyülekezetnek 
van külön szeretet adomány alapja, mely az elmúlt 
évben 111 frt. 48 kral gyarapodott. Ez alap czélja 
a templom megnagyobbitása

— A horvát-szlavon egyházaknak esperességgé 
alakulása s a magyarhoni ág h. ev. egyházhoz 
való csatlakozása már befejezett tény, de a Tiágrábi 
egyház még mindég távol tartja magát az uj es- 
perességtői s a magyarhoni országos egyházhoz 
való csatlakozástól. Ezen renitentia a gyülekezet 
volt lelkészének a f. é. ápr. 14-én Villachban elhalt 
dr. Kolatschek Gyulának működésére vezethető 
vissza, ki eljárását még kevéssel halála előtt, az 
„Evang. Kztg. für Oesterr.“ f. é. 8-ik számában 
hosszabb czikben védelmezte, melyből kiemeljük a 
következőket: Az 0  felsége által 1898. máj. 7-én 
szentesített horvát-szia vonországi „protestáns tör- 
vényu 2-ik §-a határozottan kimondja, hogy a 
magyarországi ág. h. ev. és ev. reá egyházak zsi
natainak határozatai „a horvát-szlavón királyságok 
határain belül, csak ezen királyságok közjogu hely
zetének teljes respectáldsa m ellett* hajthatók 
végre. Ebből világos, hogy a magyarországi ágost. 
és helv. hitvallású ev. egyházak zsinati határoza
tainak a horvát és szlavón királyságok mindkét 
hitvallású evang. gyülekezeteire nincs feltétlen és 
abszolút, hanem csak feltételes és relativ értókök. 
Azért, míg ama zsinatok határozatai össze nem 
egyeztetnek, a vallás és közoktatásilag teljesen 
autonom horvát és szlavón királyságok összes erre 
vonatkozó törvényeivel, addig jogilag és törvényileg 
lehetetlen a magyarországi zsinatok határozatait a 
a horvát és szlavón királyságok evang. gyülekeze
teiben végrehajtani. Ezen összeegyeztetés a mai 
napig meg nem történt s szakértők véleménye sze
rint úgy a horvát-szlavon országgyűlésnek, mint 
az ezen országokban lévő ev. gyülekezeteknek több 
évi munkát okozna. Azért, ha a zágrábi gyülekezet 
ezen összeegyeztetés megtörténtéig a változatlan 
magyarországi zsinati törvények végrehajtását el
lenzi, jogát és kötelességét teljesiti. S mivel a 
zágrábi gyülekezet a történelmi fejlődés folytán, 
határozottan uniált jellegű, s számszerinti s anyagi

gyengesége miatt csak mint ilyen állhat fen, azért 
azon tényezők feladata lesz, kik a magyar zsinati 
törvényeket, a horvát szlavón országos törvényekkel 
összehasonlítják : „hogy a horvát fővárosban lévő 
uniált ev. gyülekezetnek fenmaradását feltétlenül 
és minden kétséget kizárólag alkotmányilag bizto
sítsák “ — Kolatschek ezen védekezése, nézetünk 
szerint, a tényleges viszonyok figyelembe vételével, 
ma már meg nem állhat. A horvát-szlavon ág. h. 
ev. esperesség oz ottani kormány beleegyezésével, 
az említett törvények öszehasonlitása nélkül meg
alakult s jogilag létezik, úgy hogy az azon ország
ban létező összes ág. h. ev. gyülekezeteknek hozzá 
kell csatlakozniok. Uniált egyházat pedig sem 
Magyarországon, sem Horvát Szlavonországokban 
nem ismer a törvény s igy a zágrábi gyülekezet 
sem követelhet önállóságot uniált voltára való hi
vatkozással. Zágrábban, mint több más helyen az 
ágost. és helv. liitv. evangélikusok közösen alkot
nak ugyan gyülekezetei, de mint ilyen gyülekezet 
is köteles aziránt határozni, hogy az ág. h. ev. 
vagy valamely közelfekvő magyarországi ev. ref. 
esperességhez akar-e csatlakozni. Dr. Kolatschek 
utódjának egyik elsőrendű feladata lesz oda hatni, 
hogy a zágrábi gyülekezet is mielőbb elfoglalja 
egyházi szervezetünkben megillető helyét.

—ii.

— Erdélyi püspök. Tudvalevőleg a múlt év
ben a vallás közoktatási miniszter — alapos törté
neti tanulmányok után, Majláth G Károly gyula- 
fehérvári róm kath. püspök azon kérelmét teljesí
tette, hogy a hatóságok és hivatalok a nevezett 
püspök urat, mivel őt „történeti alapon“ azon czim- 
zés megilleti, egyszerűen csak „erdélyi püspöknek“ 
czimezzék. Ezt sérelmesnek tartották az erdélyi 
részekben lévő többi keresztyén egyházak. A refor
mátus egyetemes konvent e tárgyban elnöksége 
utján feliratot intézett a kultusz miniszter úrhoz. A 
válasz megjött. A kultusz miniszter ur előbbi ren
deletén annyit változtat, hogy szabad akként czi- 
mezni is „erdélyi róm. kath. püspök'4 a püspök urat, 
másrészt pedig meghagyja az „erdélyi püspök44 
czimzést is, mely „történeti44 alappal bír s melyet 
szerinte nem kell úgy értelmezni, amint azt min
denki értelmezi, a ki nem olvassa a kultuszminisz
ter ur exegesisét A megoldás valóban dicső ter
méke a legliberálisabb korszaknak, látnivaló, hogy 
a kultuszminiszter úr szeret Olaszországban tartóz
kodni és Róma nagy megelégedéssel veheti dicső 
politikájának ezen remek utánzatát a vallásszabad - 
ságot proklamáló és azt a papiroson fennen han
goztató „Regnum Marianum44-ban. A ref. egyház 
most is láthatja, hogy mily vezetői vannak egye
temes konventjén, kik ellenezték az erélyesebb fel
lépést — Ígérve igy is „eredményt44. Tegyék üvegbe 
a kultuszminiszteri választ, ez valóban a második
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Columbus tojás— érdemes arra, hogy az utókornak 
megőrizzük. —

A pozsonyvidékipapi konterenczia máj. 16-án 
tartotta szokott módon, a tkool. akadémia nagy
termében tavaszi ülését. Az írás magyarázatot Rat- 
fay tanár tartotta .Ián. I 1—5 fölött a Szemlében 
már ismertetőit a Logos-ról szóló munkája széllé 
mében. Csak azon csodálkoztunk, hogy az isten
séget a Logos egyik „tulajdonságának“ nevezte, an
nál inkább, mert különben világosan kimutatta, 
hogy a Logos nem accidentali tor, hanem lényegé
ben Isten. A conferonczia főtárgyát képezte az el
nöklő főesperes Trsztyénszky szabad értekezése 
„gyülekezeteink szellemi és erkölcsi élete alakí
tása és fejlesztéséről.“ Az olőadó inkább aphoris- 
tikus módon fejtegetéseiben először hosszasan tár
gyalta az ultramontán katholiczizmust, aztán ki
fejtette, hogy miképon ébreszthet a lelkész gyüle
kezetében egészséges és élő ev. köztudatot, Erre 
szükséges a gondos nevelés, a hathatós prédi- 
káczió, lelkiismeretes cura pastoralis és végre a 
hívek anyagi jólétéről való gondoskodás is. Az elő
adó helytelenítette a „Vereinsmeiereit- , a „vizi
telést“, szólt az „opportunismusság köpönyegéről“ , 
sajnálta, hogy a papok annyira „udvarolnak- a vi
lági uraknak, a kiknek pedig „több a politika, mint 
a vallás“, és sajnála tál jósolta az iskolák általá
nos államosítását. Kár, hogy ily kijelentéseket lel - 
készi conferenczián igen, de a conventokon vajmi 
ritkán lehet hallani. Az egyház fegyelmet az elő
adó elvetette t. i. azt, a mit újabb időben miná- 
lunk is mindinkább sürgetnek és inkább az ev. 
köztudattól várja az evangyeliom szellemének meg 
felelő egyházfegyelmet, inig a másikban a katho- 
liczizmus utánzását látja Ezzol szembjn a confo- 
renczia alelnöke, Ilollerung esperes az egyházfe
gyelem védelmére kelt s világosan kimutatta, hogy 
az üdvös, szükséges és jogos.

Elmondta aztán azt is, hogy miképen temet
ték el az utolsó egyetemes gyűlésen papi assis
tentia mellett a ílorváth-fele életre való indítványt 
A Szemlében kezdettől fogva’kőveteltük az egyház
fegyelmet s azért örömmel látjuk, hogy legalább 
a papság túlnyomó része már hivő az egyházfogye- 
lemnek. Hiába rémítenek a katholizálás vádjaival. 
Hiszen tudjuk, a kér. egyház az apostolok korától 
fogva mindég gyakorolta az egyházfegyolmot, gya
korolta azt Luther és az ev. egyház is a legújabb 
időkig. Idővel a fegyelem ellenfeleinek legalább 
azon része, a melyet nem az egyháziatlau libera- 
lÍ8mus vezet, hanem valami túlságos idoalismus, 
mégis belátja, hogy valóban nem lehetünk meg 
anélkül. A kik pedig az evangyeliom szellemére 
hivatkoznak, mondják meg végtére, hogy mibon 
áll az „evangyeliomszerü egyházfogyele.n“ ? Mert 
mi úgy tudjuk, hogy a mienk se ellenkezik az 
evangyeliommal.

A conforonczián ezenkívül még tárgyaltak a 
belmissziói egyletekről s majdnem mindenoldalról 
szükségtelennek vagy károsnak mondták ily egy
leteknek a tenyésztését. A hazafias és más iskolai 
ünnepségek mikénti tartásáról Schönwiesner lelkész 
tartott felolvasást, a melyben igen helyesen a Conf. 
Augustana idevágó részeit idézte s rámutatott arra, 
hogy a miniszter miránk nem parancsolhat sem
miféle ünnepségeket, de a püspök sem, hanem csak 
az egyotomos convent. Különösen a miseféle éven
kénti Erzsébetünnepok semmiképen se egyeztethetők 
össze hitelveinkkel. Szóltak még a supplikáczióról 
és a Luthertársaságról. Bizottságot választottak, 
mely jelentést tegyen a Luthertársaság feliendi-, 
tósónek ügyében. Ez a szegény társaság valóban 
mindinkább a bűnbak sorsára jut. Annyi az orvosa 
a betegnek, sokféle a diagnózis, de a segítő szert 
még nem találták meg.

— Névtelenül.*) Ebben a furcsa háborúban
Veres .József ur sok vádat halmoz fel ellenem, de 
azok közül egyetlen egyet sein volt képes bebizo
nyítani. Sőt ellenkezőleg, a midőn felhozott vád
jait a világosság felé tartottam, mindeniknek az 
árnyéka ő rá esett. No én még ebben is ártatlan 
vagyok, a világosság az oka, tessék avval perle
kedni tovább. — —gy.

— Komái zarándoklat. A jubilaeumi esztendő
ben „nemzeti“ zarándokolást rendeztek — természe
tesen nem gyalog, hanem vasúton Rómába. Ez al
kalommal Majláth, \\ Jasies„erdélyi“ püspökjeanapi 
lapok szerint a következőket mondta beszédjében : 
„Ajánlják fel Istennek az útközben kiállott szen
vedéseket — a búcsú biztosabb elnyeréséért. Figyel
mezteti a híveket, hogy mindannak a szép és dicső 
dolognak, a mit Rómában látnak, a hit a forrása 
Nekünk magyaroknak is eleven hitet kell ápolnunk 
lelkünk üdvözségéért és magyar hazánk nagyságá
ért- . A püspök urak kényelmesebben utaztak mint 
az egyszerű parasztok — kik közül sokan ellngyat- 
tottak voltak, mivel könnyebb volt őket összecső- 
diteni, mint róluk alaposan gondoskodni. A „Katii. 
NTov-“ben egy szemtanú siralmas színben tünteti 
fel a felföldi hívek római utazását, kik közül néme
lyik majd éhen halt s elveszett a „szent városban.“ 
A zarándok lásnak meg volt az az eredménye, hogy 
szerte az országban mutogatják a pápa által meg
áldott olvasókat, képecskéket stb. és ez bizonyára 
na£ygyá teszi hazánkat — s ma holnap a szollom- 
ólet azon fokára juthatunk, a melyen van Olasz
ország, vagy Spanyolország.

Az „erdélyi püspök“ rendkívüli buzgósággal 
működik különösen Kolozsvárott, ahol a ref. egy
ház múlt évi vesztosóge 100-ra tehető

Lapunk mai számán a 1 veszik olvasóink a 
pozsonyi diakonisszaintézet röpiratát, melyet a 
legmelegebben ajánlunk figyelmükbe.

*) Jelen nyilatkozattal a vitát bezárjuk. Szerkesztő.
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S zerkesztő i üzenetek.
—i. T. Sz. M A téves czimzós távollétem alatt ' 

történt. B. Kaas I. állásfoglalása a katholicismus ( 
mellett, csak mint jellemző tünet érdemel figyelmet. 
Ez az ur tagja volt a szerencsétlen pesti zsinatnak. ( 
Nem csodálkozunk azon, ha a túlságos, világias libe-  ̂
ralismus undorral tölt el egyes lelkeket. De K. I. 
nem jó helyen keresi az orvosságot, mert a róm. jj 
kath. ultramontanismus testvére az anyagias libera- 
lismusnak, daczára annak, hogy látszólag azzal küzd. 
Az evangélikus ember külömbséget tesz az egyház < 
külső szervezete és az egyház eszméje között, mely < 
utóbbi hitünk tárgya. Czélunk természetesen az, hogy 
a külső is minél inkább közeledjék az eszméhez — > 
de e mellett mindég szemünk előtt kell tartanunk ) 
Krisztus azon szavait: az én országom nem e világ- 
ból való. A róm. kath. egyház politikai mozgalma, ; 
melynek czélja „uralkodni“ — épen e világból való \ 
— s eltávolodás a hit központjától, a Krisztustól. A 
keresztyénséget e politikai mozgalom nem menti j 
meg. A fanatizmus, melyet czóljaira ügyesen felhasz- 
nál a pápista politika, egy ideig fényes eredménye- 
két mutathat, de végeredménye mégis csak a csaló- 
dás és bukás lesz és a vesztes fél a keresztyén hit. 
De mindenesetre K. nyilatkozata, mely szerintünk 
tévedésen alapul, becsülésre méltóbb azok hallgatásé- ] 
nál, kiknél a politikai téren a vallás mozzanata \ 
egészen közönyös és kik azt hiszik, hogy brutális, { 
pogány politikai elvek mellett is jó keresztyének le
hetnek.

Az utóbbi évek eseményei mentő körülményül j 
szolgálhatnak K. eljárására. Látni, mint dobják el 
vezető elemeink az egjdiázi érdeket, mint lépnek az 
üres frázisokkal dolgozó liberalismus szolgálatába, 
mint hagyják magukat rövidlátóan félrevezettetni { 
s mily gyáván elhagyják kritikus helyzetben zászló- \ 
inkát, . . .  ez kétségbeejtő volt és még ma is két- < 
ségbe ejtő ! Ezen kétségbeesésünkben azonban nem < 
az evangeliom igaz elveit gyűlölő hypokrita vallásos s
irányban ..- hanem egyedül a Krisztusnál lelünk me- |
nedéket, vigaszt és erőt — a mely arra késztet, hogy > 
félre dobva minden világias érdeket, szolgáljuk árva > 
anyánk, az evangélikus egyház ügyét. )

p á ly á za t.
A nagy-szlatinai (Trencsénmegye) ág. h. evang. 

tót anyaegyház megüresedett (

lelkészi állásra
ezennel pályázat hirdettetik. Javadalmazása 1600 
koronára tehető, miben benfoglaltatik a németor
szági 500 korona segély és a zay-ugróczi uradalom 
földadománya is. # \

Megjegyzendő azonban, hogy a lelkész ideig
lenesen az iskolamester hivatását is lesz köteles 
betölteni, mig a külön lelkészlak fölépül s a tanitói 
állás állami segélylyel rendszeresitve lesz. Kellőleg \

fölszerelt folyamodványok a trencséni ág. h. ev-. 
egyházmegyei esperesi hivatalba (Laaz, Puchó mel
lett) junius 15 ig küldendők.

SVehla p erencz,
h. esperes.

A szepes-iglói ág. hitv. ev. egyházközség

s e g é d l e l k é s z i  á l l á s a
megüresedvén, azonnal elfoglalandó.

Érdeklődőknek bővebb felvilágositással szolgál
dr. Walser Gyula,

______ ág. hitv. evang. lelkész.
Alólirott julius 1-től német vagy tót nyelvben 

jártas
s e ^ é d l e l k é s z t

keres. Az állás javadalma teljes ellátás (mosáson 
kivül) 150 frt.

Szurcsin (Szerém m.)
2&baöy M iklós

esperes.

Luther-Társaság könyvkiadó hivatala.
Ajánlásra méltó könyvek:

1. Gyurátz F . : Hit o ltá ra ..............I kor. 6 0  f i l v
2. Sántha K .: Buzgőság köngoe . . 4 „ — '
3. Bierbrunner G. : Christi. Hausaltar I „ 6 0  „
4. Famler G .: Gott oerlaesst die Sei

nen n i c h t ..........................................— „ 5 0  „
5. Keviczky L : Elbeszélések a magy.

reform, történetéből........................— „ 2 4  „
6- Pálmay Z : Jiz Isten megsegít . . — „ 2 0  „
7. Payr S .: Fahri Gergely...................- - „ 6 0  „
8. Sartorius Csepregi: Virágok a szent-

irás k e r t j é b ő l ................................. — n 6 0  „
9. Zathurcczky Adolf: Eoanjelicky roz-

p r á v n i k ...........................................— „ 4 0  „
10. Dr. Zsilinszky M. : Hermann D. . — „ 8 0  „ 

—  L e lk é sz e k ,  t a n í t ó k  2 0 % - n y i  r a b a t t o t  kapnak. —
A rendeléseket kérem czimemre :

Budapest, VII. ‘Rottenbiller-utcza 12. sz.
M ajba Vilm os, vallástanár!

Partitura (Épek-vezér.) a  néhai Chován
Zsigmond volt szarvasi jeles tanító és orgonista 
által szerzett

Partitura (Épekvezér)
a T r a n o s c i u s e v .  é n e k e s k ö n y v h ö z  2 - ik  k ia d á sb a n  m e g j e le n t .

A 132 lapra terjedő, több mint 400 egyházi 
melódiát tartalmazó, az egyházi zene irodalomban 
kiváló helyet foglaló s hézagotpótló zenemű kap
ható a szerző özvegyénél Tót-Komlóson (Békésm.) 
Ára 5 frt.

A békés-csabai ev. egyházi könyvkereskedés
ajánlja

k ö n y v e i t  é s  k é p e i t
V i z s g á i  j u t a l m u l  k io s z t á s r a .

Képes árjegyzéket kívánatra küldünk.
Békés-Csabán nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában 1900.
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Házasságügyünk.
A polgári házasság behozatala óta öt év 

telik el ez év október havában. Azóta bő a l
kalmunk nyílt tanulmányozni ez intézmény 
befolyását egyházi életünkre. A vegyes házas
ságok siralmas képet mutatnak, a  mint azt a 
statisztika tanúsítja. E tekintetben, bármily 
intenzív legyen is a „cura pastoralis“, a hely
zeten változtatni nein fogunk, legfeljebb egy-két 
esettel csökkentjük a veszteségek számát. Mi 
a római lélekhalászattal versenyre nem kelhe
tünk; mert ahhoz olyan lelkiismeret szükséges, 
a minő evangélikus talajon egyáltalában lehe
tetlen !

De a házasságügy más tekintetben figyel
met érdemel és okvetetlenül rendezendő, ha 
nem akarjuk, hogy e rendezetlen állapot rom
lást és kárt okozzon egyházi életünkben.

Sok helyen megelégszenek azzal, hogy a 
hívek nem hanyagolják el az egyházi esketést, 
sőt sok esetben nagyobb buzgósággal keresik 
fel templomunkat, mint azelőtt. Ez is csak 
azon erőt mutatja, melylyel bir az egyházi 
intézmény minden külső változással szemben. 
Ezen tünemény is arra inti a figyelmes szem
lélőt, hogy midőn egyházi intézményünk meg
szabadult minden külső világi nyomástól és 
befolyástól, igyekezzünk azt megszilárdítani, 
megtisztítani a múlt gyarló maradványaitól.

Midőn a polgári házasság behozatott 
alkalmunk volt házasságügyünket azonnal ren
dezni, s teljesen egyházunk hitelveihez mérten 
berendezkedni.

Az állam e kérdés eldöntését teljesen reánk 
bizta. Az ő követelése csupán az, hogy esket

nünk senkit sem szabad előbb, mig a házas
ság polgárilag meg nem köttetett. De hogy 
kit akarunk mi megesketni, kit nem  esketünk,

\ — ezt teljesen magán belügynek deklarálta.
A polgári házasság behozatalakor megje

lent egy közös püspöki körlevél, mely azonban 
már megjelenésekor feladta teljesen az egyházi 
álláspontot. E körlevél teljesen hatás nélküli 
volt. Hiszen megszüntette a régi házassági 
eskü formát is. A lelkészek pedig, igen helye
sen, megtartották a régi eskü formát, megtar
tották az eljegyzési szokásokat, a régi hirde
tést. Ez esetben a pastorális bölcseség győze
delmeskedett a lelkészek szivében, szemben 
főpásztoraik elhamarkodott s a világnak tet
szeni óhajtó eljárásával. És ha a lelkészek igy 
nem cselekednek, a statisztika az egyházi es- 
ketés igénybe nem vételére vonatkozólag még 

I nagyobb arányokat mutatott volna.
Megjelent az egyetemes gyűlés megbízá

sából egy külön úgynevezett „ideiglenes u ta
sítás“, mely sok tekintetben jobb volt a közös 

’ főpásztori levélnél; de azért bátran állíthatjuk, 
hogy ezen ideiglenes utasítás ma már, Miskol- 

, ezot kivéve, alig egy-két egyházban van ér
vényben. „Ideiglenes“ volt ez utasítás, mely 
sebtében, hamarosan lett összetákolva, anél
kül, hogy azok, kik ezen utasítást megszer
kesztették, tanulmányozták volna a külföldi 
országos egyházak eljárását és magatartását 
ez ügyben.

Ma már azonban van öt éves gazdxg ta
pasztalatunk. Ideje lenne már, hogy az ideig
lenes utasítások névleg is teljesen megszűnje
nek s egyöntetű, czéltudatos, következetes el- 

\ járás lépjen az „ideiglenes“ utasítások helyébe.
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Jelen rövid czikknek nem czélja a kérdés ( 
minden részletét kifejteni, hanem csak e kér
dés fontosságára terelni a figyelmet.

Más helyen is szó volt arról, hogy mily 
üdvös lenne, ha az eljegyzés, hirdetés körűi 
egyöntetű eljárás lenne országos egyházunk te
rületén. A hirdetést ma a legtöbb helyen egy- : 
szerűen elengedi a helyi lelkész, ha a házas- - 
felek azt kivánják, holott csak nagy ritka 
esetben volna az esketés hirdetés nélkül esz- 
közlendő

Az elvált házasfeleket az ideiglenes uta
sítás szerint minden esetben, ha kivánják az 
egyházi esketést, meg kell esketnünk. A pol
gári házasság előtt kényszer helyzetben vol
tunk, s kötelesek valánk a végérvényesen el
vált házas feleket újból, uj házasság esetén 
összeesketni. Mily nehéz szívvel bocsátotta a 
lelkész azon házas felet, ki előbbi házasságát 
bűnös, hűtlen magatartása folytán szétdúlta, 
újból az oltár elé — hogy az első eskü meg j 
nem tartása után ismét esküdjön.

Miden a polgári házasság behozatott, gyü
lekezetemben az első férfiú, ki az egyházi es
ketést igénybe nem vette, egy középmódu pa
raszt gazda volt, kit pár évvel azelőtt válasz
tott el a bíróság, s azóta vadházasságban élt, \ 
Felszólítva, hogy egy házilag is eskettesse meg 
magát, azt válaszolta: „nagyrabecsülőm azt, 
hogy a házasfelek a templomban esküdjenek, 
de én megszegtem eskümet, s azért nem tar
tom magamat méltónak arra, hogy ez az én 
kényszer házasságom a templomban kötessék.“ 
És bizonyára indokait elfogadtam, s helyesebb
nek tartom, ha az illető csak kizárólag a kö
telező polgári házasságot veszi igénybe.

Az uj polgári házassági törvény életbeié- 
pése óta nem fogytak meg az elválási esetek. 
Hajdanában az „engesztelhetlen gyűlölet,“ most ; 
pedig „hűtlen elhagyás“ a divatos forma. A 
„hűtlen elhagyás“ formaságait előre megálla
pítják azok, kik válni készülnek. Mi most oly 
esetekben, a hol nyilvánvaló a könnyelműség, 
a hűtlenség, az egyházi esketést megtagadhat
nánk. Ezen lelkiismeretes eljárással régi egy
házi intézményünk értékét bizonyára növel
nénk, s népünk erkölcsi érzékét emelnénk Mi 
nem helyezkedünk a rideg római álláspontra,
— a hol csak nagyon gazdagok és fejedelmek 
részére lehetséges az elválás — de Üdvözí
tőnk szavaihoz ragaszkodva, csak az igazi 
hűtlenséget tartva elválási oknak, csak is 
azon esetben esketnénk az elvált házas feleket 
újra.

Kiszámithatlan hordereje lenne az ily el- j 
járásnak. A külföldi országos egyházakban már 
régen, a polgári házasság behozatala után j

azonnal c térre lépett az egyházkormányzat. 
Nálunk ilyesmire — különösen a jelenben, a 
mikora „Captivitas Babylonica“ nehezedik egy
házunkra, alig gondolhatunk. Az úgynevezett 
„liberalismus“ békóitó! szabadulnunk kell s az 
ellen teljes erővel küzdeni. — Nem szabad 
csüggednünk á nagy nehézségek daczára, tudva, 
hogy azok ellen küzdve, egyházunknak teszünk 
szolgálatot. Alföldi.

F elebarátaink h ibá i.
H a az Isten elveszi azt, a m it neked ke

gyelméből adott, agy nem marad más, m int a 
tisztátalan szív, telve gonoszsággal és andorrai.

E z indítson bennünket arra, hogy feleba
rátainkkal szemben enyhék és alázatosak le
gyünk, tartózkodjunk a keresztyénellenes, elha
markodott kárhoztatástól. Légy türelmes feleba
rátod hibái és gyengeségeivel szemben, légy ir
galmas, ha elesett, im ádkozzál érte, és segítsd 
fe l  őt a j bál szelídséggel. (G ál. 6, 1.) A  te té
velygő felebarátod az a tükör, a melyben saját 
bűnös voltodat szemlélheted. A  benne lakozó ban 
okozta elesését. A z  a ban benned is lakozik, és 
ha Isten leveszi rólad kezét, te benned is a ban 
ugyanazt művelheti. M a o  esett el, holnap talán 
te, vagy én. M a szüksége van a m i irgalmunkra, 
holnap nekünk lesz talán szükségünk mások ir
galm ára. H a felebarátod bűne akad utadba, le
gyen az neked figyelm eztetés arra nézve, hogy 
jobban vigyázzál, bensőbben imádkozzál. Ő el
esett, te még állsz, — de ugyanazon a sikamlós 
talajon állsz, melyen ő elesett. Te talán nem kö
vetted el ugyanazon bűnt, melyet felebarátod; 
de azért fe l nem ismert bűneid is lehetnek, me
lyeket megszokván, nem figyelsz reájuk és Isten 
előtt veszedelmesebb helyzetben vagy m int a 
nyilvánvaló, durva bűnökben leledző. Lehet, hogy 
te szentségre és ártatlanságra törekszel minden 
erődből, hogy érezni te benned a Jézus Krisztust, 
—  ez esetben is tudjad, hogy közötted és a leg
nagyobb bűnös között nincs más külömbség, m int 
a beoltott és be nem oltott alany között. A  be
oltott alany jó  gyümölcsöket hoz, de nem magá
tól, hanem a nemes ágból, melyet belé oltottak,
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ha pedig a beoltott ágat kiszakítanák, újból vad 
gyümölcsöt teremne; mint a többi nem nemes 
alany. Adómban mindnyájan egyenlőek vagyunk. 
A legkiválóbb szent e tekintetben nem jobb, mint 
a legnagyobb bűnös. Amannak előnye Isten szel
leme es kegyelme, ha ezek eltávoznak, úgy ö is 
csak a haragnak gyermeke.

Seriver „S ee len sch a tz .“

A pokol.
i i .

Jría : Benzon P. E hjermiridi (£ár\ia> lelkísz

Engedélyezett /orditás-
Vanborg lelkész koránkelő ember volt. a ki, 

bármilyen volt is az időjárás, reggoli sétáját soha 
el nem mulasztotta. Szombaton reggel a szokottnál 
is korábban kelt fel, s lépteit a félórányira fekvő 
overbaeki papiak felé irányozta. Vanborg kigom
bolt felső kabáttal lépdegélt, élvezve az éjszakai 
vihar által lehűtött üde levegőt. A gyalogösvény 
már száraz volt, de adós rozsvetésen még csillogott 
a harmatesep. A búza ez évben igen későn fej
lődött, és ha a naptól elfordulva nézte az ember, 
szegényes zöld pázsitként tűnt elő.

Vanborg sokszor megállt, és nézte a vidéket. 
Felséges látvány voh nézni a szép dombokat, a 
közeli erdőséget, a távolban feltűnő házakat.

Jól esett az álmatlan éj után megfűrödni az 
üde reggeli levegőben.'Vanborg úgy szokott aludni, 
mint a kő, mihelyt ágyába feküdt, mélyen aludt, 
de az elmúlt éjjel nyugtalan éjszakája volt, hiába 
fordult egyik oldalról a másikra, nem birt elaludni.

A múlt este nála járt Hanson Péter, hogy be
jelentse atyjának halálát. Áthozta neki édes any
jának tiszteletét azon üzenettel, hogy a jövft pén
teken eltemeti-e férjét, tarthat-e a templomban 
halotti beszédet ?

„Igen Péter, azt megcselekszem- volt a lel
kész válasza ; „A halál komoly dolog, mely min
ket, élőket, arra figyelmeztet, hogy utána jön az 
Ítélet, meg kell térnünk, mig a kegyelem ideje tart.-

„Igen, az én édes anyám igényli a vigaszt, lel
kész úr; mert mióta atyámat nem tetszett az Űr 
asztalához bocsátani, szegény sehogy som tud meg
nyugodni. Egész idejét azóta egy sarokban tölti, 
folyton nyög, ha pedig hozzá szólunk, csak egyre 
azt hajtogatja: „apánk elkárhoziku. Ezt elbeszélve, j 
Péter hangosan zokogni kezdett, majd igy foly
tatta : „De ha tisztelendő úr a templomban fogja

a halotti beszédet tartani, azt hisszük, hogy jó 
anyánk fájdalma kissé enyhülni fog.-

„Igen, amint mondtam, megtartom a halotti 
beszédet, de előre kijelentem, hogy a halott üdv
állapotáról szólni nem fogok. Nekem hirdetnem 
kell Isten igéjét úgy, amint vettem azt; mivel két 
élű kard az, mely fájdalmat okoz a hús és vérnek. 
Megértett engemet?-

„Igen. Azt hiszem, hogy a lelkész úgy szo
kott prédikálni, ahogy tud, ahogy számot képes 
adni eljárásáról.“

„Ezt mondtam, azért hát pénteken egy órakor 
a templomban legyenek. Isten önnel, Hansen Péter, 
tiszteltetem anyját és feleségét.“

Midőn Péter kezét búcsúzóul a lelkész felé 
, nyújtotta, könnyes szemekkel azt mondta: „És 

aztán ne legyen tisztelendő ur tulszigoru szegény 
boldogult atyámmal szemben, mert azt édos'anyám 
nagyon nehezen viselné.-

„Jól van Hansen Péter, no felejtse el, hogy 
pénteken egy órakor már a templomban legyenek, 
és hozza el magával a halottvizsgálatról szóló bizo
nyítványt a többi írással együtt.-

Péter nehéz léptekkereltávozott. — Vanborg 
mélyen elgondolkozott, és sehogy sein tudott hozzá
fogni vasárnapi beszédjének kidolgozásához.

Túl szigorú volt-e akkor, amidőn azon öreg 
embernek megtagadta az Úrvacsora kiszolgáltatá
sát? Nem o volt épen azaz irgalmas cselekedet vele 
szemben, hogy megmentette őt az Úrvacsora köny- 
nyelmü élvezetétől ? No már bizony ő nem volt 
irgalmasan hangolva, amikor látta azt a tehetetlen, 
és mégis gúnyolódó embert. Váljon buzgósá" volt-e 
az az Ur ügye iránt, vagy pedig elhamarkodó he
vesség, midőn’azt mondta neki, miszerint bizonyo
san elkárhozik. Az bizonyos volt előtte, hogy az 
az öreg ember bűneiben hal meg s a legtöbb em
ber elkárhozik. De az a szegény asszony...............
de hát egy ember kedvéért nem szabad elhallgatni 
az igazságot.

Vanborgnak jó órája volt, a midőn vizsgálta 
önmagát, ha váljon eljárása helyes volt-e. Az ilyen 
órák ritkák voltak nála, mert mindég nagyon el 
volt foglalva. Talán kerülte is ezen órákat, azon 
sötét felfogással ámítva önmagát, hogy minél na
gyobb önbizalma, annál többet tehet Isten orszá
gában.

Sokáig hallgatta ki önmagát. Lámpája kialudt, 
s ő a sötétben ült, de úgy tetszett neki, mintha a 
sötétségből az a szegény asszony aggódó szeme 
nézne reá. Lefeküdt ágyába, de az a két szem oda 
is követte őt. Agyában egyik oldalról a másikra 
fordulva, a szentirás szavait kezdte idézni, azok 
mind igazat adtak neki, csak az a két szomorú 
szem egyre azt mondta neki, hogy nincs igazai

Mit is mondjon halotti beszédjében V— Ez a 
kérdés nem hagyta őt aludni, és zavaros pondola-
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tait még jobban összekuszálta. A hajnali fény első ; 
megpillantásánál azon elhatározásra jutott, hogy 
reggel elmegy Schou*) lelkészhöz Overbaekbe, hogy 
ott beszéljen vele ez ügyről.

Ez az elhatározás megnyugtatta, s pár óráig 
még aludhatott.

Lassan öltözködött. Reggelije után virágaival 
foglalkozott. A nyitott ablakon madár csicsergésen \ 
át hallotta a szomszédos kovács kalapálását. Men- ; 
jen-e Jensen kovácshoz, amint azelőtt megszokta 
volt cselekedni ? Nem, mára nézve már határozott, 
hogy Schouhoz fog menni. Mintha egy percre ha
bozni kezdene, azért sietve kalapja és felöltője után 
nyúl. nehogy mást határozzon, a szokottnál hama
rabb indul reggeli sétájára.

Lassan kell mennie; mert Schou nem volt 
korán kelő ember. )

Tulajdonképen szinte fel nem foghatta, hogy 
miként is jutott azon gondolatra, Schou-hoz menni, 
de azért csak ment. Nem a szomszédság volt az 
egyedüli ok, hogy ő Schouhoz ment, hanem valami 
más is vonzotta őt hozzá. Talán épen az, hogy 
Schou lelkész nem tartozott az ő pártjához. A szén— ; 
tek Asperupban . . . nem tagadhatta, kissé szűk lát- 
körrel birnak. Valami más után is vágyott, s nem 
csak a szentek összejövetele után, a hol a testvérek 
mindég ugyanazon tapasztalok felsorolásával hoza
kodtak elő, ugyanazon kárhoztató Ítéletekkel, úgy j 
hogy az ember gondolkodni sem tudott, hallva a j 
testvéries mézes-mázos szavakat. Már szinte vágyott 
Schou után, a kivel komolyan lehetett vitatkozni. 
Annál néha egészen belemelegedtek a vitába; de ; 
azért szeretni kellett azt a kicsiny tüzes embert, , 
különösen a midőn ősz haja felé kapott, s a szem- 
üvegen át is villogtak szemei, ideges rövid lépések- ) 
kel járva fel s alá a szobában. Minden szavára réz- / 
gett a s z í v , mert látszott, hogy meggyőződésből j 
beszél és legdrágább kincsét védi. Mondhat Jen 
sen kovács, amit akar, Schou még sem hitetlen em
ber ! De hát azok a fölolvasó estélyek, melyeket 
ő alapított, hol a paraszt egyetemek (Höjskole) szó
nokai egymásnak adják a kilincset ! Hogy is lehet 
egy komoly ember elnöke a lövész egyletnek — ez 
nem megy sehogy sem Vanborg fejébe.

Gondolataiba elmerülve, egyszerre csak észre
vette, hogy Overbaek utczáján áll, ahol egy kutya 
ugatva felé tartott. Az utcza másik oldalán állott 
a veresre festett egyesületi ház, kőből faragott sár
kány czimerrel az eresz alatt

A papiakon várakozása ellenére ébren találta 
Schou lelkészt, a ki már az Íróasztal mellett ült, 
lévén szombat este.

„Jó reggelt, Vanborg, bizony nem vártam önt 
ily korán reggel!“ Schou felkelt az asztaltól, letéve

*) Schou a Grundtvig irány embere -  lásd e dán egyházi 
irány leírását „Utazásom a külföldön« czimii czikksorozatban 
1898-99. i

a tollat. Egy ugrással Vanborg oldala mellett ter
mett, hogy lesegitse felöltőjét. „Isten hozta önt. 
Mindenek előtt, tessék kávét inni — Emilia, kiáltja 
a folyosó ajtó felé, „vendégünk van.“

„Ne csináljon alkalmatlanságot nejének.“ Van
borg egyenesen jövetele czéljához látott. Egy hal
doklóhoz hívták őt, aki általánosan ismert iszákos 
ember volt, ennek megtagadta az Úrvacsora ki
szolgáltatását. Cselekedhetett volna-e másként is ?

„Bántja lelkészi lelkiismerete önt, — s talán 
azért jön hozzám, hogy megvigasztaljam ? Nagyon 
örülök, kedves Vanborg, hogy ily kérdés támadhat 
az ön lelkében. Még rosszabbat vártam, azt hívén, 
hogy az ön szent kovácsa kisérő levelet állított ki 
valaki számára a legforróbb pokolba, s ön e kisérő 
levélre ráadta a pecsétet."

„Én azt meg is cselekedtem, mert az a bizo
nyos ember a kárhozat fia volt “

„A kárhozat fia, no-no! Ne gondolja, hogy 
most az asperupi főtisztelendő kovácsmesterrel be
szél, dobja félre azon émelygős beszédmodort.“

„No az mégis túl erős kifejezés, ha émelygős 
beszédmodornak tetszik nevezni azt, a mi világosan 
áll Isten igéjében."

„Ne olyan magasan ! Jól tudja, hogy Üdvözí
tőnk csak egy embert nevezett kárhozat fiának, az 
Judás volt. Az az ember tehát, kiről ön szól, szin
tén Judás volt?“

„Hitetlen ember volt, a mint azt élete tanú
sítja. Nem elég-e ez az elkárhozásra? Tudom jól, 
hogy mi az önök „vidám keresztyénsége“ — önök 
azt hiszik, hogy csak a leggonoszabb emberek kárhoz- 
nakel, ezpedig világosan ellenkezik Isten igéjével.

„Nem olvasta-e ön az uj testamentomban, hogy 
Üdvözítőnk nem akar válaszolni azon hozzá inté
zett kérdésre, hogy váljon sokan, vagy kevesen 
üdvözűlnek-e ? Facsarhatja bibliáját, mint a czit- 
romot, az nem használ: Urunk hallgat. Es a hol 
ő hallgat, ott van jogunk ahhoz, hogy szivünk 
vágya szerint higyjünk. Már többször mondtam 
önnek, hogy Isten, a kiben hiszek, a legerősebb. 
De ha az önök elmélete szerint az ördög keríti 
hatalmába a legtöbb embert, akkor az a legerősebb“.

„Ezért nem látja ön azt, a mi a szemei előtt 
van, hogy a legtöbb ember a sárba fetreng, mint 
az állat úgy hal meg.“

„Nagyon mélyen nyúlt ön a sötét fazékba, 
kedves Vanborg; de most hagyjuk ezt. Sokkal több 
tisztességes embert ösmerek én, mint iszákost és 
higyje el, én is jól látok. A leányok vidékünkön 
mind férjhez mennek — és mit mond ön ? Ugy-e 
bár, mindmegannyi derék és jóravaló ? Azok is 
emberek a maguk módja szerint. Végtére a tisz
tesség még magában véve az üdvözülésre nem ele
gendő."

„Igen, én is azt mondom, azért főkérdésem 
az, hogy váljon hányán szeretik a Jézust ?“
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nEs ön tudja, hogy ki az, aki szereti Jézust ?u 
„Azt tudom, hogy a ki Jézus szavait semmibe 

sem veszi, az nem szeretheti őt“.
„Úgy, hát az az üres templom Asperupban ? 

Kedves emberem, hiszen ön örökösen a pokolról 
szóló beszédjeivel kikergeti az einberoket a tem
plomból.“

„A templomnak ki kell ürülnie, mielőtt meg
telhetnék“ — válaszolja vontatva Vanborg. Az 
volt az ő legfájdalmasabb tapasztalata, hogy gyü
lekezete nem hallgatja őt.

„Már megint megismétli loczkójót Vanborg, 
pedig nagyon elcsépelt már az. Meggyőzte önt már 
teljesen az asperupi apostol arról, hogy jó az üres 
templom *? En se mehetnék talán az ön templo
mába, csak ha ön kiver előbb belőle?*

„És ha tele is volna templomom az ördög 
gyermekeivel, azok mégis elkárhoznának. Epen 
azok a kisebb számban levők, a kik az Úrhoz tar
toznak, ezt csak nem tagadja ön ?u

„Nem, ezt nem tagadom, bár beösinerem, a 
lelkek lajstromát nem bírom. Azonban jót áli-e 
ön azért, hogy az Ítélet napján ugyan az lesz az 
eredmény ?“

„Ha az emberek bűneikben meghalna k, akkor 
igen.“ „Hát ön“ e szavakat mondva Schon, meg- 
fogja Yanborgnak kabát gallérját és gyengéd mo- 
solylyal ekként folytatja — „oly bizonyos e a fe
lől, hogy e kérdésben az utolsó szót a halál fogja 
mondani ?“

„Gondoltam, hogy ez lesz a vége“, győzelme
sen nevetett Vanborg. „Menjen el ön a halálutáni 
megtérésről szóló theoriájával “

„Igen, én reményiem a halál utáni megtérést, 
ezt sohasem tagadtam.“

„Hol vagyon az megírva ?“
„Menjen el ön azzal az örökös „hol vagyon 

az megírva” kérdéssel, mintha bizony a biblia va
lami lekszikon (Eneyklopaedia) lenne, mely min
den kérdésre feleletet ad. En hiszem, ezt, mert 
hinnem kell. De ha már ön iráshelyet akar, hát 
mit mond az Űr azon szavaihoz, midőn a szent 
lélek elleni bűnről azt mondja, hogy az nem lesz 
megbocsátva sem ezen, sem n más ni logon — nin- 
csen-e itt arról szó, hogy a megbocsátás ez élet 
után is bekövetkezhetik.“

„Ez legkevésbé sem győz meg engemet.“ 
„Természetes ! Mi saját szemeinkkel olvassuk 

az írást, de önök úgy olvassák azt, mint a biró 
szokta olvasni a törvénykönyvet.“

„Hát az Isten, az irás szavai szerint nem e a 
pusztító tűz?4

„Nem, az én Istenem melegítő tűz. Én úgy 
gondolkozom, mint az öreg Luther, a ki azt mondta, 
hogy ha Isten képét kellene rajzolnia, úgy a sze
retetnek egész tűzvészét festené le. Mondja meg 
csak ön, nem halt e meg valaki szeretettéi közül?

„Eddig senki som — de mit akar ön ezzel ?“ 
„Gondolja csak, ha az ön édes anyja — pe

dig önnek bizonyára jó anyja van, a mint önről 
következtetőm, meghalna hit nélkül, akkor is azt 
hinné-e, hogy ugyanazon perezben, a midőn sze
meit lehunyja, a pokolban égne ? Ha emberi szív 
van az ön keblén, akkor kénytelen a „végítéletet“ 
kissé odébb tolni, s azon gondolathoz ragaszkodni, 
hogy ott is, a hova édes anyja ment, annak szá
mára van még kegyelem idő. Gondoljon csak édes 
anyjára, tulajdon jó anyjára.“

E szavakat mondva, Schon zsebre tett kezek
kel fel s alá járt a szobában. Egyszerre csak oda- 
ugrik Vanborghoz és sugárzó szemekkel néz reá. 
Vanborg lesütötte szemeit

„Az én anyámat — nem tudom — de rend
kívül nehezemro esne anyámat elitélni.“

„Ön bizonyára az általam említett remény
séghöz kapaszkodna minden erejével. De azon 
embernek, a kit ön említett neje és gyermekoi 
reményt többé eem táplálhatnak, érte többé nem 
imádkozhatnak, velu többé nem találkozhatnak, 
mert őket atyjuktól, ez utóbbinak elhalálozása 
perezétől fogva, örök tűz választja el, a mit a lel
kész megmásithatlanul megállapított. A halott nem 
tartozott a lelkész juhai közé, különben a pokol 
lángja nem nyelte volna el őt. Ó Vanborg, Vanborg! 
Megmondjam-e önnek, miért kész ön a haldokló 
embereket pokolra Ítélni? Annak oka az, hogy ön 
nem szereti azokat annyira, mint édes anyját Ha 
embertársainkat igazán szeretjük, ugj’ nem fogunk 
felettük szigorúbban Ítélkezni, mint anyánk felett.“ 

„Köszönöm, hogy fogyatékos szerctetemről 
kioktatott, kedves Schon“, e közben megfogta Van
borg lelkésztársának kezét. „Igaza van önnek, 
hogy külümbséget teszünk az emberek között, és 
azt nem kellono tennünk. De ennek nincs semmi 
köze Isten örök üdvutjához. A fiú nem Ítélheti el 
anyját, nevezzük bár azt gyengeségnek vagy szere
tetnek! De ez nem dönti el azon kérdést, hogy 
kit szeret Isten, és kit kárhoztat el. Nagyon köny 
nyü dolog az, a vágyról következtetni a tényleges 
állapotra. És váljon irgalom-o az, ha az emberek 
előtt elrejtjük az irás azon igazságát: „El van 
rendelve, hogy az embernek meg kell halnia s az
után követkozik az Ítélet.“

„Ezen iráshelyet összefüggésében kellene ol
vasnia, akkor azonnal látná, hogy ezen esetben 
e szentirási hely semmit sem biz myit. Önök sze
retnek előhozakodni az úgynevezett igazsággal, 
nem mintha a szentirás önöket arra kényszerítené, 
hanem gyakorlati szempontból, mivel azt lát
ják, hogy igy könnyebben érnek el eredményt.“ 

„Nem látom be. miért kell az eredményt meg
vetni “

„Gyors eredmények, — ezután epednek önök 
kedves Vanborgom, nem tudják, hogy az ily
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gyors eredményeket az első eső leszokta mosni. 
Igen, önök igazi gyermekei a gőzkorszaknak. Azt 
hiszik, ka egy fél évig vannak falujokban. s ha 
ezen idő alatt nem ég mind a négy sarkán, akkor 
működésük nem ér semmit sem.“

„Az Ur azért jött a világra, hogy tüzet bo
csásson reá, s az ő papjainak ugyanazt kell csele
kedni.“

„Csak vigyázzanak, hogy ne gyújtsanak tü
zet, melyet aztán eloltani szeretnének. Tüzet gyúj
tani, igen ezt a mesterséget értik önök, s mi is 
értenénk, ba akarnék. Csakhogy mi szánkat és 
szivünket nem vagyunk képesek arra használni, 
hogy keresztyénség helyett ördögséget hirdessünk.“

„A sátánt erősen kell hirdetni, hogy a hitet
len ember felébredjen.“

Schou félre húzta arczát mint akinek keserű 
labdacsot kell lenyelnie: „Tudja mit, ön most úgy 
beszél, mint a hi etlen ember. Mintha Isten ke
gyelme szavainak nem volna ereje. Igen én értem 
önöket jól: a nap az égen, ez önök előtt csak sze
gény naplopó, mert vállalataihoz idő kell: mert a 
jeget egy perez alatt meg nem olvasztja és hóna
pok kellenek néki ahhoz, hogy a csirát a földből 
kihúzza, a vetést megérlelje, — de a fáklya, me
lyet önök a pokol tüzében meggyujtottak, az nagy
szerűen hat: az egy pilllanat alatt felrobbantja a 
félelmet, mely a bűnös szivében összegyülemlett 
és előidézheti az önelitélés füstölgő gőzét az erősen 
büntudatos lélekben.“

„Igen, az erős érzelmek forrását, melyet Isten 
szivünkbe plántált, hogy azt csendesen, cseppen- 
ként egész életünkben a fejlődő vetés öntözésére 
használjuk — ezt önök idő előtt elpocsékolják, en
gedik elgőzőlögni az ébredés mámorában. Minél 
forróbb e forrás, minél jobban forr a hangulatok 
tégelyében, annál jobban magasztalják önök a lélek 
munkáját követőiknél.“

„Úgy viselik önök magukat, mint a tudatlan 
gyermekek, elpocsékolnak egy tőkét, mely elég 
lenne az egész életre. De ez megbosszulja magát; 
nézzék csak, mi lesz belőlük, ha az első ébredés el
múlt: belsőleg kiégtek, kiszáradtak, savanyu arcz- 
czal, nyögve bolyongnak, arról panaszkodva, hogy 
a Szent Lelket nem érzik többé oly közel fekvő
nek, mint az első időben, hogy restek az imádko
zásra, nincs békéjük. Nincs aztán más hátra, össze 
kell őket dobolni az összejövetelekre és ott a dal
lamot ismételni, csakhogy egy terczczel feljebb. 
Ez használ is, mig az Isten igéje hatása alatt áll
nak, de azután összezsugorodnak mint a kiszakadt 
léghajó.“

Schou nagyon belemelegedett a vitába, s rö
vid léptekkel rohant a szobában fel s alá.

„Kedves Schou, ön igazságtalan Ítéletet mond 
rólunk. Hogyan is tudhatná, hogy milyenek va
gyunk igazán, ha sohasem jön a „testvérek“ közé.“

„Pedig elhiheti, hogy én ismerem a „testve-.
) reket.“ Midőn hazánk déli részén lelkésszé lettem,
{ elődöm az önféle lelkészekből való volt, gyüleke- 
\ zetem hemzsegett a szentektől. Ezek vasárnap dél- 
j utánonként szintén megrohantak és előadták, hogy 
\ miként kellett volna prédikálnom, ép úgy a mint 
j Jensen kovács tesz önnel. De ezek a „szentek“
) későbben megváltoztak, miután a kerpsztyénségről 
; alaposabb oktatást nyertek. Egyikük, és pedig a 
■ legvadabb közülök, halálos ágyán azt mondta né- 
í kém : Midőn a „szentekéhez tartoztam, nem volt 
j békém egy napon sem.“
< „Schou ön nemitél meg bennünket helyesen,
j mi is a Jézust hirdetjük “

„Ne gondolja ön, jól tudom én, miképén hir- 
f detik önök a Jézust. Igen önök is a Jézust hirdetik. 

„Nézzetek Jézusra“ e szavukat jól ismerem. A Jé-. 
zusra, a mint ott függ a keresztfán, elborítva vérző 
sebekkel, egy szánalomra méltó Jézus, a ki felett 
részvétteljes könnyeket lehet hullatni — a mit ő 
maga kikért magának. De a megváltót, a ki jelen 
van gyülekezetében, a keresztségben és úrvacso
ránál élő Jézust, ismerik-e azt önök helyesen ? Az 
ő első szava az : ne féljetek.

De önök nem akarják népüket a félelemtől 
megszabaditani. Félnek a visszahatástól, de az be 
fog következni, és lesznek az utolsó dolgok rosz- 
szabbak az elsőknél u

„Visszahatás — mit ért ön ez alatt?“ 
„Egészen egyszerűen azt gondoltam, hogy 

most önök vetnek, de majdan a rationalismus fog 
aratni. Ha az emberek nem állnak az Ur erős sza
vain, hanem a pokol félelme által hypnotizáltatnak, 
Jézus és a világszeretete között inognak, mit 
fognak tenni majd akkor, ha a hitetlenség hullámai 
reájok támadnak, a mi már nem is lesz olyan na
gyon későn.“

„Persze, kedves Schou, önnek a hitetlenséget 
fel kell említenie; mert az önök ifjúságuk hallgat 
a hitetlenségre és egyetért azzal.“

Fájdalmas arczkifejezéssel ekként válaszolt 
Schou: „Mi ifjúságunk köré chinai falakat nem 
emelünk, de azért reméljük, hogy ifjúságunk Isten 
segedelmével megtalálja azt az ösvényt, melyet el
hagyott. Mi arra törekszünk, hogy embereket ne- 

' véljünk, élő embereket neveljünk, kik kellő ön- 
/ ismerettel bírjanak, és ösmerjék el, hogy Megváltóra 

szükségük van.“
..Ennek ellenében önök követőiknek szívé mn 

leszorítanak egy húrt, melynek szabadon kellene 
lennie,iezegni-e az élet sokféle helyzeteiben, félnie 
és lelkesülnie tisztán emberi módon. Az emberit 
elnyomják önök, vigyázzanak, hogy a húr el ne 
pattanjon. A rationalismus relativ jogosultsággal 
bir, amennyiben az emberiességnek protestálása a 
természettellenesség ellen — vigyázzon kedves 

Vanborg !“
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„Az emberiesség, ez előttünk teljesen idegen.“ 
„Ez értelmetlenség, tiszta értolmetlonsóg! Ön 

tudja leczkéjét — hiszen ez az önök jelszava. De 
az értelmetlenség lehet oly nagy, hogy azt szinte 
illetlen ki is mondani. Próbálja meg e jelszót meg
valósítani. Legyen trappista szerzetessé. Hiszen 
már azon az utón van. Egyelőre olnyomta az em- 
beries érzést szemben egy szegény haldoklóval, 
aki egy szó után eped, mely őt a halál borzalmain 
átsegítse. A kezdet jó, de csak úgy van igazi ér
telme, ha ezen emberies érzést önmagával szemben 
is megtagadja “

Vanborg önmagával küzdött. Lelkésztársa gú
nyos szavai nagyon felizgatták őt. Kalapja után 
nézett, hogy kirohanjon a szobából, s többé ide be 
se tegye lábát. De Schoura nézett, s látta a jósá
gos mosolyt arczán.

„Most még csak azt kérlozem, a miért tulaj
donképen ide jöttem — helyesen cselekedtem-e ak
kor, a midőn azon öreg embert elutasítottam az 
úrvacsora élvezetétől ?u

„Határozott választ adok nem arra nézve, hogy 
mit kellett volna önnek cselekednie ; mert hiszen 
nem hordom az ön lelkiismeretét mellényzsebem- 
bon ; de azt előre megmondom, hogy én magamat 
e lépésre nem határoztam volna el. Elhiheti, hogy 
e részben én is ösmereni a lelkész lelkiismeretének 
nehéz helyzetét, a midőn arról van szó, hogy Isten 
gyülekezetének legdrágább kincsét aljuk oly em
bernek, a kinél a hitéletnek nyoma sincs. De 
ilyenkor azt kérdem önmagámtól: váljon ezen em
ber titkos tanácsosa vagyok-e ; tudod e te, minő ér
zelmeket. táplál ez az ember lelke mélyében ? Ne
ked elég az, hogy ő az Ur asztalához akar járulni. 
Hogy minő ezen akarat, azt elbírálni nem mi va
gyunk hivatva, hanem az Üdvözítő.“

„De a szegény embernek saját felelőssége I“ 
„Azt én nem vállalhatom magamra. En az 

igének szolgája vagyok, nem uralkodhatom más
nak lelkiismerete felett.“

„Hogy ha én is oly könnyen vehetnéin azt 
mint ön ! Hozzá még azt is megígértem, hogy pén
teken halotti beszédet tartok felette. Ha csak azt 
ne Ígértem volna !“

„Hallgasson a halottról, és imádkozzon Is
tenhez, hogy enyhe és szelíd szavakat intézhessen 
a ha'ott hozzátartozóihoz, a  sírnál legjobban hoz
záférünk az emberekhez, ha velük érzünk.“

„Nagyon szeretném, ha önt küldhetném ma
gain helyett.“

„Azt hiszi ön, hogy én leszek az ön Áronja ? 
Nem, azt nem teszem. Az Ur épen e sírnál kinyit
hatja ön számára az ajtót gyülekezetéhez. Hiába, 
az nem helyes, hogy ön csak a kovács és annak 
serege papja akar lenni.“

Most pedig itt az ideje, hogy a kávéhoz lás
sunk. De Vanborg újból megköszönve a szívessé

get, elbúcsúzott lelkésztársától. Haza menet érezte 
Vanborg, hogy a vita tüze nyomott hangulatát 
eloszlatta, s nagyobb kedvvel gondolt a pénteken 
tartandó halotti beszédre. Egy dolgot a vita folya
mán megtanult: az emberek a lelkiismeret kér
déseiben másnál tanácsot nem kérhetnek.

(Folytatása következik.)

IRODALOM.
— Hereczky Sándor. A keresztyén egyház tör

ténete. Ev. közép iskolák felső osztályai számára. 
Ihidapest Kókai Lajos kiadása 190'J. (232 oldal.) 
Ara 2 kor. 50 fii. Az „Ev. egyház és iskola“ ezen 
legújabb egyháztörténetről sok tekintetben kicsinyes 
kritikát hozott. Ahhoz hozzájárul, hogy kicsinyes 
kifogásai sem mind indokoltak. A szerző könyve a 
már elfogyott llatizfalvy-fóle tankönyv helyére 
léphet és azt bizonyára fogja is pótolni. Sőt merjük 
állítani, hogy sok tekintetben könnyebb és a mai 
nyelv szokáshoz közelebb álló stílusa és előadása 
folytán alkalmasabb középiskolai tankönyv, ámbár 
elődjére sokszor rálehot ismerni. Ennyiben tehát, 
mint az ez idei aránylag legjobb könyve haszná
latra ajánlható. Mert az uj középiskolai vallástani 
tanterv behozatala különösen, ha az úgy megva
lósulna, mint az első értekezlet óhajtotta, egészen 
más igényeket fog majd ily könyvvel szemben tá
masztani. De úgy látszik, addig még jókora idő 
telik el. A mostani használatra is igen bő a könyv 
terjedelme. De ezen rövidítésekkel lehet és kell is 
segíteni. Amit mi kívánnánk a könyvtől, az az 
evangélikus (luth.) felekezeti jelleg kidomboritása 
volna. Ezen tekintetben előadása a legfontosabb 
helyeken is szinte színtelen, Mi ezen felekezeti 
jelleg kidomboritását nem csak a róni katholiku- 
sokkal, hanem a reformátusokkal szemben is, főleg 
a két egyház közti külömbség tudatosabb és gyö
keresebb felmutatása által is óhajtjuk Rá kellene 
p. o mutatni azon összefüggésre, mely Karlstadt 
révén a svajezi urvacsorai lan és a rajongók közt 
létezik Asvájezi nomismusós spiritualism is is, mely 
oly lényegesen különbözik Luther reformácziója 
alaphangjától, ezekkel rokon. A német és svajezi 
reformáczió különböző jelleme már első kezdetei
ben és vezető férfiúiban is feltüntethető. A lutherá- / 
nusok szigorúan szentirásszerü álláspontja a fel
kelés, forradalom kérdésében kiömölhető aschmal- 
kaldeni szövetség megalakulásánál és a 3D éves 
háború keletkezésű történetében. Innen érthető tán 
Szászország szerepe is ezen háborúban. Zvingli, 
Calvin és Luther urvacsorai tanának praecisebb

i!



meghalároznsa és összehasonlítása is kívánatos ? 
volna és hasznos. A formula concordiae előzményeit \ 
képező hitvitákat is némilég behatóbban lehetne ( 
tárgyalni, a mi által a formula concordiae is jobban , 
méltatható és eloszlatható a horror, mely ezen ( 
nagyszerű hitvallásos iratunkkal szemben általában ) 
uralkodik Ezen kérdések tárgyalásával sokban elő j 
lehet készíteni a hittan legfontosabb kérdéseit is, j 
melyek a 8 osztályban kerülnek elő. A pietismus / 
tárgyalásában ami szerzőnk is ezen uj egyházi 
irány kiemelésére kelleténél sötétebb fényt vet az 
u. n. orthodoxiára és elfelejti, hogy az a benső j 
hit, melyet szerinte is, csak a pietismus hozott is- > 
mét, ott sem hiányzott; sem férfiak, akik azt i 
hangsúlyozták. Csak gondoljunk pld. egy Löscherre 
vagy Gerhard „meditationes sacrae“-ira. Evvel > 
szemben a pietismus káros befolyását, mely külö- \ 
nősen a következő idők óriási subjektivismusában, 
számtalan sektáiban, vallásos s különösen egyházi ; 
indifferentismusában és nem utolsó helyen a ratio- 
nalismus terjedésében is nyilvánult, alig említi. A 
porosz unió történeténél luth. tanulónak kell va
lamit hallania a lutheránusok brutális üldözéséről a ; 
szeretet nevében és azoknak még mostan is méltatlan ; 
bánás módjáról Poroszországban. Ezt megkívánhat- j 
juk ott, hol az érzelgős beteges irányú, a luthera- , 
niával annyira ellenkező ev. allianceről is tesznek > 
említést. A biblia társulatok közül a luth. württem- ) 
bergi, mely újabban a görög szöveg kritika kiadá- > 
sávál is szerzett magának érdemeket, okvetlenül \ 
említendő. Épugy a Gusztáv A dőlt-egylet mellett j 
— amely pld. ref. vagy uniált többségben a luthe- < 
ránusokat nem segíti — említendő a lutheránus 
diasporát gondozó Gotteskasten, annál inkább, mi- 
vei ez hazánkban is sok fontos diasporai állomást > 
bőkezűen segít. A missiói egyesületek közül a sok 
ref. és uniált mellett csak az egy lipcsei luth. egy- v 
let emlittetik. Herrmannsburg, Neuendettelsau stb. } 
is érdemelnék a megemlítést. Löhe munkálkodá
sát a belmissió terén ismerni luth. növendékedre 
nézve ép oly fontos, mint Fiiednerét, a neuendet- l 
telsaui diakonissaház ránk nézve fontosabb, mint 
a kaiserswerthi, mert luth. mig ez uniált. Épugy a l 
hazai két intézetet meg kellene különböztetni és 
első helyen a mi luth. házunkat Pozsonyban em
líteni, és nem a ref. vagy legalább uniált Bethes- 
dát Budapesten. Az ily dolgok ismerete szükséges, 
hogy luth, papok és püspökök az oly felette szük- 
ségesmunkaerőket diakonissáknak jelentkező evang. , 
leányokat Pozsonyba küldjék és ne Budapestre 
vagy éppen, mint egyes felvidéki tót vidékeken 
teszik, a baptista Hamburgba. Mindezen megjegy
zéseinkből látható, mennyire indokolt ama fenti ] 
kívánságunk, hogy a könyv jobban juttassa ér- \ 
vényre egyházunk érdekeit felekezeti álláspontjá- 
nak megfelelő tájékoztatással. A könyv végéhez 
csatolt függelék, különösen az ág. hitvallás lenyo.. 1

matása nagyon dicséretes újítás nálunk. Még meg
jegyezzük, hogy a könyv tankönyvnek meglehető
sen drága, úgy hogy a tanár a behozatal előtt meg 
fogja fontolni, vájjon megterhelje-e ily drága, 
könyvvel az úgy is sok kiadással megterhelt szü
lők pénztárczáját.

— Friedr. Blass, Prof. der kiáss. Philologie 
in Halle-Wittenberg: Grammatik “des Neutesta- 
mentlichen Griechisch. Göttingen-Vandenhock und 
Ruprecht. 1896.

A régi Winer-féle ujtestamentomi görög nyelv
tan már egy pár év óta jele nik meg uj kiadásban 
Schmiedel zürichi theol. tanár átdolgozásában. Ad
dig, mig az megjelenik, vagy annak, a ki nem 
akar nagyon bő és drága uj könyvet venni, 
de mégis teljesen alapos uj szöv. görög nyelv
tanra szüksége van a biblia -alapos olvasásá
hoz, legjobban ajánlhatjuk a fenti könyvet. Blass 
mint hires philologus is jó szolgálatokat tett 
már a szövetségi exegesisnek. Mint philologust nem 
találhatja őt oly könnyen az elfogultság vádja. An
nál értékesebb ránk nézve az a tény, hogy Blass 
az uj testamentomra vonatkozó philologiai mun
kálatai által nem a liberális, hanem a positiv theo- 
logiai kutatás eredményeit megerősíti. Az apostolok 
cselekedeteinek könyve, nevezetesen annak szöveg- 
kritikája és bevezetési kérdései körül szerzett ma
gának nagy érdemeket. Ezen könyvnek egy eddig 
túlságosan elhanyagolt kódexe olvasási módjainak 
helyesebb méltatása és erre alapított egy hypo
thesise által, melyszerint a nevezett kódex (D. 
codex Bezae v. Cantabrigiensis) Lukács müvének 
első leirata (és nem az eredetinek elromlott szö
vege), mig az uralkodó szöveg annak tisztázata. 
Blass nagy mozgalmat idézett elő a theol. tudo
mányban. A leghíresebb theologusok vagy mellette, 
vagy ellene foglaltak állást. Latin nyelven irt phi
lologiai kommentárja az apostolok cselekedeteinek 
könyvéről a positiv kritika nézeteit megerősíti ezen 
könyv szerzőjéről stb. és a liberális theologusoknak 
sok elfogultságukat ezen történeti kérdések eldön
tésében szemükre veti. Azóta is élénken részt vesz 
a theol. tudomány vitás kérdéseinek elintézésében 
és ezen buzgalmáért kitüntette őt a greifswaldi 
egyetem theol. fakultása a theologia tiszteletbeli 
doktorátusinak adományozásával. Blass a luthe
ránus irányu Neue kirchliche Zeitschriftnek is 
munkatársa. Ezen buzgalmáról és positiv állásáról 
a theol. tudomány mivelésében tesz tanúbizony
ságot ezen szerfelett tudományos nyelvtana is. Ta
nulmányozása nem könnyű dolog, de megjutal
mazza a fáradtságot. Azon szellem jellemzésére, 
mely Blasst eltölti a keresztyénséggel szemben, 
idézek néhány szemelvényt könyve előszavából. 
Azt, hogy ő az uj szövetség nyelvéről nyelvtant 
irt, Frick August tanárhoz intézett ajánlásában
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úgy indokolja, hogy .ezen nyelvtan azon könyvre 
vonatkozik, melyet On és ón és még hétezer más 
a könyvek könyvének tartanak“. Midőn a külön
böző irányú theologusokról szól, megjegyzi, hogy 
ezen Ártatlan szó „irány“ elvégre „uj vallásokat“ 
is palástól (azaz, hogy sok theo ogus a keresztyén 
theologiában csak valami állítólag jogosult irányt 
akar képviselni, pedig ez egészen uj vallást jelent 
és evvel jogosultsága is kérdéses.) Pál beszédjét 
Agrippa előtt (Apóst. csel. Ki fej ) „nagyon ponto 
san visszaadott“-nak tartja. Az uj tostnmentomi 
könyvek kritikájára nézve megjegyzi, hogy szinte 
szilárdan áll azon elv, hogy .történeti kérdésekben 
annak, a ki az egybehangzó egykorú hagyomány
nyal szemben Aliit valamit, nincs sok kilátása arra, 
hogy neki igaza lesz. Az uj testamentomnál pedig 
— úgymond — a szerzők neveire vonatkozó ha
gyományt, amennyiben az egybehangzó, tényleg 
majdnem egykorúnak tartom . . . Anélkül, hogy 
próféta volna az ember, állíthatja, hogy minden 
közeledés az egykorusághoz, mo^'ct valami sze
rencsés jövő hozni fog, kifogja mutatni, hogy Lu
kács Lukács és Márk Márk marad.“ Ilyen férfiak 
vannak Németországban, ahol pedig a thcologusok 
közt is van sok jeles tudós, ki az egyház hitének 
alapján áll, a világi tudományok mivelői közt. 
Adna legalább ilyeneket nekünk az Isten a mi 
hazai egyházunk számára, hogy megszégyenít
sék czéhbeli iheologusainkat, kik közt alig van 
egy-két emberünk, ki a hit és nem a világ kor
szellemének alapján és szolgálatában áll. Pedig 
csak olyan tli wlogia fog bennünket a korszellem, 
a katoliczi/mus és a szekták ellen védeni, és a tel
jesen elhanyagolt theol. tanulmányt ismét fellen
díteni, amely egyház hitvallásainak alapján áll.

<
I)r. G. A Skalsky: Upomínku na den kon- » 

firmáco. Nákladem „Ev. Mitice a v.“ 1900. — 10° j 
141 lap. Ara kötve 40—00—80 fillér, a kötés minő- ! 
sége szerint.

A bécsi theologiai fakultás tanára szerkesz 
tette e müvet, melynek czélja az, hogy konfir
mandus növendékeink, belépve az élet iskolájába, 
folytonosan figyelmeztetve legyenek hitük igaz- > 
ságára, fegyverkezzenek szemben a romanismus 
és a szekták támadásaival, hogy azok készületle- ) 
nül ne találják őkot. A konfirmácziói 'emléklap 
csak külső emlékeztető. Nagyon holyes lenne, ha 
nálunk is általános szokássá válnék az emlékkönyv 
kiosztás.

A müvecske tartalma a következő: A czim- j 
lap után következik egy emléklap, a melyre a > 
lelkész feljegyzi a konfirmandus nevét és kérész- ) 
telésének napját. Ez esetben a könyvecske pótolni 
akarja a konfirmácziói emléklap kiosztását. Az j 
emléklap után következik a konfirmáczió napjára \

emlékeztető rész, u m. az apostoli hitvallás, a 
gyülekezet imája a konfirmandusokért. Pár lapon 
át szó van az imádságról és Úrvacsoráról. Ezután 
a reggeli, estoli ájtatosságról. Igen helyes, hogy e 
részben útmutatással szolgál az emlékkönyv arra 
nézve, hogy magán áj tatosságunkat miként végez
zük. Ez a pont az, melyben nálunk a legnagyobb 
mulasztás történt. Igaz, hogy az egyházunk hit
elvei szerint hivatásunk hü teljesítése is imádság, 
do e mellett szükségünk van a külön vallásos gya
korlatra, hogy a hit gyökerei el no száradjanak. 
M inő erőt ád az a mindennapi élet gondjai, terho, 
küzdelmei elviselésére, ha lelkünket imával és isten 
igéjével erősítjük.

Külön tanítással szolgál ez emlékkönyvecske a 
vasárnap és ünnepnap megszenteléséről. Nem kü
lönben a gyónásról ós az úrvacsorához járulás elő
készületeiről.

Külön fejezetbon szól a kereszt szülők köte
lességeiről. Azután átmegy az egyháztagok jogai
nak és kötelességeinek leírásira. Külön fejezet
ben tárgyalja a házasságot, szólva a házasság lé
nyegéről. Végre pedig hasznos tanácsokat ad arra 
nézve, hogy minő szempontok vezessenek a há
zasság megkötésénél. Nagyon helyesen figyelmoz- 
tet a vegyes házasság veszedelmére.

Ezek után dióhéjban előadja az egyház tör
ténelmét. Nagy fogyver az egyháztörténelem ala
pos ismerete, akár az ultramontán történet-ferdí
téssel. akár a rajongók ignorantinjával szemben. 
Végre rövid hittan fejezi be a müvet, különös súlyt 
helyezve a váltanokra, a szekták és tartozékaik is
mertetésére.

A müvecske útmutatásul szolgálhat arra nézve, 
hogy miként kellene a mi hazai viszonyainkhoz 
alkalmazva, nálunk is ily konfirmácziói emlékköny
vet szerkeszteni. A Luther társaság kiadhatná a 
magyar konfirmácziói emlékkönyvet, a „Tranoseius“ 
társaság pedig a tót konfirmácziói emlékkönyvet. 
Német gyülekezeteink részére nagy választékban 
van a külföldön megjelent hasmló emlékkönyvek 
nagy sokasága.

— „Die Seelsorge in Theorie und Praxis.“ 
Centralorgan zur Erforschung und Ausübung der 
Seelsorge. V. Jahrgang Verlag. Arwed Strauch, 
Leipzig.

Ez az egyedüli, kizárólag a ..cura pastoralis“ 
kérdéseinek szentelt folyóirat. Az első szám tar
talma a következő : Dr. Jaeger „Zur Lehre von der 
Auferstehung der Todten und dem ewigen Leben.“ 
Liebermann „Des Pfarrers Notizen. Seelsorgerliche 
Aufzeichnungen aus 1744—1746.“ F. Fuchs Zwingli 
als Pastor und von dem Pastorenamte.“ E. K. 
„Nachklängo zu Cedergren.

A „cura pastoralis“ behatóbb gyakorlására fő 
eszköz az, ha a lelkész mindenekelőtt saját lelkét
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gondozza, erősiti Jézus és Istenországa szeretetében, 
azután pedig tapasztalatait közli tapasztaltabb lel
késztársaival. (A lelkészi értekezletek különösen e 
tárgyra fordíthatnák figyelmüket), nem különben 
forgatja a „cura pastoralis“ gazdag irodalmát. E 
folyóirat nem igen sokat nyújt és sokkal helyesebb, 
ha a gyakorlati theologia terén kiváló irók müveit 
olvassuk.

A „cura pastoralis“-ra vonatkozólag igen he
lyesen mondja J. Paludan Müller (Der evangelische 
Pfarrer und sein Amt. Dánból fordította E. A. 
Struve. Kiel. K. von WechmaFs Verlag. 1874.): „A 
lelkésznek minden másnál inkább növekednie kell 
bölcseségben és kegyelemben, hogy a lelkipásztor- 
kodásban üdvösen működhessék. De ez egészen 
egyéni dolog, melyre nézve szabályokat alkotni le
hetetlen. A „cura pastoralis“-t nem lehet másoktól 
tanulni Ha az Urban növekedve saját utunk és 
módunk szerint meg nem tanuljuk, úgy máskép 
sohasem tanuljuk meg azt.“

-  A „Ti •anoscius“ részvénytársaság 1901-re 
külön felekezeti tót naptárt ad ki, melynek ára 
50 fillér. Jelentkezéseket a megrendelendő naptá
rak számára nézve már most elfogad a társulat.

Minden tekintetben gondoskodva van arról, 
hogy népünk jó naptárt kapjon kezébe, melynek 
főfeladata, hogy a felekezeti öntudatot emelje és 
jó oktatást adjon. Sok házban ez az egyedüli iro
dalmi újdonság, éppen azért törekvésünknek oda 
kell irányulnia, hogy ez egyetlen eledel jó legyen 
A róm. ka'h. „Vojtech'-egylet gondoskodik szép 
kiállitásu tót naptárakról.

Felhivjuk lelkésztársaink és tanitóink ügye
mét, hogy e naptár terjesztése körül buzgólkodjanak.

— A „Protestáns Szemle“ 6-ik számában Szőts 
Farkas igen megszívlelendő czikket közöl : „Pro
testánsok egyházi megerősítése,“ melyből szemel
vényképen közöljük a követketkező részletet: „Nagy 
tévedése volt a magyar protestantismusnak a maga 
egyházi megerősítésében a politikába való túlsá
gos elmerülése, a miből teljesen még ma sem gyó
gyultunk ki. A magyar Protestantismus külön po
litikai párttá ugyan nem tömörült a legújabb kor
ban; de a saját egyházi életében a pártpolitikának 
túlságos befolyást engedett. Pártpolitikai érdekek 
szerint kormányozták az egyházakat, a tractuso- 
kat, superintendentiákat. Politikai hitvallás szerint 
választották a presbytereket, gondnokokat, tanács- 
birákat, felügyelőket Pártpolitikai tekintetek dön
töttek még a papok, az esperesek és a püspökök 
választásánál is. A politika járszalagára füzetve 
vonszoltatta magát a magyar Protestantismus mind
járt a közjogi ellenzék pártjára, s ezzel elmulasz
totta fölhasználni a kínálkozó jó alkalmat a ma-

\ gyár nemzeti és akkor valóban liberális állammal, 
való összeforrásra és közjogi megerősödésre.

; Politika vitte egyházunk vezetőit a hetvenes 
években az akkori szabadelvű párt karjaiba s en
nek másfél évtizeden át tartott uralkodása idején 
a politikai hatalom birtokában alig tett valamit az 
egyház belső erőinek és szerveinek gondos kiépi- 

’ tésére. Sőt a hazafiság és szabadelvüség köpenyébe 
burkolt politika vitte bele a protestantis nust az 
egyházpolitikai reformok idejében az 1868. évi val
lásvédő 53 t.-czikk feladásába és areversalisok tör- 
vényesitésébe, a mely ellen a hithű protestáns ősök 
századokon át küzdöttek. Ekként szívta ki és emész
tette fel a politika a magyar Protestantismus belső 

( erőit: az evangéliumi kegyességet, a puritán er- 
' kölcsöket és a hagyományos egyháziasságot, a me-

I
lyek hajdan még az üldözések idején is bámulatos 
szívósságot tudtak kifejteni. E í a szertelen politi
zálás dúlta föl a gyülekezetek belső békéjét; ez 
renditette meg a lelkipásztor és a gyülekezet kö
zött az erkölcsi bizalmat; ez kapatta az egyház

!
lelkészi és világi tisztviselőit arra, hogy keresz
tyén és egyházi erények gyakorlása helyett poli
tikai és világi kapaszkodás és taktika fogásaival 
szerezzenek magoknak előmenetelt az egyházban. 
Ekként világiasodott el az egyház és izetlenült 
meg az evangéliumi só közöttünk az egyházban 
elharapódzott politika által, s ekként sorvasztotta 
; le a politikus egyháziasság nálunk a valódi evan- 
i geliumi keresztyén vallási és erkölcsi életet.

Egyházunk és hazánk o legújabbkori történe
téből merítünk komoly tanulságot az egyház meg- 

; erősítésére irányuló tenékenységünkben. Nemleges 
tanulságul véssük szivünkbe azt, hogy politikai 

i eszközökkel és taktikával nem iehet az egyházat 
i maradandókig megszilárdítani. A politikából nyert 
? múló haszon a legtöbször nagy erkölcsi veszteség- 
< gél jár. A politikus egyháziasság degenerálja a 
< keresztyén egyháziasságot, a melynek természeté- 
N nél fogva evangéliumi kegyes hitből és tiszta erköl- 
j esiségből kell táplálkoznia. Positiv tanulságul pedig 
( jegyezzük meg azt az örök igazságot, amelyet maga 
; az Ur Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki eme sza- 
S1 vaiban : Adjátok meg a császárnak, a mi a csá- 
1 száré, és az Istennek, a mi az Istené ; mert az én 

országom nem e világból való. A mi más szavak
kal kifejezve azt jelenti, hogy a Krisztus anyaszent- 
egyháza szilárdul csak azon funda.nentumon áll, a 
mely részére egyszer vettetett s a mely a Jézus 
Krisztus. Más fundamentumot senki sem vethet 
számára.“ — íme ezt hangoztatjuk mi is öt év 
óta. A politika egyházunk phyloxerája — mely 
minden téren romlást idéz elő, ha ideje korán nem 
szabadulunk tőle. Csak örülünk, hogy a reformá- 

§ tus oldalon is ezt már egyesek belátják és ki is 
) merik mondani.



BELFÖLD
— Lelkész! értekezlet. Az arad békési ospe- 

rességo hó 12 én tartotta lelkészi értekezletét Békés- 
Csabán. Fő tárgya volt ez értekezletnek az egyház- 
megyei elnökség egyházlátogatásáról szóló szabály 
rendelet, mely most a bányakerületi összes espe- 
rességek lelkészi értekezletein tárgyaltatik. A zsinati 
törvény 94-ik $$ a uj intézményt honosított meg 
egyházunkban, a midőn azt mondja: .Az egyház- 
megyei felügyelő és esperes tartoznak az egyház
községeket és az iskolákat időnként meglátogatni.“ 
E látogatás e paragraphusban nines körülírva. 
Utánzata ez a református egyházlátogatásnak. Az 
arad-békési esperesség mull évi közgyűlésén Koron 
Pál esperes felvetette a kérdést, hogy az esperes- 
ségi közgyűlés közelebb írja körül, hogy miben 
álljon az egyházlátogatás, mi legyen az esperes 
teendője Az esperességi közgyűlés úgy határozott, 
hogv külön szabályzatra nincs szükség és elegendő 
a zsinati törvény. Most a kerület dolgoztatott ki 
Koren Pál esperes által ily szabályzatot Esperesünk 
e szabályzatot kiadta Frint Lajos aradi lelkésznek 
jelentéstétel végett. Mielőtt az előadói jelentést az 
értekezlet meghallgatta volna, kívánta a javaslat 
egész szövegének felolvasását, mely javaslatokként 
hangzik :

Az egyházmegyei elnökség egyliázlátogatá- 
sáról szóló szabályrendelet.

E. A. 94 § a.
A) Általános rész.

/. A látogatás ideje és módja.
Az egyházmegyei elnökség rendes viszonyok 

között minden három éven tartozik egyházmegyé
jének összes egyházközségeit, illetőleg a leány- és 
fiókegyházakat is meglátogatni. Szükség esetén, 
vagy ha rendkívüli körülmények követelik, gyak- 
rabbi látogatásnak van helye.

A látogatás váratlanul történjék; róla az illető 
egyházközség legföljebb 24 órával előbb értesüljön.

A látogatás alkalmával ünnepélyes fogadtatás, 
lakomázás teljesen mellőzendő. A meglátogatott 
gyülekezet az egyházmegyei elnökségnek csak a 
látogatás teljesítéséhez szükséges tisztességes fo 
gatot szolgáltatja- Egyébként a látogatás az egy
háznak, vagy lelkészének semminemű megtorhel- 
tetésével ne járjon.

A felügyelet gyakorlásánál az egyházközség tag. 
ja i közül a beszámoló tisztviselőkön kiviil azok lehet
nek jelen, a kiket erre az egyházmegyei elnökség eset- 
ről-esetre felszólít.

fi. Az egyházlátogatás hatásköre.
Az egyházlátogatáskor megejtendő vizsgálat 

kiterjed az egyházközségnek:

1. ingatlanaira,
2 közintézményeire,
ä. kormányzó testületéire,
4. a tisztviselők hivatásának gyakorlására,
5. az illető egyházközséghez tartozó családokra.

Hl. Az egyházlátogatásból kifolyó intézkedések.

Az egyházlátogatáskor tapasztaltak jegyző
könyvbe foglaltatnak. E jegyzőkönyv két példány
ban leírandó ; egyszer az e czélra az egyházköz
ségnél tartott bekötött egyházlátogatási jegyző
könyvbe ; a másik példány az egyházmegyei levél
tár számára

Az egyházmegyoi elnökség az egyházlátoga
tásnál tapasztaltakból kifolyó észrevételeit, utasítá
sait, ha rendkívüli sürgős intézkedés szüksége nem 
forog fenn, első sorban közli azon tisztviselővel, 
kire az elnöki rendelkezés vonatkozik.

Ha az illető a tanácsot el nem fogadná, vagy 
nem követné, akkor az egyháztanács hatáskörébe 
tartozó ügyekben az egyházmegyei elnökség meg
felelő intézkedésre utasítja az illető egyházközség 
egyháztanácsát. Ha az egyháztanács sem intézke
dik az utasítás értelmében, azon esetben az egy
házmegyei elnökség az ügyet uz egyházmegyei 
közgyűlés elé torjeszti.

Az egyházmegyei elnökség az éven át telje
sített látogatásairól az esperes az egyházmegye 
rendes közgyűlésén jelentést tesz.

B) Az egyhá7.1iUogutás hatáskörének részletei.

/. Az ingatlanok megvizsgálása.

Az egyházmegyei elnökség meggyőződést 
szerez arról, hogy az egyház ingatlanai

1. az egyházközség nevére vannak e telek- 
könyvozve ?

2. épületei biztosítva vannak e?
3. középületei rendeltetésüknek megfelelnek-e 

s jó karban tartottak e?
4. A templomi és iskolai felszerelés megfelelő-e?
5. A temetők kellőkép körülkerítettek vagy 

legalább körülárkoltak, befásitottak-e ? a sírok ke
rítései, a sírok nem izléstelenek-e?

II. Az egyház közintézményeinek megvizsgálása.

Az egyházlátogatás alkalmával meggyőződik 
az egyházmegyei elnökség arról, hogy

1. Az istentiszteletek.
a) a lakosság számához képest mily arányban 

látogatottak,'
b) az istentiszteleteknél a hívek viseleto áhi- 

tatos-eV
c) az ének buzgó, rendes, épülotes-e?



2. A z iskolák.

a) nem tömöttek-e?
b) a fűtés, tisztántartás megfelelő e?
e) a tankötelesek száma a lélekszámmal kellő 

arányban áll-e?
d) az iskolába felvezetés, járatás, kimaradás 

a rendes időben történik-e?
e) az iskola felügyelete kellőkép gyakorolta- 

tik-e?
f) a kerület által elfogadott tankönyvek hasz

náltatnak-e?
g) iskolai könyvtár van-e, gyarapittatik-e, s 

használtatik-e? általában megfelelnek-e az iskolák 
az országos törvény és az egyház követelményeinek?

3. Egyéb közintézmények.

a) takarék magtára.
b) szegény iskolásukat segélyző intézménye.
c) árvaháza van-e az egyháznak s mily hely

zetben van?

4. Levéltár.

a) van-e egyházi levéltár?
b) benne őriztetnek-e az egyház okmányai?
c) kellő rendben van-e tartva a levéltár?

III. A közgyűlések az egyháztanács és egvéb bizottsá
gok működésére vonatkozó felügyelet.

Az egyházlátogatást teljesítő egyházmegyei 
elnökség tudomást szerez magának arról, hogy

a) a gyűlések törvényszerűen hivatnak-e össze 
(E. A. 39. 46.)

b) az egyháztanács és a bizottságok a törvény 
szerint vannak-e megalakítva (E. A. 50. 51. 52)

c) a jegyzőkönyvek szabályszerűen vezettet
nek-e? (E. A. 57.)

d) az egyháztanács és a bizottságok megfelel
nek-e tisztöknek (E. A. 54) és nem lépik-e túl ha
táskörüket (E. A. 44. 55)?

IV. A z egyházi tisztv iselők m űködését ellenőrző fe l 
ügyelet

1. A felügyelői tisztség

Az egyházlátogatást teljesítő egyházmegyei 
elnökség kiterjeszti figyelmét arra, hogy az egy
házközségi felügyelő:

a) mennyiben gyakorol felügyeletet az egy
ház vagyoni állapo’át, háztartását és rendjét ille
tőleg ?

b) mennyiben gyakorol felügyeletet az egyház
ban, templomban és iskolában?

c) mennyiben képviseli és érvényesíti evang. 
egyházunk érdekeit és jogait a hatósággal és tár
sadalommal szemben.

; 2. A lelkészi hivatal.
A t. egyházmegyei elnökség meggyőződik arról, 

hogy a lelkész
a) a papi cselekményeket az agenda utasításai 

szerint végzi-e?
b) egyházi beszédeinek kidolgozására kellő 

gondot fordít e s tanításában az ág. h, ev. hitval
lástól nem tér-e el?

c) szorgalmázzá-e kellőkép azt, hogy a kon- 
firmácziói és katechisácziói oktatásban minden arra 
kötelezett gyermek részt vegyen?

d) kellő időt s gondot fordít-e a konfirmácziói 
oktatásra ?

e) foglalkozik e azonkívül az iskolások vallás- 
oktatásával ?

f) gyarapitja-e könyvtárát theológiai müvekkel 
s mily müvek tanulmányozásával fejleszti theológiai 
ismereteit;

g) a híveket lelki gondozás czéljából látogatja-e 
s ily alkalmakkor mire terjeszti ki figyelmét? vezet-e 
erről naplót vagy más jegyzéket?

h) az anyakönyveket, hatósági rendeletek köny
vét rendesen vezeti-e?

i) vezet-e „egyházi krónika“ czim alatt naplót?
k) szorosan vett lelkészi teendőin kívül mily

téren érvényesíti magát a társadalomban ?

3. A tanítói hivatal.
A t. egyházmegyei elnökség az egyházlátoga

táskor tudomást szerez magának arról, hogy
a) a tanító és családja a vallásos életben jó 

példát ad e?
b) fel van-e szerelve könyvtára a hivatalához 

tartozó tudományos müvekkel, vagy legalább a 
tantárgyak előadásához szolgáló országosan hasz
nálatban levő vezérkönyvekkel s ezek nyomán halad- e 
a tanításban ?

c) betartja-e a tanítási időt ?
) d) az értelem fejlesztésére kellő gondot fordit-e, 
í vagy csak tanultat ?

e) kellőkép s atyailag fegyelmez-e?
f) jtisztaságra rendre szoktatja-e agyermekeket?
g) az egyházias szellemben nevel-e?

I h) az iskolai anyakönyvet, mulasztási naplót,
I osztály könyvet rendesen vezeti e?

i) orgona játéka szabályszerű é s fejleszti e 
ebbeli ügyességet ?

j) foglalkozik-e az iskolai tanításon kívül egyéb, 
a népneveléséhez tartozó dolgokkal (méhészettel, 
kertészettel) stb. ?

k) szorosan vett tanítói teendőin kívül társa- 
I dalmi téren érvényesíti-e tehetségeit ?

4. Az egyházi elöljáróság.
A t egyházmegyei elnökség az egyházlátoga- 

: táskor tudomást szerez magának arról, hogy az 
: egyházi elöljárók (gondnok, esküdtek stb.) :
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a) kegyes életben, nevezetesen a templom láto
gatásában előljárnak e?

b) az egyház hivatalnokai iránt kellő tiszte
lettel és méltánylással viseltetnek-e ?

c) a számvitelre képesek-o s pontosan teljesi- 
tik-e ebbeli hivatásukat ?

d) az egyházi adó behajtásánál kellő szigort 
gyakorolnak-e?

e) az egyházi vagyont törvény és szabálysze- 
rüon kezelik-e ?

5. Az evang. családok viszonyainak megfigyelése.

Az egyházmegyei elnökség az egyházlátogatás 
alkalmával kiterjeszti figyelmét az ev. népnek :

a) vagyoni állapotára (mennyi a zsellér, csak 
házzal vagy földdel is biró);

b) közműveltségi állapotára, a mi a híveknél 
található könyvekből megítélhető;

c) kegyességére (hány c-illádban van házi 
áhitatosság, hány család járul évenként, vagy több
ször az Ur asztalához);

d) jótékonyságára (mily mérvű az egyház 
ininti áldozatkészség? a szegények segélyezésére?)

o) az egyházi tisztviselők iránti tisztelete, mél- 
tány latára;

f) a népet jellemző erényekre, pusztító bűnökre.“
E javaslat felolvasása után felszólalt e lapok 

szerkesztője, kijelentve, hogy azt még tárgyalási 
alapul sem fogadja el Az egész olyan benyomást 
tesz, mintha itt nem is volna egyházról és lelké
szekről szó, hanem olyan „rovancsolás* féléről, a 
minőt a vasúti főcllenőr szokott megejteni a vasúti 
pénztáraknál. Ilyen „róva ne so ló egyházlátogatás“ 
nincs sehol az egész világon; mert az egyház ter
mészetével és lényegével ellenkezik. Elősegítené 
az ily intézkedés a „sablonos“ lelkészkedést és a 
képmutatást Aka Inának, ak ik  szép könyvtárat 
mutatnának, csakhogy az .elnökség* dicséretét ér
demeljék ki és mily kiskorú helyzetbe jutna a lel
kész, ha az „elnökség" utasításira szorulna könyv- 
vásárlásait illetőleg?

Dax György inezőberónyi lelkész szintén a 
lelkészi állás lealacsonyitását látja az egész javas
latban, melyet a leghatározottabb tn visszautasít. 
Az esperes kiválasztja a gyülekezetből a lelkész 
vádlóit. Ily eljárás feldúlja a gyülekezetek békéjét 
és zavarokat csinál ott is, ahol eddig béke volt. A 
lelkészi értekezlet egyhangúlag elvetondőnek t ir
totta az egész javaslatot s ezért a részletes tárgya
lásba nem is bocsátkozott Elhatározta, hogy az 
összes bányakorületi lelkészi értekezleteket ez ügy
ről értesíti s hasonló eljárásra kéri fel a javaslattal 
szemben.

íme, itt látjuk, mint akarják egyesek az egy
házat „bürökratikus“ külsőséggé változtatni és az 
elhatalmasodott „kyriarchiát“ még tovább terjesz

teni. Az inspektor,az „elnökség“ fogja alelkész pré- 
dikáczióit tanulmánya tárgyává tenni, ők igy fog
ják a lelkész tekintélyét megvédeni! Valóban dicső 
állapotokat akarnak egyosek teremteni.

Szóba került a püspök ur felhívása a „cura 
pastoralis- hatályosabbá tételére vonatkozó szabály
zatok megállapítását illetőleg. Itt sem 'tartja a 
lelkészi értekezlet szükségesnek külön pontozatok 
meghozatalát. Minden lelkész külön a maga indivi
dual tásaszerint teljesítse a lelkészi hivatás ezen szép 
és magasztos kötelességét. De e mellett rendkívül 
termékenyitőleg hat a közös eszmecsere, melynél a 
lelkészek tapasztalataikat előadják. Erre nézve a 
legalkalmasabb tér épen a lelkészi értekezlet. A 
lelkészi értekezlet egyik tagját megbízta ily irányú 
értekezés kidolgozásával és felolvasásával a jövő 
lelkészi értekezleten.

A róm. katli. egyház alföldi egyházainkban 
is agrosszive lép fel és pedig ott is, ahol egyházunk 
többségben van. A lélekhalászat teljes gőzzel meg
indult. Erre nézve előadták az értekezlet tagjai 
tapasztalataikat. Az egész vonalon egyértelmű el
járás foganatosítása czéljából az értekezlet külön 
bizottságot küldött ki.

A lelkészfiak otthonára vonatkozó szabályzatot 
az értekezlet egyhangúlag elfogadta, és az összes 
jelenlevők elhatározták, miszerint az alakítandó 
egyletbe belépnek.

Gálik M. apatelki lelkész előterjesztette a va
sárnap megszentcléséro vonatkozó indítványát. Egy
házi életünk vérző sebe ez. Minden mulatság, össze
jövetel vasárnapra tétetik. E napon tartatnak a vá
sárok és hetipiuezok. Ezen ügy, melyet az egész 
értekezlet a magáévá tett, előkerül az esperességi 
gyűlésen is.

A lelkészi értekezletek tartása a jelen mozgal
mas időkben felette szükségesek, ezért a lelkész
társak elhatározták, hogy évente nemcsak egyszer, 
hanem ha szükséges, többször is összejönnek. A 
gyakori érintkezés ma, amidőn a vasút összeköti 
összes gyülekezeteinket, sokkal könnyobben meg
valósítható, mint hajdanában s azelőtt mégis sűrűb
ben meglátogatták egymást a lolkésztársak

— A Petöfalva—Borolyai egyházközség (Sop
ron) junius 10 én lélekemelő ünaepet ült, a mely 
napon ugyanis újonnan építendő templomához az 
alapkövet letette. A gyülekezeti tagok már Ki év 
óta napontai l illetve 2 krajczárral, vagyis heten
kénti 7 illetve 14 krajczárral gyűjtöttek e szent 
czólra, a melynek elérése végett 100, 50, 25 Irinyi 
adományra határozták el magukat, tehetségük, va
gyoni állapotuk szerint s igy érthető, hogy most, 
midőn ily módon az építési tőke nagy része végre 
összegyűlt, a legnagyobb örömmel láttak hozzá 
régi vágyuk megvalósításához. A magasztos ünno-
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pélyhcz közelből és távolból számos előkelő hit- 
sorsos sereglett össze a papiakban ; fél 10-kor ösz- 
szegyülekezvén a résztvevők a lebontott régi tem- 
lom helyére, harangszó közben s az ev. egyház 
diadalénekét énekelve, sorrendszerint vonultak az 
Ízlésesen diszitett uj templomtérre, a hol az ünne
pély lefolyt. A liturgiát Gura Jenő helybeli lelkész 
tartotta, úgy szintén az ünnepi beszédet is Esra
III. 10—11 alapján, áldva az Ur jóságát a múltban, 
kérve az ő kegyelmét a jövőben; s ugyan ő ol
vasta fel az alapkőbe elhelyezendő okiratot is. — 
Az alapkövet az esperes helyettesítésében Brunner 
János soproni lelkész szentelte be I. Mózes XXVIII 
17 alapján, minek utánna'következett a 3 szokásos 
kalapácsütés, a helybeli és esperességi hatóság, a 
gyülekezetek és soproni tanintézetek kiküldöttei s 
a vendégek által.

Liturgia közben és az ünnepi beszéd után a 
petőfalvai férfi-dalegylet éneke'te a 100 ik zso'tárt 
és egy alkalmi éneket, emelve a hívek áhítatát és 
az ünnep szépségét. — A „Miatyánk“ és az Áldás, 
BrunneF’esperes helyettes által osztva zárta be az 
ünnepi istentiszteletet, a melyről az ünneplők belső 
megelégedéssel távoztak.

Ennek utánna a vendégek s helybeli hívek 
közös ebédre gyülekeztek össze ; toasztok kívánatos 
mérsékelt számban tartattak, becsesekké téve azokat 
tiszta kér. szellem által. Különösen élvezettel hall
gatták a hívek Müller Elza drezdai vendég kis
asszonynak kötött alakban tartott s az élő hit
től sugárzott toasztját. — E magasztos ünnepnap 
még soká fog élni az ünneplők emlékezetében.

Az istentisztelet után offertoriumként begyült: 
291 frt 85 kr. Lenk Lajos, soproni tégla-gyáros, 
buzgó, áldozatkész hitsorsosunk kezdeményezésére 
pedig az ebédasztalnál : 102 frt 40 kr gyűlt össze. 
— S habár a 43 ezer forintnyi költségvetési ösz- 
szegből 10 ezer forint még fedezetlen, de bízva hí
veink további áldozatkészségében, hittestvéreink 
örömteljes támogatásában, mindenekelőtt pedig az 
Ur sz. szavai alapján: „Nem hagylak el titeket és 
nem távozom el tőletek és nem hagylak titeket 
árvául“, bizalommal tekintünk a jövőbe.

G —

— Kérelem az egyházközségi gyámintézetek
hez. F. évi május hó 25 én a pestmegyei Mogyo
ród község majdnem teljesen leégett. Százakra 
megy a károsodottak száma, kiket már előbb a 
tavaszi fagyok is érzékenyen sújtottak, de a leg- 
nagyob veszteség az ág. hitv. evang. leányegyliázat 
érte, mely e tűzvész által mindazt elvesztette, a 
mit egy félszázadon ál — fillért- fillérre mellé rakva— 
létesíteni birt Leégett a tanitólak, az iskola, a ha
rangláb és az imaház minden bennelévővel együtt; 
nem maradt meg egy templomi pad, sem harmo
nium, sem harang, sőt a falak is annyira megron-

5 gálódtak, hogy azokra uj tetőt rakni lehetetlen ;
, alapjából kell újra építeni mindent.

A hívek java része maga is tönkre jutott s 
nem képesek áldozatot hozni. Az egyházközségek 
gyámintézeteihez fordulunk tehát azon kérelemmel, 
hogy most, midőn az évi számadások lezárásának 
ideje közeleg, emlékezzenek meg a szerencsétlenül 
járt mogyoródi egyházról, juttassák a-szabad rendel
kezésükre álló összeget e leányegyháznak, mely 
gyors és hathatós segedelen nélkül az elpusz ulás 
veszélyének van kitéve.

A mogyoródi leányegyház nevében :
S z e b e r é n y i  L a jo s ,

fóthi lelkész.

— A domonyi evang. gyülekezetnek emléke
zetes ünnepe volt folyó évi jun. 10-én, főtiszt, és 
méltóságos Sárkány Sámuel püspök, pilisi lelkész 
fölszentelte lényegesen megújított, 3 melléképület
tel megbővitett templomunkat.

A megújítás 12 000 frt, 24.000 koronájába ke
rült Glück Frigyes felügyelő urnák, a Panonia 
szálló tulajdonosának, Ferencz József rend lovag
jának, azon 800 frt összegen felül, melyet jobbára 
néhai áldott emlékű Radvánszky János báró fel
ügyelőnk ajándékozott az egyháznak, — aki Buda
pesten is jelentős névvel bir a közjótékonyság és 
áldozatkészség terén. Megújított templomunk annyi 
művészi motívummal rendelkezik, hogy magyar
honi egyházunkban a legszebb templomok egyike, 
sőt bizonyos tekintetben unicum, a mennyiben a 
templom kertet egy — talapzatával — 4 méter ma
gas „Jézus a jó pásztor“ bronz szobor és egy ki
sebb őrangyal, a mint karjánál fogva egy árva 
gyermeket vezet — ékesíti. Mindkét szobor Páris- 
ban öntetett és ezrekbe került.

A templom különösen tetszős. Oltárán műre
mek a kereszt és értékes, a Van Dyck keresztre- 
feszités képét művészi kivitelben utánozza. Az 
oltárkép Raffael Urszine változása a tábor hegyen, 
a fő boltozaton Michel Angelo „legyen világosság“ 
czimü müvének utánzata. A színes ablaküvegeken 
gyönyörű kivitelű keretekben fehér liliomok látha
tók ; prismákkal gazdagon ékesített két nagy csil- 

( lár lóg le a boltozatról.
A község szélén nagy diszkapu alatt Kiss 

Ferencz jegyző, a templomnál felállított diadalkapu 
mellett Szilárd János helyi lelkész fogadta az ősz 
püspököt s a Budapestről és az ország egyéb ré
szeiből ideérkezett illustris vendégeket. Az intelli 
gentia mintegy 200 taggal volt képviselve ; a nép 
több ezer főre rúgott. A püspökön és elnök tár 
sán, Zsilinszky Mihály államtitkáron, a bőkezű ada
kozón kívül, jelen voltak Prónay Dezső báró, Pod- 
manyiczky Frigyes bárc, kiérdemült domonyi egy
házi felügyelő, Podmanyiczky Géza báró, esp. fel- 

< ügyelő és Török József, Melczer Gyula esperesek,
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Moravcsik Mihály aszódi, Horváth Sándor buda- 
posti, Holóczy János csomádi és Ilenriczy Béla 
lelkészek.

A templomba vonulva, a püspök lábai elé fe
hér ruhás lányok virágok özönét szórták, az ősz 
püspök a templom zárt ajtaja előtt intonálta: „Nyis 
sátok meg az igazság kapuját, hogy bemenvén rajta, 
dicsérjük az Urat.u A kar felelvén, Glück Frigyes 
felügyelő magasra omeló a templom kulcsát, ki
várna, hogy a nyitott templom legyen a domonyi 
hívek üdvösségének kapuja. A kulcsot át adta a 
gondnoknak — Erre bevonult a gyülekezetnek egy 
harmada, több ezernyi kinn maradt, nem férvo 
abba, kiknek Holéczy János csomádi lelkész hirdette 
az igét.

Bent a tzmplomban rövid ének vers után Szi
lárd János helyi lelkész lépett a szószékre, a nagy 
szobor talpazatán kivésett arany betűs fölirat: Ján. 
10. 11—10 alapján „Jézus a jó pásztorról- beszólt, 
elmélkedve nem a külső kőből épült egyházról, 
hanem a belső anyaszent egyházról, kifejtvén, hogy 
mily szempontból tekintsük az anyaszent egyházat, 
hogy Istennek hálákat adhassunk azon kegyel
méért, hogy annak tagjai Lehetünk?

Ezután az oltár elé lépve Szilárd János és Ilo- 
léczy János assistenciája mellett, az ősz püspök el- 
mondá ifjú tűzzel és lelkesedéssel és szokott ékos 
szólásával nagy figyelem között remek felszentelő 
beszédet s miután a papsággal a „Co .firma Deus- 
zsoltárt latinul énekelte, a templom harangzúgás 
között magasztos rcndeltetétésének általadatoit

Ezután az aszódi leány nevelő intézet növen
dékei (25-en) énekeltek egy szép alkalmi éneket 
4 hangon, buzgó áhítattal

Török József a felügyelői és papi családnak 
úrvacsorát osztott, kikhez csatlakozott Gundel .Jó
zsef orsz. ipartestületi elnök. Keresztelt Ilenriczy 
Béla aszódi lelkész tanár egy leányt, kit a fel
ügyelő ur egy 10 kor. arannyal ajándékozott meg. 
Délben sátor alatt lakomát adott a lelkes felügyelő, 
melyben 100-nál többen vettünk részt, hallgatva a 
szellemdús köszöntőket, melyek szűnni nem akartak-

— „A világ fiai- . A magyarországi baptisták 
május 22-én Békésen congressust tartotta'«, mely
ről a megye alispánja a következőket jelentette a 
közigazgatási bizottságnak :

„A kongresszus bejelentett tárgysorozata a kö 
vetkező hat pontból állott:

1. Egy misszió iskola létrehozatala.
2. A baptisták állami elismerése és annak 

kieszközlése.
3. Misszió munkások elrendelése és azok meg

választása.
4. Egy magyar baptista szövetkezet megalapí

tása, vagy több nyelvűek együttes szövetkezete.

5. A két baptista lap egybeolvadása és könyv
kiadóhivatal megalakulása

6. Egyházi belügyek elintézéso és a képviselők 
által beadott kérvények mogvizsgálása.

Készt vett a kongresszuson 91 baptista gyüle
kezet képviselője. A gyűlés az említett nap délelőtt 
9 órakor M ayer  Henrik (Budapest) imával nyitott 
meg, amely után az elnökök megválasztása s annak 
utánna a képviselők megbízó leveleinek megvizs
gálása s az összes megjelent megbízottak igazolása 
következett. Napirendre térés előtt hosszas vita után 
elhatározták :

1. Egy külön magyar baptista;
2. Egy külön ném et baptista ;
3. Egy külön román baptista  szövetkezetnek 

szervezését. Elvül kimondották, hogy a román ajkú 
baptista szövetkezetekben az isteni tiszteletek 
nyelve lehetőleg magyar legyen, nehogy nemze
tiségi propaganda üzósóvel gyannyittassanak.

4. A magyar baptista szövetkezet 7 tagú végre
hajtó bizottságot választott, a melynek feladatává 
tétetett a baptisták egyházi szervezetének kidolgo
zása s annak utánna a baptisták állami elismeré 
sének kieszközlése czéljából szükséges intézkedé
sek megtétele.

Ezek után az idő előre haladottsága miatt, is- 
trniúsztelot tartása melleit, a legnagyobb rendben 
lefolyt ülés berekesztelclt.“

A congresszus hetes bizottságot küldött ki, 
mely szorgalmazza a baptisták elismerését a vallás 
és közoktatási miniszternél. A nyelvkérdés e szon- 
tek között is előre vetette árnyékát, a mint már 
évek óta folyik a harcz a magyar és német bap
tisták között. Jellemző, hogy o szentek is a „világ
fiai- érzületét tanúsították akkor, a midőn elhatá
rozták, hogy a román ajkú hitsorsosok között ne 
azok anyanyelvón hirdettessék az ige. A ravasz 
„világ fiai- igy azt akarják elérni, hogy az állam
hatalom előtt mint hazafias missionáriusok tűnje
nek fel, kiknek elismerése állameszmei érdek. 
Csakhogy az államnak is lesz esze, hogy az oly 
felekozetnek, moly mint a kakuk kizárólag mások 
munkájából ól, megadja az elismerést. Különben 
az „elismerés“ bizonyára gyöngíteni fogja a „világ 
fiai- alattomos munkáját és erejét. Reánk nézve 
tunuságos, hogy a szentek ez alkalommal világo
san megmutatták, a mit különben annak előtte is 
tudtunk hogy ők is minden enthusiasinusok da- 

i ozára a „világ ravasz fiai- .
I

— Kitüntetés. Raub Károly esperes és körinöcz- 
J bányai lelkésznek Ő Felsége Ferencz József érdem- 
; keresztet adományozta.

— A Luther társaság tankönyv ügyében Mayba 
Vilmos budapesti vallástanár meleghangú nyílt le-
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velet bocsátott ki. Mi lapunkban is hangoztattuk ez j 
ügy fontosságát és újból is melegen ajánljuk ez 
ügyet megfontolásra és pártfogásra.

— Bethlen Gábor, a vallásvédő hős erdélyi 
fejedelemnek Nagy Enyedon szobrot emelni akar- ; 
nak. Bethlen oly nemes alakja hazai egyháztörté
nelmünknek, hogy azt hisszük, miszerint a mi so
rainkból is buzgón támogatni fogják gyülekezeteink 
és híveink ez eszmét, hogy minél szebb, ékesebb ; 
szobrot állítsanak azon férfiúnak, kinek dicső em- ; 
lékét mi is hálás kegyelettel őrizzük.

K Ü L M I S S I O .
— Tokióban (Japán) múlt évben meghalt a 

hires dr. Verbek missionárius, a ki ott európai minta 
szerint főiskolát alapított, a melyen maga theologiát 
tanított. A japánok nagyon magasztalják és a japán 
nemzet nagyjai közé sorozzák. Még a császár is 
megtisztelte őt halotti ünnepélylyel. — F. é. julius 
hótól kezdve az egész szigetbirodalom nyitva áll 
az európai missionáriusoknak, szabadságukban lesz 
bárhol letelepedni. Jelenleg 652 missionárius, (34 
protestáns missioi társulat) dolgozik Japánban. A - 
keresztyének száma körülbelül 40,000. Újabban nagy 
feltűnést keltett ott az első japán »Jézus élete« 
Ueda Bin-től. A szerző akad. képzettségű pogány 
— hát nem keresztyén. (Könyve 4 részre oszik, u, 
m. 1. Bevezetés, 2. Születés és gyermekkor, 3.mü- | 
ködés és megtámadtatás, 4. Kereszthalál és feltá
madás Az előadás híven követi a 4 evangéliumot, > 
sokszor szó szerint idéz, nem mellőzve a csodákat 
sem. Befejezésül pedig igy szólítja meg földiéit: 
íme itt vannak a tények, melyeket a Nyugatnak 
nagy része hisz Jézus Krisztusról. Kőzlöttem 
veletek, nem azért, mivel a keresztyénséget aka
rom terjeszteni, hanem azért, hogy veletek meg- 
ismertessem. Én pedig ismétlem a zsidó rabbinak ' 
szavait, miket olyan körülmények között mondott, 
a milyenekben van most körülbelül a mi hazánk ! 
is: ha emberektől vagyon e tanács és dolou, sem
mivé lészen, ha pedig Istentől vagyon, ti fel nem 
bonthatjátok, hogy no láttassatok Isten ellen tu- 
sakodni.

Egy japán újság azt Írja a műről, hogy az - 
történeti tényeknek elbeszélése, úgy hogy bárki a 
legkönnyebben s legjobban informálhatja magát \ 
Krisztusról, ki minden időknek s az egész világ- I 
nak egyik nagy tanítója volt.

Békés-Csabán nyomatott a „COR

A mü immár ezrek kezében van, a kik a keresz
tyén missionáriusra rá som hederitettek s genuin 
keresztyén könyvet egy tekintetre sem méltattak 
volna. — Valóban nálunk a „nemzeti theologia“ 
művelői a japán tudóstól tanulhatnának: imának 
kezdetben könnyebb dolgokat mint pl. Jézus élete 
a 4 evang. után, nem pedig oly nehezet, mint pb 
eredeti Luther vagy Pál élete; azután dolgoznának 
a források után, nem más szerzők nyomán.

— A második internatio» ilis akad. missiói 
konferenczia, mint már említettük, f. évi január hó 
2—6-ig Londonban megtartatott. Egybegyült 200 
főiskoláról 1700 férfi és nőhallgató, köztük 120 nem 
angol főiskola küldötte. A konferenczia iránt nagy 
érdekkel viseltettek az egyházak és pedig az angli
kán államegyház éppen úgy, mint az angol szabad- 
egyházak. Sok beszéd mondatott — nagy lelkese
déssel. Az ismert jelszó: „a világnak evangelizatiója 
egy emberöltő alatt“, még mindig hatásos. Örven
detes, hogy a mellett józanabb hangok is hallat
szottak. Eddig a missiói egyesület 565 akad. képzett
ségű missionáriust állított. S a mozgalom határo
zottan még emelkedőben van.

— A mohamedánusok régebben tűzzel vassal 
missionáltak, újabban ők is rendszeres missiót űznek 
s e czélból nagy „rendjeiket missióházakká alakít
ják át. Északafrikának kolostorai pl. 1899. elején 400 
missionáriust bocsátottak ki, negyedrészük Kelet- 
afrikába ment, ahol fanatikus buzgalommal s nagy 
eredménynyel munkálkodnak. Nagy előnyükre szol
gál, hogy az országot és népét kitünően ismerik.

Pályázat.
A streator-illinois-i ág. h. ev.

tót lelkészi állásra
(Egyesült Államok Észak-Amei ika) ezennel pályá
zat hirdettetik.

Jelentkezhetnek hi1 jelöltek is. Zeneértők előny
ben részesülnek.

Felvilágosítással szolgál: Boor Lajos ev lel
kész Chicagóban. (Chicago. III. 130. Biekerdike Str. 
Station F.

E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s .  Az első félév befe
jeztével kérjük féléves előfizetőink előfizetésének 
megújítását. K iadóhivata l.
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Ifjúsági istentisztelet.
Az istentisztelet a népek eredetével egy 

korú. A legrégibb korban, a műveltség legala
csonyabb tokán álló népeknél is találunk is
tentiszteletet bármily kezdetleges és gyarló is 
az. Az istentisztelet lényege azonban, a maga 
utólérhetetlen fenségében csak Jézus ezen sza 
vaiban lett kijelentve: sem itt, sem ott, hanem 
lélekben és igazságban fogjátok imádni az 
Istent.

És mégis az emberek itt vagy ott, igy 
vagy amúgy imádják alkotójukat. A legtöké 
letesebb istentiszteletnél is a lélek és igazsá 
gai mellett, ott találjuk a testet s annak gyar
lóságait. S jóllehet maga a keresztény isten- 
tisztelet is távol áll a szentirásban megrajzolt 
eszményképétől, mégis évszázadok, sőt mond
hatjuk évezredek alatt, oly határozott formát 
nyert, annyira megjegecesedett, hogy a ki 
azon változtatni akar, az nagy fába vágta a 
fejszéjét.

Legközelebb is mily éles ellentéteket s 
erős szó és toliharcot támasztott egyesek azon 
törekvése, hogy politikai ünnepeknek, s a nem
zet nagyjainak az ev. istentisztelet keretéi 
belől helyet szóritsanak. S most is élénk ügye
lem kiséri a középiskolai vallástanárok azon 
törekvését, hogy egyes egyházakban u. n ifjú 
sági istentiszteletek tartását meghonosítsák.

A vallástanárok élén Frenyó Lajos buzgól- 
kódik különösen: felolvasások tartattn ik , röp 
iratok jelennek meg, sőt már javaslatok is fe 
küsznek egyes püspökeink asztalán, s az idei 
gyűléseken szó lesz róluk. A midőn a vallás
tanárok buzgalmáról dicsérettel szólok, s az 
ifjúság lelke gondozására irányuló törekvései

ket helyeslem: akkor az ifjúsági istentisztele
tek általuk javasolt módját, halvaszülött gyer
meknek tartom. S nem hiszem, hogy akadjon 
püspök vagy pap, a ki e halvaszülöttet k e 
resztvízre bocsátaná.

Azt nem állítom, hogy híveinket nem le
hetne kor szerint istentiszteletekre beosztani, 
pl: gyermek-, ifjúsági-, hajadonok-, öregek is
tentisztelete. Talán rang szerint is igy: gró
fok-, iparosok-, koldusok- stb. istentisztelete. 
Itt azonban még nem tartunk, némelyek ugyan 
megtették már az első lépést az ifjúsági isten- 
tentiszteletekkel, de ezt az első lépést is vissza 
kell csinálni.

Ha hallom vagy olvasom, hogy a gyer
mekeknek külön hely, külön fungens, külön 
istentisztelet kell, mindég fölhangzik lelkem
ben. elmémben Jézusom tiltakozó szava: en
gedjétek hozzám jönni a kisdedeket és ne tilt
sátok el azokat én tőlem! Miért nem akarják 
az ifjúságot a rendes istentiszteletekre bocsá
tani? miért akarják őket a papoktól eltiltani? 
Főképen három okot hoznak fel törekvéseik 
igazolására.

M ert a tem plom ban a té li hónapokban  
n agy  a hideg. Nyáron pedig nemde nagy a 
meleg. Mert ha már istentiszteleteinket a higany
oszlop állása szerint akarjuk rendezni, tegyük 
meg ezt ne csak akkor, ha a hőmérő 0 alatt, 
hanem akkor is, ha 0 felett áll. Máskülönben 
is különös, hogy a templom hidege épen a 
tüzes vérü fiatalságnak ártalmas, s nem az 
öregeknek, a kiknek élet világa kialvóban. S 
még különösebb, hogy az ifjúság közül is csak 
vagyonosabb szülők gyermekei vannak kitéve 
ezen veszélynek, a kiknek melegebb a ruhá
zatok, mint a napszámosok s általán szegény
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sorsú szülők gyermekeinek. Nem a kalendárium ■ 
hidege, hanem a vallástalanság hidege az, a I 
mely a templomba járást veszélyesnek mondja. 
Az az ifjúság, a mely a jégen, hóban, fagyban j 
órákat tölt, a templomban sem íog megfagyni 
egy órácska alatt.

Mert vannak középiskoláink olyan he
lyen  is, a hol a gyü lekeze t nyeloe nem \ 
magyar. Igenis vannak, sőt mondhatjuk, hogy 
többnyire ilyen helyen vannak. Csakhogy ezeken 
a helyeken a tanulók nagyobb része érti, be- > 
széli a gyülekezet nyelvét is, s csekély ki- - 
vétellel akár német, akár tót legyen az, minden 
nehézség nélkül részt vehetnek azon. Különben \ 
is ilyen helyeken mindenütt vannak magyar 
istentiszteletek is, s ezeknek legnagyobb közön- \ 
ségük a középiskolai ifjúság s annak tanárai. 
Ha most ezek is elmaradnak, be lehet szüntetni 
a magyar istentiszteleteket.

M ert a le lkész beszédében a z ifjúság  
felfogásához nem alkalm azkodhat lévén  
nála a gyü lekeze t az irányadó. A ki ilyet 
állít, az nehezen látott még templomi gyüleke
zetét Hiszen az nem áll csupa élemedett aggas
tyánokból, hanem javarésze fiatalság. A templomi 
közönség épen legszebb része az ünneplőbe 
öltözött lányok sora. legnagyobb reménye az 
életerős ifjak hada, legkedvesebb képe az ala
csony padokon ülő gyermekek csoportja. Ezeknek 
is beszél a pap, s miért nem foglalhatná el 
ezek között a maga helyét a középiskolai ifjú
ságnak kisded csapata is? Miért követelnek 
ezek számára extra wurstot ? Miért ? !

Vagy van szükség ifjúsági istentiszteletre, 
vagy nincs. Ha szükség van rá, akkor köte- 
leztessenek az összes egyházak füthető helyi
ségek építésére, szoktassanak az összes papok 
ifjúsági istentiszteletek tartására. És pedig nem 
csak a középiskolák kisded csapata, hanem 
mindkét nemű ifjúságunk százezrekre menő 
serege számára. Vagy nincs rá szüksége a sok 
százezernek, akkor minek annak a néhány szál 
legénynek? Az egyház eddig ez utóbbi állás
pontra helyezkedett, és nem láttam soha, s 
nem is tudok elképzelni templomi gyülekezetét 
ifjúság nélkül. Nagyon szomorú gyülekezet lenne 
az, mint a tavasz virág nélkül, mint május 
madárdal nélkül.

Mert jól értsük meg a dolgot, kettő szor- 
galmaskodik itt. Evangélikus ifjúságunk egy 
töredékét kiemelni az egyházból — ez az egyik. 
S nem papok közül egyeseket azon joggal fel
ruházni, hogy ők némely egyházakban papi 
functiot teljesítsenek: istentiszteletet tartsanak, 
úrvacsorát osszanak, konfirmáljanak, talán te
messenek is — ez a másik. Erről a másikról 
is illik megemlékeznünk.

B. gyülekezetnek, a mely húszezer lelket 
számlál, van négy lelkésze s két temploma. 
Az ottani középiskola vallástanára azonban azt 
állítja: az a két templom jó lehet annak a 
19,800 léleknek, de a mi 200 ifjúnknak más 
hely kell; az a négy pap elláthatja egyházának 
apraját-nagyját, de ide én kellek a gátra, Tehát 
valaki az én nyájamból kUzakit és elterel egy 
kisded csapatot, hogy azt félreeső helyen legel
tesse; talán épen azok, a kiket a gyülekezet 
szivében, az Isten templomában a legszebb 
hely illet meg, nincsenek sehol. Az az valahol 
csak vannak, talán épen abban a teremben, 
a hol a Pisti a nyúl nótát énekelte hegedű 
kísérettel, s az a kis lány úgy tapsolt neki, 
a hol a Kari a „Szeget szeggel“ szavalta s a 
közönség úgy kaczagott . . . Nem bírom el
hinni, hogy ez a terem alkalmasabb legyen 
istentisztelet számán, mint a templom.

A róm. katolikusoknál istentisztelet pap 
nélkül nem képzelhető, eretnekség. Nálunk az 
általános papság elvénél fogva a magán isten
tiszteletek nemcsak meg vannak engedve, ha
nem ajánltatnak és szorgalmaztatnak minde
nütt. Ezek azonban a tem plom i is ten tisz te 
le teke t nem helyettesíthetik , sem a hívő
ket a rendes istentiszteleteken való megjele
nésben nem gátolhatják; hanem épen ellenke
zőleg arra serkentik s képessé teszik, hogy a 
gyüle kezeti istentiszteletet soha el ne mu
lasszák.

Tehát vallásos összejövetelek, felolvasások, 
vallásos esték helyén valók sőt, szükségesek 
a középiskolai ifjúság körében is; hanem is
tentisztelet, úrvacsora osztás, konfirmálás, te
metés . . .  ezt majd ezentúl is csak mi papok 
fogjuk végezni, isteni és emberi jogon. És ezen 

jog unkát sem püspöki rendelettel sem gyűlési 
határozattal el venni nem lehet.

Az kellene még, hogy a pap híveit par
cellánként elajándékozza, vagy albérletbe ad
hassa.

—gy-

A pokol.
Jrta  : Benzon P. E. hjermiqdi (p á q ia ) lelkész.

-Engedélyezett /ordítás.

III.
Hansen Pál házában lassan, csendben múltak 

el a napok ; de Hansennó előtt úgy tűnt fel, mintha 
túl gyorsan tűnnének el. Minden nap, mely közelebb 
hozta őt férje temetése napjához, uj borzalommal 
tölté el lelkét. A három maroknyi föld, melyet a



lelkész férje koporsójára dob, borzasztóbb volt a 
halálos Ítéletnél. Legtöbbnvire a szoba kályhájánál 
guggolt, mintha fázna, s ilyenkor úgy érezte magát, 
mintha minden üres volna körülötto. Önmagában 
fájdalmat érzett a nélkül, hogy megtudta volna 
mondani, hogy tulajdonképen mije is fáj. Félig 
öntudatlan állapotban járt kelt a szobában, kihuzo- 
gatva az almárium nagy fiókját, a nélkül, hogy 
tudta volna, mit is keres tulajdonképen ? Ha hozzá 
tartozói egy vigasztaló szót intéztek hozzá, válasza 
mindég az volt: „apánk elkárhozik“.

Ha olykor magához jött. bement a háló szo
bába. a hol a középen a koporsó volt felállítva. 
A holttest szemfödéllel volt letakarva, s megnyúlt 
lábai ránczokat ejtettek azon.

Napjában többször felemelto a szemfödclot, 
és a sovány sárga kezek előtűntek. Vigyázva félre
húzta a szemfüdelet a halott arczárói is. Egy vékony 
kendővel felkötötték állát. A haláltusában kinyo
muló nyelve lenyomta állkapcsát.

Ott feküdt tehát, összenyomott ajkai szigorú
ságot fejeztek ki. mintha nagy titkot rejtenének'cl. 
Homloka magasabbnak tűnt fel, haja vékony és 
száraznak. Orráról a vér eltűnt, nem volt többé 
kék mint azelőtt, hanem viaszsárga, mint egész 
arcza. Orra meggörbült.

Hansenné nem látta a változást, s egyre azt 
mondta, hogy mily szép a holttest. Reszkető ke
zével megsimogatta a halott homlokát, a holttest 
hidege oly jótékonyan hatott reá.

Azután levette kezét a halottról és reá nézett 
mereven. „Hova ment a te lelked, édes Pálom ? Oh 
én Istenem, miért nem mehetünk együtt. Mondja
nak bármit is, számodra nincs menekvés; mert 
Yanborg tudós férfiú, ő azt á könyvekből tanulta, 
annak meg kell történnie, a mit ő mondott: „amily 
bizonyos, hogy eltemetem őt, épen oly bizonyos, 
hogy férje elkárhozik u De akkor nincsen az én 
számomra sem menekülés. Ne félj édes Pálom, ha 
az Ur nem kegyelmez néked, úgy nekem sem, mert 
hiszen mi oly sok éven át együtt tartottunk, és 
te jó ember voltál, engemet sohasem vertél“.

A gyász napjaiban nem sok látogatójuk volt. 
Mari a belépőkhöz mindég azon kérdést intézte: 
akarjátok-e látni őt? Ha ez utóbbiak követték őt a 
halottas szobába, megbámulták a szép koporsót és 
halottas ruhát, azután hamar elsiettek. Ez a hideg, 
részvéttelen bámószkodás nem hatott vigasztalóig.

De egy dolog különösen felizgatta Máriát, s 
ez a halotti tor kérdése volt.

Péter azon volt, hogy a temetés egészen csend
ben menjen végbe, és csak a legközelebbi rokonság 
vegyen részt a temetés előtt rendezendő lakomán. 
A beszéd után, melyet előre vártak, nem volna 
tanácsos halotti tort tartani, különösen anyjukra 
való tekintettel, igy gondolkoztak Péter és neje.

De e kérdésben Mari makacs volt: Hansen

Péternek olyan temetése legyen, amilyen a vidéken 
szokásos, amilyent a megboldogult maga kívánt, 
tudnillik prédikáczióval a templomban s azután 
otthon nagy lakoma, melynél a gummestropból 
való szakácsné főzzön, és o lakománál mindazok 
jelen legyenek, a kiket ilyen alkalmakkor meg
szoktak hívni.

így azután Péter engedni volt kénytelen s 
felszólítani a két hivogatót, Bödker Keresztélyt és 
Larsen Pétert, a kik bejárták a falut és meghívták 
a vendégeket. Nem sokára özönlött a sok ajándék 
Hansenék, házába. Dorottya nagyon el volt fog
lalva az előkészületekkel. Sok holmit ki is kölcsö
nöztek, úgymint késeket, tányérokat stb.

Dorottya azt se tudta, hogy miképen tűntek 
el a napok, egyszerro szerda lett, eljött a szakácsnő 
is, és rendelkezésével felforditotta az egész házat.

A temetés napján borús lett az idő. Tiz órára 
már minden elkészült Hansenéknál. A nagy szo- 
bábun asztalokat terítettek a reggelihez. Az ünne
pély rendezői már a pálinkás palaczkokat is fel
tették az asztalra. A falakon egymás mellett elhe
lyezték az olajnyomatu képoke', Luther és a kánai 
menyegző, az orosz czár fényes uniformisban s 
mellette az úrvacsora képe, Grundtvig és a vérző 
Cdvüzitő, halotti versek aranyos betűkkel s amel
lett Márta .Jézussal ölén — a legtöbb kép két pél
dányban szerepolt.

„No most már, ha akarnak, jöhetnek“, mondá 
Bödker Keresztély a nyitott ajtóban állva, kis sze
meivel elégedetten tekintve az előkészületekre, s 
izzadt arezát színes zsebkendőjével törülgetve.

„Igen, most már jöhetnek“, válaszold Larsen 
Péter: ..lói lesznek ellátva Hansen Pál házában. 
•Jöjjön ide Hansenné asszony, lássa, mily nagy
szerűen rendeztünk el mindent? De ne legyen oly 
túlságosan szomorú, mert különben senki sem fog 
nyúlni az ételhez.“

Hansenné gyászruhájában idegesen járt fel s 
alá, nézegetve a villákat é6 tányérokat. Legjobban 
érezte magát, ha járkált, mert igy legalább kis 
időre elűzte kétségbeejtő gondolatait.

„Itt még nincs elég tányér“, szól Hansenné.
„Ugyan mit beszél ön“, válaszolja dühösen 

Larsen Péter „hisz annyi tányér van itt, hogy az 
ég angyalai is eljöhetnek lakomára.“

Hansenné átment a csűrbe, ahol a helyszűke 
miatt elhelyezték a koporsót. A csűr virágokkal és 
zöld gályákkal volt díszítve, tele volt virágillattal 
és hullaszaggal. Hansenné a koporsó fedelét már 
tizedszer letörülto, nem volt rajta egy porszem sem> 
de férje arezát nem merte megtekinteni.

Hansen Péter befogta a lovakat, hogy a vasúti 
állomásra hajtson, a hol érkezniük kellett a vidéki 
vendégeknek.

Nemsokára özönlöttek a vendégek, elhelyez
kedve a szobában ünnepi ruhában és az alkalom-
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hoz mért arc kifejezést mutatva. Bizonyos nyugtalan- < 
ság volt észlelhető, mely más temetéseknél nem igen l 
fordult elő Máskülönben az volt a szokás, hogy a j 
férfiak falhoz támaszkodva pipáltak, s néhány szót $ 
mondottak, mig az asszonyok egész hallgatagon a j 
háló szobában helyezkedtek el. A csendes várako- ( 
zásnak csak akkor lett vége, a mikor az ünnepély < 
rendező az asztalhoz hivta a vendégeket.

De ma csak gyenge kísérletet tettek, hogy a 
szokásos rendet megtartsák. Apró csoportok kelet
keztek. Némelyek megtudták, hogy mit mondott a ) 
lelkész a haldokló Hansennek. Ezek a titkot meg > 
nem őrizhették.

„Hallotta-e ön, hogy mit mondott a lelkész i 
Hansen Pálnak az úrvacsora előtt ?“

„Csak most hallottam — de még most sem \ 
tudom, hogy mi is történt tulajdonképen“.

„Amily bizonyos, hogy én önt eltemetem, oly 
biztos az, hogy a pokolba jut ön. Ezt mondva, ke- 1 
zével olyat ütött az asztalra, hogy az felfordult“.

„Az asztalra ütött?'4
„Olyat ütött az asztalra, hogy az felfordult“
„Szegény asszony“ ily sóhajjal sajnálkoztak 

Hansenné felett.
„Bizony itt van miről beszélni. A lelkész 

Isten igéjét hirdeti“.
Ez ellen senki sem mert szólni. — A legtöbben 

azt szerették volna, hallva e dolgokat, ha otthon 
maradhattak volna. Sokan gondolkodni kezdtek a 
túlvilági dolgokról, melyre más különben nem igen 
szerettek gondolni.

Erős lérfiaknak nyelvük elakadt és szivük el
szorult. Némely hysterikus nő azt hitte, hogy a 
koporsóból láng csap ki — mihelyt a sirba teszik. 
Két asszony rosszul lett.

Hansenné félve az emberektől, midőn az első 
vendégek jöttek, a konyhába menekült. Mikor már 
minden szoba tele lett vendégekkel, ’Larsen Péter 
betaszitotia őt a vendégek közé; mert úgy mond, 
most már össze kell magát szednie, üdvözölnie kell 
azokat, kik férje végtisztességére megjelentek.

Mihelyt a szobába lépett, azonnal halotti csend 
váltotta fel az élénk beszélgetést, s észrevette, hogy 
mindenki tudja az előzményeket. Mindenki nagyon 
részvétteljes volt irányában, de szólni senki sem 
tudott.

„Mindnyájan tudják — oh Istenem — az én 
szegény férjem sírjába viszi a szégyent. így sóhajtó - 
zotta szegény asszony, azt gondolva, hogy a föld elsü- 
lyed alatta. Nem mehetett egyik szobából a másikba 
a nélkül, hogy ne látta volna a megriadt arczokat.

Nehéz perczeitől megszabadult, a midőn az 
ünnepély rendezői kinyitották a nagy szoba ajtaját j 
és asztalhoz hivták a vendégeket. A mikor a ven* '> 
dégek az asztalhoz ültek, ő egyre közöttük járt, 
folyton kinálgatta őket étellel, csakhogy egymással  ̂
ne beszélgethessenek. *

Bödker Kerestély bámulva nézett Hansennéra, 
sértve érezte magát rendező tisztében. „Elvégzem 
én azt Hansenné asszony, hiszen a hol én voltam 
a} rendező, onnan még soha senkisem távozott 
éhesen.“

Ekkor már Hansenné távozott a szobából, hogy 
üdvözölje a vidékről jövő vendégeket.

Az ebéd végeztével ének kisérettel kihozták a 
csűrből a koporsót. A nők a koporsó körül helyez
kedtek el, a férfiak az udvarban, A koporsó nem 
volt még bezárva. Mindenki látta a halott arczát.

A kántor úr megállott a csűr ajtajában és 
egy nagy darab papirost tartott kezében. Ez a sír
felirat, melyet a koporsóra szoktak tenni, azután 
pedig a temetés befejeztével üveg alá teszik, csa
ládi emlékként a házban. Az öreg kántor modoros 
hangsúlyozásával felolvasta a sírfeliratot, s ha 
egy egy pontct befejezett, körülnézett, hallgatóin, 
figyelve a hatást.

„Hansen Pál Keresztély emlékezete, a ki el
hunyt boldogan az Úrban, gazda volt Asperupban, 
született . . .  és itt az évek hosszú sorozata kö
vetkezett, nem hagyva ki azt sem, hogy a meg
boldogult mily adót fizetett. Az emlékezés után 
következett a verselés, melyet a kántor úr arczának 
verítékével maga szerkesztett — megdicsérve, bol
doggá avatva benne a halottat.

Az öreg kántor az egyedüli volt a jelenlevők 
közül, aki a történtekről semmit sem tudott, mivel 
későn jött, fél tizenkettőig lévén elfoglalva az is
kolában. Ártatlanul nézett és győzelmesen a kö
zönségre, midőn a sir feliratot átadta Péternek. Min 
denki hallgatott s e hallgatás nyomasztó volt.

A halotti verselés szintén Isten igéje volt. E 
tekintetben a jelenlevők egy nézeten voltak. De 
természetes, a kántor által elmondott ige kissebb 
értékű volt minőség tekintetében, mint a lelkész 
által hirdetett Isten igéje.

Elénekeltek egy halotti éneket, s a koporsót 
kocsira tették. A gyászolók legszebb kocsija és a 
távolból érkezők fogatjai kisérték a gyászkocsit. 
A kocsikra elhelyeztek annyi asszonyt, amennyi 
csak elfért. Péter arra igyekezett reá bírni anyját, 
hogy otthon maradjon; de az erről hallani sem 
akart, mivel férjét a sírig akarta kisérni, felült tehát 
a gyászkocsi bakjára.

Péter hajtotta a gyászkocsi lovait. Utána jött 
a többi kocsi, azután pedig gyalog azok, kitt már 
kocsikra nem fértek.

Midőn az országúira ért a halottas menet, 
megszólaltak a harangok. Az első harangütések 
hallatakor szegény Hansenné majd leesett a ko
csiról — azt hitte, hogy a végítélet trombitája 
szólalt meg. Örült, hogy még egy fél óráig eltart, 
mire a templomhoz érnek. A harangozás most oly 
különös érzést kelt benne. Hisz oly sokszor hal
lotta e harangokat, melyek minden egyes esetnél

/
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mintha másként szólnának. Ünnepnapokon mintha j 
azt mondanák: „siessetek, siessetek, a lelkész már 
itt van.“ Mikor kis leánya meghalt, mily vigasz
teljes volt akkor a harangok hangja — oh oly 
jól kisírta akkor magát az álmatlan éjszakákon. 
De ma mily rémes u harangok hangja, mintha 
egyre azt zúgná: „elkárlrozott, olkárhozottlu

A templom udvarához érve, elrendezkodett a 
menet. A kántor már kijelölte az éneket, melyet 
énekelni fognak, mialatt a kíséret bevonul a tem
plomba. A templom előtornáczában már fehérlett a 
lelkész fehér nagy gallérja. (Dániában nem hor
danak a lelkészek táblácskát, hanem nagy fehér 
gallért.)

Péter haragudott, hogy a lelkésznek várakoz
nia kellett, mert jól tudta, hogy Vanborg nem sze
reti a várakozást. Hiszen minden rosszra el volt 
készülve, hát még ha a lelkész urat ilyesmi is 
bosszantani fogja. Péter sietett a halotti ozédulá- 
val a lelkészhez, azon törve fejet, hogy mivel is 
mentse ki késedelmeskedésüket. Mély tisztelettel 
lépett a lelkész elé, s meghajtva magát, alig ejti 
ki azon szavakat; „bocsásson meg tisztelendő ur 
. . . s ime nagy ámulatára Schon lelkészt látja 
maga előtt. Valóban Schou overbecki lelkész állott 
előtte, a kit Ő és az egész gyászkőzönség jót is
mert; mert ő szokta volt Vanborg lelkészt he
lyettesíteni s olyankor az asperupi templom is 
megtelt.

„Igen, meg kell elégednetek velem'*, mondá 
Schou “ Talán ősmertek engeinet. Gondolom, hogy 
ez nem kellemes meglepetés, mert az ember gyász
eseteknél saját lelkészét szereti hallani. De hát a 
betegség parancsol. Ma reggel hozzám üzent Van
borg lelkész úr, mivel erős influenzába esett, hogy 
végezném helyette el a temetést.

Péter hallván e dolgokat, szinte ugrálva sietett 
anyjához. Anyja eleintén csudái kozott és fiatalsá
gának tudta be fiának ezen magatartását.

„Anyáin, anyám, Vanborg beteg, Ő nem temeti 
el apánkat. Az overbecki lelkész jött he yóbe“. 
Péter azt hitte, hogy suttogva mondja e szavakat, 
de az egész kíséret meghallotta. Mozgás keletke
zett, e hir hallatára, megkönyebbulós órzoto futott 
át a jelenlevőkön. Mindnyájan Hansonnéhoz siettek, 
hogy kezet nyújtsanak neki, és ő megértette e csen
des gratulációt. Sírni kezdett, akként sóhajtva fel: 
„Jó az isten, és mindég kegyelmes*.

Hevitték a koporsót a templomba és egy ver 
set elénekeltek, mire Schou a szószékre lépett. Be
szólt az üdvözítőről, aki a tengeren járt, és Pétcr- 
apostolról, a kinek a hullámokon át hozzá kellett 
mennie. A tenger el nem sülylyedt alatta, mig hitt 
az Ur azon szavaiban: jöjj hozzám! De mihelyt 
kételkedni kezdet az Ur szavainak hatalmában, 
sülyedni kezdett. De Péter nem kísérletté meg, 
hogy maga segítsen önmagán, hanem összeszedte

hitének utolsó maradványait, akként kiálltott: Uram 
segíts 1 Az Ur segített rajta és magához vette a 
hajóba. Nincs más menekvésünk mint az Üdvözítő 
szavai, melyet hozzánk intéz keresztségiinkben. Az 
emberi élet olyan mint a tenger, majd csendes, 
majd háborgó, de lábaink alatt mindég ott van a 
mélység, mely olnyel, a halál. Ha nem bírnánk 
Istennek hozzánk intézett szavait a keresztség 
szentségében, egész életünk bizonytalan lenne, mi 
minden perezben elveszhetnénk. De Isten azt 
mondja: „jöjjetek hozzám“ s ő a keresztség által 
gyermekivé tesz, ez megmentheti lelkünket, ha 
hittel ahhoz ragaszkodunk. A megpróbáltatás órái
ban nem könnyű feladat ez, ha a hullámok elakar
nak lepni bennünket, még nehezebb, ha a halál 
hullámai ellepik kedveseinket, ha saját szivünk kár
hoztat bennünket és az önkárhoztatás örvénye 
megmutatja bűnösségünk mélységét- De ilyenkor ne 
próbálkozzunk úszni, amint Péter apostol sem pró
bálkozott meg, mert úszni nem tudunk, hanem 
ragadjuk meg az Ur kezét, melyet igéjében felénk 
nyújt. Kedveseinket pedig, kiket a halál elragadt, 
tegyük nyugodtan az Ur kezébe, és ne aggódjunk 
sokat az iránt, h gy hova jutottak. Talán annyira 
a bűnbe merültek, hogy azt hisszük, miszerint nincs 
számukra menekvés ; de az Ur mentő karja mesz- 
szebbre ér, mintsem mi azt elképzelni képesek va- 
g} link. Ke ha a szent lélek megengedi, hogy érettük 
imádkozzunk, úgy még lehet reményünk.

Az ululsú szavakat nem volt szándékában 
Sohounak elmondani, de beszéd közben eszébe 
jutott, hogy nem engedi haza menni ez embereket, 
mielőtt Vanborg kárhoztató ítéletét meg nem 
semmisíti.

Hansenné csendesen zokogott. Nem hallotta 
a szelíd szavakat, de már a lelkész hangja is oly 
jótékonyan hatott lelkére. Az utolsó mondatot meg
hallotta és megértette. Midőn a lelkész kedves ha- 
lottainkról kezdett beszélni, már azt hitte, hogy 
most következik a kárhoztató ítélet. De erről nem 
szólott. „Oh Istenem! hacsak az én Palomért imád
kozhatnék.“ Szívesen fogok érte térdelve imádkozni. 
Ha a Szent Lélek megengedi. Ezen feltételt mog 
nem értette, de gondolta, hogy a Szent Lélek ez 
örömet tőle meg nem tagadja.

Azonnal imádkozni kezdett férjéért. Énekelni 
keztek s ő azt sem tudta, hogy miként jött ki a 
templomból.

A temetés után a lelkész egy kövér asszony
hoz ment, aki az egész temetés aLtt nagyon sirt, 
s akként szólott hozzá: „On a megboldogult fele 
sége'r*“„Oh nem, lelkész úr, ón a megboldogult test
vére vagyok, amott az a felesége.“

Hansenné önmagába méiycdve, csendesen állott 
a sir mellett. Imáját bofejezte s most csak arra gon • 
dőlt, hogy mily jó volt irányában az Ürl Az Üd-



vözitő állott mellette és öt tartotta kezénél fogva, j 
hogy a tenger mélysége el ne nyelje őt.

A lelkész pár vigasztaló szót intézett hozzá, 
s ő nem tudott mást felelni, mint „köszönöm, kö
szönöm“, jóságos szemeivel értésére adta nagy 
háláját a nyújtott vigaszért.

„Csak ha most hamis vigasszal ne álltatná ma
gát“ gondolta Schou, midőn a kocsira szállt. ; 
„Váljon helyesen cselekedtem-e, midőn azt mond
tam, hogy még van remény férje számára. El- 
birja-e ezt viselni? Vagy elbírta volna-e viselni 
azon tudatot, hogy férje elkárhozott .“

Otthon, a hol a hires szakácsnő mestermüve, 
kitűnő gőzölgő leves, nagy husdarabokkal várta a 
vendégeket, szinte vidám volt Hansenné. Siettette 
a tálalást, és mennye mindent elkövetett, hogy a , 
házi asszony eljárása ne sértse meg az ünnepély j 
rendező Bödker urat. Örvendetes titkát alig volt 
képes elrejteni — tudnillik azt, hogy férjéért imád- 
kozhatik

Amint az utolsó vendégek eltávoztak, a háló
szobába sietett, a hol most már egyedül kell alud
nia. Letérdelt férjének halálos ágya előtt, s el- i 
mondta imájában, hogy mily nagyon szerette fér- ; 
jét, hogy férje őt sohasem verte, hogy férje nél- \ 
kül a mennyekben se érezné magát jól. Mindun- j 
tálán élőről kezdte az imádságot, mivel oda nem 
tartozó gondolatok és szakadozott emlékek tódul- ; 
tak agyába és zavarták őt. Nyugtalan és zavart I 
imádság volt az, gyermekded és daczos. Ha Van- 
borg hallotta volna, úgy azt mondta volna, hogy 
itt hiányzik a bűntudat. De Isten Lelke bizonyára 
meghallgatta az imádságot; mert egy egész em- 
béri s z í v  szólalt meg abban.

(Vége következik.) j

Bálák és Bálám.
(Móz. IV. 22-25.)

Nagyon izgatottan ül arany trónján Bálák, a 
moabiták királya és minél tovább szövi gondolatja 
fonalát, annál inkább idegeskedik Az egyik percz- 
ben sápadt, hideg verejtéke árasztja el magas hom
lokát, ábrázatja hasonló a halállal vívó emberéhez ; 
a másikban egész vére tódul a fejébe, még pedig 
oly annyira, hogy majdnem szétrepeszti ; akkor 
felemeli a karját, hadoiáz vele s daczára annak, 
hogy azt nemcsak kifárasztotta, de meg is sértette, 
nem képes feleszmélni |

Az előtte arczukra leborult és parancsait váró. 
rabszolgái dideregnek, rabszolgaképen föltekintenek 
hozzá és néha-néha hallatszik mellükből, mintegy 
mély sírból e rémséges sóhajuk: „Bálák, segíts 0

De Bálák nem látja rabszolgáit, vészteljes 
hangúkat nem hallja. Borzasztó jelene emészti a 
lelkét és jövője semmi kellemessel nem kedveskedik. 
A jelenbe látja bukását, látja hogy ingadozik 
trónja s tudja, hogy összedül s hogy nemcsak ő 
maga veszíti becses életét, de feleségei, meg gyer
mekei is. Nincsen-e miért idegeskednie? Avagy 
nem borzasztó o az, ha a minden kényelemben fel
nevelkedett sejti, hogy az ő fensége, dicsősége, 
ruhája rövid idő alatt tönkre megy? Nem borzasztó-o 
az, ha a mindenki által imádott biztos benne, hogy 
néhány óra múltával a mélységbe taszittatik és 
balzsam helyett vérrel kevert sárral bepiszkoltatik 
s hogy családja felkoncolva a mező ragadozóinak 
martalékául esik ? És Bálák ezt sejtette és bizto
san tudta.

És izgatottsága nőtten nő. Hírnök hírnök után 
jön s mindig rósz hírrel. „Már bukott Jaázu és 
ItesboA városa; már Sihon király családja felkon 
ezoltatott; már Izrael letelepedett ott; már szom
szédunk ; már ellenünk irányul.“ Nem elég! Meg- 
félemlett feleségei és hölgyei arany és drágakő
ékeikkel megjelennek előtte és zokogva kérik : 
„Légy férfi 1 Segíts rajtunk 1 Életünkért, minde
nünket !“

Es Bálák érzi a gyöngeséget, ismeri a harcz- 
képtelenségét, tudja, hogy alásülyed. Hogyha évek  ̂
előtt az Amoreusok királya őt megalázta és ki
rálysága nagy részét elrabolta, most győzedelmes
kedhetne Izráelen ? Az is bosszantja, hogy háza 
népe nem akarja őt megérteni, hogy lehetetlent 
kíván tőle és hogy alattvalói gyöngék az előre 
nyomuló árnak férfiasén ellenállani.

Alattvalói a testi élvezetekben eltompultak. 
Hitük, istenük, boldogságuk érzéki gyönyör. Együnk, 
igyunk és paráználkodjunk, ez életük tartalma.

Ilyen nép nem gondol azzal, ki és hogyan 
uralkodik felette; az a gondja, hogy ösztönét ki 
elégítse és a ki őt ebben nem akadályozza, annak 
örömest szolgál, azaz annak robotol s ha kell har
czol is érette, de győzni ? — képtelen.

E szó „kell“ nem változtatja át a rabszolgát 
hőssé, csak gépet cs nál belőle, de a gépnek nincs 
szelleme, nincsen önmozgató ereje. Ha valaki győzni 
akar, kell, hogy tudja miért ontsa a vérét: kell, 
hogy az eszmét, a melyért fegyverhez nyúl. sze
resse ; kell, hogy egész emberségében szellemi, 
vér keringjen. Csak állati vér nem arathat győ- 
zedelmet 1 És Moábnak csak ilyene volt !

De Bálák feleségei se voltak jobbak. Testiség, 
testi élvezet volt életük czélja. Valami magasabbat 
nem ösmertek. Ok voltak a nép istennői; ők



Bál istenük homlokát koszoruzták és öndicsőségük 
és dicséretük érdekében előtte tánozoltak. Es most? 
Mind ez nagy fájdalmukra, romlásnak indul; már 
nyilik az örvény szája, hogy őket elnyelje. Es hogy 
ezt királyi házuktól és igy maguktól is elhárítsák, 
isméi sietnek királyuk színe elé s e szavakkal : 
„A pénz a legnagyobb csodatevő. Kinek pénzo van 
az győzedelmeskedik. Pénzért mindent kapni /u biz
tatják őt az ellenállásra.

Vízbe fuló ember még a szalmaszálba is ka
paszkodik, ha csak lehet. Bálák is megragadta fe
leségei szavát pedig oly annyira, hogy felvidult a 
a lelke, hogy az élet reménye uj gyökeret vert 
benne, hogy örömittasan felkiáltott: „Meglehet, 
hogy győzedelmeskedünk !“

Ennek következtében rárivallt az előtte csúszó 
rabszolgákra, hogy keljenek fel, a királyságában 
menjenek széjjel s fejedelmeit és tudósait gyűjtsék 
színe elé. A korlátlan hatalom tudata ismét föléb
redett benne. A királyok székein is váltakoznak 
a hangulatok. Vannak perczek, a mikor nagyon 
jól érzik emberi gyarlóságukat és olyanok is, a 
mikor mindenhatóknak képzelik magukat. Ezek 
emelik Őket az összes élőlények felé, istenné avat
ják, amazok megint boldogtalanságukat éreztetik 
velük.

Rabszolgái felemelkednek, de csak mint ál
mukból. Az udvar szokásait nem ismorő azt gon
dolná, hogy rossz szél érintette Őket. Emelkednek 
és bukkannak, a padlót verik homlokukkal, pedig 
ők csak köteles tiszteletüket nyilvánítják és ily 
módon távoznak. De a szabad ég alatt senki sem 
ösmerne többé rájuk. Aranyba öltözve, büszkén 
ülnek a nyeregben. Érzik magasságukat és fontos
ságukat. Rabszolgalel kok rabszolgául bánnak alatt
valóikkal. A hová jönnek, vége van a legkisebb 
szabadságnak is, siri csend követi őket, mindenki 
veszíti a fejét, meg a szivét, de csak hogy távo 
zásuk után ismét felszedje és hogy bukásuk útját 
egyengesse

A király, rabszolgái elmenetele után kedves 
feleségeihez sietett, megtudandó, kit akarnak nyerni, 
kit megvesztegetni, ki vezetendi győzelemre És 
nyájas fogadtatásban részesült Avagy nem fen
séges e uruknak segítségére lenni? Nem isteni-e 
halálthozó veszedelmet eltávolithatni? És ők ebben 
járnak. Terveikkel jönnek egyik a másik után, 
mindegyikük a legjobb tanácsát előadja, de Bálák 
mégse látja a kimenetelt. Újból beborul az arcza, 
ingerültsége a tű élére állítja őt s ekkép utasítja 
őket vissza: „Mózsesnek nincsen ára! A ki száz 
évig híven imádta Istenét, az rövid kényelem ked
véért nem lesz áruló. A ki negyven évig becsület
tel vezette a népét, az negyven év után se lesz 
áruló. A ki népe boldogságát élete czéljául tűzte 
ki, az inkább sírba száll, mintsem e czóljától csak 
egy hajszálnyira is eltávoznék. Mózessel semmire

megyünk! Es Eloázár, a főpap? Arra se lehet szá
mítani! Az Mózsos jobb keze! Hogy lehetne párt
ütő? S most, mikor Izráel népe már elfoglalta 
Gálád és Bázán királyságait, mikor főpapsága 
már biztosítva van? Uszítani fogja népét, hogy 
hatalmát kiterjessze! Kit nyerünk? Ki lesz segítsé
günkre? Izrael fejedelmei? Azok már osztozkodtak 
a .lordán-menti királyságokban, van tehát szebb 
kilátásuk, állandó birtokuk. — Népük pedig hű, 
szereti őket, mindenütt bátor és győző és mint hal
lom, valamennyinek csak egy törvénye van, egy
aránt mivoltek, egy a hitük s minden család a föld 
egy részének birtokában ki-ki az Ur fejedelme lesz. 
Mit tevő legyek? Kit nyerjek? Látom, hogy már 
a pénznek sincs varázsa!“

(Folytatása következik.)

Kadlecsik János.

IRODALOM.
— Kuflay Sándor: A Hellenismus és a philo- 

nismus kosmogouiája. Budapest Hornyánszky V. 
könyvnyomdája 1900. (46 lap). Ára 60 tillér.

Szerző müvecskéjének csak felében tárgyalja 
azon tárgyat, melyet a fenti czim megjelöl. El itt 
Philonak isten tanával foglalkozik, melyet előbb a ma
ga merev transcendentiájában mutat be. A szerző Philo 
istenfogalmának ezen jellemvonásában, mely szerint 
istenről semmit sem lehet kimondani, mert ő meg
nevezhetetlen és kimondhatlan,“ a héber theologia 
befolyását látja. Jó lett Vulna ezen állítás bizonyí
tására rámutatni a későbbi zsidóság irodalmában 
jelentkező istonképzetre, mely szerint az annyira 
transseendens, hogy helyébe a menny lép. De ezen 
transtondentia daczára Isten mégis immanens. Philo 
Isten mellé állítja az anyagot, amelyet Isten csak 
rendez. Isten ezen világgal mint rosszal szemben 
ellentétes, másrészt mint saját gondolatának egyik 
részével egységes viszonyban áll. Ezen két világ 
közt közvetít a „logos.“ Úgy ezen logos fogalmában, 
mint az egész kosmogoniában szerző mindenütt 
felmutatja a görög, nevezetesen plátói, meg a zs dó 
alkotó elemeket és igy sikerül neki kimutatni, hogy 
„Philo igazi eklektikus,“ kinek okoskodásban a 
görög philosophia kópzetköre és első sorban apla- 
tonismus dualistikus világnézete az öröklött vállásos 
eszmékkel összeolvad “ Amit Philo kosmogoniája 
kifejtése előtt nyújt a szerző, az Philo élete és 
rövid jellemzésén kívül mind azon történeti pro
cessus loirásával foglalkozik, amely Nagy Sándor
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után bekövetkezett és a belien mivoltség terjedé- 
sében állott. Befolyása elől még a zsidóság sem / 
térhetett ki. Mily fejlődést vett és mily történeti ( 
alakulásokon ment keresztül Izrael népe ezen hel- 
lenistikus befolyás alatt, errről értesülünk rö- ■ 
viden ezen könyv bevezetésében. E könyvecske is 
arról tanúskodik, hogy szerzője, ki nagyobb mü- 
vével a „lógósról . . jánosi iratokban“ már Philo 
val foglalkozott, ezen a téren alapos tájékozódásra j 
tett szert és azt mindinkább hasznosíthatja a theol.
tudomány és egyházunk javára <

_ )
— Diószegi Mihály: Keresztelő János és Krisz

tus. Balassagyarmati könyvny. részv. társ. 1900. 
(32 old) Ára 1 korona.

Ezen könyv Máté 3 részének gyakorlati ma
gyarázatát adja Kér. János tana, életmódja, mű
ködése, Krisztus megkeresztelkedése (előzmények 
s következménye'-') ez. felírások alatt. Sok benne 
a nagyhangú, sokszor alig motivált szójárás, de 
nem nélkülözi a komoly erkölcsi tartalmat sem. 
Ámbár tartalmában is sek ferdeséget fel lehetne 
fedezni. A könyv forrásai Erdős litografált bibliai 
tlieologiáján Dr. Angus: bibliai kézikönyvén 1876 
s Farkas bibi. régiségein (1872) kívül csupa régi 
elavult könyvek 1745. 1749. 1801. 1726. évekből. 
Ebből láthatni, hogy a mai tudományos kutatás 
eredményeiről semmi tudomást akár positive, akár 
negative nem vesz.

— Yenetianer Sándor: Az uj ószövetség. Bé
kés. A keresztyén evangyélista szerkesztőségében 
kapható. (110 old.) Ara:?

Szerző egyáltalán nincs megelégedve az ószö
vetségnek uj revideált kiadásával, melyet „örömmel 
üdvözölt, élvezettel forgatott stb.u, melyet elragadta- : 
tásában „száznegyven példányban osztott ki juta- ‘ 
lomkönyvül a magyar nyelvben jártas (?) német 
gyermekek között;“ de később rájött, hogy „a világ 
összes bibliái között nincs párja“,úgy hogy óhajtania 
kell, „bár solise látott volna napvilágot, bár el le- \ 
hetne tüntetni úgy, hogy nyoma ne maradjon, 
mert félő, hogy első helyen mutogatják majd a 
curinsák gyüjtemégyében.“ Sajnos nem mondhat- 
juk, hogy a szerző okok nélkül koczkáztatja álli- \ 
tásait. Eltekintve attól amit könyve első 14 lapján 
felhoz, még vagy 100 o’dalas jegyzékben felsorol l 
hiányokat, feleslegeket', hibákat, melyeknek olya- \ 
nőkul való feltüntetésére közli a héber szöveget, j 
Káróli vagy Kátnory, a septuaginta, vulgata, Lu
ther, Meyer, Wette, Ess, Kautzsch szövegét vagy a 
íranczia, ango' és holland fordításokat. Sőt még 
az izraelita magy. irod. társaság thóra-fordítását is 
figyelembe vette. Aki a biblia revidealásának mun- [ 
kaja iránt érdeklődik, de főleg az avval megbízott í 
tudósoknak, a szerző kifogásainak mérlegelésére 
ezen könyv olvasását ajánljuk.

— Krupecz István : Válasszunk alpüspököket 
avagy missiói superintendenseket. Orosháza 1900.

A fent jelzett értekezés megjelent az „Evang 
Egyház és Iskola“ 27-ik számában és külön le
nyomatban.

A buzgó szerző azt igyekszik bebizonyítani* 
hogy a püspöki hivatal ezen kibővítése által az 
egyházi élet sokat nyerne. Amint vannak ^alespe- 
resek és alinspektorok, úgy legyenek alpüspökök 
is. Nézetünk szerint az alesperesi hivatal is nagyon 
felesleges. A „vármegyét“ utánoztuk egyházszer
vezetben, s igy lett megfelelően a főispánnak és 
alispánnak főesperes és alesperes. A czimkórság 
rontott be sorainkba. Sokaknak kevés volt az „es- 
peresi“ czim s igy megtörtént a „fő“ szócska hoz
zátétele. Sokan meg, ha már az esperesi czimet el 
nem érhették, kénytelenek megelégedni az „ales
peres“ czimmel, mely tényleg a legtöbb esperesség-- 
ben nem egyéb a puszta czimnél.

A szerző hivatkozik azon történeti tényre, hogy 
az 16!0-iki zsolnai zsinaton választottak alsuperin- 
tendenseket, mivel az illető másnyelvü gyülekeze
tek nyelve iránt voltak tekintettel. E szempont a 
szerző szerint most is tekintető i jöhetne.

Mert úgymond: „Lehet oly jeles, igazi főpász
tori lelkületű, püspöknek termett papunk, a ki 
azonban mert például tótul nem tud, püspöknek nem 
választható“. — Erre az „Egyház és Iskola- szer
kesztője lapjának 321-ik oldalán a következő meg
jegyzést teszi: „Ugyan miért nem ? Hiszen a hi
vatal nyelve magyar; inkább arra kellene már 
vigyázni, hogy olyat ne válasszanak püspökké, a 
ki jól és szépen nem tud magyarul, mert ünnepé
lyes alkalmakkor rósz magyarságu beszédével és 
kiejtésével ez csak megerősíti a baloéleményt, hogy 
a lutheránusok nem magyarok. Furcsa lenne, ha 
Magyarországon csak azért nem juthatna valaki az 
evang. egyházban a legfőbo egyházi fokra, mert 
tótul nem tud, ellenben odajuthat az, a ki magyarul 
nem tud jól. Hiszen tud már magyarul minden 
művelt ember, a kivel a püspök érintkezésbe jut.“

Mily felette ferde felfogás sugárzik felénk 
e megjegyzés soraiból. — E pár sor is igazolja 
a „tris’tiss im a  fac ies“ elnevezést. — Tehát a 
legközelebbi püspök választásnál fel kell állítani 
egy nyelv- és kiejtés- biráló-bizottságot csupa tőzs- 
gyökeres magyar születésű férfiakból, s e bizottság 
előtt tesznek majd a püspök-jelöltek vizsgát írásban 
és szóbelileg. Áz alföldi születésűek előnyben része
sülnek, mig a felföldieket — ha kitünően is bírják a 
magyar nyelvet kizárják, mivel az „a" és „á“ az „ő“ 
és„ ű“ közötti külömbséget elég zamatosán kifejezni 
nem tudják. Theologiai tudomány, mély vallásos, 
egyéniség nem lesznek döntők, hanem a „kiejtés“. 
Csakhogy a gyülekezetek nem erre fognak ám 
vigyázni, és ha addig jogaikat valami uj „szabály, 
rendelettel” el nem veszik, tudni fogják kire adni
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szavazataikat Igen, gyülekezeteink múltban válasz
tottak oly kiváló jeles férfiakat is püspöknek, kik 
a gyülekezet nyelvét nem beszélték ; de ép ezen 
férfiak érezték hivataloskodásuk nagy fogyutkozá 
sát. A püspöknek érintkeznie kellnern csak az úgy
nevezett müveitekkel, liánom sokszor a legszegé
nyebb hívével is, a ki szive érzelmét helyesen csak 
anyanyelvén képes kifejezni. A püspöknek irányi 
tólag kell hatni gyülekezetei vallásos irodalma terén 
is — ez sokkal fontosabb, mint a «szép kiejtés“ 
és zamatos nyelv — moly utóbbi csak puszta forma 
és tökélyre tehetünk benne szert a nélkül, hogy a 
vallásos és egyházi élothez legkisebb érzékünk 
lenne. Nem balvélemény az, hogy a lutheránusok 
nem magyarok; mert a luterámisoknak csak egy 
kisebb része magyar, a többség tót és német. A bal 
vélemény és a hazára nézve veszedelmes őrület az. 
hogy három nyelvű egyházunk minden nj’elv 
iránt méltányosságot gyakorolva, nem lehet a haza 
hasznos és hü fia !

E hazának — Magyarországnak — egyaránt 
hü fiai s a politikai magyar nemzet tagjai a magya
rok, tótok és németek. Ez elvet épen az evange 
likus egyház a múltban megvalósította, a jelenben 
és jövőben képviseli.

Az „al püspök ökre* nézetünk szerint nincs 
szükség. Hiszen a püspök a múlttal szemben sok
kal több segéderővel rendelkezik. Oldala mellett 
van irodavezető, kerületi segédlelkósz, missiói lel
kész. Inkább arra kellett volna törekedni, hogy a 
püspök teljesen felmentessék a rendes lel koszi te
endők terhe alól, továbbá, hogy ne félreeső falu
ban, vagy kis mezővároskában legyen székhelye, 
nehogy az utóbbiaknak gyakran szűk látköre nyo 
masztólag hasson reá. A püspöki teendők, ha nem 
szorítkoznak tisztán a folyó ügyek ellátására és 
miniszteri leiratok továbbítására, igénybe veszik az 
egész embert Jó püspök elhanyagolja saját gyü
lekezetét. Ma már a püspök jövedelme olyan, hogy 
nem szorul rá gyülekezeteinek filléreire. Neki fi
gyelemmel kell kísérnie az egyházi, vallásos, tár
sadalmi élet minden nyilvánulását, ő lelki atyja 
az összes gyülekezeteknek. Személyes érintkezés
sel, lelki főlénnyel hathat legtöbbet.

Uj hivatalok felállítása felesleges, inkább a 
meglevőket kell helyesebb alapra emelni. A zsinati 
törvényt kell minélelőbb rcvideá'ni Ez a jövő leg 
égetőbb szüksége.

Uj hivatalok nem mentik meg nz egyházat 
bajától. Az amerikai lutli. egyház virágzó állapota 
igen találó indokolása ezen elvnek. Ott nincs még 
püspöki hivatal sem. A gyülekezetek közös ügyét 
egy időről időre megválasztott elnök, az állandó 
titkár segítségével vezeti, és az egyház hajója el 
nem akad. Egyházunk elvei szerint is fő d gyüle
kezet. A centralizátió most a jelszó — és ez az elv 
már eddig is nagyon sok rósz gyümölcsöt termett.

Nom „a'püspökök,“ de igazi püspökök, kik nem 
függnek a világtól és nem keresik a világ tetszését 
— ez a fő dolog 1

I S K O L A .
— A békés-csabai ág. h. ev. Rudolf gymnasium

XXXY-ik értesítője 181*9—1900. Szerkesztette: Bu
ko vszky János igazgató tanár.

B.-Csabán uj felekezeti fögymnasium van kelet
kezőben. Az elmúlt tanévben már hétosztálya volt, a 
jövő tanévben már teljes lesz a tögymnasium, mivel 
az 1900/901-ik tanévben megnyílik a 8-ik osztály. A 
gymnasium mellett tápintézet is van, melyben havi 
7 forintért ebédet és vacsorát kapnak a tanulók. A 
gymnasiumot hathatósan segélyzi B.-Csaba nagyköz
sége évi 10,001* koronával. Az alumnenm alapjára 4000 
korona alapítványt tett ugyancsak Csaba nagyközsége.

Az intézet történetében nagy forduló pont az 
elmúlt esztendő, a mikor uj díszes épületbe költözött, 
melynek 17.000 forintot érő telkét az egyház adta, 
és az építéshez szükséges 100,00* forintot az állam 
jótállása mellett ugyancsak az ev. gyülekezet vette fel.

Az értesítő részletesen Írja le az intézet fejlesz
tésének történetét. Az elmúlt évben elhalálozott az 
intézet buzgó pénztárnoka, Yidovszky János, a ki 
Önzetlen, körültekintő munkásságával felvirágoztatta 
az intézet pénzügyeit.

Külön fejezetben van szó az intézet vallás er
kölcsi állapotáról. Felekezeti intézetben igen helyes, 
hogy a neveh^^en oldalára különös sufyt fektetnek.

—c A soproni ev. lyceamértesítője az 1899 lí*00-ik 
tanévről, közírBothár Dániel. „Egynéhány szó a phi- 
lológiai tanításról.*4 Az intézet történetében megem
lékezik azon örvendetes eseményről, hogy a dunán
túli kerület buzgó püspöke háromszor látogatta meg 
az intézetet. Püspökeink egyik fontos teendője a ke
rületük területén fekvő középiskolák meglátogatása 
és a bennük uralkodó szellem éber szemmel való 
kisérése. A zsinati törvény, mely szép czimmel látta 
el püspökeinket, régi jogaikat ' körül nyirbálta. az ö 
helyüket, melyet a múltban elfoglaltak az ..ikerelnök
ség14 foglalja el. A bányakerületi „esperességi elnökség 
egyházlátogatásáról szóló tervezet44 feleslegessé teszi a 
püspöki egyházlátogatást is, mely mai formájában 
nem sokat ér — megmarad a püspöki levélexpeditió 
és az évenként egyszer előforduló „ikerelnöki14 sze
replés !

A gymnasim 464 növendéke közül 469 volt ág. 
h. ev. Ez tehát hazai országos egyházunk legtisztább 
felekezeti intézete.
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A lyceumhoz tartozó bölcsészet-theológiai intézet \ 
19 hallgatóval birt az elmúlt évben. Szervezték a 
4-ik tanári állást, melyet Payr Sándorral töltöttek 
be. ja theologiai tanári testület teljes számben részt 
vett a m. évi junius hó végén Pozsonyban tartott 
közös theol. tanár-értekezleten. Ez egyike a leghelye
sebb szellemben vezetett theologiai intézeteinknek.

— A beszterczebányai ág. hitv. ev. gymnasium
értesitője az 1899— 19C0. tanévről. Közzéteszi Varga 
Mihály igazgató tanár.

Ez intézetnek (algymnasium) az elmúlt eszten
dőben 170 nyilvános növendéke volt, s ezek mind ág. 
h. evangélikusok. Ilyen intézetünk nincs több országos 
egyházunkban.

Ez intézetben is a tanulók télen a templomba 
járás alól fel vannak mentve. Ezt helyettesíteni akarva, 
az igazgató az intézet rajztermében tartott a gymna- 
siumi növendékekkel istentiszteletet. Az igazgató úr 
buzgósága dicséretet érdemel.

Nagyon helyes, hogy a növendékek gyümölcsfa 
tenyésztésben is oktatást nyertek, a mi sokkal üdvö- 
sebb mint a modern tornázás és a bicskásoknak való 
vívás művészete. — \

— A pozsonyi ág. h. evangélikus népiskolák 
értesítője az 1899 — 1900-iki tanévről. Közli Frűhwirtk 
Samu igazgató.

A pozsonyi ev. gyülekezet hét osztályú fiú és 
l eány nép és ismétlő iskolái áról, kormányzásáról, 
fontosabb eseményeiről, növendékeiről ad számot ezen ; 
értesitö.

Ez iskolában is november 20-án ünnepelték meg 
közösen a lyceumi ifjúsággal Erzsébet királyné em
lékét a templomban. A tragikus véget ért királyné 
emlékét megújíthatjuk másként is. Hová jutunk, ha 
a requiemek ekként általános szokássá válnak gyüle
kezeteinkben. Iskoláinkban annyi az „extra“ ünnep, 
mintha ott akarnák megkezdeni egy uj vallás be
hozatalát.

Igen szép volt ez iskolában a karácsonyfa ün
nepély, melyet az ev. jótékony nőegyesület rendezett, 
mely alkalommal 152 gyermeket megajándékoztak, 
38rfiut és 57 leányt teljes öltözettel láttak el.

Az egyházgyülekezet az elmúlt évben is sokat 
költött iskoláira, javitva a tanitók anyagi helyzetén is.

— A budapesti ág h. ev. magyar és német 
•egyházgyülekezet nép és polgári iskolájának évi ér- 
tesitöje az 1899/1900 tanévről.

Az értesitö elején Peres Sándornak Luttenber- 
ger Ágost, a nevezett iskola derék tanitój a felett tar- 
tott emlékbeszédét közli. Az emlékbeszéd a megbol
dogultról többek között azt mondja: „A névtelen“, 
kit kevesen s kevéssé ismertek s a kiről, mert nyil
vánosan nem szerepelt, mert a vásári zajt kerülte, 
sokan azt sem tudták, hogy dolgozik. Pedig lanka
datlan és megbecsülhetetlen munkát végzett.

Iskolájában a müveit ember, az okos és szere
tettel teljes nevelő volt. Ismerte a czélt, melyre tö
rekednie kell; ismerte és alkalmazta az eszközöket,

; melyek czéljához elvezetik. Lelkiismeretes, pontos és 
rendes tanitó, a kit a pedánságig müveit Ízlése nem 
enged soha. Buzgó, lelkes tanitó és öntudatos; amab
ból erőt, kitartást merít, ezzel a nagy munkának 
méltó tartalmat ad. Oh, ki tudná megmérni annak 
a nagy munkaerőnek nagyságát, melyet a jó tanitó 
iskolájában a nevelés érdekében kifejt; és ki tudná 
megbecsülni annak a tartalomnak gazdagságát, melyet 
a jó tanitó tanítványai között kiosztogat? Csoda-e, 
ha a tanitó iskolájából hazamenve, fáradtnak érzi 
magát, fáradtnak, a ki ezekben a pillanatokban kép
telen újabb szellemi kincsek beszerzésére és terme
lésére? De Luttenberger sohasem fáradt el, mindig 
tanult és mindig alkotott.“

Az iskola az elmúlt évben is ének és zene-es- 
télyt rendezett segély alapja javára.

Ez iskolákat igen sűrűn látogatják idegen fele
kezetű növendékek. 711 növendék közül 805 izraelita, 
63 róm. kath. volt.

— A kőszegi ág. h. ev. egyházkerületi felsőbb 
leányiskola értesitője az 1899—1900-iki iskolai évrő 1. 
Közli Izák Mária igazgató.

A dunántúli kerület leányiskolája megnyílt a 
lefolyt tanév kezdetén. Égető szükség volt a leány
iskolára, mert az apáczák által vezetett és internátus- 
sal ellátott róm. kath. leányiskolák csalogatták híveink 
leányait is. A dunántúli nagyobb városokban minde
nütt van zárda iskola. A soproni zárdában is sok ev. 
leányka tanul. Ez utóbbi intézetet a lefolyt évben 
meglátogatta a dunántúli kerületi elnökség, és teljes 
megelégedését fejezte ki a látottak felett. Ez is olyan 

I felesleges „szabadéivüség“. Hóm. kath. püspökök nem

Í
 látogatják meg a mi intézeteinket, nem is dicsérik 

azokat — a mit igen helyesen cselekednek, mert ezáltal 
nem adnak lanyha hitfeleiknek bátorítást arra nézve, 
hogy leányaikat küldjék a mi intézeteinkbe !

Az értesítő közli az uj intézet szép képét. Díszére 
válik ez épület egyházunknak.

Az intézet megnyitása, az azon alkalommal 
elmondott szép beszédek, mind helyet foglalnak az 
értesítőben.

I Az internátus napi rendjének leírásában örömmel
\ értesülünk arról, hogy a felkelést ima és ének kezdi 
j meg, s a napot ismét esti áj tatosság fejezi be.

A benlakó növendékek után 250 frt. fizetendő, 
de ág. h. ev. lelkészek, tanárok és tanitók 100 írt.

) díj elengedésben részesülnek.
Az intézetnek 44 növendéke volt, ezek közül 

32 benlakó.
\ Kívánjuk, hogy e szép intézet gyarapodjék, virá-
] gozzék a jövőben is, és derék vezetői lássák munkás- 
) ságuk, áldozatuk gyümölcsét.
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B E L M I S S I O.
— A porosz Intli. egyháznak diakonissa inté

zete Clubén városában jelenleg 35 nővért számlál; 
ezek közül (nyáron 27) dolgozik 21 , külállomáson 
(nagy részük a Reussi tartományokban), a többi az 
anyaházhoz tartozó kórházban és idiota intézetben 
munkálkodik. Megjegyzendő, hogy a porosz luth. 
egyház körülbelül 50 ezer lelket számit, s évenként 
4—5 nővér jelentkezik s lép be a di&konissa inté
zetbe. A mi honi egyházunk egy millió lélekkel töb
bet számit és pozsonyi diakonissa intézetünkbe éven
ként 2—3 szokott jelentkezni.

— Angliában a politikai hadjárat (s annak si
kere) bizonyos keresztyén elemekben kedvet ébresz
tett enangeliumi hadjárat indítására. Az ellensé
ges“ terület ezúttal Németország s különösen Szász- 
ország: A fővezér egy bizonyos Darlow-Sarjeant, a 
ki az utolsó evangelizrttiói konferencián Blankenburg- 
ban elnökölt. A hadjárat időtartama 3 évre van meg
szabva. Az első évre szükséges pénz begyült. Tudni 
való, hogy ezen „élő keresztyének“ már régen missziói 
területnek tartják Németországot, ép úgy mint ha pá- 
pás egyház, teszem azt. Norvégiát. Sőt egyesek mun
kásságukról szóló rértesitöikben“ a pogány területe
ket felszámlálván, azok közzé sorozzák (szép alpha- 
betikus rendben) Németországot is. Németország evan- 
gelizatiója tehát körülbelül épp ply fontos és szük
séges, mint a pápuák (Ausztrália) vagy eszkimók 
megtérítése! E missiói buzgalmat már a németor
szági „élő keresztyének“ is megsokalták. s egyik or
gánumok a„ Philadelphia“ nyíltan kimondja, hogy hiszen 
nagyon szeretjük mi az angol testvéreket, de ez idő sze
rint valóban saját házuk kapuja előtt volna seperni 
valójuk, ha saját népüknek bünbánatot prédikálnának, 
s a dél-afrikai háború ellen felemelnék szavukat, a 
mely háborúval az angol nép minden emberi és 
isteni jogot lábbal tipor! Tényleg megdöbbentő lát
vány az angol keresztyénség magatartása ez időben: 
saját fertelmes bűnüket nem látják, az egész világ 
keresztyénsógének feddö és dorgáló szavát nem hall
ják s arczátlan, hihetetlen hazugsággal a február 
11-én országszerte tartott imában délafrikai ellen
ségüket „hatalmas pogány ellenségnek“ nevezik. Váj
jon volt-e valaha az angol keresztyénségnél nagyobb 
fariseus?! Mint vélekednek erről az angol keresztyén- 
ségnek hazánkbeli lelkes barátai?!

KÜLFÖLD.
— Német birodalom. Poroszország. szabad 

egyházi — szocziális konferenczia ötödik fögyü- 
lósét ez idén nem Berlinben, hanem Erfurtban tartotta

( meg nagy részvét mellett. A gazdag tárgysorozatból 
e helyen csak Stöcker referátumát említjük meg, 
mint a mely minket is közelebb érdekelhet. Stöcker 
„ö kontirmáczió eddigi gyakorlatáról* szólt, a mely
ben az egyházi élet egyik legmélyebb baját látja. 
Azért, ha keresztyén személyiségeket akarunk nevelni, 
kik az egyházgyülekezeti életben élénk részt vesznek, 
a konfirmáczió megváltoztatásával kell kezdeni. Ez 
pedig úgy történjék, hogy a konfirmácziói cselekmény 
el választassák az úrvacsorához való bocsátástól. El kell 
továbbá maradni a hitvallásnak és a fogadásnak. Ezek 
helyére lépjen ünnepélyes intelem a hit- és az életben 
való hűségre, .a Szent Lélekért való imádság, kézrá- 
tétel és áldás maradjon mind eddigelé. Ez által a szt. 
cselekvény mindenekelőtt benső igazságban nyer. 
A tu vacsora első felvétele ezután szabad aktusa lesz 
azoknak, kik a szentséget maguktól megkívánják. — 
A jövő évi konferenczia valószínűleg Stuttgartban 
tartatik. — A berlini „Jerusalems-Verein“ immár 
47. évi jelentését bocsátotta ki, mely szerint tagjainak 
száma közel 8 ezer. A múlt évben nemcsak a nagy 
áldozatokat követelő hebruni és betschalai misszióin
tézeteket lehet fenntartani, a Jaffa-, Haifa- és Beirut- 
ban levő kis gyülekezeteket is lelkészszel s iskolával 
ellátni, de Júliában 20 ezer márkáért még p.iplakot 
és iskolát is építeni. A gyülekezetek növekedtek. 
Bethh'hemben 23 családfő a görögkatholikus egyház
ból az evangélikusba tért át, a mi sok ármányra 
szolgáltatott okot. Több protestánst mérgezési gyanú 
miatt bezártak, s kettő még mindig várja a büitönböl 
való kiszabadítását. Több vezető férfi elhalt. Az örmény 
és az arab árvák kiképeztetésére mesteremberek keres
tetnek. A syr árvaházban arab tanítók számára tanító
képzőt állítanak fel, melyet Seding segédlelkész fog 
vezetni. Sajnálatos, hogy Bethleheinben az angolok 
is tartanak külön evangélikus istentiszteletet, s ez 
által megoszlást idéznek elő, de van remény az 
egyezkedésre.

Miután már nálunk is kezdünk a bukott és az 
erkölcstelenségből élő nők megmentésére gondolni s 
e czélból a Friedensbote szép sikerű gyűjtést is in
dított meg, nem lesz talán érdektelen Onasch ber
lini lelkész működéséből néhány adatot közölni, kit 
a „Männerbund zur Bekämpfung der Unsittlich
keit“ hivott meg czéljainak előmozdítására, Onasch 
elé hét év alatt 10 ezer leány vezettetett, kiket elő
ször fogott el a rendőrség erkölcstelenség miatt, az 
utolsó évben pedig 1044. Ezek közül 488 beteg volt, 
403 ép akkor rendőri felügyelet alatt állott, 12.) már 
előbb. 1485 férjtelen, 43 férjezett, a többi elvált, 
vagy elhagyott volt. 4 leány még csak 13 éves volt. 
22 pedig 14 éves, 32 tizenöt éves, 88 tizenhat éves, 
112 tizenhét éves, 132 tizeunyolez éves, 165 tizen- 
kilencz éves, 168 húsz éves. A 21—30 éves korig 
levők száma évfolyamonként: 124, 123, 113, 77, 70, 
59, 51, 50, 40, 34 volt. Feltűnő nagy a még nemrég 
Berlinbe költözöttek száma: 183 még egv hónapig
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sem volt ott, 294 még nem egy évig; 461 berlini ( 
születésű volt, 804 Üzletszerűen élt az erkölcstelen- \ 
ségből. A leányok majdnem mindenik női foglalko- < 
zásnemből valók voltak: szolgálók, varróleányok, \ 
gyári munkások, árusok, pinczérek, énekesek, tánczo- / 
sok, artisták, irók. Szüleihez 106 leány tért vissza, j 
férjéhez 12 asszony, egyéb rokonokhoz 15. A kór- \ 
házba 388, megfelelő intézetbe 45 került. Nem te- < 
kintve a betegeket, tdhdt körülbelül 198, azaz //%  \ 
ragadtatott k i legalább eggelöre az erkölcstelen 
életből és vezettetett jobb viszonyokba.

— A poroszországi lutheránus egyház lelké
szei f. é. október 9—11-ig tartanak Berlinben álta \ 
János konferencziát, melynek következő tárgysoro- l 
zata lesz: 1. Vajon ellenkezik-e az egyedül kegye- { 
lemből a hit által való megigazulás tanával egy kö- í 
telező egyházi rendnek a felállítása? 2. JJ konfirmá- 
czió viszonya a két szentséghez. 3. Minő elvek 
irányadók a lutheri egyház házasságrendjére nézve?

— Szászország. Schwartz, lipcsei missziói igaz
gató a zittaui misszió ünnepélyen azt közölte, hogy a 
keletafrikai éhinségesek javára 120 ezer márka 
folyt be. Miután itt a tavasz óta vége az éhinség- 
nek, Indiában annál inkább dühöng s a lipcsei misszió 
területét is nagyon érinti.

— Württemberg. A stuttgarti evangélikus dia
konissza intézet, melyben pozsonyi nővéreink tudva
levőleg végleges kiképeztetésüket nyerik, május hó 
24-én tartotta meg 45 évi ünnepélyét. A nővérek 
összes száma 720, kik 158 állomáson vannak elhelyezve ; 
az utolsó évi ünnepélyen 648 nővér volt 148 állomá
son, újonnan hozzájött 1899—1900-ban 7 községi 
ápolóállomás és 3 kórház A bevétel 297,700 márkát, 
a kiadás 297,200 márkát tett k i; az intézet adóssága 
426,678 márka. Sok nővérnek betegeskedése és az 
influenza s a typhus nagy elterjedése, nem kevésbé 
végre a nővérek csekély száma nagy godot okozott 
az intézetnek. A stuttgarti kórházakban 120 nővér : 
működik, szegény hitközségü betegek ápolásában 20? 
magánápolásban 40—50, egyéb téren 15, úgy hogy 
egyedül Stuttgartban egész éven át 200 nővér működik. \ 
A stuttgarti diakonissza házban a jelentés évében 
1192 beteget ápoltak, köztük 123 ingyen; a magán- í 
ápolásban 584 család részesült, a községiben 1373 
beteg, ez utóbbiak közt 12,300 adag ételt, 1850 üveg 
bort és 2900 márka készpénzt osztottak szét. A 
Marthaházban 150 konfirmált leány oktattatott kézi- 
munkában; a szolgáló leány fogadóban (Mägdeher- 
berge) 1284 leány kapott szállást; a poliklinikában 
3600 beteg részesült ingyenes ápolásban.

— Schweitz. ff genfi evangélikus társaság ez j 
idei egyetemes gyűlésén azon jelentést tette, hogy

bevétele a múlt évben 190 ezer irank, kiadása 189 
ezer frank volt. Működése Francziaországra is kiter
jed, melynek 41 megyéjében 47 kolportőr által 3500 
bibliát, 18 ezer uj-testamentomot és 10,500 egyes 
szt.-irási könyvet adott el s azonkivül még kalendá
riumokat is.

— Szászország, Az ezidei meiszeni „Kirchen- 
und Pastoralkonferenz“ azzal a kérdéssel is foglal
kozott, hogy az evang. egyház mennyiben vehet részt 
a hullaégetésnél : „Inwieweit kann sich die evange
lische Kirche bei einer 7rauerleier im Falle der 
Feüerbesfalfung betheiligen ?A Diakónus Lie. Neu
berg tartott e kérdésről igen érdekes és alapos előa
dást, melynek főbb gondolatjai a lipcsei Kirchen
zeitung szerint ezek : A keresztyénség több pogány 
szokást vett át és mélyitett el, de ezt nem, sőt a 
keresztyén egyház erőszakkal is rákényszeritette az 
ellenszegülő népekre a földbe való temetést, igy nagy 
K 'roly a paderboni capitularével. Külömben a temet
kezés a régibb szokás, de több nép a heroikus korban 
elhagyta és a hullaégetést gyakorolta*; igy pl. Rómá
ban, de a hol a régi patrieziúsi családok a temetke
zésnél maradtak. Soha sem tértek el a temetkezés 
szokásától a senzi népek. A zsidóktól azután átvették 
a keresztyének, — nem hitbeli okok alapján. A 
temetkezés megokolását találja azon tiszteletben, mely 
a testet mint a szellemi élet orgánumát, mint a Szentlé
lek templomát illeti. J1 hullaégetésnek gondolata a 
keresztyénységben csak a legújabb időben tűnt fel. 
Grimm Jakab volt az, a ki először 1859-ben tartott 
a hullaégetés kérdéséről a berlini akadémiában elő
adást, de egyúttal kijelentette, hogy a szokás ellen 
nem lehet cselekedni és hogy a hullaégetés újból való 
gyakorlása különösen érintene. Nagyon élénken vi
tatták a kérdést Olaszországban, tekintettel az ottani 
ferde közegészségügyi viszonyokra és 1870 óta, midőn 
egy ind radsehah égettetett el Florenzben. Követke
zett ezután különböző kongresszus, melyek elseje 
1876-ban Drezdában ülésezett, hol Rinkel Gottfried 
tartotta a megnyitó beszédet. Jelenleg a kérdés meg
lehetős élénken foglalkoztatja a közvéleményt.*) Máris 
7 krematórium létezik a Németbirodalomban. A mi 
már most a hullaégetés érdekében felhozott érveket 
illeti, mindenek előtt azt emelte ki az előadó, hogy 
igazságtalanság a mozgalommal szemben, hogyha csak 
rövidesen pogánynak és keresztyénellenemek nevez
tetik, bár benne a keresztyénellenes és egyház
ellenes tendenczia nem tagadható és bár a hulla
égetés barátjai orgánumaikban nem ritkán pogány 
phrazeologával élnek.

A  hullaégetés mellett felhozott érvek: egész
ségügyiek, gazdaságiak és szépészetiek. Egyet azon-

*) Nálunk tudvalevőleg a nőemanczipáczió s egyéb modern 
theorémák lelkes előharezosa, M a s z  n y ik Endre, pozsonyi theol. 
akadémiai igazgató hivja fel a közönség figyelmét a hullaégetésre 
és tör érdekében lándzsát szóban és írásban egyaránt.
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ban nem emlegetnek, sőt buzgón tagadják, noha tény- 
legigen gyakran kelti fel azon óhajt az emberekben, 
hogy hullájuk elégettessék: az elevenen való elte
m ettetéstől való félelem, a mely félelem — a mi 
határozottan meg van állapítva — teljesen alaptalan, 
mert a felébredés elő tt okvetlenül hirtelen meg
fulladás áll be. JJz egészségügyi érnek: a levegő 
megíertöztetése, a kutak meginérgezése, baczillusok 
tenyésztése a temetkezés által. De mindezt erősen 
kétségbe vonják az orvosok, sőt végleg megczátolták. 
Berlinnek 2300 orvosa közül csak 190 irta alá a hul
laégetés iránti peticziót. A temetőkön levő kutak 
vizsgálása gyakran azt bizonyította, hogy vizök még 
jobb volt, mint a városban és a baczillusok ellen a 
föld a legjobb fertőtlenítő szer, a levegő pedig a sok 
krematóriumnak undorító füstjétől rontatnék meg 
nagy mértékben. Gazdasági érnek: a nagy városok
ban a temetők az egyszerű emberre nézve, kinél az 
idő pénz, nagyon is távol esnek és a temetés sok 
költséggel is jár. Ez azonban az égetésnél sem lesz 
máskép, mivel minden kis helység nem építhet 
krematóriumot és nem akarjuk korunkat azon áldás
tól megfosztani, hogy nyugtalanságából néha a te
mető csendjébe léphessen és kelljen lépnie. Szépészeti 
érnek: Hogy a testet férgek eszik meg. nem igaz, 
porrá válik; sőt épen az égetés korribiie visu. Külön
ben is a halál és a megsemmisülés minden alakban 
borzasztó, a halál tehát mindig valami „uesthesis 
elleni dolog*, azért teljesen helytelen e kérdésben 
szépészeti okokról beszélni. De a mellett maga a 
krematórium minden poézist nélkülöző modern tech
nikus találmány.

Ezen agitácziúban nagy része van a haláltól való 
félelemnek, melynél hiányzik a húsvéti vonás. A földbe 
való érintetlen visszaadás, a gyengéd tisztelet, mely 
fél attól, hogy Isten templomát megrontsa, illik igazán 
a keresztyénhez. Hogyha a feltámadásba való hit nem 
is függ a temetkezéstől, a jelen szokás mégis e hit
nek az illusztrácziója és sok embernek szüksége van 
az illusztráczióra, mivel a halott csoukittatlan sze
mélyisége feltámadásának a symboluma. A népnek 
valamely szokása erényével együtt igen könnyen a 
szokás tartalma, szelleme is szétromboltatik. Jlzért 
azon lelkész, ki a hullaégett-s mellett agitál, bűnt 
követ el és azon egyházi cselekoény, mely a ha
mutartóval foglalkozik, nem méltó a keresztyén- 
séghez. — Ezután a thémában foglalt kérdést ille
tőleg előadó a következőképen szólt: Ha nem veszünk 
részt valamely gyászünnepségen (Trauerfeier), ez 
egyenlő az excommunicatióval és ellentmondás azzal, 
ha az illető halottnak az úrvacsorát talán feladtuk 
volna, sőt komolyabb bajokat is idézhetnek elő, a 
mennnyiben alkalmat szolgáltat arra, hogy fecsegő 
szónokok czéhe keletkezzék (eine Gilde von Schön
rednern) és hogy a szekták gyarapodjanak. Azért : 
hogyha a bucsuórában valamely házba hívnak vigasz
talni, mennünk kell. Hisz még az öngyilkosok sír

jához is elmegyünk. (Elég rosszul!) Ha megtagadjuk 
e vigasztalást, megsértjük a felavatásnál tett fo
gadásunkat. Ha pedig elmegyünk, ornatusban kell 
elmennünk, mert hogyha az ornatus nem illik az 
ünnepélyhez, .maga a lelkész sem való oda. Tehát: 
az urnánál nem szabad semmit sem végeznünk, 
mert ez nem a temetés és a krematóriumba nem 
megyünk, mert ezt nem követeli vigasztaló hi
vatalunk, de ha vigasztalásunkat kérik , elme
gyünk a házba és ott végezzük hivatásunkat. 
Az egyházkormányhoz intézett kérelemmel, hogy 
fügeszsze tel az ilyen gyász-ünnepségen való 
résztvételnek a tilalmát és a világiakhoz inté
zett felszólítással, hogy a lelkészekkel karöltve mű
ködjenek azon, hogy a régi szokás megmaradjon né
pünkben, végezte előadó nagy tetszéssel fogadott 
fejtegetéseit. A megbeszélés azt mutatta, hogy a je 
lenlevők, egynek kivételével, (nem lelkész kívánta 
mindennemű résztvételnek a megtagadását) miud 
helyeslik a hallottakat. Többen hivatalbeli tapaszta
lásból mentett példákat hoztak fel annak bizonyítá
sára, hogy sokszor jó keresztyéneknél is meg van az 
óhaj, hogy elégettessenek s hogy ilyenkor az egy
házi résztvételnek a megtagadása csak kárt okoz. 
Ezért végül egyhangúlag a következő nyilatkozatot 
fogadta el a konferenczia: meiszeni konferenczia
helyesli lényegében a hallott előadást, melynek irány
elveit (Leitsätze) azon kérelemmel nyújtja be az 
evang.-lutheránus országos konzisztoriumnak, hogy 
engedje meg a lelkészeknek olyan koporsónál való 
hivatalos résztvételt is, a melyek azután elégettetnek 

Luthardt lapja még ugyanazon számban e nyi
latkozatnak következő, neki beküldött kritikáját közli: 
Egészen egyoldalúan emeltetett ki, hogy a lelki- 

•pásztori kötelesség és a hátramaradottakra való te
kintet követeli az ilyen részvétet. Eme kötelesség 
hivatalos ünnepség (offizielle Feier) nélkül is telje
síthető. a  gyászünnepség pedig egyházi megtisztel
tetés, mely nemcsak a családot, hanem az elhunyt 
gyülekezeti tagot is illeti. De minő joggal tisztelje 
meg az egyház meg azokat, a kik rendje és szoká
sai feló helyezkednek azzal, hogy hullájuknak elége
tését rendelik el, mely mozgalom nem az egyház 
barátjaitól, sem keresztyéuhitü emberek részéről in
díttatott meg? Bizonyára végzetes hatású lesz, ha 
néhány gazdag és tekintélyes ember kívánságainak 
eugedünk, és nem vesszük tekintetbe a nép millióit, 
kik a hullaégetésre nem is gondolhatnak. Ha az 
egyház orgánumaival közreműködik a gyászüunep- 
ségnól, a hullaégetés azonnal lábra fog kapni, mert 
ez szentesítésének fog látszani. Megszakittatik azon 
nézetekkel való összefüggés, melyek e kérdésben a 
keresztyénségben elejétől fogva és nem véletlenül 
uralkodtak. Ha hangsulyoztatott, hogy Isten parancso
latját és keresztyén szokást nem szabad összekeverni, 
azt sem szabad elfelejteni, hogy a szokások is vala
mely eszmén nyugosznak, mely határozó erővel nyi
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latkozik bennök és mely eszme a jelen esetben a leg
bensőbb hitélettel függ össze.

— Francziaország. A Gambier lelkésztől ki
adott Agende protestant szerint a franczi protes
tánsok összes száma a 650 ezer lélek, a kik közül 
560 ezer református, 80 ezer lutheránus, 10 ezer füg
getlen, különböző felekezetekhez tartozó. Van 533 
református parochia 638 lelkésszel és 49 lutheránus 
62 lelkésszel. Mig 1830—1880. Francziaországban 344 
uj parochia alapittatot, addig a harmadik köztársaság 
az utolsó 20 óv alatt csak egyetlenegy uj papi állást 
engedélyezett és pedig Algirban.

J1 párisi világkiállítás a protestánsok részéről 
többféle örvendetes dolgot inditott meg : így a párisi 
traktatustársaság néhány dijat tűzött ki traktatusokra, 
a melyeket tömegesen elosztanak. Negyven kéziratból 
négyet megjutalmaztak. Április 22-en az Oratoire- 
ben tartanak megnyitó istentiszteletet. Sajnos, hogy 
a kiállitás Labradorban is útnak inditott egy 33 esz
kimóból álló karavánt, kik herrnhuti missonáriusoktól 
megtéríttetvén, daczára hogy ezektől intettek, nem 
tartóztatták magukat vissza, miután hallották, hogy 
Párisban evangélikus hitsorsosokat és lelkészt találnak. 
Utjokban Londonban megállották s ott Nestlé, ki- 
érdemült misszionáriustól részesültek lelkipásztori gon
dozásban, de egyúttal állatseregletben is kiállíttattak.

J1 vasárnap megünneplését előmozdítani tö
rekvő interkonfessionális liga márczius végén tartotta 
10-ik évi gyűlését. Fáradozásának köszönhető, hogy 
60 franczia városban a postát vasárnap délben be
zárják ; Marseilleben ekkor a boltokat is becsukják. 
A kiállításra való tekintetből a liga dijat tűzött ki 
egy 8 oldalra terjedő traktatusra, mely „a vasárnapi 
nyugalom előnyeiről“ szóljon s majd tömegesen ki- 
osztassók. 708 beérkezett kéziratból 5-öt jutalmaztak, 
ebből 3-at evangélikus lelkész, illetve evangyelista irt.

— A házassági elválások, melyek Francziaor
szágban az utolsó 15 óv alatt minden évben 3—400-zal 
emelkedtek, az 1898. évben ismét apadni kezdtek ; de 
még mindég 7000-nól több volt egy évben. Sajátságos 
ama jelenség, hogy ez országban, mely az utolsó 
10 óv alatt csak 281,403 lélekkel szaporodott, még 
azon megyékben is észlelhető a lakosság tetemes 
csökkenése, a melyben (pl. Grard, Hérault, Tarn, Ar- 
déche) a protestánsok erős kissebbsóget képeznek.

— Eszak-Amerika. A lutheri egyház az Egye
sült Államokban és Kanadában jelenleg 6700 lelkósz- 
szel, 11,200 gyülekezettel és 1.580,000 az úrvacsorá
hoz járuló taggal bir. Azt lehet mondani, hogy a 
kommunikansok fele német lutheránus és hogy a 
másik fele egyenlően megoszlik az angol és a skan
dináv lutheránusok között. A német és skandináv 
synodusokban egyházi népiskolák tartatnak fenn, me
lyeket 220 ezer gyermek látogat. Vasárnapi iskola

I van 6300, melyekbe 560,000 gyermek jár. A nyugaton 
levő német gyülekezetben majdnem ismeretlen a vasár
napi iskola, de itt a katechisatiót gyakorolják. így a 
Synodalkonferenzben (missouri irány) csak 500 vasár- 

; napi iskola van és 26 ezer gyülekezeti iskola. — 
New-Yorkban egy olasz városi misszionárus, dr. Bal- 

; sanco lutheránussá lett s most eddigi működési terén 
az evangyóliomot a felismert igazság szerint hirdeti. 
Iskoláját 100 gyermek látogatja.

BELFÖLD.
(

í
— Bácsi esperesség. Esperességünk f. óv junius 

20 án tartotta évi közgyűlését Újvidéken; ezen gyű
lésről szándékozom pár szóval megemlékezni.

A gyűlés d. e. 9 órakor vette kezdetét az ev. 
templomban egy ének eléneklése és Taubinger R.

, bajai lelkész buzgó imájával.
) :
\ A főesperes évi jelentéséből kiemelem a követ-
i kezőket: az óv folyamán három testvérünket: Maróthy 

Lajos lalityi, Róth K. Tivadar ó-verbászi és Schnee- 
berger János uj-verbászi lelkészeket szólította el az 
Ur. Legyen emlékük áldott.

Szabadka, a bácsi missió központja örvendete
sen fejlődik; rohamos fejlődésének a jele, hogy 44000 
korona költséggel templomot és paplakot épített. A 
templom már elkészült s szeptemberben lesz szent 
rendeltetésének átadva, felavatva.

Jelenti a főesperes, hogy a szerómi egyházak 
elválása s uj esperessóggó alakulása tényleg meg
történt.

Ennek folytán felmerült a kérdés: mi legyen 
esperességünk neve ezután? Egyesek a régi elneve
zést óhajtották fenn tartandónak: maradjunk továbbra 
is „bács-szerómi esperesség“, mások a „bácsi espe
resség“ mellett foglaltak állást. Az elnökség azon
ban be sem várva az eszmecsere végét, s el nem ren
delve a kórt szavazást, határozatilag a „bácsi espe
resség“ elnevezést jelentette ki elfogadottnak.

Pedig kár volt a dolgot elhamarkodni. A „bácsi 
esperesség“ elnevezés nem egy tréfás megjegyzésre 
adhat okot; az ember szinte várja, hogy mikor em
líti valaki a „néni“ esperességet. No s a főesperesünk 
neve már is „esperes bácsi“, bácsi esperes helyett. 
Hát hiszen ez mind csekélység, semmi, de ennek is 
elejét lehetett volna venni ad analogiam „Bács-Bod- 
rog vármegye“, a „Bács-Bodrog egyház megye“' vagy 
egyszerűen „Bács egyházmegye“ elnevezéssel. No de 
talán még nem késő.
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Két javaslat fogadtatott el, melyeket kiküldött
jeink a kerület elé fognak terjeszteni.

Az egyik: miután a jövö óv folyamán országos 
népszámlálás lesz s miután ennek főleg a polgárok 
vallására vonatkozó adatai tapasztalat szerint nem a 
legmegbízhatóbbak, eszközöljön az ev. egyház az orsz. 
népszámlálással egy időben a saját körében egyház
községenként összeirást. Ez jó lesz azért is, mert 
nagy szükség van már egy „Egyetemes névtárára, 
melynek kiadását évröl-évre halogatják s mely az igy 
egybegyüjtött adatokat jól felhasználhatná s a szük
séges adatok birtokában lévén, előbb is jelenhetnék 
meg.

A másik indítvány a Zsedéuyianum kiosztásá
nak a módjára vonatkozik s abban áll, hogy legyen 
a kerületnél az összes tanítók névjegyzéke esperes- 
ségenkónt összeállítva, feltüntetve szolgálati éveik 
számát is s a segélyben sorbau, szolgálati éveik sor
rendjében részesüljenek.

Nem hinném, hogy ezen indítvány megfelelne 
az alapító intentiójának. Hisz azon tanítókat kell 
segélyezni, kik erre rászorulnak s ép akkor szüksé- 
gelik a segélyt legjobban, a mikor kérik. Megtörtént 
nem egyszer, — mit az indítvány támogatásúra fel
hoztak — hogy némelyik kétszer is kapott segélyt, 
mig egy másik, bár évek hosszú során folyamodott, 
segélyhez nem jutott. De ez nem baj! Ki rászorul, 
kaphatja kétszer is s aki el lehet segély nélkül, vagy 
mondjuk könyebben el lehet nélküle, minek azt se
gélyezni? S hogy kinek s mikor van rá nagyobb 
szüksége, azt az esperességek mindig lelkiismeretesen 
megvizsgálták, megfontolták.

A javaslat szerint mindenki csak egyszer kap
hatná; — de hány nem fogja megkaphatni igy sem? 
A halál aligha fogja csak azokat a tanítókat elszóli- 
tani, kik már megkapták a Zsedényiánumot. Meg
esik nem egyszer, hogy egy rendezett viszonyok kö
zött élő fogja megkapni, csak azért, mert több éve 
szóigái (a több évi szolgálatért meg van az ötödéves 
korpútlék,) mig egy másik, ki tán beteg, szegény nyo
morog, kire nagyon is ráférne a segély, kinek tán 
életét menthetné meg, nem kapná meg, mert még 
nagyon fiatal.

Az alapitó bizonyára nem annyira jutalmazni, 
mint segélyezni akart.

De meg igy azok fogják kapni, kik 2, 3, 4 kor- 
pótlékot élveznek már s azok, kik hitvány fizetésen 
tán betegeskedve tengődnek, ki lesznek zárva.

Az adományozás joga azonban különben is a 
püspököt illeti s ezen indítvány megfosztaná öt az 
adományozás jogától, de megfoszthatja-e ?

Valószinü, hogy ezen indítvány a kerületi gyű
lésre — bukni megy.

Végül megemlítem, hogy esperessógünk két 
100—100 frtos ösztöndíjat alapított esperessógünkbeli 
theologusok felsególyezósóre. Ha valamelyik ösztöndíj

nem fog kiadatni, tőkósittetik. Esperessógünk lólek- 
száma a szerómiek elválása után pár híján 68000.

Bácskai.

— A pozsonyi esperesség f. évi közgyűlését, 
julius 11-én tartotta meg Modor-Királyfáu, mely ifjú, 
de hitbuzgó gyülekezet templomát és csinos uj papi 
lakját sokan az esperességböl ezen alkalomnál látták 

I először. Az istentiszteleten a szent beszédet Maschtena 
pusztafődémesi lelkész tartotta Gál. 6, I —10 alapján. 
A templom szépen megtelt, mert a helybeli egyház 
hívei szivesen jöttek köznapon is az Urnák házába 
és figyelemmel és áhítattal hallgatták meg a népszerű 
prédikácziót. A közgyűlésen is a gyülekezetből szá
mosán jelen voltak, mert a pozsonymegyei három
nyelvű esperesség, mely e tekintetben póldánykópül 
szolgálhatna, úgy az istentiszteletnél, mint a közgyű
lésen kellő tekintettel van azon gyülekezetek nyelve 
iránt, a melyben közgyűlését megtartja. Holleruug 
föesperes évi jelentését, mely behatóan ismertette uz 
egyes egyházak beléletét, Zoch modori tót lelkész ol
vasta fel. Az évi jelentést a jegyzőkönyv főbb pont
jaival három nyelven kinyomatják s megküldik a 

( gyülekezeteknek, hogy ez által a hívek érdeklődése 
a közügyek iránt felkültessók. Múlt évben elkelt 500 
tót, 40Ü német és 200 magyar példány (a lélekszám 
szerint más arányt lehetett várni.) Elhatározták, hogy 
ezentúl minden egyház fizesse meg saját pénztárából 
a megrendelt példányok árát, hogy ingyen oszthassák 
azokat a híveknek.

A gyámintézetben a szeretetadomány kiosztását 
illetőleg az esperesség gyámintézete azt a javaslatot 
fogja t*Mini, hogy kövessék ebben a Gusztáv Adolf 
egylet példáját, adják ki a folyamodványokat egy 
bizottságnak, a mely kiválasztja a három legszegé
nyebb s leginkább segélyre szoruló egyházat, azokat 
tárgyilagosan ismerteti a kerületi közgyűlés előtt, a 
mely aztán titkos szavazásban döntsön. Ez minden- 

) esetre helyes eljárás volna. Mert igy lehetetlen, hogy 
a szükség és szegénység helyett más szempontok 
gyakoroljanak illetlen befolyást az adomány kiosztá
sánál. A supplikáczió ügyét az esperesség újra a ke
rület elé viszi, a melynek múlt évi határozatában 
rejlő kényszer a supplicatio fentartását illetőleg az 
esperesség nézete szerint rósz következményekkel 
járhat. Az esperesség ugyanis néhány év előtt hozott 
határozatával nem hogy eltörülte, hanem megváltotta 
a supplikáeziót. A tápintózek nem rövidülnek meg, ha 
az esperesség pénztárosa utján kapják meg a gyüleke
zetek ajándékait. Rámutattak azon abnormitásra is, 
hogy három kerületben erőnek erejével fentartják az 
intézményt, de megengedik, hogy Dunántúl eltörlik. 
A congruát illetőleg a segélyre szoruló lelkészek kö
zül egyik felszólalt a miatt, hogy miért nem osztják 
ki a segélyt, a mikor az már megjött a miniszté
riumtól. Volt még egy más interpelláczió az állam
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segély miatt. Egyik egyház hive felvilágositást kért ) 
ezen ügyben és kijelentette, miszerint az államsegély 
miatt félti a gyülekezetek autonómiáját. A kerületi  ̂
gyűlésre kiküldött tagoknak meghagyták, hogy ezen
túl tegyenek jelentést a kerületi gyűlés lefolyásáról. 
Ezen határozat igen időszerűnek látszik. Aki ugyanis 
figyelemmel kiséri gyűléseinket, azt fogja tapasztalni, 
hogy alkotmányunk anynyiszor hangoztatott elvei 
„minden hatalom az egyházközségből ered“, nem ér
vényesül kellően a gyakorlatban. A kerületen vagy 
egyetemen gyakran olyan határozatot hoznak, a mely 
nem egyezik teljesen az esperességek, illetőleg kerü- > 
letek többségének véleményével és kívánságával. Ezért : 
szükséges, hogy az esperesség és a kerület kiküldöttei 
számoljanak be arról, hogy mi képen feleltek meg ' 
megbízásuknak Különben hiában áll e szép elv az <, 
alkotmányunkban.

— Az arad békési esperesség e hó 3-án tartotta j
közgyűlését Mező-Berényben. A gyűlést megelőzőleg 
a szokásos előértekezlet volt a német gyülekezet 
presbyteri termében.

Az előértekezleten előkerült a lapunk múlt szá
mában teljes szövegében közölt egyházlátogatási sza
bályrendelet. A lelkészi kar véleménye az volt, hogy 
e szabályrendelet vétessék le a napi rendről és ne 
bocsátkozzunk tárgyalásába. Az elnökség azonban 
tárgyaltatni óhajtotta. E lapok szerkesztője az egész 
javaslat keletkezését nem tartja törvényesnek. A ke- 
rület csak a kerületre vonatkozó szabályrendeletet 
alkothat. Az esperesség maga jogosult az esperességre j 
vonatkozó szabályrendeletet alkotni — és itt aztán j 
szólhat nem csak az egyházlátogatásról, hanem az 
egész esperesség ügyköréről. Nem kivánatos, hogy a 
bureaukratia meghonosodjon egyházunkban. Hosszas \ 
vita keletkezett e tárgygyal kapcsolatban. Ki lett 
fejezve az elnökséggel szemben a bizalmatlanság, me- j 
lyet senki sem vett tagadásba. j

Másnap a közgyűlést megelőzőleg isteni tisztelet \ 
volt, melyen K 1 á r Béla f.-vasándi lelkész prédikált. I 
Istentisztelet után a gyűlést hosszabb beszéddel meg- 
nyitotta dr. Z s i l i n s z k y  Endre esperességi fel- j 
ügyelő, beszédében közös munkára hivta fel az espe
resség tagjait szemben az egyházunkat fenyegető ve- 
szélylyel. Azután K o r e n  Pál esperes olvasta fel 
kimerítő évi jelentését. A jelentés felolvasása után 
pedig bejelentette esperesi tisztéről való lemondását. \ 
Hivataloskedása kezdetén, úgymond, kijelentette, hogy 
esperesi tisztét csak addig viseli, mig birja lelkész- 
társai bizalmát — most azonban úgy a lelkészi ér
tekezleten, mint az előértekezleten az ellenkezőről 
győződve meg, lemond hivataláról. A gyűlés e lemon- ) 
dást tudomásul vevén s a lemondó esperesnek eddigi 
működéséért köszönetét sz vazva a világi elnök rövid \ 
időre felfüggeszti a gyűlést.

Újból megnyílván a gyűlés, az esperes helyét : 
mint korelnök Linder Károly b -csabai lelkész fog- \

lalja el. Tárgyalásra kerülvén az egyházlátogatási 
szabályrendelet a gyűlés egyhangúlag kimondta, hogy 
a kerületi javaslatot nem fogadja el, hanem az egész 
esperességi ügykezelésre külön szabályrendeletet dol
goztat ki, amelynek javaslatát a jövő esperess égi 
gyűlésen fogja tárgyalni.

A b.-csabai ev. egyház azon határozatát, mely 
szerint egyházi adót kötelesek fizetni a gyülekezet 
lelkészei, tanítói, tanárai, az esperesség jóváhagyta. 
Több rendbeli fellebbezést elintézve, a délutáni órák
ban befejezte tanácskozásait a közgyűlés. Az espe
resre szóló szavazatok határideje augusztus elseje.

_ * **
— Felső vasmegyei esperesség gyűlését e hó 

11 és 12-ón tartotta Nagy-Péterfalván. 11-ón ülése
zett az ev. tanító egylet. A2' nap este volt a másnap 
tartandó esperességi közgyűlés előértekezlete. Az es
peres, Stettner Gyula kimerítő jelentése tanúságot tett 
a gyülekezetek nagy áldozatkészségéről. A gyámin
tézetre 2015 korona 34 fillért, a pogány misszióra 
423 korona 70 fillért adtak. 235 házasság közül 47 
vegyesházasság volt s ezeknél 13 egyházunk javára, 
1 kárára határozott. A felsőlövői gymnasium 7-ik 
osztálya megnyílik a jövő iskolai évben. Állami se
gélyért folyamodik ez intézet is. A tanítóképző a 
Gusztáv Adolf egylettől 3777 koronát kapott, s bel
földi jótevőktől 695 koronát. Az esperesség könyv- 
terjesztő egyesületének az elmúlt évben 617 korona 
bevétele volt. —

—: Választás, a  b.-csabai Rudolf-gymnasium val
lástanárnak választotta Dr. D a x e r Györgyöt, a  ne
vezett tanár a bécsi ev. theol. fakultáson letette a 
theologiai licenciátusi vizsgát. Az ur áldása kísérje 
ezen törekvő, buzgó munkását egyházunknak.

Evang. Egyházi Könyvkereskedés B.-Csabán.
Igen szép kivitelű képek kaphatók a lelkész

lak, iskolaterem, piesbyteri tanácstermek és ima
házak részére.
1. Úrvacsora — Leonardo da Vinci 
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Regnum Marianum,
A prímás székhelyén, a történeti emlékek

ben gazdag Esztergomban, megünnepelték a 
keresztyénség kilenczszázados emlékét. Ki- 
lenczszáz éve annak, hogy a bölcs és nemes 
uralkodó, I. István fejére tették a királyi ko
ronát, miután előbb ő volt a keresztyénség leg- 
buzgóbb apostola e hazában.

A róm. kath egyház ünnepe volt ez. — 
A hazában élő többi keresztyén egyház nem 
ünnepelt, bár az esztergomi ev. ref gyüleke
zet jónak látta részt venni a pápista körme
netben, melynek fő czélja volt a római egyház 
fényét és hatalmát demonstrálni a világ előtt.

Sokan úgy szeretnék feltüntetni a dolgot, 
mintha a felekezeti békétlenségnek mi volnánk 
az okai. De a jóm. kath egyházzal mi soha 
együtt semmifele téren nem ünnepelhetünk. 
Ők mindég eretnekeknek tartanak bennünket, 
és ha politikai téren szövetségünket keresnék 
is, a rövidebbet huzó, megcsalatott fél mi len
nénk Rómával mi semmiben, sehol és soha 
-együtt nem mehetünk.

A szt. István korabeli keresztyénséggel bi
zonyos tekintetben rokonszenvezhetünk. A fél 
és egészen barbár népekkel szemben Róma 
kétségkívül missziót teljesített— s igy hazánk
ban is hálásan emlékezünk meg azokról, kik 
a keresztyénség azon tökéletlen, kezdetleges 
alakja elterjesztésében fáradoztak, buzgói kod tak, 
áldozatot hoztak.

De a kilenczszáz éves keresztyénséggel 
hiába kérkedik Róma egyedül. Ugyan mi lett 
volna, ha hazánkban a reformátio el nem ter
jed, erős alapot nem vet? Minő lenne ma ha
zánk, ha itt a római katholikus egyháznak

sikerül a contra reforrnáczio. Nem jutottunk 
volna mi is a tisztán pápista államok sorsára? 
Maga a római katholikus egyház is hazánkban 
fejlettségét annak köszönheti, hogy szemben 
állott a protestantismussal; azért nem vehetett 
fel oly alakot, a minővel találkozunk Olaszor
szágban, Tirolban, Spanyolországban.

A római katholikus egyház azzal kérke
dik, hogy csak ő mentette meg és mentheti 
meg a keresztyónséget hazánkban Az eszter
gomi és hasonló ünnepélyek megmutatták, hogy 
mily keresztyénség a /, mely felé legújabban 
evezünk’ hazánkban. Az esztergomi és társ 
ünnepeken azt láttuk, h ogy Krisztusról és meg
váltói müvéről alig tettek említést. A pápa és 
a bo'dogságos szűz nevét hallottuk emlegetni, 
az utóbbihoz fohászkodtak, hogy egy nyelv és 
e*y uit legyen uralkodó e hazában. Ez a leg- 

mjfibb l Regnum Marianum “ A római egyház 
a koy szellemének hódol, látszólag az államnak 
akar szolgálatot tenni, de a fő czél a „Reg 
num Marianum.“

És ki tagadja, a hatalmis, vagyonos egy
háznak módjában áll a világ fiait magához 
édesgetni Fényt és pompát kifejthet. Gazdagon 
terített püspöki asztaloknál miniszterek, feje 
delmi vendégek jelennek meg — sőt curiosum- 
ként néhol meghívják a ref papot és zsidó 
rabbinust is Pezsgő árban gyönyörű toasztokat 
mondanak. A keresztyénség kiler.cz százados 
emlékét igy ünnepük meg!

Hí valaki e napokban hazánkba utazott, 
bizonyára oly benyomással távozott tőlünk, 
hogy a „Regnum Marianum“ sohasem volt vi
rágzóbb, dicsőségesebb hazánkban, mint épen 
ma, a liberálismus fénykorszakában.

Nem hálaadó, nem kegyeleti ünnep volt
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ez, hanem első sorban uj zászló bontás azon 
hadjáratra, mely országszerte megindult arra J 
nézve, hogy hazánk teljesen „Regnum Maria- \ 
num“ lehessen.

Az utóbbi két évtized alatt uj nemzedéket 
neveltek. Egy előkelő ifjú gróf nyiltan, az egész j 
ország színe előtt hirdeti, hogy hazánkra nézve 
a reformátió oly csapás volt, mint a tatárjárás. > 
A pozitív erkölcs megőrzésére csak egy mód 
van, hűnek lenni az egyedül üdvözítő egyház 
iránt. A protestáns államok és nemzetek vi
rágzása csak külső máz. És ily elveket nem 
valami korlátolt íranciskánus barát hirdet, ha
nem egy magas műveltségű four, a kinek mód
jában volt a külföldön is szétnézni. Minő erős 
fátyolt borítottak gyermekkori nevelésében az 
ily férfiúnak lelkére? Az ilyen egyéniségek ha
talmas oszlopai a pápista egyháznak, vak esz
közei a meginduló harcznak.

Az utolsó félszázad alatt mily nagy avál- ( 
tozás. A negyvenes években épen katholikus j 
világi urak voltak a legerősebb védelmezői egy- 1 
házunknak, a szabad vallásgyakorlatnak Ma a j 
magas klérus ép a világi főurakat használja j 
fel czéljai elérésére.

Mi nem ünnepiünk, nem vigadunk. Védelmi j 
álláspontra kell helyezkednünk. Törvényhozástól, j 
politikai szövetségtől nem sokat várunk. Hiszen 
védelmünkre a múltban is nagyszerű törvé- j 
nyékét hoztak — de azok bennünket meg nem 
védelmeztek.

Mi külső vívmányok, szabadelvű eszmék- 
tol oltalmat nem várunk, helyzetünk jobbra- 
fordulását nem reméljük.

A mi erősségünk a jelenben is csak az 
lehet, a minek köszöni a reformátió diadalmas : 
útját: a tiszta, képmutatásnélküli hit a mi 
egyedül Üdvözítőnk és Megváltónkban, a Jézus 
Krisztusban Csak ezen az alapon fejlődhetik 
egyedül pozitív erkölcs, a melynek maradandó 
értéke van Isten országában. \

E hitet elnyerve Isten kegyelméből, a 
Szentlélek által, keresztyénségünk nem lesz 
puszta czégér, divatos sport, hanem erő, a me
lyen a pokol kapui sem diadalmaskodnak.

Meggyőződésünk, hogy egy mustármagnyi 
rész hazánk kilenczázados keresztyénségében 
e hitből, többet használ hazánk boldogulására 
mint a „Regnum Marianum“ minden fényes 
körmenetei, durrogó diszlövései, pezsgős pa- 
laczkokkal diszitett asztalai, nagyokat mondani 
akaró diszszónokai

Nekünk ez év, ez ünneplés legyen az ön
magunkba szállás ideje, hogy megerősödve az 
igaz hitben, Krisztushoz és az ő evangeliumá- ; 
hoz hűek maradjunk, és végezzük azon missiót, ; 
melyet Isten reánk bízott, hogy ez ország ne

legyen „Regnum Marianum,“ hanem benne és 
népeiben Krisztus szelleme uralkodjék.

Alföldi.

A pokol.
Jrta : Benzon P. E. hjermindi (j)ár\ia) lelkész.

-Engedélyezetl /ordítás.

IV.

Férje temetése után következő első vasárna
pon Hansenné a templomba ment. E vidék szo
kása volt, hogyha valamely családnál a lelkész 
egyházi cselekményt végzett, a család két három 
tagja a következő vasárnapon templomba ment. 
Egyrészt udvariasság volt az szemben a lelkész
szel, másrészt nyugtázása a vett szívességnek. Ez 
esetben pedig, mivel Schou végezte a temetést, 
Hansenné természetesnek tartotta, az overbecki 
templomba menni. Péter azon nézetben volt, hogy 
mehetnének saját gyülekezetük templomába is; de 
Hansenné irtózott Vanborgtól és ép azért Péter 
gyorsan a kocsiba fogott, hogy elmehessenek Över- 
beckbe, Schou falujába.

Az overbecki templom tömve volt, alig birtak 
Hansenék helyet találni. Hansenné sohasem látott 
ilyesmit. Az ének erőteljes volt. A kántorra nem 
volt szükség; mert a nép nélküle is kitünően 
énekelt.

A lelkész felment a szószékre. Ugyan az az 
igénytelen fellépés, a minő a temetésen volt. Hangja 
természetes, nyugodt. Vanborg sokkal erőteljesebb 
megjelenés volt s a mellett folyton karjait emelte.

Schou beszédjének tartalma elfeledtette az 
igénytelen megjelenést. Péter halászatáról szólott, 
s arról, miként borult Péter az Ur lábaihoz, azt 
mondva: távozzál uram tőlem, mert én bűnös em
ber vagyok. E szavak felett prédikálja, Schou azt 
mondta, hogyha mi ugyan ezt nem valljuk és nem 
érezzük magunkat bűnösöknek s méltatlanoknak 
arra, hogy az Ur hozzánk jöjjön, nem juthatunk 
ő hozzá és az Ur nem használhat bennünket. 
Beszélt a hegedűről, mely akkor ad legszebb han
got, ha előbb összetörik, s azután újból összerak
ják. Ez a kép meghatotta Hansennét; de magára 
alkalmazni nem tudta, mert megtörve nem volt 
eléggé. Gond és szerencsétlenség őt is sokszor ér
ték az életben, de a lelkész nem ezt értette. Tan
könyvében szó volt Dávid királyról, mint nagy 
bűnösről. Mindnyájan bűnösök vagyunk, ezt ő is
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elismerte, de hogy bűneink egészen szerencsébe 
nekkó tennének bennünket, őzt felfogni nem volt 
képes. Csodálatos volt előtte az is, hogy Péter 
apostol magát oly nagy bűnösnek tekintette, ho
lott bizonyára Péter apostol nem volt a le grosz 
szabb emberek közül való. O is emlékezik ogyre- 
másra, a mit rosszul cselekedett, de azt már rég el
felejtette.

Midőn hazajött a templomból, elővette az éne
keskönyvet, felkereste Dávid bűnbánó zsoltárait. 
Igyekezett azok szavait magára vonatkoztatni, de 
a dolog sehogy sem ment előre. Azután énekelni 
kezdte a „Sohasem vagyok gond nélkül"* kezdetű 
énekot — de megállt, mihelyt azon verssorhoz ért 
„mindég nagy nyugtalanságot érzők.“ Csodálatos, 
oly sokszor énekelte oz éneket Pál beteg ágyánál 
is, do most nem bírta, mert érezte, hogy nem igaz 
az, mintha nagy nyugtalanságot érezno-

Eljütt az est. Nehezére esett Pálért imádkozni. 
Akárhányszor is belekezdett az imádságba, közbe 
jöttek más gondolatok, s nem tudta folytatni az 
imát. Fejét a párnára hajtotta, akként sóhajtva: 
„Pál, Pál nem bírok imádkozni!“

Kkkor úgy tűnt fel előtte, mintha Pál ott állna 
előtte, s egy régi eseményre emlékezett, melyre 
harmincz év óta nem gondolt.

Arra az időre emlékezett, a midőn Pállal jegy
ben járt, s az Koppenhágában katonáskodott. FI 
volt határozva, hogy mihelyt befejezi katonásko
dását, nőül veszi őt, és átveszi apai birtokát. A 
dolog sürgős volt, mert ő közel állott a szüléshoz. 
Egyszer csak levelet kap Páltól, hogy nemsokára 
káplár lesz, mert mint ügyes katonát szeretik Őt, 
de oz által katonai szolgálata tovább fog tartani. 
Észre vette leveléből, hogy szeretne altiszt lenni, 
másrészt meg aggódik a miatt, hogy az esküvő 
későbbre nyúlik. A dolgon lehetne segíteni, ha húsz 
tallérja lenne, de ez nagyon sok pénz. Akkori 
időben ily áron tehenet lehetett venni. Mari azon
ban tisztában volt a dologgal. Ö egy perczig sem 
akar tovább szégyenben lenni, mint a meddig muszáj. 
Elment nagy szüleihoz. Mogszo rezte a húsz tallért. 
Pál egy nappal sem maradt tovább a katonaságnál. 
Haza jött, s egy napon volt az esküvő és keresztelő.

Erre a dologra Hansenné az esküvő óta soha
sem gondolt többé. De most lelkiismeretét furdalni 
kezdte az a tudat, hogy a királyt megcsalta. (), 
egyedül ő volt mindennek oka; mert hiszen Pál 
tovább is szívesen maradt volna katona, de ő a 
szégyentől akart menekülni. Láz kezdte gyötörni, 
szive erősen dobogott. Ó megcsalta a királyt — oz 
büntetendő cselekmény volt.

A legrosszabb pedig az, hogy ő e borzasztó 
bűnnel lelkén annyi éven át nyugodtan ólt. Bűn 
volt ez a szent lélek ellen, hogy a bűn álmában 
nyitott szemekkel vidáman és örömteljeson járt. 
Isten lelke nem engedte őt imádkozni, mert ká

romlás lenne az, ha tisztátalan ajkai imát röhög
nének. Ó mindég csak magára gondolt, azért csá
bította Pált arra, hogy megcsalja a királyt.

Elakart aludni, de nem bírt. Minél inkább töp
rengett és sirt, annál borzasztóbb színben tűnt fel 
előtto bűne. Nem volt ember o világon, akinek bi
zalmasan elmondhatta volna baját. II i csak elme
hotelt volna a királyhoz és bovallhuta volna bű
nét, de a király, a kit megcsalt, az már régen meg
halt. Ezen bünterhet már haláláig kénytelen vi
selni, s nem szabad majdan halálos ágyán sem 
epednie a szentség után, mert Krisztus teste és 
vérére méltatlan egy oly mélyen sülyedt lélek, 
mint ő.

Nem régen azután sóvárgott, bárha csak bűne 
miatt szerencsétlennek érezné magát. Vágya telje
sedett, s ime most érzi mily borzasztó dolog az.

Másnap Hansenné előbb kelt feles kitért min
denkinek utjából. Bezárkózott szobájába, fiókjait 
rendezni kezdte. De a munka sem használt. Bántó 
gondolatjai nem hagytak neki békét.

Dorottya kinyitotta az ajtót. Benézett és látja, 
hogy anyósa nem beteg, mert hisz az almáriom 
fiókjait rendezgeti. „Anyánk“, szólott Dorottya, 
„nem vigyázhatna-e kis Ilonkánkra, mig én fejni 
megyek ?“

De ezt nem lehetett kitartani. A kis leány 
nagyon sírni kezdett és hánykolódni, nagyanyja 
nem nézhetett reá. Végre is meg kell őrülnie s ez 
talán reá nézve a legjobb, hisz uz őrültek oly bol 
dogok, ők többé nem gondolkoznak.

Gondolt fiára és nejére, azok nem bírnák őt 
ellátni, Aarhusba, az ideggyógyintézetbe adnák, 
ez azonban költséges és sanyarú években kicsiny 
birtokuk nem bírná elviselni a terhet. Neki össze 
kell magút szednie. Ha csak legalább egy ember
nek elmondhatná buját, könnyebben elviselné. Vi
dám többé sohasem lenne, de legalább lelkének 
terhét tovább viselhetné.

Az overbaeki lelkészre gondolt. Ez volt az 
egyedüli, akivel közölné titkát. Non volt ez az Ő lel
késze, do azért nem restelné olőlte felhozni ügyét.

Oly gyorsan határozott, hogy midőn Dorottya 
H fejőstől visszajött, már készen állott az indulásra. 
Nem mondhatta meg, hogy hova készül és Dorottya 
nem tartotta czélszerünek a kérdezősködést. Külö
nösnek tűnt fel előtte utolsó időben az anyós vi
selkedése, de hát az gondolta, hogy öreg kora 
hozza magával e változást.

Hunsonné elsietett. Az egy mérföldnyi út,, 
melyet azelőtt oly nagy távolságnak tartott öreg 
lábaira nézve, úgy tűnt fel neki, mintha csuk egy 
ugrás lenno.

Bevezették a lelkész dolgozó szobájába, a ki 
mindjárt inogösrnerte őt,

Ismét egy, aki ki akar lépni a saját gyüleke-
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zete kötelékéből*) gondolta magában Sehou. Vala 
hányszor Vanborg gyülekezetében prédikált, min
dég jöttek jelentkezni Vanborg gyülezetéből egye
sek, hogy az overbecki gyülekezethez óhajtanak 
csatlakozni. De ő mindannyiszor észre vette, hogy 
e jelentkezőknél a fő dolog, szabadulni Vanborgtól 
s épen ezért mindannyiszor visszautasította a je
lentkezőket.

Hansenné nem ily czélzattal jött Schouhoz, 
hisz ő azt sem tudta, hogy a gyülekezet kötelé
kéből ki lehet lépni.

Azzal kezdte Hansenné, hogy eljött megfi
zetni a lelkész ur temetési beszédjét. „Nem — Han
senné asszony, a stólát nem fogadom el, mivel az 
Vanborg űré — én neki tettem szívességet.“

Hansenné erre kijelentette, hogy van még más 
oka is, amiért Sehou lelkész úrhoz jött. Terjen
gősen elbeszélte a káplár históriáit. Sehou bizal
mat ébresztő tekintetével néhányszor az öreg asz- 
szonyra nézett. Megszokta már, hogy türelmesen 
végig hallgatta az ily vallomásokat.

„Nagyon meg vagyok törve“, néhányszor is
mételte e kijelentést Hansenné, majd meg azon 
kérdéssel fordult a lelkész felé : megbocsátható-e 
ezen bűnöm?

Sehou vontatva válaszolt.
„Igen, kedves asszonyom — a hetedik paran

csolatot szegte megákkor, a midőn elvette a k i
rálytól azt, a mi a királyé. Hát a többi parancso
latot nem szegte-e meg, például a hatodik paran
csolatot ?

Gondolkozott. Majd akként folytatja : A ha
todik parancsolat nemde akként hangzik — ne 
paráználkodjál. Mereven maga elé nézett. „Nem, az 
ellen nem vétkeztem . . .  De mégis, hisz más ál
lapotba jutottam még az esküvő előtt.“

Sehou végig ment mind a tiz parancsolaton 
Hansennéval. Fiatal éveiben, ha megharagudott 
bizony nem egyszer elkáromkodta magát. Hazudni 
is bizony nem egyszer hazudott. Irigy is volt. Oh 
Istenem ! Bizony sokkal rosszabb vagyok, mintsem 
gondoltam volna.

Hát váljon vétkezett-e azon parancsolat ellen 
is : ne ölj. Szószerint véve nem, de sokszor rosszat 
kívánt embertársainak.

És végre az első parancsolat. — Milyen volt 
az az Isten, a kit ő félt, szeretett és a kiben bízott ?

Az ördöghöz nem imádkozott sem ő, sem férje, 
bármint állitgatta is Vanborg. Mindketten minden
nap elmondták a „Miatyánkot“.

De milyen Isten volt az, a kit szeretet ? Az 
égben lakó Istentől retteget leginkább, — de a sze
retettel férjét és gyermekeit ajándékozta meg ? Oh

*) Dániában épen Qrundtvig fellépése következtében oly 
törvény van érvényben, hogy bárki is kiléphet az egyik ev. gyü
lekezet kötelékéből és csatlakozhatk bármely más ev. gyülekezet- 
-hez, oda fizetve adót, ott gyakorolva jogait és kötelességeit.

Istenem, mily éles szeme van Sehou lelkész urnák ! 
Igen, boldogult férje volt az első helyen — azután 
következett Péter és a kis Ilona — no meg Do
rottya, fiának felesége. A menyekben lakozó Ur 
nem volt Istene, ő a nélkül is boldogan élt — ezt 
el kellett ösmernie.

Oh Jézusom ! Mily botorul éltem, meg voltam 
önmagámmal elégedve, pedig nem volt rajtam egy 
tiszta pont sem.

Csendesen sirt, kezeit tördelte. Ez órában ju
tott annak tudatára, hogy mit jelent az, ha az em
ber bűnösnek érzi magát.

„Igen — Hansenné“, mondá Sehou, „most már 
nem értem, hogy miért bánja meg épen azt, a mit 
egy parancsolat ellen vétett, holott mind a paran
csolatot megszegte. Most ne akarja megcsalni Is- 

I tent az által, hogy egész bünbánat helyett, csak 
egyik bűnét akarja megbánni, holott csak az az 
egy bűne, csak egy csep a tengerben.

S . Hansenné maga is érezte, hogy a mi az iménr 
oly borzasztónak tűnt fel — a többihez viszonyítva 
csekélység. De ezen tudat által lelke meg nem 
könnyebbült. A bíinteher még nagyobbá lett. Sí
rása hangos zokogássá változott. Megkönnyebbülés 
volt reá a sirás.

Sehou nem zavarta Hansennét sírásában, csak 
egy párszor szelíden reá tekintett.

„Van- e bünbocsánat számomra, tisztelendő ur ?
„Van-e bünbocsánat, azt kérdezi. Igen, ha 

bízik Istenben — ő megbocsát.“
„De hát bizhatok-e én Istenben, a midőn oly 

rósz vagyok ?
Sehou beszélt a bünbocsánaíról, melyet már. 

keresztségben nyert.
Hansenné csodálkozva hallgatta a lelkész sza

vait. A fájdalom kiélesitette értelmét Most oly dol
gokat is figyelemmel hallgatott, melyek máskü
lönben egészen nyomtalanul haladtak el fülei mel
lett. 0  bünbocsánatot nyert. Ez felfoghatatlan reá 
nézve.

„Tehát már előre nyertem bünbocsánatot ?“
I kérdezi Hansenné.

„Igen előre, kedves Hansenné. A mi Urunk 
) nem fukar az ő javaiban, előre adja azokat nekünk!

Megmagyarázta Hansennénak a keresztség 
I szövetséget. A régen ismert szavak egészen más 

értelemben tűntek fel előtte.
Az mind érettem történt, reám vonatkozik —

; suttogta Hansenné.
„Igen — önért tette mind azt Isten, csak ne 

feledkezzen meg arról, a mit Luther kis kátéjában 
mond, akként szólva: ez a szó „érettetek“ egészen 

' hivő szivet követel.“
Aztán együtt imádkoztak a lelkésszel és Han- 

$ senné eltávozott.
Hansenné nem tartozott a lobbanékony termé- 

szetek közé, a kiknél az „ébredés“ egy pillanat
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alatt létra jön. Do az ovorbecki papiak látogatás 
óta szivében változás állott be. Oly nyugodtan és 
örömteljesen távozott az overbecki lelkésztől. Haza
érkezve a lelki nyugodtság ismét eltűnt. Hunéi 
sokszor különösen éjjel, ha aludni nem tudott, új
ból elszomorították és ilyenkor összekulcsolva ke- 
zoit elmondta az apostoli hitvallást. Máskor békét 
talált e szavakban. Különösen a második hitágazat 
volt neki a legkedvesebb, s állandóan az Udvözitő- 
höz fohászkodott, bár azon nézetben volt, hogy 
nem igen ösineri a Megváltót. A poros uj testamen- 
tomot levette az ahnáriom tetejéről, és olvasgatta 
az evangéliomot. Nehéz olvasmány volt az neki, a 
nehéz helyeket átugrotta, inig a hasonlatok, a cso
dák és az Ur szenvedésének története lelkét meg
ragadták.

Ezen időszakban nem imádkozott Pálért, nem 
mintha egészen abba akarta volna hagyni ez imád
kozást, de legalább egy id Ire elhalasztotta. Azon 
nézetben volt, hogy nem imádkozott hitből, azért 
volt oly gyarló imája; de reménykedett, hogy a 
szent Lélek majd ád néki erőt ez imához, ha clébb 
belső nyugalma helyreáll.

Nem mulasztotta el egy vasárnapon sem az 
istentiszteletet az overbecki templomban I)jez neki 
már nem volt elég, többet akart hallani. A pie- 
tismus bizonyos formájába jutott, moly különbözött 
a belmissiói irány pietismusától.

Hallan' Isten igéjét, oz volt lelke legfőbb vágya. 
Szorgalmasan olvasta az Írást, de az olvasás ki 
nem elégítette.

Elpróbált menni a belmissiói irány összejöve
teleibe. Egyszer épen ott járt egy kolportőr, a ki 
szintén prédikált. Az összejövetel közel volt, és 
elvégre ott is Isten igéjét hirdetik. Mindnyájan 
nagyot néztek, látva Hansennót a „szent“ kovács 
házában. „Az ur meglátogatta őt“, suttogták egy
máshoz, „oh bárha csak erős szavakat adna A n
dersen kovács szájába, hogy kemény szivét meg
lágyíthatná.“

Nem Tehet azt mondani, hogy a „szentek4 ba
rátságtalanok lettek volna Hansenné asszonyhoz. 
A kovacsné diadalittasan vezette őt az első helyre, 
siinindnyájan szívélyesen üdvözölték őt, — azután 
sóhajtoztak. Vanborg lelkész is ott volt, a kit, a 
mióta férjénél járt, nem látott. Vanbjrg egy kis 
bevezető imát mondott. Midőn iinaközben Hansen- 
nét megpillantotta és szemeik találkoztak, lelkifur
dalást érzett, gondolva, hogy talán mégis túl kemé
nyen bánt el a Hansen családdal. Hansenné kedvé
ért szelidebb hangon szólt, de beszédje hatástalan 
volt; mert nem értett a szelidebb hanghoz. A 
„szentek“ össze néztek azt gondolva: Isten lelke 
ma nem volt Vanborgnál, azutun újból nagyokat 
sóhajtottak.

Andersen kovács másként fogott a dologhoz. 
Hosszú ima után, melyben minden mondatban elő

fordult Jézus neve, azon igék felett beszélt: „A 
bűnnek zsoldja a halál.“ Az örök kárhozatot és e 
világ fiainak nyomorultsigát oly élénk színekkel 
festette le — hogy öt perez alatt az egész gyüle
kezet megtörve nyögött és sóhajtozott.

A kovács Ilansennéra czélozott, s mindinkább 
tüzbe jött. Egyetlen könycsep szemeiben boldoggá 
tették volna őt De Hansenné nem illetődött meg. 
Azért jött, hogy lelke jól lakjék, de e beszéd ki 
nem elégítette őt A kovács tovább folytatja beszéd
jét. Szólott Isten kegyadományáról, az őrök életről 
a Jézus Krisztusban. Most talán meghatja Hansen- 
nét. Szólott Isten gyermekeinek boldogságáról a 
földön és a mennyekben, de ezt Hansenné magára 
nem vonatkoztathatta- Azután ismét visszatért a 
kiinduló pontra, mely akként hangzott: a bűnnek 
zsoldja a halál.

Hansonné haza ment, és pedig lelkileg éhesen. 
Az egyedüli határozott benyomás volt, melyet haza 
vitt, az, hogy ez omberek előtt is hatalmas ur a 
Jézus. De az ördög is oly borzasztóan nagy hata
lommal bir előttük. Nem lehet örö nteljes keresz- 
tyénségük, ha az ördögtől oly annyira rettegnek.

(Vígé következik) 

t'

Bálák és Bálám.
(Mózes IV. 22 -  25.)

II.

Mitsem végezve és éppen azért nagyon lehan
golva, Hálák ott hagyta a feleségeit. Hiábavaló volt 
az ü összes elmélkedése. Nem tudta, mitévő legyen. 
Leült a székére, de ott is ijesztgette öt a jövendő. 
Nem volt nyugta. Nyugtalanságában egyik helyről 
a másikra szaladgált, verte a fejét és úgy látszott, 
hogy eszét veszíti.

Izgatottsága által megrendülve és kifárasztva 
megint leült és mintegy szundikálva várta fejedelmei 
és tudósai megjöttét, várta bölcs tanácsait és azok 
segedelmét.

Legelőbb megérkezett a papirend és a tudósok. 
Ezek egyszerű köntöseik és fasaruikban, amazok, fé
nyes, aranynyal hímzett, drágakövekkel kirakott és 
Bál istenük arezképeivel díszített öltözetükben. A 
tudósok némán, alázatosan, lehajolt fővel és a papi
rend ? Az Isten és az ember közti közvetítés tudatá
ban büszkén. A tudósok gyülekezetében ök voltak 
az üres kalászok. Senki se hitte volna, hogy amaz 
egyszerű emberek a király legbizalmasabb tanácsadói.

„Ti iürkésszétek kiu, mond a király: „a csilla
gok járásából királyságunk sorsát ; ti pedig szent



könyveitekből olvassátok azt ki és Bálunk is szóllal- 
jon meg !“

A tudósok semmi biztosat nem jövendöltek a 
csillagokból. j± király parancsára mégis mindennap 
ügyeltek rájuk. De valahányszor színe elé jöttek^ 
mindig csak ugyanazt ismételték : „Mind attól függ, 
milyen állást foglal el a „Föld ura“ ; mostani járása 
nekünk nem kedvez.“

A.papirend is belemélyedett Írott bölcsességébe 
és mit olvasott ki ? Csak kétértelműséget. „Biztosat 
akarok hallani ?“ szólt a király : „Vagy-vagy ! Olvas
sátok tovább !“ De az ő szent könyveikben Bálák 
és családjának nyoma se volt. Hogy megnyugtathas
sák és haragját lecsillapíthassák, megint mondták 
csak : „Hogyha Arnon folyamán átlépsz, szép király
ságot semmisitendesz meg !“ De ez se volt elég. 
„Biztos feleletet várok“ dühöng a király : „csak olyan 
kell nekem !“ És ők ? Már is ott fekszenek lábainál, 
elbocsáttatásukat kérik, hogy Bál véleményét tud
hassák meg. És elbocsátattak.

Elmenvén feleségeik és gyermekeik társaságában, 
valamennyien öszszegyiilekeztek Bál szobra előtt. 
Gazdag áldozatokat hozva, keresték iudulatát, majd 
térdre esve, szivük mélyéből imádkoztak: „Segíts 
rajtunk, mert elveszünk! Hatalmas ellenség össze
morzsol téged, szentélyeidet kiforgatja alapjukból, 
királyságunkat nehéz járom hajtja. Ha akarsz tisz
telteim s ha minket szeretsz, segíts!“

Istenük hallgat; csak kőarcza tekint le rájuk. 
Várnak, várnak. De istenük csak mindig néma. Hiába 
várják a biztatását. A megszabadításnak még árnyé
kát se látják. Avagy az ég is kővé vált? S ők újból 
áldoznak s tovább imádkoznak s végre káromkodnak 
s szidva, ott hagyogatják és szótlanul, szétszaggatott 
ruhában s hamut hintve a fejeikre, lépdelnek királyuk 
lakába.

A közben, a mig ők imádkoztak, áldoztak, ká
romkodtak és búsultak, a király palotája megtelt a 
moábiták fejedelmeivel és előkelőivel, kikhez a mi- 
diamiták hírneves részei csatlakoztak.

Bálák királynak szédeleg a feje; töviseken ül, 
remeg. Az erős indulat elfojtotta szavait. Száját ki 
sem nyithatta. De végre megemberelte magát s ek- 
kép dadogott: „Nézzétek meg Izráelt! Mindent föl
fal, a mi körülöttünk van, mint az ökör a mező ̂ fü
vét s utoljára minket is. Mit tegyünk? Az ég nem 
kedvez, Bál hallgat s a papság — ime, itt jön! — 
hamut hint a fejére. Ha kedves az életetek, tanácsol
jatok! A harcz — biztos bukás!“

E szavak után úgy látszott, hogy a jelenlevők 
valamennyien csaknem megkövületek. Mozdulatlanul 
mereven néztek, mint Lót felesége ott a holt tenger 
mellett. Vért hideg ereikből senkise csalhatott volna 
ki a legélesebb késsel sem.

Rövid idő múlva a midiniták egyike fölsóhaj
tott és legyőzve a kislelküséget, szánakozó arccal igy 
beszólt: „Király! Látjuk és tudjuk, mi a sorsunk. Is

teneink cserben hagytak minket. Gyengék. Izrael' ura,, 
mint a pelyvát szétszórja őket. Ha élni akarunk, csakis 
Ehhez kell mennünk. De hogyan? Hogy szólítsuk 
meg, nem tudjuk azt se, mit adjunk neki. De hallom, 
hogy ott a nagy folyam mellett, Péthor városában, 
Jehovah egyik práfétája ól, a ki imádása módját is
meri s kinek oly hatalma vagyon, hogy a kit ez Is
tene nevében áld, az áldott, s a kire átkot mond az 
átkozott. Küldj érette, hogy Izrael népét átkozza, meg 
s aztán élünk! De a próféta nagyon is pónzlesö; az 
ő. legkedvesebb Istene az arany. Minél több a pénz, 
annál több az áldás. Nyeresége kedvéért oly soká ve
rekszik Jehovával, mig csak akaratját nem telje
síti. Küldj ed hát neki kincseid egy részét az átko- 
zásért s ígérd meg, hogyha ide jön s munkáját he
lyesen végzi, hogy annyi pénzt kap, a mennyit csak 
akar.“

A vén midianita szavai még el sem hangzottak 
s az egész gyülekezet már is föllólegzett, újjászüle
tett s maga a király is leszállt hozzája s emigy szól} 
hozzá: „Én is hallottam a hírét s csodálom, hogy 
e szerencsétlenségünkben nem jutott eszembe. De 
most kicsoda megy érte ? Ki hozza el hozzám ? r±z 
ajándékokat meg adom ón !“ E feladat teljesítésére 
azonnal igen sokszor jelentkeztek, de a tudósok ta
nácsára, hogy az egész ügy titokban maradjon, csak 
igen kevesen küldettek ki.

A király, látván a jelenlévők lelkestiltsógét és 
készségét, maga is hozzá látott a munkához. Azonnal 
kiválasztotta a moábiták és midianiták közül a leg- 
ékesebcen szólókat és kedves külsejüeket, magánál 
marasztotta, mig az ajándékokat össze nem állítja, a 
többieket pedig haza bocsátotta. A nemzeti tanács 
nagyon vígan ment széjjel, a király is jól érezte ma
gát s a közönség is jó hangulatban volt, valameny- 
nyien a biztos siker tudatában. Hogy pedig e jó han
gulat el ne enyésszen, mindjárt más napon, az aján
dékokkal és minden kényelemmel ellátva, s hogy ne 
kelljen nekik az Izrael által elfoglalt vidékeken át 
mennie, a Jordánon túl egész Jerikóig kikisértette a 
követséget.

E kövétségnek Kánaán határain belül nem igen 
biztos, de kellemes se volt az útja. A hová jöttek, 
mindenütt nyugtalan kedélyekre akadtak, mindenütt 
csak avval bajlódtak az emberek : „mi lesz velünk 
ha Izrael átmegy a Jordánon ?“ S miért ? Mert min
denütt csak napról-napra éltek, mert mindenütt 
csak a testüknek tömjéneztek. A követség csak a 
Libánon alatt kezdte élvezni a kényelmét s még in
kább a Hitheusok földjén, tudván, hogy már nincsen 
messze utazása céljától.

Huszonegy napig tartott unalmas és fárasztó 
nyeregben ülés után végre meglátták a Nagyfolyamot 
és bemennek Petor városába. A próféta házát nem 
igen keresték, mert kiki ösmerte. Már a külseje is 
elárulta, hogy nem közönséges ember lakik benne. 
És valóban különös egy ember volt a próféta. A mi



testi magasságát illeti, legmagasabb volt a városban, 
ísas orra és szeme volt. Pillantása az ember bel
sejébe hatolt, daczára annak, hogy az ö kedvesen piros 
s szép fekete szakállal diszitett arca mindenkire mo
solygott s oda kiálitott : „nefélj, hasznodra leszek !u 
Mindenki dicsérte öt s jól érezte magát fedele alatt.

A mi követségünkhöz is nagyon udvarias volt. 
Megtudván hová való, a „Békesség nektek“-kel üdvö
zölte őket, majd vizet hozatott, megmosatta lábaikat, 
megvendégelte őket s utazásuk czélja felöl — a mire 
úgy is nagyon türelmetlenül vártak — tudakozódott. 
Ezek után a már jól ismerős midianita előlépett s 
előadta ezeket: „Jehovah prófétája ! Bálák a raoábi- 
ták királya ezt üzeni : „íme, nép jött ki Egyptomból 
és ime ellepte a földnek szinét és lakik én ellenemben. 
Most azért kérlek, jöjj el és átkozd meg én érettem 
e népet, mert erősebb nálamnál, talán erőt vehetek 
rajta, megverhetjük öt és kiűzhetem öt a földből, 
mert jól tudom, hogy a kit megáldasz meglészen 
áldva és a kit megátkozasz, átkozott lészen“ s átadta 
néki az ajándékokat.

De Bálám vissza retteut. Sebtében nem akart 
átkozni s a pénzt sem akarta elfogadni, tudván, hogy 
Jehovah megsemmisíthetné öt azonnal. Mint próféta 
ismerte Izráel történetét, ismerte az utakat, a me
lyeken járt a uép Jehovah védszárnyai alatt. Mit 
feleljen, habozott, de rövid idő múlva mégis válaszolt: 
„Háljatok itt ez éjjel és feleletet adok nektek, a mi
képen szóland nekem az Ur.u

Ez éj a követség életében egyike volt a leg
kellemetlenebb éjeknek. L’ditö álom meg sem érin
tette a szemüket, mert Bálám a szomszéd teremben 
térdre esett s egész éjen át imádkozva küzdött Izrael 
Istenével, s a követség ezt hallotta de nagy fájdal
mára nem értette.

„Jehovah, megszámlálhatlan seregek ura? Te
kints reám, porban fekvő szolgádra? Hallgasd meg 
kérésemet! Bálák a moábiták királya ajándékokat 
küldött nekem, nekem öregembernek. Mondjad, vagy 
adj jelt, menjek-e hozzá, tanácsadandó az ö szeren
csétlenségében? Te a moábiták teremtője is vagy. 
Avagy az ö megsemmisítése a te irgalmas akaratod? 
Vedd e népet is szárnyaid alá! Izrael már nagy szár
nyakkal bir. Hogyha le sem vágod ezeket, legalább 
ne engedd Moábot összetiporni! Menjek-e hozzá? ad
jak-e neki tanácsot, vagy amint ö mondja, átkozzam-e 
Izrael népét? mondjad!“

Bálám szive a pénzeu volt. Vilámraal repült 
volna teljesíteni Bálák akaratát, de Jehovah ha
talma kényszeritette őt a porba. Nem mert fölkelni. 
Sok küzdelem után meghallotta elvégre Jechovah 
szavát is. Elájult. S mikor magához tért, biztos volt 
benne, hogy Jehovah Izráel népét szereti s áldásai
val ezentúl is kisérendi.

Csalatkozva nyereségében s fáradtan annyi küz
dés után már hajnal hasadás előtt, bubarázdáva! a 
a képén oda ment a reá váró szövetséghez s kijelen

tette neki: „Menjetek honotokba vissza, Jehovah nem 
akarja, hogy menjek veletek!“

E szavakra lobbot vetett a szövetség arca; élet 
és halál színe váltakozott rajta. Majd kérték, hogy 
csak jöjjön velük, különféle Ígéretekkel kecsegtették: 
majd mentegetőztek, hogy több ajándékot nem hoz
tak, de ha akarja átveheti a tevéiket, szamaraikat és 
költségeiket is s hogy ők gyalogolnak.

„Mind hiába! Mondjátok uratoknak, hogy nem 
szabad mennem, de jó kivánataim hogy kisérendik 
öt!“ i-jzek után indultak haza felé.

(folytatása következik.)

IRODALOM.
(«inn Giacomo .Haurette Búcsúszava a pá

pához. Az olasz eredeti nyolczadik kiadásából for
dította Szabadi Bóla. Budapest, Hornyánszky V. 
könyvnyomdája 1‘JUO. 10*' lap- Ara öu fillér. Kap
ható Hornyánszky Viktor könyvkereskedésében. 
V. Akadémia utcza 4. sz

A fent jclzott mü igen érdekes olvasmány. 
Eiry katholikus plébános megtérésének történetét 
találjuk benne és szabadulását a pápa lelki rabi- 
gájából. Szükségünk van manapság ily müvekre 
is, a midőn hazánkba is magyar-német-tót nyelven 
egyaránt a reformátiót gyalázó iratok halmazát zú
dítja felénk az ultrumontán sajtó

Az ultramontán piszoktárakat nem utánozza 
a szerző, hanem a szontirásból és történelemből 
hozza elő érveit a pápás téveszmék és hamisítások 
ellen.

Különösen helyes és találó az ötödik rész, mely
nek czimo „Felelet nehány kérdésre, melyet római 
theológusok szoktak a protestánsokhoz intézni.“ 
— A római theologusok, nem akarván arról tudni, 
hogy a Protestantismus nem egyéb, mint az eredeti 
tiszta keresztyén vallás, nem szűnnek meg a pro
testánsoktól azt kérdezni ; Hol volt a ti vallástok 
Luther előtt ?

Ez, kedves olvasóra, ugyanaz a kérdés, me
lyet a bálványimádók intéztek a zsidókhoz: Hol 
volt a ti vallástok Abrahám előtt ?

A zsidók igy feleltek : Az igaz Istennek tisz
telete megrontatván sok évszázadokon át, helyette 
a bálványok tisztelete hatalmasodott el a világ 
nagy részén. Isten elküldte Abrahámot, hogy re
formálja a vallást, és ez visszahelyezte az Isten 
tiszteletét eredoti állapotába; és őzért, mondának 
a zsidók, Abrahámnak és családjának szükségkép-
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pen külön kellett válnia a bálványimádóktól. Es 
igy, jóllehet az általa végrehajtutt reformácziónak 
szükségképen újnak kellett lenni, mindazonáltal 
az ő vallása volt tulajdonképpen a régi vallás, épp 
oly régi, mint a Noéjé, Énoké és Ádámé,

Nos, hát azt felelem mindenkinek, a ki ezt a 
kérdést veti fel: Hol volt a ti vallástok Luther 
előtt, található volt néhány helyen, a hol a ke
resztyén vallás tisztább volt és más helyeken rom- 
lottabb. Néhány évszázadon át különösen mintegy 
bele volt fojtva a tévedések és visszaélések éjsza
kájába, melyek a reformáczió által szerencsére ki- 
küszöböltettek.

A mi vallásunk Luther előtt a Bibliában, az 
Uj-testamentomban volt, abban a könyvben, me- ; 
lyet Róma atyáink elől elrejtett, hogy az ő kedve 
szerint való vallással helyettesítse. Luther megta
lálta a Bibliát és eltelve azzal a bátorsággal, mely 
az égből való, megmutatta az embereknek ezt a 
Bibliát, mondván : „Atyámfiái, férfiak, imhol a 
vallása Mózesnek, Ábrahámnak, Dávidnak, a pró
fétáknak ; imhol a vallása az apostoloknak, vallása 
a Jézus Krisztusnak.“

Úgy hogy, jóllehet a reformáczio Luther ko
rában vette kezdetét, mégis a mi vallásunk épp oly 
régi, mint maga a keresztyénség, ha csak elvennék 
mind azt, mit a római egyház hozzá toldott a ke
resztyén hithez és az általa gyakorlatba bevitt újí
tásokat, a maradék a mi vallásunk lenne. Nos, 
senki se merné elvitatni, hogy semmi sincs abban, 
a mi nem a tiszta és a régi keresztyénség“.

A mü olcsósága, szép kivitele daczára, ajánlja 
annak buzgó terjesztését.

i
— J. Ambrozyus : Spafiteölná prtpraroa f fmrtt 

jaf freffana mlaöéfyo a 3t>ratr)ê o, taf tocfcm fefflétjo a 
nemocnctjo. Hotoé n>yt>ám IP 1900. Háflaöem >
etDanj. cirfetrmtbo Fniíjupecttvi 41b lap. Ára fűzve 2 
korona. Egyszerű kötésben 2 korona 50 fillér, fél- \ 
bőrben 2 korona 80 fillér.

Ambrozyus a múlt század első felében meg 
jelent müve uj csinos kiadásban jelent meg. „Ké- > 
szülés a halálra a mü czime. A keresztyén ember 
egész élete készülődés a halálra.“ Az első rész ut- > 
mutatást ad a bűnbánó töredelmes életre, míg a ' 
második rész a beteg és haldoklónak ad vigaszt. 
Minden egyes tanítás után ima következik és ez 
imák legszebb, legbensőbb régi imáink közül valók,

Ambrozyus nem a maga gondolatait adja elő. 
hanem Luther, Seriver, Arndt könyveiből kiszedte ] 
a gyöngyöket s azokat népies, egyszerű nyelven \ 
adja az olvasónak.

A müveit ev. közönség hajdanában buzgón l 
olvasta e müvet. 1778-ban kiadta Institoris Mossotzy í 
és akkor Árvamegye törvényszéki ülnökének. Am 
brozy Jánosnak ajánlotta. Ma bizonyára kevés

törvényszéki biró fogja olvasni, de hivő népünk 
ezrei áldással forgathatják e müvet.

Lelkészeinknek, tanítóinknak és az ev tót 
müveit közönségnek a legmelegebben ajánljuk e 
müvet, mely szívre ható mély imáival, bibliaszerü 
elmélkedéseivel igazi éleíforrás jó és rossz napok
ban. Hivő népünk lelki épsége, kegyessége meg
őrzésére használja ez igazi kincset.

A „Corvina“ nyomda igen szép kiállítást adott 
a műnek, mely megszerezhető a b. csabai evang. 
egyházi könyvkereskedésben.

— A. Biilow: Op til Herrens Bord. Kjöben- 
havn. Kirkelig Forening for den indre Mission 
i Danmark. 1900. 136 lap Ára 70 kr.

A dán belmissiói irány különös súlyt helyez 
a szentségekre. A fent jelzett mű az úrvacsoráról 
szól azon czélból, hogy a korfirmáltak meg ne fe
ledkezzenek a vett kegyelemről.

A mű beosztása a következő. 1. Konfirmáczió. 
Jelentősége. Kötelességek. Eredete. 2. Gyónás. Ere
dete és tartalma. A házi gyónás. Absolutio A mi 
általános gyónásunk. A gyónás lényeges része. 3. 
Az úrvacsora. Az úrvacsora szereztetése. Tartalma. 
Jelentősége. Luther felfogása. Az úrvacsora mint 
a megemlékezés és közösség vacsorája. Ki járuljon 
az úrvacsorához ? Milyen gyakran ? Szent szoká
sok. Tizenkét beszéd az úrvacsora alkalmával. 
E beszédek rövidek, az első fordítását itt közöljük.

„Simon, Jonának fia, szeretsz-e engemet ? 
(Ján. 21. 16.) Ily kérdést intézett Üdvözítőnk azon 
apostolához, a ki háromszor mélyen megszotnori- 
totta őt, megtagadva Urát azon az éjszakán, a mi
dőn Isten fiát elárulták és a bűnösök kezébe adták. 
Tudjuk, hogy a kishitű és félénk apostol, látva az 
Üdvözítő fájdalmas tekintetét, kiment a főpap kert
jéből és keservesen sirt. Eljött végre a nap, a me
lyen a feltámadt és megdicsőült Üdvözítő ismét 
találkozott elesett apostolával és ekkor az, a ki 
háromszor megtagadta urát, háromszor tett róla 
vallomást, midőn az Ur a szeretet ama mély kér
dését intézte hozzá: szeretsz-e engemet ? Emlé
keztek még, hogy Simon Péter könnyek között 
mondta utoljára : Uram, te mindeneket tudsz, te 
tudod, hogy szeretlek tégedet.

Kedves konfirmandusaim, kik ma először já
rultok szüléitekkel az Ur asztalához, tudjátok meg, 
hogy ugyan az a keresztre feszitett és feltámadt 
Üdvözítő az, a ki ma veletek találkozik. Oly nagy 
adomány az, melyet néktek az oltárnál ad, oly 
gazdag, mindazt felülmúló — a miért ti imádkozni 
és a mit megérteni képesek vagytok. De előbb a 
gyónásnál egy szivkérdést intéz hozzátok, azt kér
dezve : Simon, Jónának fia, szeretsz-e engemet? A 
„Simon Jóna“ név helyére tegyétek a saját neve
teket, melyet a szent keresztségnél nyertetek. Üd
vözítőnknek joga van ahhoz, hogy azt kérdezze
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tőletek: Simon Jonának fia, szeretsz© engemet ? 
Mert ő előbb szeretett titeket, mivel a világ alapí
tása előtt ki lettetek választva a Krisztusban, hogy 
vele együtt örökösei legyetek a menny dicsőségé
nek. 6  megkeresztelt és drágán megváltott titeket, 
hogy Istennek kedves gyermekei lehessetek és 
bünboesánatot nyerjetek. (3 vitt pásztorkarjain 
gyermekéveitekben mind e mai napig. <) elküldte 
szent angyalait, hogy őrizzenek titeket nem egy 
veszélyes órában. O adta nektek azon igét. mely 
üdvözíti lelketeket. Ő terítette fel a kegyelem ezen 
gazdag asztalát és adta azon dicső ígéretet, hogy 
a ki eszi az ő testét, issza az ő vérét, az örök éle
tet nyer és felmagasztalást azon utolsó napon. 
(Ján. fi, 64.)

" De^valjon becsülettel, igennel válaszolhatná
tok e azon kérdésre: szeretsz-é ongemet? Pedig 
igennel kell válaszolnotok az Ur kérdésére, még 
ha gyarló, még ha könnyekkel áztatott „igen“ is 
az, különben nem vagytok igazi urvaesorázók. Bár 
fiatalok vagytok, mégis tudatában vagytok annak, 
hogy bűnösök vagytok, hasonlóan ama példázatbeli 
szolgához, óriási a ti adósságtok az élő Istennek, és 
nincs mivel megfizetnetek néki. Hányszor vettétek 
észre a rósz vágyakat. Isten a ti lelkiismeretetek 
ben óvott, figyelmeztotett benneteket, de ti nem 
álltatok szilárdan, a bűn hatalmat nyert felettetek : 
mert a tiltott gyümölcs édes. Hányszor vettétek 
észre, kedves fiatal barátaim, hogy az Ur valamit 
kívánt tőletek, hogy érette cselekedjétck meg azt. 
pl. szolgálatot tegyetek szüléiteknek, és anyátok 
megbízásából ételt vigyetek valamelyik szegény 
betegnek, de nektek inkákb volt kedvetek barátai
tokkal játszani. Vagy szó volt arról, hogy meg
tagadjátok önmagatokat és megtakarított filléreitek
kel mozdítsátok elő Istennek országát, ti pedig a 
helyett haszontalan dolgokat vettetek, melyek nól-

, kül ellettetek volna. Heti kedvetlen, makacs választ 
adtatok és követtétek saját vágyaitokat. Lássátok: 
mindezzel megszomoritottátok a ti Istentoket és 
Üdvözítőtöket. Ha tudjuk mi a helyes és mégsem 
cselekedjük azt, úgy megtagadjuk őt; mert ő világos 
igéjében kijelentette akaratját, s nekünk a szerint 
kell cselekedni. Legyen az a ti gyónástok a mai 
napon, hogy alázatosan bevall játok bűneiteket előtte, 
a ki mindent lát, mindent megvizsgál Szóljatok 
hozzá ma, raidő i oltára előtt először térdeltek le : 
„Kedves Uram! szomorú az én szivem, hogy oly 
sokszor vétkeztem ellened. En oly sokszor volt
am rósz, makacs, önző és könnyelmű ! „Imádkoz
zatok bünbocsónatáért mindazon rosznak, amiro 
emlékeztet ma lelkiismerotetekben Istennek sze
lleme. Nyilatkozzék abban is a ti szeretetek 
Krisztus iránt, hogy vele szemben teljesen be
csületesek akartok lenni. Ha e komoly órában 
ama régi kérdését intézi hozzátok: szeretsz-e 
engemet? úgy akként kell neki válaszolnotok : Oh

Uram, én oly kevéssé szeretlek tégedet, oly sok- 
szor/mogszomoritottalak tégodot, te oly jó voltál 

jmfctíyomban s én oly rósz irányodban ! Igen legyetek 
\ teljes bizalommal,kedves gyermekek, üdvözítőtökkel 

szemben ; mert ő a ti igaz, hü barátotok.
Aki alázatosan beismeri bűneit az Ur előtt, 

az valósággal igenlő választ ad azon kérdésére: 
szereszt-é engemet? még akkor is, ha könnyek 
között történik ez „igen.“

A szeretetnek az Üdvözítő irányában abban kell 
nyilvánulnia, hogy mi hiszünk az ő igéjébon és hasz
náljuk a nekünk adott kegyelmet. Ma a kegyelem 
asztalánál nagy segítséget ad néktek, hogy har- 
czolhassátok a hitnek nemes harczát. K segítségre 
szükségtek lészen ; mert ma vándorlástoknak csak 
kezdetén vagytok és sok veszély, kisértéssel fogtok 
még találkozni, mielőtt utatok végére érkeztek.

Szoretsz-é engomet? Ily kérdést intéz hozzá 
tok Jézus, a midőn az élet kenyerére mutat, mely 
az oltáron áll. O válaszoljatok neki örömteljes, 
gyermeki igennel ! Vonuljatok a szeretet hálájával, 
hittel az ő igéjében oltára felé. 0  olyan nagyon 
akarja, hogy a piczinyke hit szivetekben erős, 
tartós hitté növekedjék, megállja az élet küzdelmét, 
s elnyerje az élet koronáját Ezért készítette ez 
ételt, melyhez csodálatos lelki megújulás van fűzve. 
Ez étellel erősitette régi harezosait két évezreden 
át, ezzel akar segitségtekre lenni nektek is, fiatal 
tanítványainak, a szent harezban.

Minél jobban ösmeritek meg a kegyelem for
rásait, minél gyakrabban járultok szent vacsorájához 
hálás gyermekként feltekintve Isten bárányára, a 
ki meghalt bűneitekért, annál erősebben fog hang 
zani egész előtetőteken keresztül azon vallomás : 
„Uram te mindeneket tudsz, te tudod, hogy szeretlek 
tégedet.“ Isten, Atyánk áldja mega Jézusért az első 
úrvacsorátokat. Azután pedig jussatok a kegyelem 
asztalához a mennyeknek országában. Amen.“

Hy szellemben van tartva a többi urvacsorai 
beszéd is.

— Hereczky S.: Kerosztyén hit- és erkölcs
tan. kiadás. Budapest Kókai Lajos. Ara 1 ko
rona.

— tíyöry Vilmos.: Dr. Luthor VI. kis kátéja.
5. kiadás, (átnézte Adorján Feroncz). Kókai Lajos 
1900. Ara 50 fillér.

Mig a Luther társaság átvenni akarja iskolai 
vallástani tankönyveink kiadását, addig Kókai 
szorgalmasan kiadja az eddig nála megjelentek, 
újabb kiadásait. Ezen két könyvecske is uj kiadás
ban jelent meg. Mindakottő a kerosztyén hit- és 
erkölcstant adja elő. Mi részünkről nem vagyunk 
a mellett, hogy ily kis dogmatikákat és ethikákat 
taníthassunk az iskolában. Sokkal helyesebb, ha 

> egyházunk egyik symbolikus könyvére támaszko
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dik. Azután nem teljes rendszer, hanem a hit | 
igazságok életteljes, minél szorosabban és szigo- <; 
rubban egyházunk tanának kidomboritását czélzó 
előadása itt a fő. Egyébként szívesen megjegyez- j 
ziik, hogy a szerző is a bibliaszerü és egyházias j 
irány1 követését tűzte ki czéljául, mert szerinte is | 
•csak igy lehet „az ingatagság s bizonytalanság“ 
veszélyét kikerülni. — Mig Bereczky könyve a 
középiskolák 4. osztálya számára készült, Györy 
káté magyalázatát a népiskolák számára irta Ezen 
kiadást Adorján, nyiregyházi vallástanár, nézte át. \ 
Az előbbi kiadásokból csak annyiban tér el, hogy 1 
a káté szövegét saját, az egyetemes gyűléstől e l
fogadott alakban s a szentirási helyeket a javított 
Károli fordítás szerint adja. Akik e két tanköny- 
vet eddig használták, úgyis ismerik. Azért bővebb 
ismertetésükbe nem kell bocsátkoznunk.

Dr. Albert Hauck: Kirchengeschichte Deutsch- | 
lands. Zweiter Theil 2. Hälfte; zweite Auflage. ’■ 
Leipzig J  C. Hinrichs’sche Buchhandlung 1900. ; 
<401—842. old.) Ara h —20 korona.

Olvasóink tán emlékeznek, hogy ezen nagy- ; 
szabású egyháztörténet második kiadásban meg
jelent első kötetét, majd múlt óv végén második J 
kötetének első felét már ismertettük és legmele- 
gebben ajánlottuk. A második kötet második felét 
mostan mutatjuk be olvasóinknak. Az folytatja 
és befejezi a frank birodalmi egyház történetét és \ 
egy ötödik könyvben tárgyalja a birodalmi egyház \ 
felbomlását. Mig a kötetnek első fele főleg Nagy 
Károly egyháztörténeti szereplésének és korának 
mesteri rajzát adta, kiterjeszkedve az irodalmi 
(Alkuin, susai Petrus, Paulus diakónus, Theodulf, 
Einhard stb.) egyházkormányzási, tanbeli (adopti- , 
anismus, képek liareza) viszonyokra és a missioi : 
tevékenységre, addig a második felének egyik leg
érdekesebb részét a pápaság emelkedése a világi < 
hatalom fölé képezi. Jámbor Lajos gyenge ural
kodása egyrészt, :mely a császári hatalom gyengi- 
tését és befolyása csökkentését eredményezte, amit j 
a birodalom felosztása még csak fokozott és öreg- í 
bitett, I. Miklós pápa erélyes és czéltudatos ural- 
kodás másrészt azon kimagasló részletek, melyek : 
bizonyára leginkább érdeklik az olvasót. Hogy az ;; 
egyháztörténetnek mily fontos részletével van itt 
dolgunk, megláthatjuk abból is, hogy Hauck I. 
Miklós pápa uralkodásának jelentőségét abban 
látja, hogy ő alatta befejeződött a pápaságnak fel 
szabaditása a világi hatalom túlsúlya alól, mely 
Nagy Károly halála után megkezdődött. Kortársai 
azt a benyomást nyelték ezen pápától, hogy a ki
rályok és fejedelmek fölött áll. Ő általa lett a biro
dalmi egyház pápás egyházzá. Hauck müvének 
jelen részlete tárgyalja még a szerzetesség viszo 
nyait Nagy Károly után, amelynek Jámbor Lajos 
tudvalevőleg kedvezett és melyet anianebeli Bene

dek szervezett s rendezett; továbbá ezen idő iro
dalmi viszonyait, azok hanyatlását és missioi tevé
kenységét (Ausgar és az éjszaki országok, a szlá
vok: Konstantin és Method.).

Végül egy utolsó fejézet összefoglalja az egy
háznak ezen időben kifejtett tevékenységének ered
ményeit. szól a prédikáczióról, a gyónásról, a ke
gyességről, a hitről, babonáról, a csodahitről, a szen
tek s ereklyék tiszteletéről a pogány hit s szoká
sok maradványairól, a bűn, halál s utolsó Ítélet, az 
ember érdemei és Krisztus személyére vonatkozó 
nézetekről. Mindehhez járulnak még függelékül a 
püspökök, kolostorok jegyzéke és az irodalom át
nézető és végül egy kimerítő tárgymutató és tar
talomjegyzék, mely a könyv használatát későbbi 
használat esetén igen megkönnyebbiti. De mindez 
csak a könyv külsejére és vázlatos tartalmára vo
natkozik. Ezen rövid ismertetés keretén belül azon
ban nem méltányolható és nem tüntethető fel a 
könyvnek belső értéke: előadásának tárgyilagossága, 
előkelősége,jellemzéseinek elevensége, hűsége, nyel
vének szépsége és elevensége. Jellemzésére hadd 
álljon itt csak néhány sor Loofs hallei tanárnak 
egy ismertetéséből, mely a Theol. Literaturzeitung- 
ban Hauck müvének 3. kötetéről megjelent. Áll 
az az előbb megjelent kötetekről is. Loofs osztatlan 
elismerése annál súlyosabban esik a mérlegbe, 
mert mutatja, hogyan kénytelen Hauck egyház- 
történetéről egy más pártállásu tudós is Ítélni. 
Szerinte Hauck ismerete és tudománya nemcsak 
az előtte dolgozók müvein, hanem a források sa
ját kimerítő ismeretén alapszik.

Ahol személyeket, hangulatokat, állapotokat 
rajzol, ott Hauck oly souverenitással rendelkezik 
az anyaggal, jellemző részletekkel és általános be
nyomásokkal, mint a festő a színekkel. Előadásá
nak legfőbb szépsége abban áll, hogy szerkezete 
egészben, elrendezése a részletekben az anyagban 
gyökerezik. Hauck szépen ir s még is tömören, 
pointtel és még sem mesterkélten. Érdekesek fényes 
jellemzései. Szóval Hauck egyháztörténete egy 
olyan mü, mely életteljes üdesége, gazdag tartalma 
s finom fejtegetései által a legkisebb részletekig 
megnyeri tetszésünket; egy olyan rem;kmü, amely - 
lyel szemben csak az irigységnek első és utolsó 
szava nem lesz a csodálatnak kifejezése.

I S K O L A .

— Az egyetemes egyház theologiai akadé
miájának igazgatója, dr. Masznyik Endre ott kiadáltal 
„évkönyv“ az idén borzasztóan sovány füzetke. Schneller 
igazgató korában sokkal tartalmasabbak voltak és



mégis csak értesítő néven jelentek meg, amint az ez 
idei füzet is csak egyszerű értesítő. Valamikor f ’se- 
csetka igazgatása korában jelentek volt meg mint 
évkönyvek. De akkor — legalább amint egy kezem
nél lévő példányból látszik — sok értékezést tartal
maztak és igy joggal viselhették az „évkönyv“ nevét. 
De most ily semmi tartalom mellett e név nem egyéb 
puszta üres henezegésnél, akár c-sak mint ama másik 
mely szerint az akadémia uj, az egyetemes gyűlés 
által jóváhagyandó szabályzata értelmében „fakultás“ 
volna (persze promoveálási joggal) — ámbár egy ta
nára sem bir theol. fakultáson nyert tudományos, 
gradussal.

Áz évkönyv egyedüli tartalma e „jelentésen“ ' 
kívül az igazgató gyászbeszédje Pukánszky sírja fe- ; 
lett. A jelentés szerint volt az intézetnek 3b beirat
kozott theologusa, kikből kettő kilépett. „Ebből lát
ható, hogy . . . „ma holnap megszűnik a theologus és 
káplánhiány.“ Mily szép eredmény ! Pukánszky halála 
után Hornyánszky lett ideiglenesen utódja. Az év vé
gén öt bízták meg Pukánszky tárgyainak előadásá
val. Homyánszkyban is tudós hebraistát nyertek, aki 
azonban a legliberálisabb theologia hive, s igy hatása 
nem igen lesz a theologus nemzedékre. A theol. nagy
bizottság gyűlésén egy tag meg is kérdezte, hogy nem 
csak philologus, hanem jó theologus-e is az uj tanár, 
akit tudvalevőleg „pectus facit“ — de ilyen kérdé
sekkel az ember ami egyházi theol. bizottságainkban 
siket fülekre talál. De bezzeg, ha szabályrendeleteket 
kell csinálni, nagyon akarnak azok szerint ügyelni a 
papok tiszta egyházi tan szerinti tanítása felett — - 
ami nagyon helyes is, de avval nem törődnek, hogy 
olyan tanárok tanitják-e a jövendő papokat, a kiktől 
ők az egyházi tiszta tant és a szent Írást szeretni, 
becsülni — és nemcsak ócsárolni tanulják. Pedig itt 
kellene kezdeni ezt a dicséretes munkát.

„Tanári fizetés, korpútlék és nyugdíj rendezése“ 
ezen értesítők állandó rovata. Hol lát az ember még 
ilyet? a  tanári fizetés és nyugdíj rendezése «meg
történt“. De azért még sem történt a megfelelő ál
lami intézetek tanáraival egyenlő mértékben. Nem 
elég, hogy négyszer akkora nyugdíjt kapnak, mint 
teljesen egyenlő qu&lificatióju papok ? Aztán a kor- ' 
pótlók rendezésére is volna szükséges. De hát „leiké- ( 
szeink sorsa épen olyan mostoha.“ De még mosto- ' 
hább. A tanárok irodalmilag szépen működnek. Bár
csak mind koly irányban tennék, hogy az egyházat > 
építsék (mint pld. Raffay fömunkájával.) prot. es- \ 
ték most is folynak, tovább élnek, mint az ember / 
gondolta volna. Az előadások és szemiáriumok rovata > 
elég gazdag munkásságról tanúskodik.

Itt látható, hogy Kovács Sándor, aki mindig ( 
(a Jó pásztoron is ?) theol. akad. tanárnak Írja magát, < 
bizony csak „az egyháztörténeti theologia magán
tanára." Azt hiszem fizetés dolgában ö maga is érzi > 
a kettő közti különbséget. És bizony-kinek erszényét |> 
ez nem is bántja, azt is mindig egy kissé kellemet- >

lenül érinti, ha ily illetéktelen szinezgetésekkel (pláne 
még nyomtatásban — mit az illető önmagáról ir) 
találkozik. Németországban még más sem nevezi a 
„privatdocent-“et „Professor“-nak, hát ö maga magát. 
Ott, a reálisabb értékek országában, ily nagyzás le- 
hehetetlen. Végül még feljegyezzük, hogy az évkönyv 
17. oldala szerint az alap és szakvizsgálatok ered
ménye egyenesen fényesnek mondatik, a 31. oldal 
szerint pedig az alapvizsgától megszökött kettő, a 
szakvizsgától nyolczból négy, tehát 50%.

KÜLFÖLD
— Ausztria Az áttérési mozgalom csendesen 

do szakadatlanul tart még mindig és mindinkább 
megszabadul politikai jellegétől s tisztin vallási 
lesz. Örvendetes, hogy a junius havában Prágában 
tartott ág. hitv. ev. supcrintendencziális gyűlés ko 
moly megfontolás és órákig tartó tárgyalás után 
egyhangúlag elhatározta, hogy az eddigi csehor
szági ngugati esperesség kiválik a cseh superinten- 
dencziából és külön „ág. hitv. evang: német super- 
inhmdeneziát“ képez

— Német birodalom. A keletázsiai expeditió 
katonáinak a konstanzi (Baden) Hirsch Károly-féle 
könyvkiadó üzlet 0 ezer vászonba kötött példányt 
bocsátott rendelkezésére az ismert Ilobermann- 
féle imádságos könyvekből; a China számára való 
korpskoinmando igen hálásan fogadta el az aján
dékot, mely mindenesetre többet ér a legénységnek, 
mint a fenséges császár kegyetlen búcsúbeszéde

Az ezidoi „nürnbergi ünnepi hétben“ (Nürn
berger Festwoche) többek közt Steinlein, ansbachi 
lelkész „y/ stólái? eltörléséről és eg g házi a dónál? 
behozataláról“ olvasott referátumot, melynek tar
talmát főbb pontjaiban a következőkben közöljük : 
Konstantin óta templomi adományozások legna
gyobb része a papok számára fordittatott. Az elvirai 
zsinat azonban már megtiltja, hogy a kereszte
lésért valamit elfogadjanak Az ötödik századtól 
kezdve a papok részére való önkéntes adakozások 
tűnnek fel. Az 1215 lateraui zsinat e tekintetben 
igen kétszínű határozatokat hozott, a mennyiben 
egyrészt megparancsolják, hogy a sakramentumok 
ingyen szolgáltassanak ki, másrészt megróvják 
azokat, a kik megsemmisíteni törökszenek ama 
„dicséretes szokást,“ hogy stólát fizetnek. Az evan
gélikus egyházban a papok anyagilag rosszabbul 
álltak, mint a roformáczió előttiek. Itt a stólarend
szer kifejlődésének három körülmény kedvezett : 
A gyülekezeti tagok bőkezűsége, az egyháznak
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szegénysége és az állások csekély jövedelme, végül 
pedig a lelkészeknek bizonyos kapzsisága, kik a 
dijakat emelni és megtartani törekedtek. Mint a 
stólarendszer legnagyobb árnyoldala emlittetett, 
hogy megnehezíti az eredményes lelkipásstorkodást 
és hogy a lelkészt azon kisértetbe hozza, hogy a 
szegénynyel máskép bánjon el mint a gazdaggal. 
A referens nem tartja helyesnek, hogy az egyes 
gyülekezetre bizassék a stólák megváltása, mint 
•azt Badenben tették, hanem általános egyházi adó
nak e czélra való segítségül vevését ajánlja. Az 
egyház önmegadóztatásával egyúttal az állam
mal szemben is nagyobb önállóságra tenne szert. 
(Hogy óhajtanák németországi testvéreink a mi 
autonómiánkat, melyet mi megint egy kis anyagi 
konczért feladni készülünk 1) Azon ellenvetésre, 
vajon mit használna a stólák eltörlése, hogyha 
azok más alakban, mint a jómódúak szeretet- 
adományai ismét visszatérnek, — azt jegyzi meg 
a Luthardische Kirchenzeitung egyik czikk írója, 
hogy egyházi törvényben meg lehet tiltani cau- 
salékért való bárminemű önkéntes adományok el
fogadását is. így az 1879-ben kelt szászweimari 
egyháztörvény idevágó paragraphussa azt mondja; 
„Megtiltatik a lelkészeknek és a többi egyház
tisztviselőknek, hogy kereszteléseknél és esketé- 
seknél pénzajándékot fogadjanak el.“ Braun- 
schweigban is visszautasitandók azon ajándékok, 
melyek bizonyos hivatalos cselekményekkel fölismer
hető összefüggésben állanak. Nassauban is meg
vitatott már 1818 ban, midőn a stólákat eltöröl
ték, hogy a lelkészek ajándékot fogadjanak el. Ha
sonlóképen Badenben is meg van tiltva az ajándé
kok elfogadása akár pénzben, akár naturáliákban. 
Igaz ugyan, hogy itt-ott eme törvények és rende
letek daczára is meg van a casualékért való tisz- 
teletdij fizetése, pl. némely nassaui városi gyüle
kezetekben, de másrészt az is tény, hogy ilyen 
szeretetadományok megszüntetése valóban megtör
tént, még külön tilalom nélkül is. így egy olden- 
burgi lelkész azt Írja : „Személyiségünk mutatja, 
hogy nem fogadnánk el semmit. Ezt tud,ák az 
emberek és nem adnak semmit.“ Másutt a lelké
szeknek ugyan kezdetben egynéhányszor vissza 
kellett valamit küldeni, de „most már felfogták az 
emberek.“

— Neuen-Dettelsauhoz junius 20-án 484 dia- 
konissa tartozott, a kik közül 401 Bajorországból, 
74 más német államból és 9 a külföldről szár
mazott.

— A bielefeldi intézetekről Bodelschwing lel
kész legújabb évi jelentésében azt Írja barátainak : 
„Szívből kérem, ne tessék minket könnyelmű adós- 
ságcsinálóknak tekinteni azért, mert évi jelentésünk
ből kitűnik hogy egy év alatt 690,539 márkával és

|> 2 fillérrel szaporodott adósságunk. Sohasem vagyunk
> azok: az adósságok nagyon is nyomják lelkünket,
- de még inkább betegeinknek Ínsége. Epileptikus 
) betegeinknek száma, kiket fel kellett vennünk,
, mert sehol a földön más menedékük nincsen, az

utolsó jelentés óta 157-tel növekedett. Mindnyájuk
ul nak uj lakást kellett szerezni. Ehhez jönnek még 

az építési költségek a két nagy intézetéit gyógyit- 
? hatlan és nehéz elmebetegek számára, számszerint 

120, kiket katholikus kolostorokból, hol eddig vol- 
; tak elhelyezve, kellett átvennünk, hogyha nem 
j akarjuk magunkat, mint oly sokszor, a katholikus 

egyház szeretetmunkássága által megszégyenittetni, 
— mindnyájan evangélikus betegek voltak. Azon
kívül közel 200 már felvett beteg számára uj he
lyiségeket kellett építenünk; igy kívánták a lég- 

) térre vonatkozó legújabb miniszteri rendeletek.
Jelenleg ily nehéz betegek számára való állami 

; és tartományi intézetek nem igen könnyen épit- 
! tetnek fejenként 4 ezer márkáért, már most tessék 
\ számítani: 157 és 120 +  200 =  477 X 4000. E sze

rint már senki sem fog olybá tekinteni, mint kik 
könnyelműen csinálnak adósságot. A megszaporo
dott betegek azonkívül arra is kényszeritettek, 
hogy uj, messze hegyvidékből jövő vízvezetéket 
építsünk és mi a legnehezebb volt: Wilhelmsdorf 
számára, melynek terjedelmes pusztaságait a múlt 
18 évben több mint 9 ezer szegény vándorló egé
szen fölásta már, uj otthont kellett keresnünk. A 
régi telepet többnyire már átadtuk az epileptikus 
földmivelőknek és a Vietingsmoorban majdnem 
1000 hektárt szereztünk meg körülbelül 160 ezer 
márkáért — az országút hontalanjai számára. 
Ennek alapján már most teljesen megfogják érteni 
megszaporodott adósságunkat.“

— A szászországi „Terein für kirchliche Kunst"
legújabban az 1899. évről szóló jelentését, bocsátotta 
közre, melyből megtudjuk, hogy az egyesület im
már 36 év óta áll fenn. A múlt évben 93 feladatot 
végzett, 36 ot az evang.-lutheránus országos kon- 

j szisztorium megbízásából és 57 et az érdekeltek 
felszólítása következtében. Az egyesület az osztrák 
evang. mozgalmat is pártolta, a mennyiben a cseh- 
országi Karbitz számára teljes tervezetet készített 
az építendő templomhoz. Az egyesületnek további 

; feladata abban áll, hogy benyújtott templomépitési 
■ terveket költség nélkül fölülvizsgáljon s esetleges 

változtatásokat javasoljon. A templomépületeken 
kívül az egyesület munkássága kiterjed imaházak, 
temető kápolnák és paplakok építésére is. A zwickaui 
superintendencziától azon érdekes indítás történt,

> hogy az anyagyülekezettől távol eső helységek 
I számára 300 ülőhelylel biró imaházak épittesenek,

a melyek azonban ne kerüljenek 10 ezer márkánál 
többe. Az elnökség meg is bízott egy építészt ezen 

$ feladat megoldásával, a ki azonban arra az ered-
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ményro jutott, hogy a mai árak mellett massiv s j 
egyébként is méltó imaház 300 ülőhelylyel nem 
állítható elő a nevezett összegért. Készített 3 ter
vezetet, melyeknek kivitele a teljes berendezéssel 
17 ezertől 23 ezer márkáig rúgna. Számos javasla 
tot adott az egyesület templomok újjáépítése és 
renoválása czéljából, valamint tanácsot szolgáltatott 
a templomokban való külömböző műemlékekre vo
natkozólag, fából való sírkeresztek megszerzésére 
stb. — Talán nálónk is hasznos volna ilyenféla 
egyesületnek munkássága, mely arra tanítaná gyü
lekezeteinket, hogy kevés és sokszor keservesen 
kiadott filléreikkel csakugyan megfelelő épületeket, 
szt edényeket stb.-két nyerjenek, mert bizony je
lenleg drága pénzért is igen sokszor nem csak 
izléstelon, az egyházi stílusnak meg nem felelő, 
de czéljuknak sem szolgáló, hamar tönkremenő 
dolgokat szereznek be.

— A szász királyi allami vasutak igazgatósága
a szeszes italokkal való visszaélés ellen a dresdai 
egyesület indítványára elrendelte, hogy a vasúti 
vendéglősök kötelesek a jövőben minden váróterem
ben egy üveg fris vizet több pohárral az utazó 
közönség számára való ingyen használatra kitenni. 
Nagyon érdemes rendelet, melyaek keresztülvite
lére remélhetőleg maga az utazó közönség vi
gyáz szigorúan.

J7 lutheri Gotteshasten összes bevétele az 
1899. évben 93.958 márka volt; nevezetesen : Ba
jorországban 14,598, Braunschweigban 1119, Elsass- 
ban 5574, Hamburgban 3127, Hannoverában 10,-493, 
Lanenburgban 465, Mecklenburgban 13,030, Olden
burgban 415, Kenusban 924, Szászországban 33,081. 
Schleswig-llolsteinban 3205 és Wűrttembergben 
4848 márka. Szászországban különösen az ausztriai 
ovang. mozgalom iráuti részvét szaporította az 
adományokat.

A lefolyt Guttenberg jubileum alkalmával azt ’ 
is összeállították, minő jelenleg a keresztyén ira
tok elterjedése Németországban. E szerint: 1. Ki- 
lencz né netbirodahni és három külföldi bibilatár- 
sulat a múlt évben 713,372 bibliát egészben vagy 
részben terjesztett el. 2. Minden héten a németbi
rodalomban körülbelül 220 ezer filléres prédiká 
cziót terjesztenek el (a berlini városi misszió maga s 
108 ezeret) 3. A halottak napján majdnem 1 mil
lió filléres prédikácziót terjesztenek, a melyeknek 
több mint felét borlini városi misszió adja ki. 4.
A Németbirodaloraban évenként körülbelül 04 kü- \ 
lönböző kalendárium jelenik keresztyén és haza- > 
fias tendencziával és összesen körülbelől 1 millió 24 J 
ezer 600 példányban nyertek elterjesztést (Deutscher 1 
Kaiserkalcnder 125 ezer példány, Kaiserswerther 
Christi. Volkskalender 100 ozer péld., Deutsche 
Volksbote (Szerkesztő: Evers Iksz) 100 ezer péld., 
Neuer Alig. Gustav-Adolf-Kalender 95 ozer péld., >

Kalender für deutsche Christenkinder 80 ozer péld., 
Daheim-Kalender 55 ezer péld., Hannov. Volkska 
lender 53 ezer péld stb.) 5. Körülbolül 195 evan
gélikus vasárnapi, egyházi és iskolai lap jelenik 
meg összoson 3.581,000 példányban, Der Nachbar : 
150 ozer péld., Der Sonntagsfreund (Berlini városi 
misszió) 75 ezer péld., Evang. Sonntagsblatt, Stutt
gart 120 ezer péld., Stuttgarter Christenbote 50 
ezer péld., Hannov. S mntagsblatt 40 ezer péld., 
Duisburger Sonntagsblatt 32 ezer példányban stb. 
A berlini Keresztyén Iratok Egyesületében meg
jelenő 32 különb, lap összesen körülbelül 800 ezer 
példányban adatik ki.

A Németbirodalom 56 millió lakója közül, kik 
közt 16 millió munkás van, biztositoa van 9 mil
lió betegség ellen, 17 millió baleset ellen, 13 millió 
munkaképtelenség és az aggkor szegénysége ellen. 
„Ezzel óriási szocziális mii alkottatott. Sok ozer 
esik évenként a modern üzem veszélyeinek áldo
zatul, százezrek idő előtt lesznek munkaképtelenek 
a léiért való küzdelemben, milliók veszítik el be
tegség következtében bizonyos időre munkaerejüket. 
Azelőtt ilyen esetek elmnradhatlan következménye 
szükség és ínség volt, szegényes alamizsna ritkán 
akadályozhatta meg a gazdasági tönkremenést, most 
a munkások biztosítása kellően gondoskodik az 
illetőkről.4 40 millió esetben nyertek személyek 
ilyen kárpótlást 1885-től 1900. január l i g  összesen 
2413 millió márkban. Közel egy milliót fizetnek 
kárpótlásul jelenleg minden napon évenként több 
mint 4 millió munkás embernek. Ebből évenként 
150 millió márka esik 3* '* millió betegre, 85 millió 
márka közel 7a millió balesettől értekre és 80 mil
lión felül kap 520 ezer munkaképtelen és elaggott- 
Az intézmény fennállásának 15-ik évében a mun
kások 1164 millió márkát, a vállalkozók 1099 mil
lió márkát, a birodalom 150 millió márkát fizettek, 
a munhdsoh tehát egy milliárd márhtini többet 
kaptak, mint a menngioel ők járultak a kárpót
lásokhoz. — Az „Arbeiterfround“ szerint 1900 év 
első felében a Németbirodalomban munkaadók és 
részvénytársaságok alkalmazottjaik és munkásaik 
számára és közhasznú czélokra, valamint magá
nosok a vagyontalan néposztályok javára 31.187,705 
márkát fordítottak és tettek le rendkioiili alapít
ványokban.

Az „Eoangel. tíundu 13 egyetemes gyűlése 
Halberstadtban tartatik meg f. é. október hava 
1—4 ig. Az ünnepi beszédet októben 2-án Vieregge, 
magdeburgi gen.-sup. tartja. Ugyanaznap este 8 
órakor két előadás lesz: az elsőt tartja Meyer 
zwickaui superintendens „Die evang. Landeskirche 
und die neuen evang. Gemeinden in Oesterreich“, 
a másodikat Kosegger Péter, az ismert osztrák, 
költő „Die religiöse Bewegung in den oesterreichi- 
schen Alpenlandern“ ez. alatt. Az október 3-án tar
tandó főgyülésen Sell, bonni theol. tanár referál
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„A protestantismus vesztesége és nyeresége a szá- 
zadfordulatnáP.

— Angliában az első nőprédikátort vezették 
nem régen hivatalába Brotherton (Jorkshire) váro
sának egyik szabad egyházában Brawn J. M. 
asszonyság 49 éves és mint külömböző comiteé-k 
és vasárnapi iskolák vezetője többoldalú tapaszta
latokat szerezhetett magának. Hogy mennyiben ta 
nulmányozta a theologiát, nem emlittetik. Az „ame- 
rikanismusu tehát ez irányban is terjed már Euró
pában; vájjon minálunk mikor ér el hasonló si
kert mint Angliában? Vannak, a kik már évek 
óta nehezen várják ez időt.

Fájdalmalmas és elszomorító benyomást tesz 
ama imádság, melyet Margit, az özvegy olasz ki
rályné meggyilkolt férjének, Humbert királynak 
emlékére szerkesztett és melynek terjesztéséért és 
ajánlásáért a crernonai püspököt kérte fel, hogy 
az egész olasz nép imádkozhossa mint „rózsafüzé- 
rés áhitatosságot“ királyának emlékére. Ez imád
ság ismét világosan mutatja, mily kevés igazi vi
gaszt nyújthat a róm. hit oly súlyos bajban, mint 
a mely a szerencsétlen királynét érte, és hogy a 
megigazulás gondolata, a melyben a róm. kath. 
egyház neveli tagjait, mindent áthat, úgy hogy a 
megholtnak érdemei a reménység egyedüli alapja, 
a melyhez az özvegy gyászoló szive ragaszkodik. 
Az imádság a katholikusoknál szokásos rózsafü 
zérbe, melyek az Ave Maria, a Credo, a Pater 
Noster és a De Profundis-ból áll, különböző ké
relmeket fon be, melyekben a megholtnak kitűnő
sége állittatik oda mint indító ok az isteni kegye
lemre, a következő képen hangzik; Ima. I. Hum
bert király, uram és szívből szeretett férjem em
lékére. Rózsafüzér. Credo, Pater Noster, De Pro
fundis. — Mert mindenki iránt irgalmas volt, a te 
parancsolatod szerint, óh Urunk, légy te is irgal
mas neki és adj neki békét! Tiz Ave Maria, Pa
ter, De Profundis. — Mert sohasem akart mást 
mint igazságot, légy kegyelmes iránta, oh Urunk: 
— Tiz Ave Mária stb. — Mert mindenkor és min
denkinek megbocsátott, bocsásd meg neki azon hi
bákat, melyek elválaszthatatlanok az emberi ter
mészettől, oh Urunk! — Tiz Ave Maria stb. — 
Mert szerette népét és csak egy gondolata volt: a 
haza java, nyisd ki neki a mennybeli hazának ka
puit, oh Urunk ! — Ave Maria stb. — Mert jó volt 
utolsó leheletéig és jóságának esett áldozatául, 
nyújtsd neki a vértanuk koronáját, óh Urunk! — 
Tiz Ave Maria, Pater, de profundis. Ima: Oh 
Urunk! Jót cselekedett ezen világban, nem táp
lált gyűlöletet senki iránt, mindig megbocsátott 
azoknak, kik gonoszt tettek ellene, életet köteles
ségéért és a haza javáért áldozta fel, utolsó lehel
téig igyekezett azon, hogy misszióját betöltse. Ezen 
tiszta véréért, mely három sebből folyt, a jóság

> és az igazság cselekedeteiért, melyeket életében 
í végzett, fogadd, oh irgalmas és igazságos Ur, öledbe 

és adjad néki az örök jutalm at! — Sfabad Mater, 
De Profundis.“

Milyen más szellem, szói a tavasszal elhunyt 
\ Miklós Frigyes Péter, oldenburgi nagyherczeg. 

megválasztotta sírfeliratából: Itt nyugszik M. Fr. 
Péter, oldenburgi nagyherczeg . . Lukács ev. 18 v. 
13 és 1 „A publikánus pedig távol állván, nem 
akarja vala szemeit is az égre felemelni, hanem 
veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas 
nékem bűnösnek ! Mondom néktek, alájőve ez az 
ő házához megigazittatva, inkább hogy nem amaz: 
mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik 
és a ki megalázza magát fe’magasztalíatik.“

BELFÖLD.
—- A csanád csongrádi esperesség augusztus 

7-én tartotta évi rendes közgyűlését Szegeden. Reg_ 
I gél 8 órakor az egyházak küldöttei a szegedi hívekkel 

a templomban gyámintézeti isteni tiszteletre gyűltek 
össze, hol is C h o v a n Viktor ambróziáivi lelkész 
szónokolt épületesen Mat. ev. 5, 7. alapján a tétel 
felett: Boldogok az irgalmasok, mert érzik, hogy Is
tentől erednek, látják, hogy minden útjaik Istenhez 
vezetnek, mert tudják, hogy örökké Istennel lenetnek.

A közgyűlést H á s z A. egyházmegyei felügyelő 
nyitotta meg lendületes szavakkal, a közgyűlés örö
mének adva kifejezést azon alkalomból, hogy a Bánya
kerület érdemes világi elnökét Z s i l i n s z k y  Mihályt 
üdvözölhetjük sorainkban.

P e t r o v i c s  Soma esperes terjedelmes évi je
lentésének felolvasása után illustris vendégünk emelt 
szót. Jól esett lelkének látni, hogy e közgyűlésen 
mindazon kérdések felkaroltatnak, melyek az egész 
ev. egyházat érdeklik Isten áldását kéri a közgyű
lésre s annak tagjaira.

Kegyeletes szívvel ujitja meg a közgyűlés azo
kat az érdemeket, melyeket a régi békési egyház

ig megye utolsó esperese, néhai A c h i m  Adám a köz
egyház szolgálatában kifejtett hosszú, áldásos műkö
désével szerzett magának és nevének maradandó em
léket állított; meghatva adózott ugyancsak dr. Dr a s -  

j k ó c z y Pál egyházm. világi főjegyző és S u 1 c z 
Endre törvényszéki biró emlékének.

Vita nélkül elfogadtatott az e g y h á z m e g  y'e i 
) e l n ö k s é g  e g y h á z l á t o g a t á s á r ó l  s z ó l ó  

s z a b á l y r e n d e l e t ,  úgy amint azt a szentesi 
papiórtekezlet gyökeresen uj alakba öntötte, törülve 
belőle mindazt, a mi által az egyházlátogatás az 
egyház tisztviselőinek zaklatásszerü nyomon követé- 

j sóvó fejlődhetnek.
A c u r a  p a s t o r á l i s  kérdésében az egy- 

\ házm. papiórtekezlet inditványáhot képest C z i n-



k o t a z k y Márton egyházul. főjegyző alkalmi dol
gozatot, mint feldolgozásra alkalmas anyagot egész 
terjedelmében a kerület áltál kiküldött bizottsághoz 
terjeszti fel a közgyűlés.

A tiszai egyházkerület megjelent nj n é v t á r a  
S z o l n o k i  m i s s i o  czira alatt 88 polit, községet 
szakit ki Jász-Nagy-Kún-Szolnok megyéből. Minthogy 
a missio létesitése csak javíthat a helyzeten s az 
anectált részeket senki nem reklamálja: a közgyű
lés csak azokat a községeket jelöli meg, a melyek 
továbbra is T i s z a f ö 1 d v á r h o z tartozandnak.

A s e g é l y e g y l e t  a l a p s z a b á l y a i b a  
beillesztett pótlások értelmében a 8 évig hátrálékos 
rendes tagok törül hőtöknek, a 30 évig fizető azon 
tagok, a kik sem özvegyet, sem árvát nem hagynak 
maguk után, kivételesen évi- vagy egyszersminden- 
korra adott segélyre ajánlhatóknak mondatnak ki.

P i t v a r o s  iskoláinak államosítására megtette 
az első lépéseket. A hívek állami adójuk 30%-jét fi
zetik eddig is iskola fentartó . dó czimén ; az egy
házi adó is ugyan annyi terhet ró rájuk. Az egyház 
elemi iskoláit eddigi berendezéssel sem birja már 
fentartani, annál kevésbé tovább fejleszteni.

Iskoláival együtt az azokhoz kötött ingatlano
kat, tanítói lakokat, telkeket, kerteket, tanítói szántó
föld illetményeket, az utóbbiakat a rajtok lévő örök 
váltsági teherrel együtt az állalmiak adja át; kívánja 
ennek ellenében, hogy a leendő iskolaszék elnöke 
mindig a helyb. ev. lelkész legyen ; a tanítók ev. val- 
lásuak legyenek ; a vallásoktatás a tanulók auyanj’el- 
vén történjék, a vallásoktatás teljesen az egyház 
gondját képezze ; a vallásoktatás és kántordijazás 
céljaira, az egyház eddigi tanítóinak pénzbeli és ter
ménybeli fizetéseit tartja fenn a maga részére.

Az egyház a legfőbb feltételeit — ugylátszik — 
a minisztérium hallgatólag elfogadja ; a mit el nem 
fogad, főleg az, hogy a vallásoktatás a tanulók anya- 
nyelvén történjék. Esperes azonban kéri, hogy kellő 
felvilágosítás s újabb telterjesztés mellett az egyház- 
község által kívánt e feltétel elutaztatni nem fog 
Az idézett 1868. évi XLIV. t.-cz. 17. §. ilyen kikö
tést nem is kontemplál.

A közgyűlés délben véget ért. Délután egyhá
ziak és világiak szinte az utolsóig vasúton Horgosra 
rándultak ki kerületi felügyelő ur ö méltósága szép 
birtokára s töltöttek ott feledhetlen kedves emlékű 
órákat. — ,

— A bánáti esperességi közgyűlés e hó 23-áu 
tartatott Temesvárott. Ez alkalommal az esperesség 
iker-elnöksége Kramár Béla esperes é» báró Ambrózy 
B. esperességi felügyelő hivataloskodásuk 25 éves 
jubileumát ünnepelték. Báró v̂mbrózy BXJU koronát 
adott az esperességi özvegy árva intózet céljaira 
Legszebb ékessége volt e közgyűlésnek a benne meg
nyilatkozó testvéries egyetértés. Az összes espereségi 
tisztviselők egyhangúlag újból megválasztattak.

Az egyház látogatási szabályrendeletet az espe

resség elvetette, a  Majba-féle javaslatot a tanköny- 
, vek kiadására vonatkozólag elfogadta és helyeselte 

az esperesség. Bizony ideje volna már, hogy ez életre
való javaslat ne csak elfogadtassák, hanem az élet
ben meg is valósittassék.

— Adományok. Gróf Andrássy Dénes a monoki
fiókegyháznak 2000 koronát adott. Az adomány an
nál becsesebb, mert kath. föur nemes szivüségéröl tesz 
bizonyságot. Föuraink mindnyáján nem eveznek a vak
buzgó Zichj'ek hajójában — Benkár Dénes egyházfelü- 
gyelö a váezi ev. egyháznak 600U koronát hagyott vég- 
rendeletileg. Ez adomány nagy segítségére van a rom. 
városban nemes missziót teljesítő kisded ev. egyház
nak. — Csemez Miklós nyug. tanár felállítandó ev. 
tanítóképzőre 41,1 DD koronát adott. E netneslelkü 
szerény férfiú ömnegr.agadással megtakarított filléreit 
mind uz egyház céljaira adományozza. — Ivánka 
Zsigmond az Ipolyságon felállítandó templomra 1000 
koronát adott. —

— Ifj. gróf Zichy János beszédjét, melyet a 
kathoiikus nagy gyűlésen mondott, mely telve volt 
sértő passusokkal a magyarhoni protestantismusra, a 
fővárosi politikai lapok kevéssé méltatták. A „Ma
gyar Szó* elitélte de csak a liberalismus szokott 
frázisaival. Annyira jutottunk már, hogy az ily ot
romba kirohanás feltűnést sem kelt. A N igy-Szeben- 
ben megjelenő „Siebenbürgisch-Deutsches Tagblat“ 
aug. 23, 24. napjain közlött vezórczikkeiben, melyek
nek cziine „Konfessioneller Hochmuth14 alapos okta
tást ad a vallási sportban utazó gróf urnák:

Zichy tudvalevőleg úgy jellemezte a róm. kath. 
egyházat, mint az egyedüli államalkotó és államfenn
tartó erőt. Erre nézve a nevezett lap azt mondja 
„Zichy történeti fejtegetéseinek logikája gyenge lá
bon áll. Szent István korában mindenesetre nagy ér
demei vannak a kathoiikus egyháznak a magyar ki
rályság megalapításában és az európai kultúra meg
erősítésében hazánkban. De az a kérdés, hol vannak 
igaz követői azon régi kathoiikus keresztyénségnek, 
váljon a mai katholicizmus dicsekedethetik-e az 1000 
óv előtti kathoiicizmus kulturtényeivel, váljon a Pro
testantismus, a mely keletkezését az egy házj a vitás
nak köszöni, nem őrizte-e meg jobban azon kultur 
szellemet, a mely akkor hatékony volt. Nézetünk sze
rint az út a régi, meg nem oszlott katholicismustól 
a protestautismusig a fejlődés s nem a hanyatlás utja.u

Majd ekként folytatja: „A magyar történelem 
szempontjából is nem egy kritikus észrevételt tehe
tünk a magyar katholicizmus államfentartó erejére 
vonatkozólag. Gondolhatunk például azon vallásos 
harezokra, melyeket Magyarország a 17. században 
átélt. Ki volt azok okozója? Nem más, mint az ak
kori katholicizmus fanatikus vallásbuzgalma, a mely 
tűzzel és karddal, akasztófával és gályával a refor- 
mácziót ki akarta irtani e hazában. Egy vallástársu
lat állam fenntartó erejére ferde világosságot vet, ha



128

az sok évtizeden át véres polgárháborúk okozója. 
Történelmi igazságtalanság nélkül mondhatjuk, hogy 
az akkori katholicizmus, amennyiben harczias volt és 
erőszakos eszközökkel az ellen reformácziót megin- 
ditotta, inkább romboló, mint fenntartó elem volt az 
államéletben.“

Az alkotmányt, szemben a bécsi udvarral, a pro
testánsok védték. Ha az a hires államfenntartó elem, 
a római kath. egyház, egyedüli lett volna e hazában 
— aligha nem, ma még rosszabb helyzetben volnánk 
mint Csehország (szerk.)

A kath. állam fenntartó erejét alapelemeire szét 
szedi a második cikk. Kimutatja, hogy a prot. álla
mok nem állanak gyengébb alapon, mint a róm. kath. 
államok. Az anarkisták szülő hazája ép a róm. kath. 
államokban keresendő.

igen helyesnek tartjuk, ha a politikai sajtó ko
moly, objectiv szellemben foglalkozik az ily grófi 
túlzásokkal, De napi lapjaink legnagyobb része két 
táborra oszlik t. i. ultramontán és szabad kőműves 
táborra. Az első mögött áll a róm. kath. pénzhata
lom, a másik mögött a börze és internacionális zsi
dóság.

A nemzetiségi sajtóban egyedül a szászok lapja 
van tekintettel a protestantismusra — mig a többi 
nagyon is kirnéli a néhány plébános előfizetőt és fél 
a szakadástól. A történelem elég tanúságot szolgál
tat arra, hogy az ultramontanismussal politikai téren 
sem lehet egy lépést sem együtt menni. Együtt menni 
vele még politikai téren is annyit jelent, mint elfo
gadni vallási elveit, alávetni magát vallási nagyzó, : 
pöífeszkedő, másokat semmibe vevő, üres, vak íelfu- ) 
valkodottságának. —

— Felhívás bold. Pukánszky Béla theol. akad. - 
tanár barátaihoz és tanítványaihoz,

Pukánszky Béla, theol. akad. tanár hosszas be- \ 
tegeskedés után 1899. okt. 80-án elköltözött közülünk. ] 
Bövid volt a pálya, a mit megfutott, de valódi ér
demekben gazdag. Lelkiismeretes, dolgos, széles látású 
tudós, nemes szivü barát, melegen érző, erős hitü 
keresztyén dőlt ki vele a sorból, a melynek nem 
volt nála hivatóttabb harczosa. Vagyontalanul halt el 
s két neveletlen apátlan-anyátlan árva maradt utána. 
Csekély örökségük alig elégséges arra, hogy nevelésük 
költségeit csak részben is fedezze.

A sir, melyben fáradt, elgyötört porrósze pihen; 
máig jeltelenül áll, pedig annak a halomnak nem 
szabad jeltelenül maradni. Barátainak, tanítványainak 
kegyelete nem engedi, hogy emlék nélkül maradjon. 
Bizalommal kérjük azokat, a kik a boldogult lelke 
tűzhelyénél fényt és meleget találtak, támogassák 
adományaikkal e kegyeletes szándékot. Ne legyen 
ez emlék fényes, — legyen egyszerű, mint ő maga, — 
de emlék nélkül e sir nem maradhat. A ki többet 
adhat, ad többet, a kitől csak fillér telik, ad fillért,) 
csak jó szívvel adja !

Az adományok gyűjtését Kovács Sándor theol 
Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában

akad. tanár, az árvák gyámja (Pozsony, Konvent u. 13., 
I vállalta magára, a ki a gyűjtés befejezte után az 

adakozóknak részletesen elszámol,
Budapest, 1900. Több tanítvány.
Jelen felhívást melegen ajánljuk az érdeklődők, 

az elhunytnak barátai, iskolatársai figyelmébe.
Szerkesz tő.

S zerk esztő i üzenetek.
Ny. K A. D Konzisztoriumi Ítéleteket, mig azok befeje- 

\ zetlenek t. i. mig a legfelsőbb forum nem mondta ki az utolsó 
szót, nem tárgyalhatunk. Belátjuk, mily káros az az egyházi 
életre, ha egyháziatlan elemek megtűretnek az egyház szolgálatá
ban. De a bíróság csak positiv tények felett Ítélhet s azt semmi
kép sem szabad befolyásolni. Büntetni kellene azokat, kik szaba
dulni akarva rósz munkatársaktól, azoknak a valóságnak meg nem 

• felelő bizonyítványt állítanak ki.
A. M. Sz. Bocsánat, hogy oly késő referálok a beküldött 

füzetről- Nálunk sok a „missio" és „missioi lelkész", de azok mű
ködéséről vajmi keveset hallunk.

Pályázat.
A b csabai ág. h. e '\ egyház

két te t-magyar tannyelvű tanyai tanítói állásra
pályázatot hirdet.

A tanító javadalma: 700 korona, az egyház 
pénztárából előleges havi részletekben fizetve. Min
den tanulótól 2 korona tandíj (140 korona). Minden 
ismétlő iskolába járó növendék után 2 korona az 
egyház pénztárából fizetve (50—100 korona). Két 
szobából álló lakás. A választás egy próba évre 
történik. A tanitó vasárnaponként istenlisztiszte- 
letet vezet tót nyelven.

Pályázati kérvények szeptember 7-ig alólirott- 
hoz küldendők.

Békés-Csaba. 1900. augusztus 30.
Szeberényi Lajos Zs,

ig azga tó - le lkész .

A Luther-Társaság könyvkiadó hivatalában
a következő müvek kaphatók:

B ib lia i tö r té n e te k , képekkel, irta: Bereczky 
Sándor. III. kiadás. Ara kötve . . .  80 fillér

Í0r. L u th er  jWárton k i s k á t é j a ,  Luther arcz- 
képével. A r a ............................  . 1 0  fillér.

Ily olcsó árban s amellett oly szép kivitellel
a káté seholsem kapható.
V á lta n o k , azaz egyházunk főbb tanainak rövid 

ismertetése, különös tekintettel más felekezetek
tanaira. Ara . . ........................4 fillér.
100 példány . . . . . . . . .  3 korona.

Tanítási sejédkönyvek :
L u th er  JVÍárton é le te , irta Szeberényi Lajos

 ̂II. kiadás. Képekkel. Á r a ...................40 fillér.
Á g o s ta i h itv a llá s , fordította Paulik János. II. 

kiadás. Képekkel. Ára . . . . .  50 fillér.
Lelkészek és tan ító k  20% rabattot kapnak.

A rendelésaket kérem czimemre (Budapest,.
Vil. Rottenbiller-utcza 12.) küldeni.

Majba V ilm os,
vallásfanár.

ékés-Csabán, Fő-tér, volt Michnay-féle ház.
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Felekezeti harcz.
Amióta a szerencsétlen egyházpolitikai tör

vények életbe léptek, felekezeti harcz dúl e sok 
megpróbáltatáson átment országban. E törvé
nyek eloharczosai azt hirdették, hogy a fele- 
kezetközi békének ez az egyedüli módja és 
lehetősége. Ali panaszkodtunk, a római egyház 
nem akart engedelmeskedni a törvénynek. Az 
állam méltóságának, tekintélyének megfelelő 
dolog lett volna a törvénynek érvényt szerezni, 
annak áthágóit megbüntetni. Ez utóbbira a 
növekedő ultramontán áram folytán képtelen 
volt az állam. A törvényt megváltoztatták, 
s hogy az állam ez eljárása némileg igazolást 
nyerjen, behozták a kötelező polgári házas
ságot.

A manőver ügyes volt. Evangélikus fel
ügyelők és püspökök is harcz vonalba álltak a 
„liberális javaslatokért“ Egyik püspökünk fél- 
holtan bevitette magát a főrendiház ülésére, 
hogy elmondhassa az „igent“, — melytől az 
egyház üdve függött. Sohasem volt szánalma
sabb képe egyházunknak, mint e harczok alatt. 
Senki sem védte, senki sem küzdött az egyház 
érdekében. A római kath. klérus nemesen küz
dött, s magával vitte a győzelmi zászlót: az 
1868 évi 53. t.-cz. lerombolását.

Egy idő óta folyton azt halljuk hangoz
tatni: nem kell „felekezeti harcz“, —• bűnt kö
vet el, a ki a felekezeti harczot éleszti, ébreszti. 
A szeretet nevében szüntessük meg a harczot.

Szó sincs róla, a felekezeti harcz, melyben 
a legerősebb szenvedélyek sorompóba lépnek, 
nem kedves dolog — s mint minden harcz, 
nem lehet ez sem óriási kár, szenvedések, el
esettek és sebesültek nélkül.

R -C saba, 1900. S zep tem ber 30.

De hiába jajveszékelünk, hiába kárhoztat
juk a harczot, a mikor a harcz megindult, s azt 
feltartóztatni nincs módunkban Ilyenkor köte
lességünk kiállni a síkra, s mindent koczkára 
téve küzdeni, küzdeni mind «addig, a mig be
csületes békét nem köthetünk, a mig tűzhe
lyeink és oltáraink biztosítva nincsenek. A 
harcz mindég veszedelemmel jár. Lehet, hogy 
eltörülnek a föld sziliéről, hogy megsemmisí
tenek, de kötelességünket inegtéve, mind ez 
mit sem árt, hivatásunkat betöltöttük.

- A felekezeti harcz keletkezése nem mi 
bennünk keresendő, hanem az egyházpolitikai 
törvényekben, melyek a vegyes házasságok 
gyermekeinek vallásáról szóló törvényt eltö- 
rültÓK és megengedik az uj házasoknai<, hogy 
gyermekeik vallásáról a házasság megkötése 
előtt rendelkezzenek. Évtizedeken át folyt a 
harcz, míg az előző bölcs törvényt megalkot
ták, — mely törvényre egy oly országban, hol 
a róm kath egyház mellett más keresztyén 
egyházak is vannak, múlhatatlan szükség van 

Azelőtt, mig az új törvény életbe nem lé
pett, a róm. kath. templomokban hirdették a 
vegyes párokat is. Megpróbálták a reversális 
kérést, de nem nagy sikerrel Mihelyt az új 
törvények életbe léptek, megkezdődött a harcz. 
Többé vegyes párokat róm kath templomban 
nem hirdetnek, ha előbb a jegyesek a politikai 
hatóság előtt meg nem egyeznek születendő 
gyermekeik vallására nézve a róm. kath. egy
ház javára. Ok kiszimatolják — és ebben nagy 
előnyükre van a fülbegyónás. hogy hol van 
házasság készülőben. Kioktatják a róm. kath. 
félt, hogy miként kell eljárni, hogy miként kell 
esetieg az utolsó perezbon kierőszakolni a re- 
versáliKt. Mily ádáz és bizonyos tekintetben a
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szemérmet sértő az ily eljárás, a midőn a je
gyesek ostromnak vannak kitéve születendő 
gyermekeiket illetőleg. De a harcz megkezdő
dött nem csak a házasságra lépni szándékozó 
jegyesek körül, hanem a vegyes házasságok
nál általában.

A meggyőződés erejével nem bír hatni a 
róm. kath. egyház hazánkban. A házasságok 
voltak már az elmúlt század óta az ostrom 
czélok. Az állam, melyre nézve nem kívánatos 
a felekezefcközi harcz elmérgesedése a letűnő 
század második telében, legalább mérsékelte 
az 1868. 53. t.-cz által e harczot. De a leg
újabb törvény, mely a vegyes házasságok gyer
mekeinek vallásáról szól. megeresztette a zsi
lipet, lehetővé tette, sőt sanctionálja a lélek- 
halászatot.

Ha tehát ma a liberális korszak férfiai 
sajnálkoznak a felekezeti harcz felett — ne 
vessenek másra követ, hanem önmagukra, hogy 
oly rövidlátóak voltak és az örökös harcznak 
tüzét meggyujtották.

A felekezeti harczot előmozditja az a po
litikai párt, mely magát néppártnak nevezi, de 
melynek helyesebb neve róm. kath. néppárt. Ez 
a párt sem keletkezett volna, ha a liberaliz
mus honmentőként nem állitja fel az egyház- 
politikai törvényeket. A nép konservativ nem 
csak a róm. kath., hanem az ev egyházban 
is. Az egyházpolitikai törvényekkel elégedetlen 
— és ha uj pénzbeli terheket nem is rónak 
azok reá, úgy időben nagy a vesztesége és sok 
zaklatásnak van kitéve. A róm. kath. egyház 
politikailag is szervezi népét. Eddig elérte azt, 
hogy egy a lélekhalászatot akadályozó törvény 
eltörültetett — hátha, politikai akcióval még 
más előnyöket is kivívhat? Ez lelkesíti a róm. 
kath. néppártot és összes pártfogóit.

A harcz folyik az egész vonalon. Ezzel 
szemben mi mit teszünk? Lehetetlenné tesszük 
az egyházfegyelem alkalmazását a hamisan 
értelmezett „szeretet“ nevében.

A harcz folyik és mi sorainkban megtűr
jük az árulókat, — sőt még ki is tüntetjük 
azokat egyházi tiszteletbeli hivatalokkal.

A felekezeti harcz folyik, s nekünk nem 
szabad összetett kézzel nézni a harcz eldöltét, 
hanem hasonló kérlelhetlenséggel érvényesíte
nünk kell összes erőinket. Minden arrogantiát 
vissza kell utasítanunk. Ma félre téve a tole
rans elveket, híveinkbe, gyermekeinkbe kell 
oltani az evangélikus öntudatot. Az egyház 
érdekét, előmenetelét minden téren védeni kell. 
Az ingadozókat megerősíteni, a csüggedoket 
bátorítani — az árulókat és hűtleneket tekin
tet nélkül leleplezni és sorainkból kiutasítani.

Mi a harcztól ne ijjedjünk meg. Talán Isten 
utjai ezek, melyek a politikai veszedelembe eső 
egyházat — igaz és valódi útjára terelik. A 
charismát, mely a hitből ól és cselekszik elás
tuk. Az evangeliom nem hagyott el, csak mi 
térjünk hozzá. Az igazság oldalunkon — ne 
féljünk a harcztól. A támadást nem mi kezd
tük. De tény, hogy megtámadtak és napon
ként támadnak, tehát védekezzünk.

Alföldi.

A pokol.
J rta  : Benzon P. E. hjermiqdi ( p á q i a )  le lkész.

€ a g ed é ly e z e t t  /ordítás*
(Vége.)

A kovácsné nagyon örült. Másnap korán reggel 
e jött Hansennéhoz, mert gondolta, hogy itt az Ur 
ajtót nyitott. Hansenné is örült, hogy láthatta őt. 
Most már volt kedve Isten országáról beszélni, de 
csak ha mások kezdték el az ily irányú beszélge
tést. A kovácsné mindig sóhajtozott és nagy örö
mét fejezte ki a felett, hogy Hansenné ama szent 
összejövetelen részt vehetett. Ez utóbbi őszintének 
tekintette a kovácsné hitét, s azért neki beszélte 
el először azon nagy benső változást, melyen át 
ment. A kovácsné kissé csalódottnak érezte magát, 
mivel Hansenné a „testvérek segélye nélkül „ébredt 
fel“és házi menet egyre csóválta fejéta felett, hogy 
Hansenné többet beszélt a keresztség szövetségéről, 
mint hitéről és a mennyei örömről. A kovácsné

Í
n agyra becs ülte a mennyei érzelmeket, valahányszor 
részt vett a szent összejöveteleken, mindannyiszor 
el volt telve azokkal, s épen azért két mérföldnyi 
távolságban meglátogatta a testvéreket. Hansenné 
szerinte már felébredett, de még meg nem tért, mert 
különben az overbecki hitetlen lelkésszel nem ért
hetne egyet. De az Ur megkezdte munkáját ő benne, 
és épen ezért Isten gyermekeinek nem szabad lan- 
kadniok az érette rebegett imákban.

A következő hónapokon át a legkülönfélébb 
összejövetelekre magával vitte őt a kovácsné, de 
Hansenné mindég kevesebbet hozott magával azok
ból haza, s ez alatt mindinkább csatlakozott az 
overbecki gyülekezeti körhöz.

Az overbecki összejöveteli körben Hansenné 
egyoldalú iránya megingott. Az a kör eleintén túl 
világiasnak tűnt fel előtte. Egyszer mégis elment 
oda, mivel Schou kihirdette volt, hogy egy idegen 
lelkész fog ott beszélni. És e beszéd szerinte csak 
abban különbözött a prédikácziótól, hogy nem mond-
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tak a végén Ament. O és háza népe tagjaivá lettek 
azon körnek.

Itt többször beszólni hallottak a hazáról és 
népéről és mint egy meleg áram járta át szivüket 
az a tudat, hogy nekik is van hazájuk, mely méltó 
arra, hogy szeressék. Előbb azt hitte, hogy Isten 
igéje az egyedüli, melyet hallania szabad, és most 
hálát adott Istennek ez uj éleményért; mórt érezte, 
hogy Isten kegyelme nem lett kisebb azért, mórt 
szive tágabb lett.

Ismételten is Úrvacsorára ment Overbeckbe. 
Midőn azután egy napon fiával Schouhoz jött, kérve 
Őt, hogy az overbecki gyülekezet kötelékébe felvé 
tessék, ez utóbbi kívánságát teljesítette.

Elmúlt néhány év. Hausen Péter háza ott a 
falu végén egy uj keresztyén élet központja lett, 
melyre a „szontek“ gyanús szemmel néztek.

Hansenné már nem beszólt a szent dolgokról 
oly tartózkodóan, mint azelőtt. Nem sokat beszélt 
sohasem, de a béko, melyet megtalált, sugárzott 
ki arczából. Többször alkalma volt hitéről vallo
mást tenni. Csendes hitélete nem tűnt el nyomta
lanul. Nem egy kereső lélek vonzódott ahhoz az 
öreg asszonyhoz, aki átélt tapasztalatait közölte és 
másokat soha sem kárhoztatott. Dorottya, az ö 
menye volt az első, ki hozzá csatlakozott.

Dorottya erőteljes egyéniség volt. A miről 
meggyőződött, arról szóval és kézzel tanúságot is 
tett. Ő a „szenteknek“ talpraesetten tudott vála
szolni, de épen úgy meg tudott felelni ez utóbbiak 
ocsárlóinak is. Ezeknek azt szokta volt mondani, 
hogy jobban szereti Jensen kovács savanyu ubor
káit, mint az ő gúnyolódásukat a szent dolgok fe
lett. Szemökre vetette, hogy értékesebbnek tartják-e 
káromkodásukat és dőzsöléseiket, mint amazok túl
hajtott Isten félelmét. Ha haragusznak a kováes- 
néra azért, mivel az az Istennel tart. úgy nagyon 
kéri őket, hogy haragudjanak reá is.

Dorottyának támadt azon ötlete, hogy a falu 
leányait összegyűjti varrásra, énekre, felolvasásra. 
Nem vallásos gyakorlat volt ez összejövetel czólja, 
hanem egyszerű, emberies vidámság. Jól eltöltött 
idő nem hagy hátra lelkiismeret furdalást. És ha 
azután alkalom jött, szólt vallásos dolgokról is. 
Anyósa is egészen belcmelegedett a tárgyba, s is
mét fiatallá lett a fiatalság között.

A két nő nyaranta összejövetelt rendezett a 
szabadban, mely alkalommal Schou lelkész és má
sok szólották a jelenlevőkhöz. A jelenlevők nagyon 
szívesen hallgatták őket.

Azon a nyáron, a midőn a szabad iskola fel
állítására engedélyt nyeltek, a kovácsnó halálos 
ágyán feküdt. Már több óv óta tüdőbeteg volt, s az 
utolsó nyáron ágyba feküdt. Hansenné megláto
gatta őt, kosarában megylóvel megtöltött palacz 
kot vive a betegnek. O ugyanis egészen sohasem' 
szakította meg az összeköttetést a kovácsnéval,

s valahányszor találkoztak, barátságosan beszél 
gettek egymással — de egymáshoz nem jártak.

Hansenné kopogására egy férfi hang válaszolt, 
azt mondva: „tessék.“ A kovács volt a válaszoló, 
a ki épen a legkissebb gyermeket fésülte, s meg
látva llunsennét távozott a szobából.

Hansenné körül nézett. A szoba tiszta és csi
nos berendezésű volt. Kint a nyitott ablak előtt a 
méhek zümögtek és rózsák díszítették a kis kertet.

A beteg ágya az ablaknál volt, mert külön 
ben Idegzete elakadt volna. A kováesné észre nem 
vette Hansennét. Égő arczczal lelátómban volt, 
nagyon lesoványodott, Hansenné alig ismerte fel 
őt. Szája nyitva, alig bírt lélegzeni, a köhögés 
gyötörte őt.

Midőn Hansenné a palaczkot ágyához tette, 
mereven reá nézett, mintha örülne hogy megláto
gatta őt.

„Bizony nagyon összeesett maga, alig ismer
tem meg, már nem sokáig fog élni“, mondá fejét 
csóválva Hansenné. Az a tartózkodó modor, melyet 
a jüllandi parasztok tanúsítani szoktak, a beteg 
ágynál meg szokott szűnni. Nem képesek megér
teni, hogy a beteg biztatásra szorul, ők ott egysze
rűen megmondják azt, a mit éreznek és szerintük 
a beteg vigaszt talál abban, ha igazán sajnáljuk őt.

A kovácsnéra e szavak nem hatottak, hisz 
ő az utóbbi napokbun nem egyszer hallott ilyesmit. 
Egy idő múlva azután igy szólott: „A sátán nagyon 
kinoz engemet, s elhiheti Hansenné, hogy félek a 
haláltól. Oh hiszen egykor oly jól álltam Istennel, 
de most mintha minden megváltozott volna“.

Szemei keresték Hansenné tekintotét.
rlsten erősebb mint a sátán, és ő nem engedi4 

hogy elessünk.“ „Hiszen te tudsz imádkozni.“
„Az mind kevés — nincs már igazi örömöm 

abban sem. Azelőtt oly erősnek érez tóm magamat. 
De most mintha a .sátán bensőmet kiégette volna, 
egészon kiszáradtam és megmerevedtem.“

,,Az csak onnan van, mert most beteg maga.
„Tegnap az Ur asztalánál voltam, minden héten 

elszoktam menni, és oly bizonyosan reméltem, hogy 
Jézus erős lesz ón bennem, mert az urvaasorát a 
leghatalmasabb kegyelem eszköznek tartom. De 
most nem érzek semmit, sirni sem tudok. Oh Han
senné, tudja-e mire gondol >k mostan ?

A kérdés úgy hangzott mint a kétségbeesés 
kiáltása.

„Azt gondolom, hogy kiestem a kegyelemből 
és az Ur elvetett engemet. Nem merem megmon
dani senkinek sem, a testvéreknek sem, kik min
dig úgy néztek reám, mintha én volnék a legerő
sebb a hitben. De most bizonyos vagyok arról,, 
hogy az ur elvette tőlem szent lelkét.“

„Nem szabad igy beszélned; mert hisz tudod, 
hogy az Ur, a ki téged drágán megváltott, el nem 

vethet tégedet, ha benne hiszel.“
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„Nem érzek semmit sem iránta.“
„Ami érzelmeink, kedves kovácsi?é, nagyon 

szegények és jelentéktelenek, hanem Isten kegyelme ! 
az nagy és gazdag. Jó, hogy az Ur sohasem ki- ! 
vánja azt, hogy őt érezzük, hanem hogy ő benne ! 
higyünk. Maga érezni akarja az Urat, Támás látni < 
akarta őt. Mindkét esetben jeleket akar az ember < 
látni, de az Ur azt mondja: „Boldogok, a kik nem ! 
látnak és mégis hisznek.“

„Hinni, ezt szoktátok mondani ti, de hiszen 
az ördög is hisz és retteg, eljön a halál s aztán el- j 
vesztünk.“

„Nem, ön most oly helyzetben van mint az 
Üdvözitő a keresztián; ő rettegett és nem érezte 
Isten közelségét, de mégis Istenhez ragaszkodott, 
„én Istenem, én Istenem.“ Nemde, ön is azt akarja, 
hogy Isten az ön Istene legyen?"

„Mit ér az, ha csak ón akarom ?“
„Oh igen, az is ér valamit, mert Isten is azt 

akarja. Erről tesznek tanúságot a keresztség szerez ' 
tetősének igéi. Ha hiszi azt, a mit ott Isten mond, 
úgy Isten az ön Istene lesz, bármit hazudjon is a 
sátán." \

„De a sátán igazat is beszélhet Hansenné asz- \ 
szony, s épen ez a borzasztó. Ha álmatlan éjszakám 
volt, a sátán egész keresztyénségemet széjjel hányta, 
s megmutatta mily nagy része volt abban a hiú
ságnak. Emlékszik, hogy mily erős hangom volt, 
s ezért én voltam az összejövetelek alkalmával az 
előénekes. Azt hiszi talán, hogy én akkor az Urnák 
énekeltem ? Igen, magam is azt hittem akkor, de 
most tudom már, hogy a fő dolog volt, hogy min
denki hallja hangomat. Azt akartam, hogy az én 
hangom legyen a legerősebb, és nem szenvedhettem, 
ha más szebben énekelt mint én. Az összejövete
leknél én akartam felügyelő lenni. Én mutattam 
meg a gyülekezőknek helyét. Büszke voltam arra, 
mintha az összejövetelek nekem szóltak volna és j 
nem az Urnák. De mind erre nem gondoltam akkor, 
most pedig mind az vádlóként lép fel az álmatlan ; 
éjszakán, s kárhoztat engemet.“ (

„Pedig elhiheti, kedves kovácsné, hogy nem 
a sátán, hanem épen Isten szelleme az, mely mind
ezen dolgokat felfedezi. Felséges dolog az, ha ön
magunkat kárhoztatjuk, mert akkor Isten hatal- 
mássá lesz mi bennünk.“ ?

A kovácsné, úgy látszott, mintha nem is fi- < 
gyelne e dolgokra. Nyugodtan feküdt, s azután igy 
folytatja. „Minden engemet kárhoztat — pedig én \ 
is sokszor kárhoztattam másokat “ j

„Igen, azt nem kellett volna tennie, mert a kár- \ 
hoztató szavak nem üdvösek ; az ördög rósz evan 
gelista.“ I

„Azt hittem, hogy ez is Isten müve és most 
látom, hogy az én munkám volt az.“

„Sok abból pusztán az ön müve volt. Azt 
hiszem, hogy ón értem a „szenteket“. Maguk oly

nagyot ütnek a dobra, hogy elnémítsák önmagukat, 
mert igazában nem mentek a félelemtől. Volt-e 
egyáltalában szilárd alapjuk, ragaszkodtak-e ahhoz, 
előttük volt-e az Ur, amint megjelenik szent 
igéjében ?

„Oh elhiheti, hogy én sokszor boldog voltam 
az Ur Jézusban. Néha csüggedő is voltam, de csak 
most értem, hogy mit jelent az a szó „rettegni“, 
Oh, kedves Üdvözítőm, miért nem fogadhatlak el.

Felakart emelkedni, de nem volt ereje. Han
senné egy pár perczig várt, azután igy szólott: „Az 
Isten igéje, az Isten igéjéhez tartsa magát, mert 
abban lakozik az Ur.“

„Ezerszer hallottam a szent Írást, mit használ 
az most nekem“.

„Szavakat hallottál csak, a lelkész és a kol- 
portőr szavait. Ezek a haldokló embert megvigasz
talni nem képesek, mivel törnek és nem építenek. 
Az Ur nem lakozik azon kemény szavakban, me
lyek a pokolról szólanak. Mióta én is a hithöz ju
tottam, sokszor gondoltam, hogy élhetnek maguk 
azon szavakból, melyeket összejöveteleik alkalmá
val hallanak, mert azt hiszem, hogy az élet ke
nyerét nélkülözik azok. Ébreszteni csak képesek, 
de táplálni képtelenek. Későbben megértettem, 
hogy miként tartják fen keresztyénségüket : hogy 
oly sokszor járulnak az Ur asztalához, annak oka, 
hogy másként másutt a hitélétet fenntartani nem 
képesek.“

„Az Ur asztala, oh Hansenné, az volt az én 
legboldogabb helyem. Most már megfosztattam ez 
örömömtől is. Elkárhozott lélek vagyok.4

„Nem, ön nem kárhozott el. Imára kulcsolja 
össze kezét és mondjuk el együtt az apostoli hit
vallást ; mert azt hiszem, hogy minden csüggedése 
daczára, hinni és üdvözülni ak ar!

„Igen akarok, Uram Jézus segíts.“
Hansenné hangosan és áhitatosan elmondta 

az apostoli hitvallást, mig a beteg behunyt sze
mekkel ajkait mozgatta — és néha-néha egyes 
szavakat suttogott.

„Látja-látja — mind ezt a keresztségnél el
mondták“. Azután ismételten elmondta hitéletének 
kezdetét, a mint azt az overbecki papiakon érezte. 
Most a tapasztalatok egész sora szólt e szavakból, 
mert minden nap táplálkozott a hit szavaiból.

A beteg arczárói következtette, hogy emez 
bókét nyert. A kovácsné tovább hagyta beszélni 
Hansennét, s csak néha-néha mozgatta ajkait 
mintha imádkozna.

„Mily kicsiny lesz az ember önmaga előtt“, 
szólott Hansenné, „ha meggondoljuk, mily nagy 
dolgokat tett értünk isten. Gondoljon arra, hogy 
bűneink tovább nem vádolhatnak bennünket — az 
Üdvözitő mi érettünk viselte azokat.“

„Mily jól esik mind ezt hallani“, suttogta a 
beteg.



Midőn Hansenné hazafolo ment, gondolt fér
jének utolsó perczeire és hogy mily nagyon félt 
akkor a kovácsijától.

A kovácsné kérte Hansonnét, hogy látogassa 
meg őt többször is, és mindannyiszor békét hozott 
a beteg szobájába.

A kovácsné nyugodtan halt meg. llansonnó 
fogta le szemeit.

Bálák és Bálám.
(Mózes IV. 22 -25 )

Mig a követség ott járt messze földön, Bálák
nak vígan folyt az élete, biztos lévén, hogy ö lesz a 
győztes. De visszatérte közeledtével türelmetlenné 
vált, számitgatta az órákat, mint a vásárfiát váró 
gyermek. Türelmetlensége által ostorozva, megint össze 
hivatta a nép fejedelmeit és tudósait, tanácskozandó, 
hogyan fogadják a prófétát? És ime! Szóváltásaik 
közben betoppan a vén niidiánita a terembe, meg
hajlik a király előtt és félénken tudatja vele, hogy a 
próféta nem jött velük. Jehovah istene nem akarta 
öt elbocsátani, de minden jót kiváti neked, s hogy a 
követség többi tagjai is mindjárt itt lesznek.

Élve vagy halva kell jönnie, kell, hogy Izráelt 
megátkozza ! Menjetek vissza, menjetek, de azonnal! 
Itt van még több pénz az átkozás fejében ! Mutas
sátok és ígérjetek neki még többet! Kevés volt a 
mit küldtem, azért nem jö tt!

A második ut megtételéhez is még mindig elég 
idejük volt. Meglepetéstől nem kellett tartani, mert 
a hol Izráel letelepedett, ott házakat épített, beve
tette a szántóföldeket s úgy készült a további táma
dásra. Izráel várni tudott.

A követség másodszor is útra kelvén, nem igen 
bízott a sikerében, s mégis abban találta vigasztalá 
sát, hogyha annyi pénzt lát a próféta, meglágyul a 
szive « menni fog velük. Leginkább azonban azon 
törték a fejüket, mi módon hízeleghessék ba és ked- 
veltessék meg magokat s mi módon nyerhessék meg 
öt legbiztosabban Bálák részére. „Megy-e vagy nem- 
azon függ a mi életünk, hatalmunk és jólétünk is.u 
E szócska „mi módon ?u édesítette az utazás összes 
kínjait 8 utoljára a legjobb reményekkel oda állította 
Bálám elé a követséget.

Megint itt vagyunk urunk parancsára, ez üze 
nettel! „Kérlek ne vond meg magadat, hogy én hoz
zám nejönnél. Mert megtisztelvén, megtisztellek téged 
igen és valamit mondasz nékem, megmivelem ; jöjj 
el azért kérlek és átkozd meg én érettem e népet! 
És hogy meggyőződjél jó indulatáról, jöjj kifelé és

nézd meg az arannyal, ezüsttel és drágakövekkel 
megtelt zsákokat.“

Nem a szavak, de a teli zsákok, megpuhitották 
a próféta szivét oly annyira, hogy kiterjesztette a 
kezét és azokat át vette volna. De habozott, ügyelőre 
akaratát nem teljesítette, csak óvatosan felelt: Ha 
Bálák az ö házát arannyal és ezüsttel tele adná is 
nékem, nem hághatom által az ón Uramnak istenem
nek szavát, hogy valamit miveljek vagy kicsinj’t 
vagy nagyot“.

De a követség kéréseire mégis átvette a zsáko
kat. „Nélküled nem megyünk, nem mehetünk, nem 
szabad mennünk. Vonakodásod a mi halálunk. Csak 
jöjj velünk s aztán tégy, a mit akarsz. Eogod-e ál
dani vagy átkot mondani-e a népre, nekünk mindegy“. 
Es Bálám meghajolt. De midőn ment volna, ekkép 
csitította: „Most mind az által maradjatok még ti is 
ez éjjel itt, kérlek, hadd tudjam meg, mit fog szólni 
az Ur nékem !“

Es a követség maradott abban a reményben, 
hogy már nem menend nélküle. A remény szárnyain 
ott voltak már a moabita hegyeken. Ormaikról lete
kintve látták Izraelt már lábaiknál s suttogva han
goztatták : „Mily nagy ereje van a pénznek ! mily 
csodatevő a dicsszomj ! Nincs oly kemény dió, melyet 
a pénz és a dicsvágj meg nem törne.“ S evvel 
elaludtak. ,

Most Bálám is bezárkózott, hogy térdre borul
jon, hogy imádkozzék ; de ezt nem teuette. A lelki
ismerete m.irdosta öt e gondolatnál, hogy mint esem 
pész tolakodik Jehovah elé, hogy megikarja öt csalni, 
vagy kijátszani, mint gyarló emberfiát, jól tudván, 
hogy Jehovah nem szószegö, hogy kezénél fogva ve
zeti a népét, hogy áldásával elárasztja. És mégis ön
haszna és dicsszomja kielégítése céljából szeretné öt 
e kiválasztott népe elleni hangulatba hozni. Ágasko
dik tehát, mint a fuvaros makacs lova nagy és veszé- 
lves akadály előtt. Itt az ur mindenhatósága, ott pe
dig Bálák kincse. Elvégre mégis ekkép imádkozott: 
„Te örökkön örökké szent! Te ismersz engem! Tu- 
dód, hogy mindig szavad szerint irányítom lépései
met, hogy mindig csak azt mondom a mit parancsolsz. 
Szolgálatodban már bomlik a testem. Bddog s gond 
nélküli aggkor egyedüli kívánságom, itt az alkalom, 
hogy megszerezzem azt. Eressz engem Bálákhoz! Kö
vetsége is állítja, hogy tegyek a mit akarok. Eressz 
engem és én akaratodat teljesitendem !“

Ez imádsága végeztével még sokáig feküdött az 
arczán. Szemét nem emelhette löl az égre. Szive tele 
volt borzalommal, ö maga el ítélte piszkos tervét, s 
mégse volt képes elválni tőle. A kincsek magnetikus 
erővel hatottak rá.

„Menj a te utadon!“ megszólalt végre Jehovah 
az ö szivében: „a mit akarsz cselekedni, hamar cse- 
lekedjed, de fontold meg jól a végét!“

Virradattal fölkereste a nyughelyét, de lefeküd
vén, fázott. Akart megerősödni, de zúgott a feje.



Úgy érezte magát, mint a sivatag utazója erős szél- \ 
roham alkalmával. Beledugta volna fejét a homokba, ; 
hogy semmitsem lásson és semmit sem halljon, hogy 
a vihar elrepüljön a feje fölött. De ez még jó mes
sze volt és ő már emelte a fejét az elindulásra.

Fojtott lélegzettel várta őt a követség és elha- 
tározását — ő nem mutatkozik. Alvóhelye oly csendes, j 
mint egy elhagyott, de jó karban lévő bezárt ház, a ' 
mi tudvágyukat még inkább fokozta. A kulcslyukon 
is bele tekintgettek, de mitsem láttak. Mi tévő legye- ( 
nek ? Kérdezősködjenek, jön-e vagy nem? Kopogja
nak-e ? Ha a házbeliek nyugodtak, nekik is várni kell.

Már jó darab utat hagyott volt maga után a 
nap fénye, a mikoron Jehovah prófétája felkereste a 
követséget. És amint az az egyetlen szócska „megyek“ 
elhangzott az ajkáról, istenítették és csókolták a ru
háját. És ő elfogadta a tisztelet e nyilvánítását. Tet
szett neki: A dicsvágyó abban teli legnagyobb örömét, ) 
ha előkelő embereket lát lábainál.

„Kötelességünk hiv !“ szólt hozzájuk igen nyája
san : s hagyjatok már avval, útra kell készülnünk- 
Hogy pedig elmenetelem ne legyen szembe szökö' 
menjetek, de lassan, előre a legrövidebb utón és pedig 
Ernát, Bibla és Damaskuson keresztül, én majd szol
gáimmal utánatok jövök.“ És mentek. Elmenetelük 
után a legnagyobb gyorsasággal becsomagolta kuruzsló 
szereit s két szolgája társaságában szamárháton el
indult.

Meglepetés és fényes fogadtatás gondolataiba 
bele mélyedve és abba, hogy tog majd a már meg
lévő és a még kilátásba helyezett vagyonnal élni, 
nem is vette észre, hogy szamara elhagyta az or- 
szágutját és a mezőn ballagott. Szolgái nem követ
ték őt, tudván, hogy az ilyen eltérések alkalmával 
is csak mások javát keresi, hogy a szerencsétleneken 
segit, s hogy végezve munkáját utánok szalad, hogy 
aztán együttesen céljuk felé siessenek.

Most azonban nem az volt a szándéka Az ol
dalt fekvő községekben nem volt dolga. Ep azért 
a mint meglátta, hogy rósz utón jár, verte a szama- j, 
rát, veréssel akarta őt útba igazítani. De ez nem en
gedelmeskedik, szökik vaktában, mig egy szőlőkért 
mellett két fal közé nem került és nem akart tovább 
Haragjában ütötte megint a szamarát és előre kény- 
szeritette, de ez félelmében bújni akart s igy Bálám 
egyik lábát az egyik falhoz oda szorította s aztán a 
szamár repült, maga se tudta hová, mig olyan helyre nem , 
jutott, a honnan se előre se hátra nem mozdulhatott - 
többé és összerogyott. I tt fölforrt Bálám vére, összes 
erejével botozta a szamarát kegyetlenül. De jaj ! A 
mi még sohsem történt vele, most történt; a mit 
még sohsem hallott, most hallotta: emberi hangon ' 
megszólalt a szamara : „Miért versz engem már har- : 
madszor ? mit csináltam ?“ Ijedtében elfordult tőle 
és ime ! Ott áll előtte kivont karddal és fenyegetve j 
az Ur angyala. Látva öt Bálám, vesziti az egyen
súlyát, csikorog a foga, s mint egy kődarab hull a >

földre s aztán remegve sóhajt: „Vétkeztem, nem 
tudtam, hogy ellenállsz nekem ; de ha nem tetszik 
az én tevékenységem, vissza fordulok !“

De Bálámnak nem szabad vissza fordulnia. Bá
lákhoz kell mennie, hogy saját akarata ellen is hir
desse neki Jehováh akaratát, s hogy elismerje, hogy 
ő csak eszköz Jehovah kezében

„Kelj fel és csak szavaimat leszesz mondandó !“ 
szólt az angyal és ott hagyta őt. De ő nem kelhetett 
fel, rengett a föld lábai alatt és miután félt megint 
megülni a szamarát, csak mellette ment, de úgy mintha 
csak most támadott volna fel a sírból. Az ö szolgái 
is, mikor utol érte őket, azonnal észre vették, hogy 
valami kellemetlen meglepetésben részesült, de ők 
jókedvűen csevegtek tovább. Társaságukban úgy nézett 
ki, mint a gólya elmetszett szármtyal, társai körében. 
Ok a képzelet tollain magasan emelkedtek és ö szo
morúan állott csak az egyik lábán ; beléjük uj erőt 
öntött a remény s ő majdnem kétségbe esett: ők 
előre haladtak s ö vissza felé vágyott ; ök tudakozód
tak : „mi a baja ?“ és ő könnyel a szemében tapogatta 
a szivét.

Jó idő múlva mögöttük maradott s önmagával 
beszélt: „Minek mégy te oda ? Mi vár ott reád ? Ha 
nem mondsz átkot Izraelre, Bálák nem fogja sajnálni 
életedet, s ha igea, akkor vissza kívánja kincseit. 
Átkot pedig nem szabad mondanod s menned kell. 
Nem lesz-e küldetésed vége szomorú? „Most elhallga
tott rövid időre, de egyszerre e szavakkal : „valahogy 
csak lesz !“ felugrott a nyeregbe, s gyorsan vágtatott 
a szolgái után.

Lassú lépéssel közeledtek a moábita határhoz, 
a hol már többi utitársai vártak reá. Egynéhá- 
nyan közülük azonban előre siettek Bálák királynak 
jelenteni, hogy a próféta már a határon, Arnon fo- 
lyónál van s hogy ott éjjelezni is szándékozik.

Termékenyítő esőként hatottak e szavak Bálák 
kopár szivére. A remény legsilányabb magva is azon
nal kezdett csírázni, növekedni, virágozni, csak a 
gyümölcse hiányzott. De hogy ezt is lássa és mielőbb 
megizlelje a moábitak sokaságával egész a határig 
elejébe ment s őt látván, örömittasan meg is szólí
totta : „Avagy nem küldöttem volt-e hozzád, hogy 
hivatnálak téged? Miért nem jősz vala én hozzám? 
Avagy azért, hegy nem tisztelhetnélek meg téged ?“

De Bálámmal forog a világ. Izzó vére megtöl
tötte az arcát s csak azt rebegé : „íme eljöttem hoz
zád. Most pedig nemde szólhatok-e valamit ? A mit 
adand az Ur az ón számba, azt mondom.“

De Bálák nem ügyel a szavára, meg van elégedve, 
hogy csak itt van; bemegy vele Huszot városába, 
ott gazdagon megvendógelteti, nem különben utitársait 
és más moábita előkelőségeket is. De Bálámnak nem 
ízlik a lakoma. Kínok között várja a felkelő napot, 
s még jobban küldetése végét. Az örvendőkkel nem 
örül. Kedvetlenül elfogadja a tisztelet különféle nyil
vánításait. Majd egy zugba húzódik, bezárja a szemét,
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mind a két kezével megfogja a fejét és szorítja és < 
szorítja, nem sikerülne-e valami okos gondolatot ki
nyomni belőle, a mely neki és Báláknak hasznára és 
Izráelnek kárára válnék. Es az ördög leikéből mindig 
csak ördögi tanács és pokoli tett kerül elő. így tör
tént itt is. „Hogyha már áldanom kell, megáldom, 
de aztán mégis ártok. Jehovah akaratát teljesítem 
Bálákot megnyugtatom ördögi mosoly ült az ajkára.

Másnap reggel még lakoináztak, még imádták a 
testüket, még ittak a hiúság poharából és Bálák 
már ott termett közöttük udvaroncaival együtt és 
Bálámot felhívja a munkára. Felvezeti öt egy magas 
hegyre. Bál istene magaslatára, megmutatja neki Iz- 
ráel népét és azt mondja neki : „Most átkozzd meg !“

De Bálám nem igen siet átkozni. Inkább hall
gatna. De hiába ! Tudja, hogy áldania kell. Oda for
dul tehát Bálák felé és felszólítja: „Enelj, kérlek 
itten hét oltárt és hét bárányt és hét ökröt te
remts elő !“

E kívánságát teljesítendő, Bálák ide idéztette a 
szükséges munkásokat, az oltárokat emeltette, a szük
séges állatokat felhajtatta s aztán Bálámmal együtt 
miuden egyes oltáron egy-egy ökröt és bárányt ál
dozott. Mikor már az égő áldozat kellemes illatja 
szállingott az egek felé, e szavakkal: Állj meg a te 
tüzes áldozatod mellett és elmegyek, talán elömbe jö 
az Ur nekem és a mit mutatand nékem, megjelen
tem néked !“ ott hagyta Báláin Bálákot az áldozat, 
nál s elment.

S mikor már biztos volt, hogy senki se látja, 
elővette a csomagját, a melyben kuruzsló szerei vol
tak, tudománya szabályai szerint azokat összeállította 
és várt, mit fog neki Jehovah istene a moábiták és 
Izráel népe jövendőjét illetőleg megmutatni. Es mit 
mondott az neki? — Visszatérvén Bálákhoz, ezeket 
mondta: „Miért mondjak gonoszt annak, a kinek 
nem mondott gonoszt az Ur, és miért átkoznám azt, 
a kit az Ur nem átkozott? Haljon meg az én lelkem 
az igazaknak halálával, és legyen az én utolsó napom 
mint azé!“

Hogyha a menykö lecsapott volna Bálák köz
vetlen közelébe, nem hatott volna rosszabbul lel- 
kületére, mint e szavak. Minden porczikája rezgett. 
Nyakon ragadta volna Bálámot. De rövid lelki harc 
után megint talpra állott és királyilag ordított : „Mit 
csinálsz? Hogy megátkoznád az én ellenségeimet, 
azért hoztalak téged és ime, igen, megáldád őket.“

De Bálám se érezte magát jól. Féltette drága 
bőrét, féltette kincseit és a reá váró élvezeteket, s 
ekkép válaszolt: „Csak azt mondom, a mit Jehovah 
istenem parancsol !“ és lefelé készült abban a hi- 1 
szemben, hogy már rendben van minden.

(Folytatása következik.)

IRODALOM
— Az ágostai hitvallás. Latinból fordította, 

bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Paulik János 
ev. lelkész. Második javított kiadás. 6 képpel. A 
Luther-társaság XXIII kiadványa. Budapest, 1900. 
Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyom
dája. 130 lap, ára 50 fillér.

A fordításról és előszaváról már egy Ízben 
elmondtuk véleményünket. A mii igen szép kiállí
tásban jelent meg. A műben 6 kép vonatkozik 
az ágostai hitvalással összefüggő történelmi ese
ményekre.

Örülünk, hogy az ágostai hitvallás rövid idő 
alatt második kiadást ért. Kívánjuk, hogy ezután 
is buzgó olvasókra akadjon.

A bevezetés végén a fordító a következő taná
csot adja : „S a hol annyi felekezetid osztjuk meg 
a tért: drága hazánkban a többi vallásfelekezetek
kel szemben mindig a türelem, szdidség és béke 
legyen jelszavunk ! Szeressük a magunkét mind
halálig s ne bántsuk azt, a mi a misé ! Követendő 
elv gyanánt tartsuk szem előtt Augustinus egyház
atyának eme mélyértdmü mondását: „n.szükségesek
ben legyen egység, a kétségesekben szabadság, 
mindenekben pedig a szeretet !“ — Kár a toleran- 
tiát olyannyira utón útféléin hangoztatni, a mikor 
a toleranliából úgyis a kelleténél nagyobb adag 
van mi bennünk. Nem elég szeretni a magunk hi
tét, hanem nyíltan vallani is kell azt. és annak elvei 
szerint élni.

— I)r. Luther Márton kis kátéja, kiadta Majba 
Vilmos főv. vallástanár. Ara 10 fillér. Kapható a 
Luthertársaság könyvkiadó hivatalában (Budapest, 
Hottenbiller n. 12 sz )

I j alakban és uj szövegben megjelent Dr. 
Luther Márton kis kátéja. A szöveg nem telje?, a 
mennyiben el van hagyva a házi tábla.

A füzotke csinos kiállítású. De nézetünk sze
rint kár a régi alakot megváltoztatni.

S/.eberényi Lajos Zs. Lu.her Márton élete. 
Kiadja a Luther társulat. Második kiad is. Buda
pest, 19<H). Hornyánszky Viktor cs. és kir.. udvari 
könyvnyomdája. 112 lap. 7 képpel. Ára 40 fillér.

— L. Z. Sz. *S mojid? cicff po ctttyojcmifu. Pre 
flomcujfy cm. I’uö prcpracomal £. Bofcicfy. IP íiptom* 
ffom Sm Zttifuláffi. Uaflahom „Irauoicia* my&au>atcb 
ffcho a fuügupccfétjo uc. ipolFu. 1900. 90 lap, ára 40 
fillér.

Lapunk szerkesztőjének az 1898-18J9-iki év
folyamokban közölt útleírása jelent meg e füzet
ben népies olcsó kiadásban, tót fordításban.
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— Leo Tolstoi. Patriotismus und Regierung. 
Einzige im Aufträge des Verfassers hergestellte 
Übersetzung von Wladimir Czumikov. Verlegt in 
Leipzig bei Eugen Diederichs. IbOO. 51 lap. Ára 
50 fillér.

Tolstoi, a zseniális iró és nagy tévelygő, szel
leme nyilatkozik meg e műben. Szerinte minden 
bajnak szülő oka, bogy a hazafias érzés ápoltatik 
az emberekben, és hogy hatóság van. Az emberek 
Tolstoi szerint ellehetnének egészen szépen, ha 
hatóság, mely az erőszakra alapitja uralmát, nem 
létezne. Persze Tolsztoinak ez elve nem uj — az 
összes vallási rajongók háta megett állnak. A haza
fiasság szerinte valamikor szükséges volt, de ma már 
veszedelmes. \

Igen ügyesen rá mutat, hogy az országok kor- 
Hiányzásában nincsen semmi ideális vonás, hanem 
az egyedüli elv a módnélküli önzés és hasonlesés. >

A mü a következő felhívással végződik : „Tér
jetek észre emberek és saját magatok, mint ember
társaitok javát szeme'őtt tartva, álljatok meg, fon- \ 
toljátok, gondoljátok meg, mit cselekesztek !

Térjetek észre és értsétek meg, hogy a ti ellen
ségeitek nem a búrok, nem a francziák, nem a né- j 
metek, nem a csehek, nem a finnek, nem az oro
szok, hanem hogy a ti ellenségeitek ti magatok ) 
vagytok, a kik hazafiasságtok által a benneteket 
elnyomó és elszerencsétienitő kormányokat fentart- , 
játok.

Ók magukra vállalták, hogy benneteket min
den veszély ellen védelmeznek és ezen képzelt 
szükségbeli önvédelmet oly messzire vitték, hogy 
ti mindnyájan katonákká és rabszolgákká lettetek, 
hogy ti mindnyájan tönkre mentek, s minden perc z 
ben várhatjátok, hogy a megfeszített húr elszakad, 
és a borzasztó gyilkolás rajtatok és gyermekeiteken 
megkezdődik.

És bármily nagy legyen is a gyilkolás, bármi- 1 
ként fejeződjék is Le, a ti helyzetetek nem fog 
változni.

Épen olyan és még nagyobb buzgalommal 
továbbra is folytatni fogják a kormányok a ti fel 
fegyverzésteket és tönkretételeteket, a ti és gyer
mekeitek demoralizátióját, Ez utóbbit megakadályo
zandó senki sem fog segitségtekre jönni, ha ti 
önmagatokon nem segittek.

A segítség csak egy esetben lehetséges, ha a 
bitorlás azon borzasztó gömb rendszeréi megsem
misítitek, melynél az, a ki a gömb tetejére jut, 
az egész nép felett uralkodik és annál biztosabban 
uralkodik, mennél kegyetlenebb és embertelenebb, 
mint azt látjuk Napoleon, I Miklós, Bismarck, 
Chamberlain, Rhodes példáján és a mi diktáto 
rainknál, a kik a czár nevében uralkodnak.

E rendszer megsemmisítésének csak egy módja 
van, — felébredni a Patriotismus hypnosisából.

Értsétek meg, hogy minden bajnak magatok

vagytok az okozói, amidőn átengeditek magatokat 
azon hypnosisnak, amely által titeket a császárok, 
a királyok, az országos képviselők, az uralkodók, 
a katonák, a tőkepénzesek, a papok, az irók, a 
művészek megcsalnak és mind azok, kiknek a Pa
triotismus e hazugságára szükségük van, hogy a 
ti munkátokból élhessenek.

Bárkik legyetek is, — francziák, oroszok, len
gyelek, angolok, írek, németek, csehek, értsétek 
meg, hogy mind a ti igazi emberi érdekeitek, bár
minők legyenek is azok, a földművelés, az ipar, a 
kereskedelem, a művészet, a tudomány érdekei ép 
úgy mulatságaitok, örömeitek semmiben sem ellen
keznek más népek és államok érdekeivel. Értsétek 
meg, hogy egymással összeköttetésben vagytok 
kölcsönös segélynyújtás, szívességi cselekedetek 
által, más országokkal csereviszonyban vagytok 
nem csak az árukat illetőleg, hanem a gondolato
kat és érzelmeket illetőleg is.

Gondoljátok meg, hogv az a kérdés, váljon a 
ti kormányotok vagy más kormány keríti-e kezébe 
Wei-Ha-Wei t vagy Port Arthurt, vagy Cuba-t, 
reátok nézve közönyös. Sőt ha a ti kormányotok 
hódit, úgy az nektek árt, mert maga után fogja 
vonni azt, hogy benneteket kényszerítenek a rab
lásra és erőszakban részt venni, amely a foglalás
hoz és annak fenntartásához okvetlenül szükséges.

Értsétek meg, hogy a ti életetek az által nem 
lesz jobb, ha Elzász német vagy francia lesz és ha 
Írország vagy Lengyelország önálló vagy meghó
dított lesz. Bárkié is legyenek ez országok, ti él
hettek, a hol akartok.

Sőt, ha ti magatok elzásziak, Írek és lengye
lek vagytok, úgy értsétek meg, hogy a Patriotis
mus fokozása a ti részeteken a helyzetet még rosz- 
szabbá teszi, mert az a szolgásig, melyben népe
tek leledzik, csak a patriotismusok harczából ke
letkezett, mert egy népnek patriotisruusa előidézi 
egymás népnek reaktió.ját azon Patriotismus ellen.

Értsétek meg, hogy minden szenvedésteiktől 
csak akkor szabadíthatjátok meg magatokat, ha 
megszabadultak a Patriotismus túlélt eszméjétől, és 
ezen eszme követelményétől, a kormányok aláren
deltségétől

Csak úgy szabadíthatjátok meg magatokat, 
ha beléptek a népek testvériségének magasabb esz
méjébe, mely már régen életbe lépett és minden
felől hiv benneteket.

Ha az emberek csak beakarnák látni, hogy 
nem gyermekei ők valamely hazának, vagy kor
mánynak, hanem Isten gyermekei s épen azért 
nem rabszolgái, sem ellenségei más embereknek 
nem lehetnek és akkor mind az a szükségtelen, 
régi, fennmaradt institutio, melyet kormánynak ne
veznek s mind az a szenvedés, erőszak, megalázás, 
bűntény, mely azon institutiók nyomában jár, ön
magától meg fog szűnni.“
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Ilyen az eszmoraeneto azon anarchista irány
nak, mely magát keresztyénnek akarja nevezni. 
Eszméménél óben van nem egy igazság is — de ez 
utóbbi is a tévoly által értéktelenné lesz.

— „Protestáns árvaházi képes naptár 1901. 
Szerkeszti Kenessey Béla. Kiadja Ilornyánszky 
Viktor. Ara 60 fillér.

Kenessey már évek óla igen ügyesen szerkeszti 
a protestáns árvaházi naptárt. A jövő század első 
évének e naptára szintén gazdag tartalommal jelent 
meg. Kiterjeszkedik az elmúlt óv nevezetesebb 
politikai eseményeire. Képekben gazdag. Több no 
messzivü adakozónak közli arczképét és életrajzát.

Az elmúlt év egyházi eseményeit az ág. h. cv. 
egyházban közli Ladányi, a ref. egyházban Szabó 
Aladár theol. tanár.

Ajánljuk e naptárt az ev. magyar gyülekeze
tekben buzgó terjesztésre. Alkalmas arra, hogy a 
gomba módon elszaporodó férezmüveket kiszorítsa 
az ev. házakból.

— Gotthold. Evangelisch-lutherischer Volks- 
Kalender für das Jahr 1901. Herausgegeben von 
G. Fengler, ev. lutherischer Pastor in Cottbus. 
Ausgabe für das Königreich Ungaro. Besorgt von 
E. Scholtz ev. luth. Pfarrer in Agendorf, Cottbus. 
Druck und Verlag der Gotthold Expedition. Ara 
50 fillér.

Az ev. német népnek nem volt ev. napúira 
hazánkban. E hiányt már évek óta Scholtz Ödön 
ágfalvi lelkész buzgólkodása folytán pótolja a fent 
nevezett naptár.

A naptár elején szép színes kép van, mely 
Luthert ábrázolja, a midőn a wormsi országgyű
lésen vallomást tesz a világ hatalmas urai olőtt 
Krisztusról.

Az irodalmi részben igen helyesen csupa apró 
elbeszélés, történetko van. Látni való, hogy a nap
tár szerkesztésben nagyon járatos kéz szerkesztette 
a naptár ezen uj folyamát is.

A német ev. gyülekezetben jó szolgálatot tesz 
e naptár, miért is buzgó terjesztésétmolegen ajánljuk.

— Tranovsky evanjelicky kalendár na rok
1901. Nákladom spolku „Tranoscius“ v Lipt. Sv. 
Mikulási. Ara 50 fillér. Kapható Liptó Szent Mik
lóson a „Tranosciusu társaságnál és B.-Csabán az 
ev. egyházi könyvkereskedésben. Igazán felekezeti 
tót naptárunk már évek óta nem volt. E hiányon 
segíteni akart a „Tranoscius“ társaság. Feladatát 
derekasan megoldotta s azt hisszük, hogy a kö
vetkező években is még gyarapodni fog a szellemi 
tartalom és érték.

A naptári rész után közölve van az ev. egyház 
lélekszáma hazánkban és az egyetemes és kerületi 
kormányzóság.

A 20-ik század küszöbén czimmel szép köl
teményt közöl Braxatoris M. lelkész ihletett tol
lából. „Tartsd meg a mid vanu czimü fejtegetés 
buzdít hűségre az evangéliumon alapuló ág. h. ev. 
egyház iránt s visszautasítja a fanatikus és ravasz 
szekta had csábításait „Atyai átok alatt“ tanul
ságos elbeszélést közöl Krisko Pál. mieink há
lás emléke“ alatt elhunyt jeles lelkészek, Achim 
Ádám szarvasi és Minich Dániel modoii lelkész, 
életrajzát közli, a mellett a megboldogultaknak 
sikerült arczkópei díszítik az életrajzokat „A fele
kezeti iskola szükségéről- szól egy hosszabb érte
kezés. A szem csalódásairól, képekkel illusztrálva, 
szól egy tanulságos czikk. A hazai egyháztörténe- 
lemböl érdekes részletet közöl Mocko .1. A búr há
borút számos képekkel ellátva látjuk előadva.

A naptár gazdasági része szól a gazdasági 
hitelszövetkezetekről, a mezők és rétek művelésé
ről, a tej gazdaság legújabb gépeiről.

Népünk e naptárban uj jó barátot nyert. A 
felekezeti öntudat ébresztésére és ébrentartására 
igen alkalmas. Tót naptáraink — csekély kivé
tellel — voltak a legsiralmasabbak. Egyházunk és 
népünk érdekét tekintve, ajánljuk e naptárt buzgó 
terjesztésre. .Terjesztésével két czélt érünk el, ev. 
tót népünk jó naptárt kap kezébe, s másrészt a 
derék „Tranoscius“ társulatot pártfogoljuk, mely 
rövid két év alatt többot tett, mint más nagy tő
kével rendelkező társulatok.

KÜLFÖLD
— A poroszországi lutheránus egyház ezidoi 

általános papi konferencziáján, értekezési tárgy volt 
mint közöltük (lásd 7. sz. 103 old.) Die Stellung der 
Konfirmation zu den beiden Sakramenten. Ehhez a refe
rens, Kleinwáchter, poseni superintendens a követ
kező theziseket teszi közzé a nevezett egyházi Kir- 
chonblatt-jának f. é. 36. sz .: 1. A reformáczió egy
háza világosan meghatározta a sakramentom fogal
mát s az ogyházi fejlődés folyamában szokásba 
jött különböző egyházi cselekmények közt csupán 
kettőt ismert el mint az Ur közvetlen rendelésén 
alapulót és objektiv üdvható kegyelemmel felruhá
zottat: a keresztségot és az úrvacsorát. 2. A 
konfirmáczió az egyháztól praktikus tekintetekből 
felvett ünnepélyes cselekmény, mely ugyan nélkü
lözi a szentirási alapot, de a két sakramentum he
lyes megbecsülésére segít. 3. A konfirmáczió nem 
sakramentum, nem is sakramentális cselekmény;



nem nyújt kizárólag belőle folyó kegyelemkineset. 
4- Apóst, cselek. 8, 14 — 17 nem vonatkoztatható 
mai koníirmácziónkra. Epoly kevéssé egyéb helyek 
mint Márk 10, 13, Héber. 6, 2. — 5. A konfirmá- 
czió nem kiegészitése a keresztelésnek, sőt inkább 
annak teljes elismerése. 6. Ez megtörténik egy
részt önálló hitvallás és a keresztelési fogadalom 
megujitása által, másrészt a további, a keresztség- 
ben már adott különféle isteni kegyelem felől 
való biztosítás által. 7. A kézrátétel ezen bizto
sításnak külső kifejezése és magában véve nem 
közöl semmi különös kegyelmet (Gnadengut). 
8. A megáldási formula „Vedd el a Szt. Lel
ket stb.“, helyesen fölfogva, nem vetendő el. 
0. A gyermekkorban keresztelteknek a cselek
mény kárpótlást szerez azon mélyreható benyo
másért, melyet felnőttön véghezvitt keresztelés 
ezen kell hogy gyakoroljon, a mennyiben attól 
fogva tudatos viszonyba lép a_ Krisztushoz és a 
hitvallomás letétele által Isten és Isten országáért 
véglegesen határozta el magát. 10. Az egyházra 
nézve ösztönzésül szolgál, hogy az ifjúság kate- 
chetikai oktatásának rárótt kötelességét, szent ko
molysággal teljesítse, egyszersmind emlékeztető a 
felnőtt gyülekezet számára, hogy az üdvre vezető 
tant (Lehre) megőrizze és a keresztség kegyelmé
ből mindig uj és uj erőt merítsenek az örök életre. 
Egyúttal fölmenti a keresztszülőket a rájuk bízott 
tanukötelesség alól. 11, A konfirmáció nem képe
sít a második sakramentom felvételére, hanem csak 
az arra való jogosultságot mondja ki. 12. A kon
firmandusoknak alkalmat szolgáltat, hogy a szt. 
úrvacsora első élvezésére méltóan készüljenek elő 
s hogy arról szerezzenek maguknak bizonyosságot, 
hogy mint méltó kommunikánsok jelennek meg az 
Ur előtt. 13. A gyülekezet figyelmeztetik ez által, 
hogy a kegyességben és az úrvacsora okos hasz
nálatában gyakorolja magát. 14. Annak kifejezésére, 
hogy a konfirmáczió nem akar egyebet, mint a 
sakramentumnak szolgálni, ajánlatos, hogy az első 
kommunió azonnal kövesse a konfirmácziót.

( f o l y t .  k ö Y . )

BELFÖLD.
— Jelentős beszéd. Az ezévi kerületi és espe- 

rességi gyűléseken elmondott beszédek között a 
legjelentősebb beszéd az, melylyel megnyitotta 
Z s i l i n s z k y  Mihály, kerületi felügyelő, a bánya
kerületi közgyűlést. A klassikus beszédnek teljes 
szövegét itt közöljük:

„Méltóságos és főtisztelendő egyházkerületi köz
gyűlés!

Szivem mélyéből fakadó hitrokoni szeretettel 
és tisztelettel üdvözlöm a bányai ev. egyházkerület
nek egy begyült összes képviselőit és elöljáróit.

Jól esik együtt látnom azokat, a kik nemcsak 
kötelességszerüen, de szivük készsége által indíttatva, 
jelentek meg, hogy az elnökséggel együtt, egy év 
lefolyása után visszatekintsenek a végzett munkára, 
a tapasztalható előmenetelre, esetleg hanyatlásra s 
ehhez képest igyekezzenek egyházunk javát elő
mozdítani.

Előttünk a magasztos czél és a nehéz feladat, 
hogy az evangéliom eszméit átvigyük hiveink lei
kébe és életébe, hogy a munkában egymástól lelket 
és erőt nyerve, tovább építsük Istennek országát a 
földön.

A lefolyt egyházi Óv azonban nagyobb jelentő
séget nyert a többinél, két oknál fogva. Először 
azért, mert a keresztyénség XIX-ik századát ez év
ben töltöttük be; másodszor azért, mert a hazai 
keresztyénség és a magyar alkotmányos királyság 
megalapításának 900 éves jubileumának napjait is 
megértük.

Mind a kettő olyan alkalom, mely komoly gon
dolatokat ébreszthet mindazok lelkében, a kik az 
emberiség haladásának nagy érdekei iránt lelkesedni 
tudnak. Mind a kettő ünnepélyes hangulatot kelthet 
különösen az evang. egyház tagjaiban, a kik az 
emberiség haladásának előmozdításával és a keresz
tyénség tökéletesebb felfogásának előnyeivel dicse
kedhetnek.

Valóban az ember lelke szinte elszédül, ha egy 
pillanatra csak azon főbb eseményekre és változá- 

; sokra gondol, melyek a lefolyt XIX-ik század alatt 
, a politikai és egyházi, tudományos és művészi, az 

erkölcsi és társadalmi téren történtek.
A század hajnalán ott látjuk az óriási forra

dalmi átalakulásokat. A kard felszabadit és elnyom 
nemzeteket. Az ékesszólás és ész fegyverei kivívják 
a polgári és politikai szabadságot; mig a megteste
sült „Esz“ bálványának felállítása veszélyekbe sodorja 
az egyházat és a vallást. A világi és egyházi hata
lom óriási harczokat viv egymással. A szabadság és 
egyenlőség, a testvériség és nemzetiség eszméi nagy 
zavart okoznak a szivekben és államokban. A népek 
összetartozandóságának régi formái és kötelékei da
rabokra törtek, hogy uj államalakulásokat hozzanak 

< létre. A szabadság és jóbblét utáni vágy Ismételve 
forradalmakba keverte a népeket, mig végre sok erő
feszítés után a faji egységen alapuló „nemzeti álla
mok“ kiépítése lett a népek és nép vezérek legked - 

\ veltebb jelszavává.
Kétséget nem szenved, hogy a törekvések ered

ménye lett a század legnagyobb jelentőségű három 
eseménye : az olasz és nómetegység proklamálása és 
a római pápa világi hatalmának megtörése. Valóban 
a XIX-ik század politikai élete viharos, fejlődése 
pedig rohamos volt.

A tudomány terén a régibb századoknak egyike 
sem mutathat fel oly meglepő és magasztos felfede
zéseket, mint a lehanyatlott század.

ü  természet kitárta titkait: uj meg uj tudomány
ágak keletkeztek. Nagy szellemek uj tényt árasztot
tak az emberiségre. Tisztább fogalmaink vannak az 
égről és a földről; az emberről és a társadalomról; 
a lólekről és a vallásról. A tenger megszűnt a népek 
elválasztója lenni. Vasutak szelik át az országokat



és kisebbé teszik a íöldet. A villany röpiti tovább 
gondolatainkat; az hajija gépeinket, az világítja vá
rosainkat, az viszi át hangunkat egyik országból a 
másikba. Csak az van hátra, hogy a levegőben szaba
don repülve bejárjuk a csillagok végtelen birodalmát!

A mi lehetetlennek látszott, az ma könnyűvé vált; 
a rendkívüli nem lep meg többé senkit. Valóban a tu
dományok terén páratlan eseményeket képes felmutatni 
a XIX-ik század.

De, — vájjon ezzel valóban boldogabbá is lett-e 
az emberiség?

Vájjon az észnek ténye képes-e kielégiteni a szív 
vágyait, és a kedély világ követelményeit?

Vájjon az emberi nyomor és szenvedés meg- 
sziint-e? avagy csak lényegesen csökkent-e?

A természettudós azt mondja, hogy igen; a 
bölcsész és a theológus azt állítja, hogy nem. Amaz 
az ész és természet korlátlan hatalmára hivatkozik; 
emezek a lélek rejtélyeit, a valláserkölcsi eszmék 
végtelen világát állítják vele szembe. Az ellentétes 
felfogások közötti harcz rettenetes, évröl-évre éle
sebbé, hevesebbé válik. Zaját és hatását súlyosan 
érzi az egyház, érzi a társadalom, mely irány tál an 
vergődésével az egész világ tudósait és álhunfértiait 
foglalkoztatja; de melynek eddig csak az a tanul
sága, hogy vallás és erkölcs nélkül sem család, sem 
egyház, sem állam nem kormányozható.

Messze vezetne, t. közgyűlés, annak fejtegetése; 
minő viszontagságokon ment keresztül az egyetemes 
keresztyén egyház és különösen a mi magyarhoni 
evang. egyházunk a lefolyt század alatt.

Pedig érdemes és korszerű volna részletes és 
alapos tanulmány tárgyává tenni a r. kath. egyház 
azon intézményeit, melyekről a hires protestáns angol 
történetiró, M aculay, azt irta, „hogy talán még 
akkor is fenn fognak maradni, midőn valami ujseelundi 
utazó egy nagy pusztaság közepet, a londoni hid 
egyik tört ivezetén foglal helyet, hogy Szt. Pál romjait 
lerajzolja.“

Érdemes volna megvizsgálni magasabb szempont
ból az evaug. protestáns egyház szervezetét, szakado- 
zottságának és erőtlenségének okait, — és összevetni 
azt a szellemi erőt, mely teljes fényében különösen 
az angol és német theologiai és történelmi irodalom 
hatalmas alkotásaiban ragyogott. És mindenek felett 
érdemes és szükséges lenne a magyarhoni ev. pro
testáns egyház fejlődésének belső erőit kimutatni, 
hogy kitűnjék : mennyire haladtunk előre tudomány
ban, irodalom és hitbeli buzgalomban egy század 
lefolyása alatt!

Ezt azonban szabadjon ezúttal csak hálás gon
dolkodási tárgyul vetnem fel a végett, hogy a szazad 
egyházi eseményeinek gondolatbeli felidézése és fon
tolgatása által tanuljuk megbecsülni apáink szent 
örökségét, a kik nekünk nehéz viszonyok között, nagy 
küzdelemmel, nagy önmegtagadással, lelki, testi szen
vedéssel megszerezték azt a szabadságot és azt az 
önkormányzatot, melyet most már háboritlanul fel
használhatunk szeretett ev. egyházunk emelésére és 
felvirágoztatására

Vajha méltóan fel tudnék használni legújabb 
küzdelmeinkben !

Mert különös napokat élünk A magyar keresz- 
tyénség és a magyar királyság kilenczszáz éves jubi
leuma sajátságos fejleményeket hozott napfényre. Az 
evangeliomhoz hü magyarhoni keresztyének és az 
alkotmányos szabadságért híven küzdött protestáns 
rendek fiai, fájdalom távol maradtak a kétségtelenül 
nagy és szép jelentőségű ünnepélyről ; mert annak

rendezői kizárólag a magok számára kívánták le
foglalni a magyar királyság és keresztyénség ünnep
lésének jogát. A mi Esztergomban történt, a mi ott 
el mondatott, az méltó volt az ünnepély jelentőségé
hez ; de kétségen kívül szebb lett voln.t minden, ha 
az ország szivében, testvéri szeretetben egyesülve, 
valamennyi hazai keresztyén felekezet, sőt az egész 
ország együtt ünnepelt volna !

Hogy nem igy történt, sajnálni lehet, hogy a 
béke főpapjának bölcs szavai után a .gyűlölködés 
szűkkeblű vezéreinek szeretetlen hangja zavarta meg 
a jó hangulatot, azt már fájlalnunk kell.

De ne keressük ennek okait. Szomorú idők 
reminiscentiái újulnak fel emlékezetünkben, mikor 
azt a kizárólagosságot látjuk, mely a földnek és 
égnek minden dicsőségét csak magának tulajdonítja, 
am higyjék és hirdessék, hogy Istennek napja egye
dül csak ö reájuk süt; hogy az üdvösség egyedül 
nekik van fenntartva; hogy a magyar államnak erőt 
és ethikai tartalmat egyedül csak ők kölcsönözhetnek, 
hogy a civilizációnak és tudománynak egyedül ők a 
terjesztői stb. stb. Ám legyen. Xe háborgassuk ál
modozásaikat. De az élet, a tapasztalás és a törté
nelem ellentmond: az irás pedig azt mondja: „a ki 
magát felmagasztalja, mega láz tátik !u

Nagy hiba lenne, ha mi ellenfeleinknek sértő 
kitörései által hasonló) kitörésekre engednék magun
kat ragadtatni. Valósiigos hazaellenes bűnt követnénk 

-4*1, ha a békétlenséget és gyülölséget szító apostolok 
balga beszédei által felingereltetve, hasonló gyűlölet
tel segítenék előidézni hazánk történelmének azt a 
gyászkorszakát, melyre a jólelkü, felvilágosodott 
katholikus honfitársaink és kath. történetíróink is 
csak borzalommal szoktak emlékezni.

Tudom, hogy nehéz az önmegtagadás erényének 
gyakorlása akkor, mikor inagasrangu pártvezérek az 
egész világ előtt nyíltan hirdetik, hogy a reformatió 
a tatárjáráshoz és a török pusztításhoz hasonló csa
pást jelent. Tudom, hogy nehéz az indulatnak elleut- 
aliani, mikor érezzük és látjuk, hogy egyházunk és 
hazánk legszentebb érdekei vannak veszélyeztetve 
középkori felfogású emberek által. De gondoljunk 
arra, hogy a mi vallásunk a szeretet vallása, mely 
önmegtagadást követel tőlünk ; azt hirdetvén, hogy 
még azokat is szeressük, a kik bennünket átkoznak.

Hiszen a reformatió áldásait a magyar nemzet 
és a hazai keresztyén vallás történetének nyílt meg
hamisítása nélkül eltagadni nem lehet; még kevésbbé 
lehet az állam fenntartásának érdemét egyedül a 
katholicismus számára lefoglalni. A protestantismus - 
nak kétségtelenül hazánkban is nagy küzdelmei voltak ; 
de dicsőségére legyen mondva, meg tudta védeni 
nemcsak vallási keresztyén elveit, de meg tudta vé
deni Magyarország alkotmányos szabadságát és füg
getlenségét is !

Azok az eszmék, melyeket a protestantismus 
eleitől fogva hirdetett, közelebb állanak az első ma
gyar király keresztyénségéhez, mint azok, melyeket 
újabb elleneink hirdetnek ! Apáink nem egyszer mu
tatták ki a letűnt századok viharos országgyűlésein 
tudományos érvekkel, hogy a protestánsok hivebben 
követik a Szt. István király II. decretumában körülirt 
keresztyén eszméket, mint az ö üldözőik. És bizony 
ma is, nem nagy tudomány kell annak bebizonyítá
sához, hogy a protestantismus evangelicmszerü elvei 
és eszméi, melyek úgyszólván a lefolyt XIX-ik szá
zad uralkodó eszméivé lettek, kedvezően és áldáso
sán átteremtö hatással voltak a világra s ebben ma
gára a r. katholieismusra is !
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Ime a tudományos vizsgálódás szabadságának 
jogát ma már a római szent szék sem meri mereven 
megtagadni. A kath. egyház ügyeinek intézésében 
jogos részt követel magának a világi elem és a pro
testánsokhoz hasonló autonómiának hatalmas szószólói 
vannak a kath. egyház kebelében is ! A lelkiismeret 
szabadságának tanát immár a világ minden müveit 
nemzete elfogadta és törvénykönyvbe foglalta ! Szó
val : a reformátió tanai és elvei észrevétlenül és fel- 
tartóztathatlanul érvényre emelkednek azoknál is, a 
kik azokat kárhoztatják.

Ezek a tények megnyugtató hatással lehetnek 
a protestánsokra nézve; mert ezek biztos zálogát 
képezik annak, hogy az igazságnak elébb vagy utóbb 
győznie kell. A győzelem napja pedig a felvilágoso
dás haladásával, a sötétség embereinek nagy rémüle
tére, erős léptekkel közeledik. Nem csak a szünet 
nélküli haladás szelleme, nemcsak a tudomány és 
közműveltség, nem is csupán a protestáns egyház 
szellemi hatása fogja azt előidézni, hanem elő fogja 
idézni a magasabb eszméktől vezérelt józan gondol- 
kozásu és alkotmányos érzelmű katholikus hazafiak 
önzetlensége, humanitása és hazaszeretete is.

És erre nekünk biztos kezességül szolgál ha
zánk és egyházunk története, melynek tanúbizony
sága szerint a jogainkat és szabadságainkat biztositó 
alaptörvények megalkotásában hálára kötelező mó
don a hazáért, a vallásért, a szabadságért és igaz
ságért lángoló liberális katholikus férfiak mindenkor 
lelkesen közreműködtek, apáinkkal együtt küzdöttek, 
küzdenek ma, és remélhetőleg küzdeni fognak a jö
vőben is

A míg ilyen liberális kath. hazafiak lesznek, ad
dig nem kell félteni se a hazát, se a protestánsokat, 
se a katholicismust.

Gondoljunk csak vissza a száz év előtti ese
ményekre, az 1790—91-ki vallásügyi törvények meg
alkotására, midőn a magyar kalholikus főurak (gr. 
Batthyányi Alajos, gr. Zichy Károly, az ország bí
rája, Űrményi József stb. stb.) az őrs ág tapsai közt 
védelmezték a protestánsok ügyét. Gondoljunk a har- 
minczas és negyvenes évek küzdelmeire, mikor a kö
vetek házában néhány türelmetlen főpap ellen éppen 
a katholikus világi követek küzdöttek leglelkesebben, 
úgy hogy Kölcsey Ferencz, a költőfilozóf, örömmel 
jegyzi fel naplójában, hogy Luther és Kálvin fiai 
összetett kézzel nézték a katholikus hazafiak küz
delmét az igazság mellett.

Mert az evangeliom tanai, mint az igazság nap
jának sugarai ellenállhatlanok.

Az alkotmányos szabadság, melyhez ragaszko
dunk ; a keresztyén testvériség, melyet hirdetünk ; 
a törvény előtti jogegyenlőség, melyet követelünk 
és mindenek felett a jog, törvény és igazság, mely 
előtt meghajolunk, olyan erős védfalat képeznek, 
melyet egyesek szent ürügyek alatt megtámadhatnak 
rugyan, de le nem dönthetnek soha !

A mi szellemi fegyvereink kipróbált fegyverek 
•és az emlitett szellemi szövetségeseink a kor halad
tával csak szaporodhatnak. Bizzunk ezen szövetsége
seinkben ; de bizzunk önmagunk erejében is ! Soha 
ne feledjük, hogy egyházunk belső életének erőforrá
sait önmagunkban, lelkes tevékenységünkben kell ke
resnünk, mert a haladó kor szelleme is csak azokhoz 
marad hü, a kik tőle el nem pártolnak !

Dolgozzunk tehát fáradhatatlanul és küzdjünk 
rendületlenül az evangeliomnak örökké fénylő fák
lyája mellett, mig nappal vagyon.

A közgyűlés tárgysorozata sok fontos ügyet

terjeszt önöknek bölcs határozata elé. Midőn ezeket 
becses figyelmükbe ajánlanám és arra kérném, hogy 

í kötelességeik teljesítésében vezérelje a kitartás, hü- 
j ség és állandó szeretet a hazához és az ev. egyház- 
I hoz, — a gyűlést megnyitottnak nyilvánítom.“

E beszéd majdnem az összes lapokban szóvá 
lett téve, — hol magasztalólag, hol elitőleg. Az 

■; „Alkotmány'* elitélte, „Magyar Hírlap“ dicsőítette.
Nézetünk szerint is a beszéd tulságba megy a béke 

; és szeretet hangoztatásánál. De értékes, amennyi
ben pro és contra sok gondolatot vetett fel s e 

: tekintetben eltér az üres semmitmondó szalma- 
esépléstől, melylyel gyűléseinken találkozunk.

A fent közölt beszéd legalaposabb kritikáját 
adja Mocsáry Lajos, mely kritika a „Sárospataki 
Lapok“ 38 ik számában jelent meg.*) E czikk 

, czime „Intra rauros.“ Teljes szövegét az alábbiak- 
' ban közöljük:

„Eljutottunk odáig, hogy nekünk, kik szükséges
nek tartjuk a nagy clericalis actio elleni védekezést, 
magunkat kell védelmeznünk s kitől ? Saját ügyfeleink
től, a hazai protestantismus vezórférfiaitól. Zsilinszky 
Mihály a bányakerületi gyűlésen tartott megnyitó be
szédében azt mondta, hogy „valóságos hazaellenes 
bűnt követünk el.“ Ez a nagy szó, protestáns ember 
által világgá bocsátva, a Zichy János tatárjárásával 
vetekedik.

Nagyrabecsülés és — legyen szabad igy fejezni 
I ki magamat — régi baráti érzelmek nagyon megnehe

zítik számomra a vállalkozást, de mi kevesek vagyunk 
s megjegyzés nélkül, úgy érzem, az a szó nem ma
radhat. Amicus Plato, amicus Aristoteles, maxima 
amica veritas.

Miért követjük el mi, kik igenis azt mondjuk, 
hogy szeget-szeggel, azt a hazaellenes bűnt ? Azért, 
mondja Zsilinszky Mihály, mivel „segítjük visszaidézni 
hazánk történelmének azt a gyászkorszakát, melyre a 
jólelkü és félvilágosodott katholikus honfitársaink és 

I kath. történetíróink is csak borzalommal szoktak em
lékezni.“ Midőn valaki ily súlyos vádat emel, ha nem 
akar egyszerűen a haza és hazafiság nevének hiába- 

) vevők s az azzal könnyedén dobálózok közé sorakozni, 
nagyobb szabatossággal kellene megjelölni az elköve
tett bűnnek tárgyi tartalmát s az elkövetésben nyil
vánuló erkölcsi elvetemültség minőségét.

Az a korszak közvetlenül a magyar protestan- 
tismusra nézve volt gyászos, közvetve az országra 
nézve, de nem azért, mert vallás miatt polgárhábo
rúk marczangolták az országot, ilyen nálunk soha
sem volt, hanem azért, mert az osztrák zsarnoksággal 

; szövetkezett kathólicus clerus kész lett volna az or
szágot szellemileg és vagyonilag összetörni azon őzéi
ből, hogy innen a pretestantismust kiirthassa. Ezt a 

> korszakot azon módon előidézni többé nem lehet, 
mert a pozsonyi és eperjesi vérbiróságok s az erő
szaknak ezerféle eszközei, mai világban — ki tudja 
ugyan hová fokozódik a jövőben a felszított kathó- 
licus hitbuzgalom — többé nem alkalmazhatók, de a 
protestantismus kiirtása igenis célba van véve most

*) A tudós és jeles szerző engedélyét az idő rövidsége 
miatt ki nem kérhettük. De azon reményben, hogy amint eddig 
mindig szives volt az engedélyt megadni, úgy most utólag nem 
veszi rossz néven, ha czikkét teljes szövegében közöljük, mivel 
czélja bizonyára az, hogy minél többen olvassák és megértsék 

) azt. Szerkesztő.
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is, csak részben változott eszközökkel, az eszközök 
most főként abban állanak, hogy felhasználva az ál
talánosan elterjedt vallási indifferentis must, a nagy 
mérvben elharapódzott materialismust, a haladó cul
tura által fokozódott, de nálunk folytonos ipartalan 
gyarmati állapotunk által ki nem elégithetö i^éuye- 
ket, tehát az aránylagos elszegényedést és másrész
ről azon óriási anyagi eszközöket, melyek a kathó- 
licus clerus kezei közt intacte megmaradtak: nagyobb 
sikerrel, mint valaha s mint már napról-napra, kéz- 
zelfoghatólag, csalhatlau statistical számokból tudjuk, 
űzik ellenünkben a lélekhalászatot, úgy, hogy ha így 
marad, de valószinüleg fokozódik, rohamosan fog be
következni a protestantisinus olvadása s egy század 
múlva itt-ott lesz ebben az országban protestáns.

A veszedelem tehát megvan most is, imminens 
mindenesetre csak úgy, mint abban a gyászkorszak
ban. Az a veszedelem, hogy a felekezetekre oszlott 
honpolgárok vallásháborúban emészszék egymást, nem 
volt akkor sem és ép oly kevéssé imminens most is, 
bármennyire kész volna is od iig fokozni a kathóli- 
cus vallási buzgalmat a lieoc-kápláu és tiecc-püspök 
sereg; de az a veszedelem, mely a hazai protestan- 
tismus elfogyásában úgy magukra a protestánsokra, 
mint az egész nemzetre nézve rejlik, teljes fenyegető 
alakjában előttünk áll.

Hazaellenes bűnt követtek-e el őseink, mikor ki- 
irtatásuk elleu védekeztek ? H i akkor nem követtek 

/ el bűnt, akkor nem követünk el most sem ; elleüben 
ha most hazaellenes bűn a védekezés, bűn volt akkor 
Í9 . Az is volt az akkori combinált osztrák és papi 
zsarnokság szemében, azért büntette vérpadon, gályá- 

í kon s labancpusztitással, de anuak ta-tja-e Zsilinszky 
: Mihály?

Ilát ilyen primitiv igazságoknak ignorálására, 
képtelenségek állítására ragadja az embereket, még a 
Zsilinszky-fóle calibcrü emléket is a szerencsétlen 
megrökönyödött gouvernementalismus, melynek most 
legújabb felkapott jelszava az, hogy a protestánsok 
perinde ac cadaver meg ne mukkanjanak !

Mig igy a legprimitívebb igazságot s annak ter
mészetes logicáját mellőzve, egyszerűen egy anatae- 
mával akar terrorizálni Zsilinszky: addig tekervényes 
keresgéléssel, phrasisok és sophismák után törekszik, 
hogy a maga nagyotmondásának némi alapot szerezzen. 
Miért nem kisórli meg inkább attenuálni az általunk 
netalán rikító színekben festett veszedelmet i Miért 
nem marad annál, hogy nem kell oly nagyra felfújni 
ezt a dolgot, majd elmúlik úgy, a mint jött . . .  de 
nem az én dolgom s nem is merészkedem, hogy neki 
e részben valamit suggeráljak. 0  nem teszi, ellenke 
zöleg azt mondja : „érezzük és látjuk, hogy egyuá- 
zunk és hazánk legszentebb érdekei vannak veszelyez- 
tetve, középkori felfogású emberek által.“ No hát ! 
nem kötelességünk-e vajion ezeknek a szent érdekek
nek védelmére kelni ? És nem akkor követünk-e el 
hazaellenes bűnt, ha ezeknek az érdekeknek védelmét 
elmulasztjuk ?

Miért kell ettől tartózkodnunk? Azért, mondja 
Zsilinszky Mihály : „mert a mi vallásunk a szeretet 
vallása/ No már bocsánatot kérek, de ez nem egyéb, 
mint egy phrasis. Szeressed felebarátodat, mint ten- 
magadat, ezt parancsolta vallásunk alapitója, de ezen 
kötelezettség nekünk nem aféle specialitásunk, hanem 
minden más keresztyén felekezetekkel közös keresz
tyén jelleg. *%. felebaráti szeretetnél fogva kötelessége 
volna például előforduló esetben minden egyes protes
táns embernek a halál torkából kimenteni még egy 
hecc-káplánt is, de arra a szeretet törvénye nem kö

telez, hogy mint konstituált erkölcsi testület, mint 
felekezet, melynek magát kormányozni s egyház- 
politikát is űzni feladata, az önfen tar tás természeti 
kötelességét, a megtámadások elleni védekezést el
mulasszuk. Specialitásunk igenis, nekünk protestán
soknak a protestatio, sorsunk, végzetünk, traditiónk 
a küzdelem, a harc és háború, mert ellenfelünk nem 
bírja megemészteni azt, hogy a kereiztyénseget, az 
azt valló emberis >g felére nézve, az általa ráhalmo
zott idegen ragasztóktól és meghamisítástól megtisz
títottuk, reformáltuk. Valóban megindító, midőn a 
r. katliólikus nagygyűlésen fejünkhöz vágott arcátlan 
sértegetésekre válaszul, vékony hang m érzékeny so- 
netteket zengedez Zsilinszky és Komjáthy a szeré
téiről, mine valami Petrarca Laurájához.

A szeretet volna tehát az egyik argumentum. 
Másik gyanánt hivatkozik Zsilinszky \lihály a felvilá
gosult kor szellemére s azokra az érdemekre, melye
ket a protestánsok a nemzeti ügy szolgálatában sze
reztek s melyeket a kathólikus hazafiak is mindenkor 
méltányoltak : hivatkozik azon „átteremtö hatásra is, 
melyet a protestantisinus magára a hazai kathóli- 
cisinusra gyakorolt, sőt gyakorol mi is, minek bi
zonysága az, hogy a mi példánkat követve, autonó
miát akarnak csinálni a katholikusok is.u Ezekből 
azután az volna a következés, hogy nem kell félni, 
nem is kell tenni sem ui különös dolgot, szemben a 
mostani reaction irius támadással,, a protestantismus 
meg fog állam a maga lábán. És megbízhatunk a 
jóindulatú és fel világosodott k itholicus honfitársakban, 
kik, mint a múltban, lTUl-ben és a 30—40-es évek
ben bebizonyították, meg vaun ik győződve a Protes
tantismus nagy értékéről. És igy okoskodik Komjáthy 
Béla ur múltkor tartott gondnoki nagy beszéde sze
rint, sót ö annyira megy az optimismusb m, h )gy 
most, épen m >st! derengeni látja a jobb jövőt.

Boldogok a kik hisznek és szerencsések, a kik 
úgy tudnak bánni tényekkel, eszmékkel, érvekkel, 
mint a viasszal, melyet tetszésük szerint hajlítani 
tudnak : mint például Zsilinszky Mihály, a ki oly 
virtuozitással tudja kezelni azt a mesterséget, hogy 
„Szent“ István királyt körülbelül lutheránus ember
nek tette meg, azt mondván, hogy a ö keresztény
sége közelebb áll a protestáns felfogáshoz, mint az 
ultramontan reactio törekvéseihez. Hanem annyi bi
zonyos, hogy azzal az illúziókkal sítúráit optiinis- 
mussal nagyon roszkor hozakodtak elő.

a  mi nevezetesen a felvilágosodott kort és an
nak széliemét illeti, egyeuesen azt látjuk, hogy a 
hires XIX. század határozottan a reactio jegyében 
(a mostani journ ilistica kedvenc szava j szerint) ál
dozott le, hogy a múlt század magas ideáljait sorban 
megtagadják s guhyolják, a szabadéiviiségne'c nevét 
hangoztatják még itt-ott, de csakis nevét, nem ke
resik az oroszlánt, csak a nyomát. Mit tartunk oly 
korszakról, melyben egy r».pponyi Albert *25 éves 
di csöséges parlamenti pályáj i után azt kénytelen con- 
statálui, hogy a Parlamentarismus napja leáldozott, 
midőn a szomszéd Ausztria azt mondja, liogy neki 
az alkotmányosság nem kell s ennek simulaerumát 
hétszáz éves absolitismus képviselője akarja fentar- 
tani ? De a mi a legtöbb, látjuk azt, hogy a Sozialis
mus rémétől meg van ijedve a világ s e miatt ész 
nélkül hanyatthomlok rohan a reactio karjaiba ; eső 
elöl csurgó alá. Ebből meríti a reactio leghathatósabb 
eszközeit, ezért sikerül neki az idealismus gyanánt 
árult babonát a minden szalmaszál után kapkodó, 
megrémült társadalomba becsempészni. Méltán lehet 
attól tartani, hogy egy hosszabb ideig tartó sötétség
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korszaka borul a szellemi világra, épen azért, mert 
a socialismus evolutiói még most vannak erős fej
lődésben ; nem valóságos hallucinatió-e, épen most 
akarni látni az általános felvilágosodás derengését ? 
De minden esetre micsoda benyomást vélünk mi pro
testánsok tehetni az ilyen világra, midőn arra hivat
kozunk, hogy a felvilágosodásnak, a szabadságnak, 
a XIX század eszméinek acélozott apostolai és gár
dája mi vagyunk ?

Hivatkozik Zsilinszky Mihály arra az átteremtő 
hatásra, melyet a protestantismus a katholicismusra 
gyakorol. Az „átteremtő“ erő nem j ól van választva ; 
visszautasitani, korlátozni sikerülhetett egyben-más- 
ban s Írtak is erről szellemes munkákat, de átterem- 
tésröl szó sem lehetett, mert a katholicismus a maga 
lényegében s ez éppen fődicsekedése, változatlan 
maradt.

De most, épen most beszélni arról az átteremtő 
hatásról, midőn a syllabus és pápai csalatkozhatlan- 
sággal ugyancsak visszautasított minden módosító 
befolyást; most, midőn nálunk nevezetesen ő indított 
uj hadjáratot s már is ijesztő sikerrel arra, hogy 
minket teremtsen át és tereljen vissza saját aklába : 
bocsánatot kérek, ez már naivitás volna, ha nem lenne 
csakis a sulykot eldobó nagyotmondás önfeledáse. A 
katholikus autonómia! ^z t a rosszizlésü dolgot nem 
fogom elkövetni, hogy Zsilinszky Mihálylyal szem
ben beszéljek ennek az autonómiának egész hiába
valóságáról, aki bizonyosan jobban felismerhette ná- 
lamnál is, hogy a katolikusoknak, papoknak és vi
lágiaknak egyaránt, az igazi protestáns autonómiát 
a maga valóságában utánozni soha sem volt se ké
pességük, se akaratuk.

Hanem talán legkedveltebb érvelés az, hogy ne
künk nem kell csinálni semmit, majd elvégzik a mi 
dolgunkat ajóérzésü katholikus hazafiak; hogy Kom
játhy szavaival éljek: minden igaz magyar, bármely 
felekezethez tartozik, tudja azt, hogy ha a liarcz a mi 
leszerelésünkkel végződik, az végzetes lehet fajunkra, 
állami önállásunkra. így volt ez régebben és igy volt, 
mint Zsilinszky Mihály előadja, I79l-ben s a 30—40-es 
években. Történelmileg nem épen praecis az előadás, 
mert bizony Bocskay, Bethlen Bákóczy György 
hadai akkor még majdnem kizárólag protestáns ne
mességből állottak, az Eszterházyak, Koháriak a 
nemzeti ellenség táborában állottak; az újabb idők
ben lelkesen támogatták igenis ügyünket, mint a 
felvilágosodás és nemzeti szabadság ügyét, a miért 
igenis hálás elismeréssel tartozunk. De hát bizo
ny os-e abban Zsilinszky és Komjáthy, hogy ha 
úgy volt akkor, úgy lesz most is? Én, fájdalom, 
ennek legkisebb jeienségét sem látom. Ellenkező
leg azt vagyok kénytelen constatálni, hogy a fo
lyamatban lévő ádáz hadjárat alatt védelmünkre, 
katholikus részről, egyetlen hang sem emelkedett. 
Kathólicus részről egyszerűen eltűrik és megengedik, 
hogy a reactió legvehemensebb előharczosai vigyék 
az ecclesia militans szerepét, ü. sajtó ? Felszisszent 
arra az insultusra, melyet a kath. nagygyűlés elnöke 
három millió honpolgárnak fejéhez vágott, hanem 
igenis unisono támad bennünket, mint merénylőket, 
ha itt-ott egy védekező hang szólal meg. A sajtónak 
a protestáns ügy Hekuba, szabadelvüség alatt alig 
ért már egyebet, mint az antisemitismus és ag- 
rarismus elleni kifakadásokat, a nagy democraták és 
liberálisoknak, úgy látszik, szálka szemében, hogy a 
régi, igaz szabadelvű gentry utódain lóg még egy 
kopott kabát, melyet róla lehúzni lehet.

Nem várhatjuk ezután sem a kathólicusok részé-

( ről való támogatást. Valóban különös dolog, visszás,
) a józan ésszel ellenkező, hogy mi láblógázva nézzük,.
; miként kaparja ki más rászünkre a tüzből a geszte- 
< nyét, mikor a legegyszerűbb igazságok közé tartozik 

az, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Nem fog- 
ják kikaparni. I. Hihetetlen milyen hódításokat tett 

) nálunk a fanatizáló hadjárat a társadalom minden 
l rétegeiben; nem is szólva a mágnás soeietásról, mely 
' elődeinek nyomdokában jár, s mely az egész divat 
/ és strébervilágnak mintául szolgál, de nézzen maga 
i körül bárki az alsóbb rétegekben és látni fog a müveit 
• és értelmes osztályhoz tartozó embereket, kik nem 
? is magukban, de társaságban, bizonyos tüntetéssel fe

születeket és egyéb kőbálványokat áj tatosrm megsüve- 
gelnek csakúgy, mint egy arra sántikáló öreg koldus. 
Ártatlan dolog? Igen, de az időnek fontos jele. II. 
Hol van az a régi gárda, melynek emberei a szabad
ságért lelkesedtek, a kik már ösztönszerüleg szima
tolták, hol vannak igazi szövetségeseik ; hol vannak 
a Beöthy Ödön fajtájabeli emberek?

Vájjon az egyetemi kör ifjaiból fognak kike
rülni, kik azért kérvényeztek a cultusministerhez, 
hogy állitson feszületet az egyetem minden hallgató 

] termébe, kik leemelt kalappal állották körül a vala
hogy letört gipszkoronakeresztet s expiatio gyanánt 
elénekelték a pápai hymnust, diszmagyarban a Mária 
zászlóval vettek részt a protestánsokat pokolra küldő 
gyűlésen s gyertyával kezükben jártak processiót az 
ifjú főváros utcáin? Ilyeneket nem látott a világ 
abban az időben, midőn a jóindulatú kathólicus haza
fiak a protestánsok ügye mellett sorompóba léptek.
III. De legyünk igazságosak, vájjon úgy gérálta-e 
magát a legújabb időben a hazai protestantismus, 
hogy érette azok a jóérzésü és felvilágosodott kathó- 
iicus hazafiak lelkesedhessenek? Min alapult a ma
gyar protestánsok régi reputati ója? Mi megmutattuk 
igenis, hogy istenfélelmet és erkölcsiséget sikereseb
ben lehet fenntartani a mi egyszerű eszközeinkkel 
mint másoknak az ők fényes apparátusával, de ennek 
appreciálásába nem igen bocsátkoztak más felekezetű 
polgártársaink, hanem azt igenis jól tudta nagyja- 

, apraja, hogy a protestánsok voltak azok, kik törté
nelmünk legnehezebb korszakában, midőn az ország
nak felerésze egyik ádáz ellenségének kezében volt, 
a másik még veszedelmesebb ellen karddal kezükben 

 ̂ tudták vallásukkal együtt a nemzeti szabadságot is 
megvédelmezni. Ebből éltünk megbecsülés dolgából 

( mind a legújabb időkig. Titokban rezgett érettünk egy 
I húr még annak az elvetemült labancnak szivében is, ki 
) az osztrák és clericalis táborban állt. De valljuk meg 
I az igazat, hogy ez a dicsőségünk kissé már elhalványult, 
s már csak azért is, mert azóta sok viz folyt le Dunán,
- Tiszán s a Rákóczy-féle és az 1848-iki újabb szabad

ságharcoknál a protestáns kérdés nem szerepelt. A 
l patenskorszak felélesztette pillanatra ősi reputatiónk 
) jogcímét, de azóta nem egy dolog történt, a mivel 
( régi jóhirünk, nevünk tőkéjét fogyasztottuk. Például 
\ a tudvalevő két miniszterelnökség rebbelis hírünket 
; ugyan nem emelte, de épen ellenkező hírbe kevert; 
s az idő viszontagságain okulhattunk talán, de ágiónkat 
( semmiesetre sem emelte se iskoláinknak, se lelkész- 
) ségeinknek állami segélyezése. Ezeket a csorbákat 

talán ki lehet köszörülni, de mit fog mondani a vi- 
\ lág és miként lelkesüljön érettünk s egész odáig, 
( hogy egész ügyünket ő vállalja magára, azoknak 
? a katholikus hazafiaknak közönsége, a mely ré

szünkről most nem lát egyebet, mint meglapu- 
s lást, érzéketlenséget, szemben a legdurvább sérel- 
; mezésekkel, nem lát egyebet, mint vezérletre hiva-
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tott férfiakat, kik a hosszas p&rturalmi gyakorlat 
folytán már ösztönszerüleg gyűlölnek mindent, a mi 
ellenállás színezetével bir, habár a legszentebb és 
legitimebb érdekekért is, a kiknek szemében feleke
zetűnk életerejének lekötésére, minden erönyilatkoza- 
nak elfojtására elegendő ok az, hogy az ilyen mozga
lom nem tetszik egy hagyományosan clericalis szel
lemű udvarnak, tehát nem tetszik a papi nagyhatalom 
előtt amúgy is meghátrálni kész kormánynak, mely
nek sajtóorgánumai kiadták a jelszót, hogy bujtogatás, 
hazaárulás minden moccanás, midőn ja protestánsok 
a megüzent irtóháboru ellen védelmi állásba helyez
kedni merészelnek.

Dum delirant reges, plectuntur Achivi. Mozdul
janak meg felekezetűnknek erkölcsi és értelmi erőben 
gazdag széles rétegei. Üdvözlöm lel kémből Felsö- 
Borsodot. Mocsáry Lajos.

— Jegyzökouyvliitelesités. E oziraén az „Evan
gélikus Egyház és Iskolában“, u dun ininneni kerü
let hivatalos lapjában, az augusztus 30 án megje
lent számban hosszabb ezikk jelent meg telve szén- 
zácziós leleplezésekkel s azzal lejezve be e lelep
lezéseket, hogy azokhoz commentár nem szükséges

A commentár e homályos eredotü ezikkhez, 
mely valótlanságokul tartalmaz, talán mégsem fe
lesleges. E lapok szerkesztője nem kínálkozott a 
jegyzőkönyvi pont szerkesztésére, hanem meg lett 
bízva, hogy a Stellor Árpád által hosszasan és 
inkább hírlapi tudósításnak, mint jegyzőkönyvi 
pontnak beillő jegyzőkönyvi pontot rövidítse. Unsz 
szas unszolásra elfogadtam a megbízást és meg
szerkesztettem a kívánt pontot, n. bizottság azt 
egyhangúlag helyesnek találta és elfogadta.

E jegyzőkönyvi pontot a bizottságnak átadtam. 
Tudtommal a nyomdába teljesen került, csak a 
nyomdáid/ került ki hiányosan. Ez utóbbi körül
ménynek okozója nem lehettem, mivel a sajtó alá 
rendezés nem volt feladatom, s nem én végeztem 
a corrccturát.

A „hivatalos lap“ zűrjeiben közölt megjegy
zése lapom objectiv tudósítását ferde színben igyek
szik feltüntetni, de ügyetlenül. A kifogásolt tudósí
tás szerint nem a közgyűlésen, hanem az előérte- 
kezleten lett kifejezve a bizalmatlanság és azt ott 
tényleg senki sem vette tagadásba, tehát lapom tu
dósítása nem ferdítés, a minek feltüntetni szeretné 
a szerkesztői megjegyzés, hanem a teljes valóság, 
a miről az összes jelenlevők tanúskodhatnak. A 
gyűlésen a bizalmatlansági kérdés nem lett felvetve, 
mivel az esperes ur lemondásával a maga részére 
levonta a consequentiát, lelépőkkel szemben pedig 
folytatni a liarczot nem vitézség és nem szép dolog, 
feltéve, hogy ők sem igyekeznek névtelen táma
dásokkal a harezot tovább folytatni.

Szerkesztő.

— liányakerületi közgyűlés f. hó 5-én és 6-án 
tartatott meg Budapesten. A bányakerületi fel
ügyelő ur, dr. Zsilinszky Mihány nagyszabású be

széddel nyitotta meg a közgyűlést, melyről más 
helyen szólunk. Mindjárt a gyűlés elején egy kis 
nyelvi szenzátiót rögtönzött Veres József — idézve 
a turóczi esporossógi jegyzőkönyvből. A hatás nagy 
volt. A kedélyek mozgásba jöttek s rnár-már a fe
gyelmi villámai czikáztak a turóczi esperesség fiatal 
esperese felé. Ellett határozva, hogy ezentúl a tu
róczi esperesség tót beadványai mellé hiteles ma
gyar fordítás melléklendő

A gyűlés állandó „érdekessége“, a budapesti 
egyházak kényszer egyesítése, újból felvét tetett. 
Dr. Wagner Géza, ez eszme buzgó harcosa, több
ször is hangsúlyozta, hogy öt tisztán az egyházi 
érdek vezérli. Osztroluczky Miklós, hü fegyver- 
társa hosszú beszédben küzdött a bizottsági javas
lat ellen, mely olejtendőnek tartja a kényszer egye
sítést. Fabiny Theofil hosszú és alapos érvelésével 
leszerelte az „egyházi érdek“ hangoztatott. Bo- 
séd je után a gyűlés óriási többsége elfog idta 
volna a bizottság javaslatát, ha nem jön egy köz
vetítő indítvány, mely szerint a gyűlés elfogadja a 
bizoitság javaslatát, de egyszersmind hőn óhajtja 
az egyesítést. így dr. Wagnernek továbbra is al
kalma lesz a kérdést ébren tartani.

Az egyházlátogatási szabályrendeletet majd
nem az összes esperességek cl nem fogadták. Visz- 
sza lesz küldve, Veres Józset által kidolgozva, az 
esperességek ne k.

A szarvasi i stentisztelet nyelv kérdésben a 
gyülekezet fellebezésének helyt adott a kerületi 
gyűlés, kijelentve, hogy az istentisztelet nyelvének 
megliHtározása a gyülekezet belügye.

Másnap már oste 8-kor belett fejezve a köz
gyűlés.

— Az Evang. Egyház és Iskola-  augusztus hó 
3U iki számában újból foglalkozik velünk, do ismét 
csak a télen már eléggé elcsépelt dolgokkal hoza
kodik elő. Ismét magyar gyűlölettel vádol, jél tud
va, hogy ha valakire manapság ilyen vádat kenünk, 
úgy az a közvélemény szemében elítéltetett. A té
len lefolyt polémiában felhívtam a szerk. urat, lenne 
szives bebizonyítani, hogy hol és mikor hirdettem 
lapomban magyar gyűlöletet? Vagy talán már az is 
ily számba megy, ha más nép és nyelv iránt mél
tányosak vagyunk. Különben eléggé kifejtettem a 
múltkor is, hogy mért nem fog és nem érthet meg 
engemet a nyelvkérdésben Veres József. O csak 
egy nyelvet beszél.

Furcsa gúnyolódása a háromféle tót nyelv 
tekintetében. Nem szép az, ha a gazdag ember 
kineveti a szegényt. Veres József is tudja, hogy a 
tót nyelv egyet'en középiskolában sem tanittatik, 
tudományos intézete zárva van 26 év óta. Ez az 
oka a nyelvi kérdés elintézetlen voltának. Külön
ben, ha V. J. tudna egy szláv nyelvet, akkor tudná
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azt is, hogy az általa említett 3 tót nyelv között, 
mint általában a szláv nyelvek között, nem oly 
nagy a külömbség s a ki érti az egyiket, érti a 
többit is. A szláv nyelvek között nem olyan a 
különbség, mint például a német és dán nyelvek 
között, hanem mint az egyes német dialectusok 
között. A német dialectus és irodalmi nyelv között 
nagyobb a külömbség, mint a tót, cseh nyelv kö
zött. Ezt csak azért hozom fel, mert Veres József 
felcsapott legújabban tót nyelvésznek és kritikus
nak — a szláv nyelvek ismerete nélkül.

A czikk főrésze nevetségessé akar tenni en- 
gemet, azt mondva, hogy csalhatatlannak érzem 
magamat, mint a római pápa. Ezt már egy Ízben 
hangoztatta rólam dr. Masznyik E. Úgy látszik: 
„magna ingenia conveniunt.“ Sohasem igyekeztem 
saját szemüvegemet mások szemére nyomni. Hosz- 
szas tanulmány és folytonos tanulmányozás folytán 
megvan a magam határozott nézete és iránya theo- 
logiai és egyházi dolgokban. Nézetem mindig az 
volt, hogy egyházi lapnak csak akkor van értelme, 
ha határozott theologiai iránya van. Ez hiányzik 
a dunáninneni kerület hivatalos lapjánál, mert elv 
nélkül ma orthodox, ho nap liberális czikket közöl, 
úgy a hogy a czikkek érkeznek. Az ily lap szer
kesztéséhez nem kell theologiai tanulmány, hanem 
legfeljebb egy kis szerkesztői rutin. Az ily lapot 
elszerkeszthetne nem lelkész is — például dr. 
Pályi Ede ur is.

Nagyhangon azon kérdést is felveti a azer- 
kesztő: „Uram isten, mi mindenre lenne képes. 
Szeberényi evvel a duzzadó önérzettel, ha érdeme
ken alapuló tekintélye és döntő szava is volna 
már.“ Sohasem vágytam tekintély után a magam 
személyét illetőleg. A főesperes ur ugylátszik érez
tetni akarja velem szemben, a ki semmiféle hivatalt 
nem viselek a lelkészségen kívül, az ő érdemeken 
alapuló tekintélyét. Én ugyan azon érdemeket az 
egyház építés terén nem ösmerem. Az ember lehet 
különös érdemek nélkül is esperessé — p. o. a 
viszonyok összetalálkozása is emelhet valakit. Ha 
a békésiesperesség három kis esperességgé fel nem 
oszlik — talán ma sem állott volna velem szemben 
e nagy tekintély 1 De azért nem akarom kicsinyí
teni. Theologiai dolgokban a hivatal nem határoz. 
Nem espereseknek is lehet teológiai ismeretük. Nem 
tudom honnan vette szerkesztő társam azon állí
tást, hogy én mindenütt vezérszerepet arrogálok. A 
szóáradat nem áll hatalmamban. Nem aspirálok 
semmiféle magasabb polczra. Azon emberek közé 
tartozom, akik már természetük folytán sem alkal • 
masak az emelkedésre.

Én sem óhajtom tovább a polémiát. Ha a 
tárgyra magára tesz Veres József megjegyzést, vagy 
corrigálja az én megjegyzésemet, szívesen veszem, 
de a meggyanusitást kerülje; mert én is:azt szeretem,

ha egyházi dolgokról komolyan és szakértelemmel 
szólunk.

Szerkesztő.

Evang. Egyházi Könyvkereskedés
B.-Csabán.
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Reformáczió.
Ködös őszi napon közeleg felénk a refor

máczió emlékünnepe A letűnő tavasz és nyár 
minden átélt eseményével emlékünkben van, és 
reményünk a tél után következő uj tavasz.

A reformácziót gazdag múlt előzte meg. A 
harcz hevében sem vagyunk oly szükkeblüek, 
hogy el ne ösmernénk azt a nagy idealizmust, 
melyet tanúsított a középkori egyház a maga 
alkotásaival és intézményeivel. A mi egyházunk 
egyik kiváló sajátsága, hogy más keresztyén 
egyházakat és lelekezeteket nem tekint eret
nekeknek, hogy a gyengébb és tévedő testvér
rel szemben sem szakit meg minden közös 
keresztyén köteléket.

„A retormáczió uj időszak a keresztyénség 
történetében, a mennyiben ott leljük megoldá
sát azon problémáknak, melyeket a középkori 
egyház helyesen megoldani nem tudott Krisz
tus országa és a földi ország, a világ és a hivő 
keresztyén közötti viszony csak a reformáczió- 
ban lelte helyes megoldását.

A keresztyén ember minden dolognak sza- > 
bad ura és nincsen senkinek sem alávetve. A 
keresztyén ember minden dolognak kész szol
gája és mindenkinek alá van vetve.* Luther e 
kettős, egymásnak ellentmondani látszó, tétellel 
mutatta meg a keresztyénségnek uj útját, tu 
lajdonképen a régi utat, melyet ő mutatott > 
meg újból az uj testamentumban, az evangé
liumban.

A Krisztus által oly szabadságot nyertünk, 
a minőt kívüle és nélküle hiába keresett és a 
jövőben is hiába keres az emberiség. Győze
delmeskedünk a legnagyobb zsarnok, a bűn 
elett.

Dee nagy szabadság. Isten nagy kegyelme, 
arra kötelez bennünket, hogy a test, a világ 
és önzés békóiból szabadulva, szolgálatnak te 
kintsük életünket Isten országában, hűséget, 
odaadást, önfeláldozást tanúsítva hivatásunkban 

Nem kell az úgynevezett liberalismus, sza- 
badelvüség hiú ábrándjai és frázisai után kap
kodnunk. A liberális politika ma már általánosan 
hitelét vesztett, hazug elv, mely szabadság 
helyett szolgaságot, egyenlőség helyett kizsák
mányolást, testvériség helyett eddig soha nem 
ismert brutalizmust idézett elő. A mi szabad- 
elvüségünk, liberalizmusunk többet kíván, midőn 
nem a külső, hanem a belső lelki szabadságot 
tűzi ki fő czélul, midőn a keresztyén hit elveit 
óhajtja nem csak a templomban, hanem azon 
kívül is megvalósítani.

Elmélyedni a hitben, élesíteni a lelkiisme
retet, hinni az Ur Jézusban, szeretni és követni 
őt: ez az a drága örökség, melyet apáink reánk 
hagytak, s mely örökséget nekünk nem csak 
megőriznünk, hanem gyarapitanunk is kell.

Apáink buzgósága csodákat alkotott. Ha 
azzal összehasonlítjuk a mi buzgóságunkat, 
szomorú eredményre jutunk. A jólét és béke 
idejében „megkövéredett a ni szivünk és csak 
ajkainkkal dicsérjük az Urat.“

Legyen a reformáczió nem csak a kedves 
megemlékezés, hanem egyszersmint a magába 
szállás napja is, a midőn szigorúm megvizs
gáljuk önmagunkat, hogy váljon hűek vagyunk-e 
a reformáczió elveihez, örökségéhez — s nem 
kalandoztunk-e el idegen vidékre, idegen tá
jakra ?

Különösen hazai ev. egyházunkban nehéz 
nap ez. A világ szeretete tört be sorainkba. 
„Hiú dicsőség“ vágya foglalkoztatja sziveinket.
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A régi túlbuzgóságnak csak halvány fénye 
pislog még.

Körülettünk csata sorba állt a régi ellen
ség és mi még mindég tétlenül állunk, fegy
vereinket egymás ellen fordítjuk, a helyett, 
hogy az idők komoly jelét megfigyelve, min
denkit, ki velünk a becsületes harczra kész, 
hü fegyvertársnak fogadva — sorakozzunk és 
visszaverjük a támadást! — Imádkozzunk, fo
hászkodjunk Istenhez, hogy a magába szállás 
e komoly napja ne legyen eredménytelen, és 
egyházunk a nehéz napokban legyen gazda
gabbá a kegyelemben.

Alföldi.

A holtak eltemetése.
A holtak eltemetése minden népeknél, min- 

den egyházban a papok joga és kötelessége. Ha- 
zánkban a temetés helyét és idejét illetőleg az or- 
szágos törvény is intézkedik, úgyszintén szem előtt 
tartandók némely egészségügyi szabályok, de a te- 
metés maga, egyedül és kizárólag a pap dolga.

Újabb időben, s főkép a nagyobb városokban, 
különösen nemesebb emberek temetésénél, a pap 
mellett helyet követelnek, s kapnak is, egyes tár- 
sulatok, egyletek, kaszinók stb. kiküldöttjei, hogy 
az elhalt tagtársnak végbucsut mondjanak. Azon- j 
ban itt is, mint mindenütt a pap ténykedése a köz
pont, s a mi azonkívül történik, az csak az ő be- j 
leegyezésével történhet, Mindég kell, hogy a pap S 
álljon az előtérben, vezessen s a többi mind hozzá j 
alkalmazkodjék. Lássa mindenki, hogy ott csak 
egy temetés van és nem kettő: egyházi és nem 
egyszersmind polgári is. A polgáriból elég a házas- j 
ság is, sőt talán sok is.

Mind azon régi s általánosan ismert, akár 
egyházi, akár országos törvény, szabály, intézke- 
dés, a melyek a temetéseknél figyelembe veendők, 
az egyházpolitikai törvények által érintetlenül ha I 
gyatnak: sőt egygyel meg is lettek toldva. Ma már 
a temetés előtt nem elég a halottkémi jelentés be
mutatása, vagy gyanús eseteknél orvosi bizonyít- \ 
vány beszerzése, hanem szükséges ezen felől az 
állami anyakönyvvezetőtől tanúsítványt követelni, j 
hogy az eltemetendő anyakönyvezve lett. Különö- ) 
sen ez utóbbinak értékére akarok kiterjeszkedni az 
alábbiakban.

Az olyan városok papjai, a hol minden ható- 
ság, minden ilyen ügyekben illetékes forum együtt \ 
van, csodálkozva fogják olvasni ezen Írásomat; de ‘

az olyan községek lelkészei, a hol az anyakönyve- 
zető délre, a főszolgabíró keletre, az orvos nyu
gatra s ha még szükséges egy negyedik az éjszakra 
lakik, ezek igazat adnak nekem. Megtörtént nem 
egyszer, főképen hirtelen haláleseteknél, hogy az 
illetők jártak Pontiustól Pilátusig, eljött a teme
tés órája, s a halott se anyakönyvezve, sem orvo
silag megvizsgálva nem volt. A rokonság az ud
varon, kimentem én is s a temetést elvégeztem, a 
koporsót lebocsátva a gödörbe, a sir száját befedve, 
földdel betakartattam.

Másnap aztán megjelentek az orvosok, a ko
porsót könnyű szerrel kiemeltették a sírból, dol
gukat elvégezve.semmi kifogást nem emeltek a te
metés ellen, sőt azt helyeselték. Nem úgy azonban 
az állami anyakönyvvezető. Ez feljelentett, hogy 
az ő „engedélye nélkül“ temettem. Állapodjunk 
meg kissé ennél a pontnál: kinek engedélyével te
met a pap? Váljon csakugyan igaz az, a mit né
mely állami anyakönyvvezető nagyszóval hirdet, 
hogy mi papok csak az állami anyakönyvvezetők 
engedélyével eskethetünk, temethetünk, keresztel
hetünk. Badar beszéd, de hát sokan hirdetik és 
még többen hiszik, szükséges ellene tiltakoznunk.

A törvényhozás akkor, a midőn az állami 
anyakönyvvezetőknek kötelességükké tette, hogy 
minden anyakönyvi bejegyzésről „tanúsítványt“ 
adjanak a félnek, hogy az saját lelkésze előttiga
zolhassa, hogy megadta a császárnak, a mi a csá
száré: ezzel, mondom, nem hatalmazta fel közegét 
engedélyadásra, semmiféle funktióra. Avagy talán 
mi papok csak azóta keresztelünk, esketünk, teme
tünk, a mióta állami anyakönyvvezetők vannak 
és azok engedélye? Hát azelőtt minő jogon csele- 
kedtük mindezt? és ezen jogunkat ki kobozta el? 
Az állam érintetlenül hagyta, de annak közegei, 
ha résen nem leszünk, értesítés helyett nagy ke
gyesen engedélyt fognak nekünk osztogatni.

Mi evangélikusok az ország törvényeit mindég 
tiszteletben tartottuk, most is szorosan tartsuk 
magunkat a törvényhez. Híveinktől minden esetben 
szigorúan követeljük meg a tanúsítvány bemuta
tását, a melylyel igazolják, hogy polgári köteles
ségüknek eleget tettek. Ez tehát igazolás nekik  
és nem engedélyadás nekünk. Az a tanúsítvány 
egy cseppet sem változtatta meg az én helyzete
met a hívekkel vagy a funktiókkal szemben. Amint 

bekivánom a halottkémi jelentést, gyanús halál
esetnél az orvosi bizonyítványt, úgy bekövetelem 
minden egyes esetben a tanúsítványt.

És ha nem kapom meg? Hát még akkor is 
keresztelek, temetek, illetve esketek. Ha a fél bi
zonyítani képes, hogy polgári kötelességének eleget 
akart tenni, ha én igazolni tudom, hogy a tanú
sítványt köveltem: nincs semmi akadálya annak, 
hogy a pap kötelességét teljesítse.



147

JJz állami anyakökyovezető mulasztása oa gy 
kapczáskodása nem ok arra, hogy a gyermek 
keresztelés nélkül, a halott temetetlenül, a jeg ye
sek esketés nélkül maradjanak. Ha mások nem 
teszik meg kötelességüket, tegye meg legalább a 
pap. Az ellenem történt feljelentésben is az volt 
az ítélet: a halottat el kell temetni, haeljő az ideje, 
azért a pap csak kötelességét teljositette, a midőn 
háromszor is jártak az anyakönyvvozotőnól s az a 
tanúsítványt ki nem adta.

A papi funktiók végzésére mi az egyház által 
vagyunk elküldve. Felhatalmazásunk kezdetét veszi 
a hivatalbalépéssel s egyháza körében a lelkésznek 
semmiféle funktiója nincs engedélyhez kötve, s az 
állami anyakönyvvezetők nem felsőbb hatóságunk. 
Mi nem avatkozhatunk az ő dolgaikba, do no tűr
jük, hogy ők is bárminő alakban beleártsák ma
gokat a mi jogainkba.

Mindenütt, de különösen temetéseknél óvjuk 
meg jogainkat « sorbátlanul bárhonnan jövő beavat
kozás ellen. A temetési beszéd hangja rendesen 
tovább hallatszik a templomi predikátionál. Roko
nuk temetésénél rendesen ott vannak a templom- 
kerülők, jó ismerősüket elkísérni eljönnek a szom
széd községek, egyházak hívei is. Lehetőleg min
den temetést magunk végezzünk s csakis kivótoles 
esetekben bízzuk a tanítókra. S ha más valaki 
akar szót emelni a koporsónál vagy a sírnál, mi 
jelöljük meg annak helyét s szabjuk meg idejét.
S főképen azt ne tévesszük soha szem elöl, hogy 
a holtak eltemetése egyházi és országos törvényeink 
értelmében is, a mi kizárólagos jogunk.

Az állami anyakönyvvezető tanúsítványa csak 
azt jelenti, hogy az elhalt bejegyeztetett. Egyebet 
semmit.

-gy-

„Dogmatikus visszapill antások 
és kilátások a század végén”.

Ily cim alatt érdekes cikksorozatot közölt az 
„Allgemeine Ev. Luth. Kirchenzeitung“. Főbb gon
dolatai ez értekezésnek kivonatszerüen közölve, helyen
ként meg is toldva, a következők :

Napjainkban tolakodóan előre törnek oly hangok, 
melyek e század zárszámadását abban látják, hogy a 
keresztyén világnézlet a modern tudás által túlhala
dott álláspont, s mint ilyen feladandó.

„Megnem érti az emberiség még 1900 éves tév- 
k alandozás után sem, hogy a dogmatikus keresztyén- 
ség csak oly intézményt képez, melynek nyeresége

csak a papságé ? Bár okulna végre valahára az em
beriség ! Folytonos uj áldozatok helyett, bár csak már 
egyszer hozzá látna ez intézmény lebontásához, bár 
kihányná a dogmatikus ballasztot, s bár csak egy
szóval mondva, önmaga számára megtartaná a keresz- 
tyénség tiszta jövedelmét, mely egyszersmint maga 
az igazi keresztyénség: a keresztyén erkölcstant/1) 

Így szól az egyik hang. Ez legalább nyereség
ről beszél. De egy másik hang azt mondja, hog}7 
ezen erkölcstan „már zsidóknál a diaszpórában kép
ződött ; hogy az új szövetségben prédikált erkölcs, 
tulajdonképen Pál erkölcse lényegileg - a görög u. n. 
apokryf ó testámentoméval és Philo intelmeivel azo
nos/*) S egy harmadik hang azt mondja : n. keresz
tyén szellem a zsidó diaszpórában „találtu oly gon
dolkodásmódot, melyet magáénak elismerhetett.3;

Egy negyedik hang ugyan tudja, hogy „a vallás 
összeomlása az erkölcstant is magával ragadja, 4) an
nak daczára ezen összeomlás biztos. A lS-ik század 
második fele állítólag kivetköztette a keresztyénséget 
vallási jellegéből, hogy egészen emberiessé tegye Ez 
„romboló munka/ Az utolsó század „kétségkívül va
lamennyi közt a logvallástalanabb/ „a  jelen ember 
kritikájának bomlasztó ereje . . . minden más erőnek 
Ibiibe kerekedett. Lerombol, de felépíteni nem képes. 
Az ész, mely csak elemez és a dolgok tiszta ismere
tére van irányítva, ezeket átalakítani és teremtve újat 
szülni nem képes. O egyoldalú, és veszélyes zsarnok, 
mikor eme egyoldalúsága dacára, úgy mint ma, egye
dül uralkodóvá lön / 6) >

„Csupa tudással gazdagodott e század, miként 
egyetlen egy század setn. De az ismeretekből nem 
válik lelkiismeret . . . Az ember még nem az valóban, 
s nem is éli át azt, a mit tud. A tudás még nem 
vág be az élet és létbe átalakitólag, de holt vagyont 
képez. Tudományosság és barbárság egymást nem 
zárják k i/ °) A tudománynak telbontó szelleme az 
„iguoramusu-nál tovább nem hatol, a  ki úgy véle
kedett, ír azután az újkori tudás bőségéből egész 
kötetet az „uj istenről/ Az utolsó isten, az egyetlen 
oszlop, melyen állítólag még áll a régi világ, az a 
kauzalitás, a „miért“ — kérdése. „Nem létezik semmi
féle „azért/ Ne is kezdjetek kérdezősködni. A kér- 
dezösködés az emberiségnek nagy hóbortja. Jertek a 
bölcseséghez, és érezzétek, hogy minden — de min
den csak önbiztosság (selbstgewissheil). Ne engedjétek 
tovább a nagy kö-stinxnok elzárni előletek az utat a 
hegyekbe.

') Emst Heinemann, »Die Bilanz des Christenthums". Ber
lin. 1898. 89 -9« .

*) W. Brandt, Die evangelishe Geschichte und der Ursprung 
des Christenthums." Leipzig 1893. 571.

*) Adolf Harnack, »Lehrbuch der Dogmengeschichte." II. ki
adás. Freiburg 1888. 127. 1.

4) Hart Gyula. »Zukunftsland." I. kötet. Im Kampf um eine 
Weltanschauung. Der neue Gott. Ein Ausblick auf das Kom
mende Jahrhundert." Florenz és Lipcse 1899. 39 lap.

*) 37. 1. ö) 68 1.
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Nevessetek, nevessetek, mikor ő . . . sötét ta
lány mondásaival makacskodik, és nem akarja meg
engedni a tovább vonulást, mig meg nem fejtettétek. 
Félre a napból, ó ködfantom !“ 7) „Világtokat csak 
láthatjátok, de be nem bizonyíthatjátok. Semmit, de 
semmitsem fogtok bebizonyíthatni.“ 8) „Csau folyton 
változó igazságok léteznek. A ptolemeuszi rendszer 
igazság volt. A kopernikuszi rendszer is igazság . . . 
De csak a mai kornak igazsága és a csillagászat már 
most is bir oly ismeretekkel, melyek vele össze nem 
egyeztethetők és a jövőnek uj igazságára utalnak.“9) 
Legyetek tudók! A halál csak „álomtünemény.“ ä  
bűn csak „képzelődés.“10) E világon csak egy budhista 
volt — Budha — és egy keresztyén — Krisztus. — 
Ez volt közös tanuk : Ember „te maga istene vagy 
világodnak.“ n ) Te én-ed az isten, mely elől meg 
nem menekülsz. „Benned a világ lett emberré.“ A 
világ te vagy magad.“ 12)

Jöjjetek a jövő országába ! „Világ“ és „én“ csak 
két elnevezése egy lényegnek. Világ — én : örökké 
ugyanaz. Teremtönk és teremtményünk egyszerre az 
„uj isten.“ A kinek a mai tudomány minden áram
lata ismeretes, az jutott ilyen végeredményhez !

Már 1865-ben Nietzsche Frigyes, mint első éves 
filológus Erzsébet nővérének megírta : „Ha lelki nyu
galmat és szerencsét óhajtasz, akkor hinned kell ! Ha 
pedig az igazságnak akarsz tanítványa lenni, búvár
kodjál.“

így beszól a kor gyermeke. Kérdés itt csak az, 
vájjon megvan-e találva az igazs/ig, mikor a búvár 
kételkedik először csak a keresztyén hit felett, azután 
istenben való hit és minden vallás felett, továbbá jó 
és rosszban való hit felett, és végre a felett is, hogy 
egyáltalában van-e igazság; mert tulajdonkép ez 
Nietzsche fejlődésének a lejtője.

Nietzsche pedig élete huszadik évéig vallásos 
és istenfélő volt. Nem belső, de külső benyomások 
rombolták le hitét. Ilyenekben a XIX. század nagyon 
gazdag.

1822-ben Párizsban Comte Ágoston fölfedezte az 
általa úgy nevezett „szociológiái törvényt,“ mely 
szerint az összes emberi tudás egy methodus alá esik; 
hogy egyedül csak a természetnek változhatlan tör
vényei veendők tekintetbe, és semmi egyéb magyará
zatok. A nemzet, az egyes, sőt az emberi tudás 
összes ágai állítólag a theologikus vagy „fiktiv“ stá
diummal kezdődnek, a „metafyzikus vagy elvonttal“ 
folytatódnak, és „pozitív vagy tudományossal“ érle
lődnek. Theologiai, metafyzika, fyzika : ez a minde
nütt ismétlődő egymásután. Ebből következtette, hogy 
a theologiának és metafizikának ma már vége van. 
Ezen u. n. pozitivizmusa minden felé nagy vissz
hangra talált.

1835-ben Strausz Dávid Frigyes megírta az ő 
„Jézus életét“, 1840-ben a „Keresztyén hittant.“ ^.z

8) 335. 1. 9) 339.1 .10) 153. 1. •') 267. 1. ,2)278.

ő „Jézus élete a német nép számára“ 1890-ben elérte 
a 11-ik kiadást, és A régi és az uj hit“ cimü könyve 
1892-ben a 14-ik kiadást. Ezen iratainak a végösz- 
szegét e szavakkal adja : „Az én meggyőződésem 
tehát ez : ha nem keresünk kifogásokat, ha nem aka
runk csűrni, csavarni, ha megakarjuk hagyni az igen 
igent és nem nemet, egyszóval, ha mint becsületes 
őszinte emberek szólni akarunk, be kell vallanunk : 
nem vagyunk többé keresztyének.“ „Mert a vallás, az 
hnádás tárgya csak isteni lény lehet, olyannak pedig 
tekinteni a keresztyénség alapitóját, a gondolkozók 
régen megszűntek.“ „A keresztyén kultusz, ezen 
öltözet, mely egy istenemberhez van szabva, lesz 
idomtalanná, megszűnik jól állni, mihelyt rátétetik a 
csak puszta emberre“.

Haeckl Ernő elfogadta s támogatta Strausznak 
eme „hitvallását.“ Hasonló értelemben irt Hartmann 
Ede („Die selbstzersetzung des Christenthums und 
die Religion der Zukunft“ II. kiad. Berlin 1874.), és 
Feuerbach Lajos („Das Wesen des Christenthums“ 
1841.) Ez utóbbi akarja „a keresztyén vallásnak jól 
érthető német fordítását adni a képzeletnek keleti 
kópbeszédéből“. Vallás: „az emberi lélek álma“ 
„illúzió“, „ü theologia lett antropológiává“. „Igazság 
csak az érzékiség álláspontja.“ „A keresztyénség 
alap dogmái realizált szivkivánságok.“ „Az ember léte 
a test.“ A természet a vallásnak nem csak első ere
deti tárgya, de egyszersmind maradandó alapja is.“

Ez vége amaz világnézetnek, mely az istent 
elveszítette, s melynek mindene az ember.

1859-ben jelent meg Darvin müve „A fajok 
keletkezéséről és természetes tenyészválasztásról,“ 
mely különösen megingatta az embereknek Istenben 
vetett hitét, egészen ellentétben a szerzőnek akara
tával és meggyőződésével. Darvin maga tiltakozik 
az ellen, mintha ő valaha atheista lett volna. De nem 
kevesen úgy látták, hogy általa be van bizonyítva a 
mechanisztikus viiágnézlet, és tökéletesen ki van for
gatva a keresztyénség.

A theologusok közül sokan visszatértek Kantra, 
így Liebmann Ottó, „Kant und die Epigonen“ czimü 
müvével.

Az érzék és tapasztalat feletti világról soha egy 
ember se szerezhet tudomást. így tanított Kant. Tehát 
az „ignor mus,“ állítólag ez a tapasztalatfeletti 
transcendentalis álláspont 1

Dr. Büchner Lajos „Kraft und Stoff könyve 
1883-ban már 15-ik kiadását érte el, és abban a ma- 
terialisztikus viiágnézlet hirdetése és dicsőítése rit
kítja párját. Hatása nagy volt.

De már Spencer Herbert, a darvinizmusz böl
csésze nem tagadja, hogy a minket környező tünemény- 
világ mögött egy „abszolutum“ „létezik.“

Lange Albert is („Geschichte des Materialismus 
und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart“ II. 
kiad. 1875. II. kötet 3. 1.) azt állítja, hogy „a tüne
mény világ mögött a dolgok abszolút lényege átha-



tolhatlan sötétbe burkolódzik u „A vallásnak eszmény 
világába való felemelése által“ ö reméli „a bajnak 
békés kimenetelt“ elükésziteni. Az eszme világa az 
a menház, a hova az érzékinek világából menekül
hetünk. így legalább némi „modus vivendi“ látszott 
lenni kilátásban a va llás számára az empirikus tu
dományok mellett is.

A theologia uj utakra, módokra gondolt. Re
videálta viszonyát a tapasztalati tudományhoz, és a 
tőle való lehetőleg békés elválásban remélt mene
déket.

Hog3’ más a vallási ismeret, mint a világisme
ret, az már régen ismert dolog volt. De hogy a val
lási ismeretnek és a világismeretnek egymáshoz semmi 
közük, ez lett az uj út. Hit tudomány nélkül és tu
domány hit nélkül! Van-e ilyes valaminek jövője? Az 
uj kantianizmus különbséget tesz az érzék feletti 
világról szóló kijelentés és maga az érzék feletti vi
lág lényege közt. Mi lényegileg amaz érzék feletti 
világ, azt megtudni lehetetlen. Mi csak arról értesü
lünk, hogy mi az az érzékfeletti világ nekünk, a kik 
benne hiszünk. így gondolkodnak az uj kantiánusok. 
De nem igy mesterkedik a hit. Isten, kiben hisz, az 
neki egyedül igazi Isten. Krisztus, kiben vigaszát és 
erejét leli, az neki az Atyának egyszülött fia, kegye
lem és igazság nem csak állítólag, de lényegileg is.

Empirizmus lön uralkodóvá az összes tudomá
nyokban.

Empririkus lett a történet irás. Ha egy Ranke 
Lipót 1822-ben Miksa bajor királynak eg}’ levélben 
a történelem tudományos hivatásáról megírta, hogy 
ez az örök eszméket, melyek az emberiség szellemi 
életét feltételezik, soha szem elöl nem y©szili, most 
azt akarták tudni, hogy ily eszmék egyáltalában nem 
léteznek. Állítólag a történelem maga teremti az esz
ményeket. és a történetírás hivatása : „pozitive“ a tény
állást megállapítani, minden tapasztalatíeletti ténye
zőkre való utalás nélkül.

Empirikussá lön az államtudomány és a nemzet- 
gazdászat. Bismarck beszélt még „imponderabiliákról,“ 
és méltatta őket. Most már csak ponderabiliák való
nak tekintetbe veendők.

Empirikussá lön a bölcsészet. A pszychofysika 
felülkerekedett. Fyziologikus pszychologia, pszycho- 
logia kísérleti alapon jött gyakorlatba.

Az ethika is empirikussá lett. Erkölcsi alapgon
dolatok és kötelezettségek rázkódást szenvedtek.

Lombrozo Cézár, törvényszéki orvostan tanára 
Turinban, irt 1876-ban „^z ember mint gonosztevő“ 
cimü könyvet, melylyel megindított mozgalmat, oly 
célból, hogy gonosz tettek tekintessenek természetes 
tüneményeknek. A gonosz tettek folytonos ismétlő
désének az oka a civilizált népfajoknál is az ataviz- 
mus, az az visszaesés az állaliasság fokára.

Tanítványa Ferri egész u. n. olasz pozitív isko
lát alapított, mely csak természeti szükségszerű cse

lekvést ismert el. Született és fejlődött gonosztevők 
kényszer alatt vannak. Orosz jogtanárok is igy véle
kednek. pl. Tagancef és Mind of. „a  gaztetthez vonzó 
hajlamot feltételezik a társadalmi körülmények, patho- 
logikus állapotok, degeneráció, atavizrausz. Kik ezen 
okok valamelyikének befogása alatt cselekedtek — és 
más okokat nem ismerünk — nem cselekedhettek 
máskép.“ Tehát a „viszonyok áldozatai,“ s tulajdon
kép ártatlanok. (így vélekedik többek közt Liszt F. 
is, a berlini egyetemen a büntető jog tanára.)

Empirizmusz behatolt a theologiába is. Minden 
a mi köztapasztalat feletti, ki lett zárva a lehetőség 
köréből. Minden csak természetesen történhetett, a 
miről szó van a bibliában. Krisztus nem támadhatott 
fel valóban. A feltámadásban való hite a tanitvá- 
ványoknak víziókon alapult. Azelőtt szokásban volt 
mondani: Mikép jutott Pilátus a crédóba? Most a 
crédóból csak ennyi volt igaz : „szenvedett Poncius 
Pilátus alatt, keresztre feszittetett. meghala.“ Ez 
irány külön dogmatikát alkotott és azt az uj testa- 
mentorai iratokba is behurcolta, a mennyiben ezeket 
a szerint korrigálta, intepretálta átredigiálta.

A fdmagasztalt Krisztusnak mostanában is 
tagadhatatlan működése „történeti megjelenése per
manens hatásának a kifejezése.“

Miként az esztétikus illúzió bele von minket 
bizonyos eszmény világba, igy állítólag a vallás is 
felépít eszményvilágot, mely nem egyéb, mint a mi 
óhajaiuk tömörülése, vagyis remélt, de el nem ért 
javaknak átutalása egy túlvilágba, melynek ’étezése 
be nem bizonyítható. (Bender W. „Das Wesen der 
Religion und die Grundgesetze der Kirchenbildung.“ 
Bonn, 1886. 203. 1.). „Nem kijelentésből keletkezett 
a vallás, de vallással a kijelentés lett és növekedett.“ 
(211. 1.)

Vallási illuzionizmus és nihilizmus ily’ feltevé
seknek egyedül szükségszerű következtetése.

Az empirikus tudomány, mely csak azt tartja 
valóságnak, a miről érzéki tapasztalatot szerezhet, 
vallási téren csakis az „ignoramus“-ig és ignoranciáig 
hatolhat. A hit, a vallás főtárgyai pl. Isten, túl világi 
élet, lélek lényege és halhatatlansága stb. az emberi 
érzékek számára hozzáférhetlenek s az empirikus 
tudománynak örökké „legsötétebb Afrikája“ lesznek.

rvz empirikus tudomány önmagának ellentmond, 
ha tagadja létezését mindannak, minek nem létezé
séről tapasztalat utján meggyőződni képtelen. Az 
empirikus tudomány anyaga, melyet eddig feldol
gozott, ahhoz képest, mely még feldolgozásra vár, 
tahin nem több, mint egy csöp viz n tengerek meg- 
mérhetlen viz sokaságában. Miután pedig az empirikus 
kísérletek eddig a valóban létező univerzum végte
lenségének igen csekély részére terjedtek, azokról a 
rengeteg birodalmairól a valóságnak, melyeknek ha
tárát az empirikus tudomány még meg se közelit- 

 ̂ hette, nincs joga beszélni.
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Még ezt a boiygót sem ismeri a tudós empiri-  ̂
kus, melyen már évezredek óta tengeti parányi éle- ) 
tót, óriási öntudattal.

Nem ismeretes az univerzum e bolygó porszemé- ) 
nek sem belseje, sem külseje, sem atmoszférája. Az j 
empiristák sokat Írnak anyagról és erőről, mint az ? 
egyedül létezőkről, de eddig kellő fogalmuk sincs ró- - 
luk. Lényegét sem az anyagnak, sem az erőnek, sőt 
egyetlen valóságnak sem ismeri az empirikus tudó- < 
mány. Kijelentett pozitív keresztyénséggel szemben 
hipothezisck ködével iparkodik boldogítani az embe- : 
riséget. Göthenek igaza volt: „Ein Kerl, der specu- ; 
lirt, ist nur ein Thier auf dürrer Heide, vom bősen 
Geist im Kreise herumgeführt, und ringsumher liegt 
schöne grüne Weide.“

Hit ellen küzdve megint csak hitet követel még 
az empirikus tudós is, és pedig a hit leggyarlóbb 
formáját: az elhívást. így pld. Hart („Der neue Gott“ 
228 1) An das empfindende Molekül müssen wir \ 
glauben, an das Be wustsein in jedem kleinsten Theil 
der Welt.“ Tehát „glauben“ ! Hinni muszáj az em
pirikus tudomány papjainak is, mert a fődologhoz 
érve, az az empirikus tudás: csütörtököt mond.

A fetisista ő, aki maga magának csinál Istent, 
úgy a hogy. Vali on mást tesz-e a modern kultúra 
embere, midőn a tudományának kerítéseiből egy ka- í 
rót kitör, azt istennek deklarálja, benne való hivést 
prédikál, — p. o. molekül istenben való hivést !

A hol a tudomány a keresztyónség ellen for
dítja ólét, épp ott e tudomány megszűnik igazán em- jj 
pirikus lenni, mert a tapasztalatok és tények a ke- 
resztyénsóg mellett szólnak.

A keresztyénségnek nem csak az az egész jelen- 
tősége, hogy legfőbb bölcsesség legyen, üvagy a tu
dás cselekvés nélkül elegendő ? Sőt megérthető talán ; 
az evangyéliom cselekvés nélkül? (Ján. Vll. 17.)

Lényege szerint a keresztyónség különösen azon 
fáradozók és megterheltek üdvössége, a bűnösök meg- 
igazulása, s e szempontból világát uralja és kérdéseit 
megoldja, minden tudással szemben szuverén módon. )

A keresztjmnség fellépett mindjárt kezdetben 
mint ész és szabadság tana, de azt se titkolta soha, 
hogy „csakis Istentől megvilágított értelem képes a 
hitet megragadi i és megtartani.“

Egy Melanchton hiába kereste a bensőleg meg
nyugtató erény útját a bölcsészetnel. Pálnál találta 
meg.

A szentirást, mint az élet könyvét a folyton j 
váltakozó nemzedékeknek bizonyára semmiféle tan, 
sem egyházi dekrétum nem lett volna képes meg
őrizni, ha minden uj korszakban ö maga mint felül- 
mulhatlan bölcsesség s igazság nem érvényesült volna.

A XlX-ik századnak Schleiermacher magyarázta 
meg a vallásnak és a keresztyénségnek jelentőségét.
Az ellentét, a kegyesség és miveltség közti megfér- } 
hetlenség hazug. A kegyesség „érdemes, hogy leg- \

bensőbb erejével a legnemesebbeket és legjelesebbeket 
felelevenítse és legbensőbb lényege szerint fölvétessék 
és elismertessék.“

A történelem csomóiát nem akarja akként szét
választani : a keresztyénség és barbárság, meg tudo
mány és hitetlenség.

1818-ban Írja Jacobinak: „Az én theologiám és 
filozófiám erősen elvannak szánva ellentmondani egy
másnak, s épp azért nem akarnak soha mindketten 
készek lenni.“ „Ha tehát az én keresztyén érzületem 
tudatában van annak, hogy van bennem isteni szel
lem, mely más mint az én értelmem, akkor sohse 
szűnöm meg lelkem természetének legmélyebb mé- 
lyedésiben ezt felkeresni. És ha az én keresztyén ér
zületem egy istenfiu tudatához jut, ki a mi legjobb- 
jainktól máskép különbözik, mint csak a még jobb 
által: sohse szűnöm meg ezen istenfiut a természet 
legmélyebb mélységeiben fölkeresni és magamnak 
ismételni, miszerint az uj Adámot csak úgy fogom 
felfogni, miként az elsőt, vagy az első Adámokat, 
kiket szinte el kell fogadnom anélkül, hogy felfog
jam.“

Dl. Reinke, növénytan tanára a kiéli egyetemen, 
„Umrisse einer Weltanschauung aut naturwissenschaft
licher Grundlage“ czimü müvében ilyen végeredmény
hez jut: „Ezért maradjunk mi tehát a theizmusz 
istenfogalmánál. “

Flechsig Pál, agyvelőanatomus és orvostanár a 
lipcsei egyetemen, „agyvelő és lélek“ czimü rektori 
beszédében (1895) ezt mondja: „A lelki és testi tüne
mények közti parallelizmus kérdését exakte meg, fel
fejteni lehetetlen. A mikroszkopikus anatómia, az 
elementárfyziologia felmondják a szolgálatot. Nem 
mutatják meg sem az emlékezet nyomait, sem pedig 
az elemeket, melyek az öntudatot közvetítik.“ S 
avval végzi, hogy ,sa tünemények világa mögött oly 
hatalmak működnek, melyek egyedül képesek e tü
nemények létét megmagyarázni.“

Rehmke János, a greifszwaldi egyetem bölcsé
szet tanára 1898. május 16-án mondott rektori be
szédében polemizál úgy a szolipszistákkal, kik csak a 
belvilág mellett foglalnak állást, mint az uj materia
listákkal, kik csak a külvilágot ismerik el, és az ő 
meggyőződése az, hogy „a lélek és test két külön
böző nem egyfaju egyediségek.“

A nép öntudata egy időre megtéveszthető ugyan, 
de utoljára is többséget nyert az a meggyőződés, 
hogy csupa tagadásból megélni nem lehet. Tudósok 
és nem tudósok ahhoz a tapasztalathoz jutnak, hogy 
a szív  minden ütése az atheizmuszt hazugnak mondja 
és megcáfolja. Az emberi léleknek ezen alaplényegü 
vonzalmán istenhez, eddig még mindig hajótörést 
szenvedett a hitetlenség, s jövőre is mindig ellent- 
állásra fog akadni.

N L.
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Bálák és Bálám.
(Mózes IV. 2 2 -2 5 )

Kiszabadult-e valaha önerejéből ti nyúl, hu vén 
is, a keselyű körmei közül? Kihuzhatja-o őket 
önerejével, ha mélyen belefuródtak a testébe ? Bé
lám is Bálák kezében van. hogy ha akarna is, 
nem szabad lemennie, várnia kell mig elbocsáttatik. 
És ez egyelőre még nem Bálák szándéka. Meg
állítja őt tehát és udvariasan felszólítja: Kérlek, 
jere velem más helyre, lionnét lát tad őket és átkozd 
meg onnét én érettem !u

Es kezénél fogva felvozette őt Jolim nevű 
róna egyik dombja csúcsára s itt megint építtetett 
oltárokat s áldozott megint. De itt is elhagyta őt 
Bálám egynéhány percre megint, megtudandó ku- 
ruzslásából, megmaradott-e .Jehovah előbbi szán
dékánál ? És ? Határozottabban, és tökéletesebben 
látta most Jehovah akaratát mint az előtt; meg
győződött, hogy itt hiába való minden emberi eről
ködés; hogy minden kuruzslás semmi. Ott termett 
tehát Bálák előtt e szóval: „Áldásomat nem szabad 
vissza vonnom. Látod e népet? O feltámad mint 
a nagy oroszlán, nem nyugszik, inig meg nem eszi 
a prédát és a megölettek vérét megissza !M

És Bálák látja már az oroszlánt emelkedni 
nyughelyéről, látja hogy körmeit belevési már a 
testébe, érzi, mint felnyitja már a mellét s a mint 
a szivét is kiragadja onnét. Miként a kis gyermek 
este felé az anyjához búvik, úgy buvott Bálák is 
Bálámhoz és kérte: „Atkozzad s ne áldjad őtct !u

Bálám azt hiszi, hogy ő már elvégezte dol
gát, hogy Bálák már meg van alázva s hogy nem 
fogja őt többé nyugtalanitani. Győzedelme tudatá
ban e válasszal: „A vagy nem szóllottam volt-e 
néked, mondván : valamit mondand nékem az LTr, 
azt mi velem“ — lefelé akar menni a dombról. De 
Bálák még nincsen megalázva, még nem esett két
ségbe, még reményű, hogy Jehovah mégis talán 
elfordul Izráei népétől s hogy Bálám is mégis csak 
megátkozza ő t ; és a reményben vezeti őt még 
Peor hegyére és kéri: „Atkozzad meg e népet 
innét!“

És Bálám követi őt s éber szemmel kiséri 
minden mozdulatát és benső küzdelmét. S látván, 
hogy Bálák reménye csak hullám habja, hogy csak 
ide s tova hajtatik, hogy ilyen állapotban élete el
len nem fog törni, arra határozta el magát, hogy 
itt az ideje, hogy Jehevah akaratát úgy közölje 
vele, a mint azt tőle átvette. Nem használja tehát 
kuruzsló szereit többé, Bálák oltáraitól nem távo
zik, ott állva az áldozatnál, szemét szegezi Izrael 
táborára.

Csend és rend uralkodik ott daczára annak, 
hogy kiki jár munkája után. Nincs ott eszem iszom 
mint a moábitáknál; nem hallani az iszákosság

durva hangját s ha hallatszik is az ének zenéje 
messzire: Izráei népe Jehovah tiszteletére zengi 
dalát. Az Ur szent Lelke lobog o nép fölött. S e 
sz Lélek megszállta Bálámot is, egészen áthatotta 
szellemét, megmutatta neki a népek jövendőjét 
s ekkép beszéltette: „Király! Ki ébreszti föl ez 
előtted fekvő oroszlánt? Kicsoda mondhat átkot 
reá? Ki öt áldja, áldott lesz és ki átkozza, átko
zott lesz. Áldjad te is Iu

Ez már Báláknak is sok. Ez olaj a tűzre. Dü
hében felduzzadt halántékának ere, oda fordul Bá
lám felé, megragadja kezét és igy kiált fe l: „Azért 
hívtalak téged, hogy az ón ellenségeimet megát
koznád; és ime, igen megáldód immár három Íz
ben. Azért megajándékozzalak *e? Azért akarsz-e 
nagy megtiszteltetést én tőlem? Most azért szaladj 
el a te helyedre!“

De Bálám nem hallgat többé, nem hallgathat, 
nem szabad hallgatnia. Lelkcsültsége kényszeríti 
őt lerázni mindazt, a mi a szivén fekszik és végét 
vetni a küldetésének. Lelkesültségében földre bo
rul, imádja Jákob istenét és kéri, hogy adjon erőt 
neki müve bevégzéséhez. Majd fölegyenesedik s 
igy szol Bálákhoz: „Király, ne félj! Most se neked, 
se népednek nem lesz bajotok. De jön idő, szárma
zik csillag Jákobból és támad királyipálca az Iz
raelből, és állal veri Moábnak oldalait és elrontja 
Istennek minden fiát. Hatalmasan cselekszik és e l
veszti minden városokból a megmaradóit ellensé
get. De ki fog élni, mikor véghez viszi ezt az Is
ten?“

Nagyon megőrült a király, hallván, hogy 
mentve van háza az elpusztulástól, hogy királyi 
hatalmát nem veszíti, hogy Izráei békében elvonul 
mell le s ez örömében otthagyta Bálámot és haza 
felé sietett.

Do most Bálámnak nem volt már nyugta, nem 
akart elmenni. Dicsőség és tisztelet után epedett, 
ártani akart Izráelnek. Megállította a siető királyt 
és megszóllitotta: „Már ismeretes előtted Jehovah 
akarata, mert a mit mondott, kijelentettem. Most 
adok tanácsot, mikép állhatsz bosszút a szenvedett 
kínért Ne félj, a bosszúillás után se lesz bajod !“

És a király megáll és hallgat és nem hisz 
s.iját fülének. „Te adsz tanácsot ? Te, ki megál
dottal e népet? Te, aki mondtad: „ki átkot mond 
e népre, átkozott lesz ! ?“

„Áldanom kellett, de ártani akarok, árthatok 
is és fogok is. Hirdessd ki Bál-Peor istened ünne
pélyét s hívd meg Izráei népét is. Tudom, hogy 
Jehovah szigorúan megtiltotta nekik ilyen ünne
pélyekben részt venni. De ők áthágják o parancsát 
s megjelennek. S akkor Bal-Peor papnői és néped 
laza erkölcsű loányai fogadják s a nemi ösztön 
kielégítésére csábítsák el őket. S akkor bekövet
kezik a mit akarok, maga Jehova megveri a ki-
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választott és dédelgetett népét. S minél több áldo
zata lesz e kéjnek, annál nagyobb és általánosabb 
lesz a csapás.“

A tanács tetszett. Bálák elfogadta és keresz
tül is vitette azt. És milyen sikerrel ? Huszonnégy 
ezer Izráelita férfi erőszakos halállal múlt ki.

De Bálám nem várta be tanácsa eredményét. 
Dies és pénzvágya kergette őt még a Midianiták- 
hoz is, kiket királyaikkal egyetemben szintén arra 
birt, hogy ők is ily módon álljanak bosszút Izráel 
népén. De elérte-e célját? Élvezte e fáradozása 
jutalmát? Élt-e nyugton családja körében tiszte
lettel koronázva ? Nem 1 Mózes fegyverbe hivta 
népét s Kánaán elfoglalásához indult. Serege egyik 
részét a Midianiták ellen vezettette. Kemény volt 
a harc. A harcz tartama alatt e királyok társasá
gában ott volt Bálám is. Áz izrazliták kezébe élve 
került s egyikük belemártotta kardját az ő szivébe.

(Vége.)

Kadlecsik János.

IRODALOM.
— Csiky Lajos „Az imádkozó nő.“ Imádságok 

és elmélkedések protestáns nők számára. Budapest. 
Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomda, 
1900. k. 16° 323 1.

A debreczeni ref. tkeol. akad. tanára irta a fent 
jelzett uj imádságos könyvet. Tőle birjuk Starek 
imakönyvének szerencsés forditását.

A szerző előszavában azt mondja, hogy csak 
azért lépett elő ez imádságokkal, mert lélektani ta
nulmányai közben különös előszeretettel tanulmá
nyozta a nők kedély világát. Ez szerintünk még 
nem elég ok, hogy valaki a nők számára imakönyvet 
Írjon. Van sok jeles imakönyvünk és különös jelen
ség, hogy a mikor általában keveset imádkoznak a 
férfiak és nők egyaránt, akkor jelenik meg úgy szól
ván nap-nap után uj és uj imakönyv, ^.z emberek 
azt hiszik, hogy imádságot Írni könnyű dolog. Pedig 
ez a legnehezebb része a vallásos irodalomnak, mely
hez nem elég a sokoldalú tanulmány, hanem fő kel
lék a benső élő hit és vallásos ihletettség. Az imád
ságos könyv megírásához nem elég a lélektani tanul
mány. Ez nem is indok uj imakönyv kiadására, mivel 
a fő indok csak az lehet, hogy valami jobbat nyújt
sunk a már meglévőnél. — Szép külsejű és csinos 
kiállítású imakönyvekben nincsen hiány. Úgy látszik 
a kereslet e téren nem kicsiny. Örülnénk a kereslet
nek, ha a háttérben nem állna ott az az újabban 
elharapódzó rósz szokás, hogy müveit nőink utánozva

I
a pápista szokást, a templomba nem visznek énekes 
könyvet, hanem piczinyke, tetszetős kiállítású ima
könyvet s mig hivő közönségünk énekel, ők az ima
könyvet tartják maguk elé.

Csiky könyve, dicséretéül legyen mondva, 
positiv irányú s nem a modern frázisokkal óhajtja 
az „imádkozó nő“ lelkét foglalkoztatni, hanem elmé
lyedéssel a keresztyén hitigazságokba.

) — Dr. B. Kahle. Ein Sommer auf Island. Mit
> zahlreichen Illustrationen und einer Karte von Is

land. Berlin. Verlag von Ad. Bodenburg 1900. 285 
1. Ara 4 márka.

i A heidelbergi egyetem rendkívüli tanára, B.
< Kahle, egy nyarat töltött a távol fekvő Island szige- 
( tón. Ez időn át gyűjtött tapasztalatait Írja le ezen 
s könyvben. Bennünket érdekel e leírás mint a legma- 
I gasabb északon lakó lutheránus nép leírása.

A szegény, s a világtól meglehetősen elzárt 
nép igen érdekes szellemi életet ól. Az alig 70 ezer 

I lakossal biró szigeten megjelenik több napi lap.

I
 Kahle utazása közben találkozik egyszerű földmive- 

sekkel, a kik nagy könyvtárral bírnak. írni, olvasni 
majdnem mindenki tud, dacára annak, hogy itt nincs 
kötelező népoktatás, sem tanfelügyelő

Kár, hogy az utazó tudós tanár kissé túl so
kat foglalkozik önmagával és untatja az olvasót 
professori gy omrának dolgaival, nem egyszer elő so- 

; rolva a mentt utazása közben.
az  ujabbkori német irók nemzeti gőgje Kahle 

I úr soraiban is nem egyszer kellemetlenül érint.
A rom. kath. propagonda e távol szigeten is 

' szerencsét próbált, erre nézve a következőket mondja 
) szerzőnk : „Baumgarten, jezsuita páter, bizonyos kö- 
( rülmónyekből azon következtetésre jutott, hogy Is- 

landban nagy a hajlam a régi egyház iránt és hogy 
/ komoly munkával a katholikus misszió itt eredmó- 
/ nyékét érhetne el. Többször találunk Islandban 
' katholikns szent képeket, melyeket franczia halászok, 

vagy talán maga a misszió hozott az országba. De 
I az emberek ennek nem tulajdonítanak oly jelentő- 
) séget, mint B gondolja. Az, hogy itt Eystein Asg- 

rimsson szerzetes fenséges Mária-énekót a 14. század- 
/ ból ismerik, nem bizonyít a katholikushoz hasonló 

Mária tiszteletet, hanem csak e költemény szépségei 
( iránti fogékonyságot. Igaz, az istentisztelet emlókez- 
' tét a katholikus istentiszteletre. Az istentiszteletet 
; ma is misének nevezik, sőt egyes napokat is az azo- 
( kon tartatni szokott misék után nevezik el. De mind 
\ ez igazi jelentősógnólküh külsőség. Még az sem bizo- 
) nyit semmit sem, hogy az utolsó kath. püspök Jón 
) Arasson emléke él, a ki vértanúi halált szenvedett 
} hitéért. Nem mint vallási hősre gondolnak reá, hanem 
! mint nemzeti hősre és még ma is botránkozva gon- 
j dóinak arra, hogy őt alattomosan kivégezték. Ha jól 
l látok, úgy a nép túlnyomó része ma is szigorua
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protestáns és pedig orthodox. Igaz az is, hogy nem 
hiányzanak panaszok azon liberális irányú lelkészek 
miatt, kik többé tulajdonképen nem is lelkészek. 
Panaszkodnak a Kopenhágában tanulók szabadelvü- 
sége és hitetlensége felett. De a katholikus missio 
számára nincsen talaj Islandban.

— Jun. A. Fábry: Currus Jehovae mirabilis 
to jest Dívni Povoz Bozí. ^ivotopis £tetana Pilárika 
ním samym napisany a vydany. Lipt. Sv. Mikulás. 
Nákladom knihkup. a nakiad. spolku Tranoscius. 
1900. 16° 2uö lap. Ara fűzve SO fillér.

A zólyominegyei születésű Pilárik István, szám- 
kivetésben élő evang. lelkész élemónyeit német nyel
ven megírta „Currus Jehovae Mirabilis“ czim alatt. 
Beese.'ek feljegyzései, mert egyházunk legszomorubb, 
de egyszersmint legdicsöségesebb korszakából valók 
(1640—1687.) Érdekes megösmerkedni az akkori vi
szonyokkal, emberekkel. Akkor az „egy hit“ volt az 
állam eszme s ezért csaknem koldussá és népteienné 
tették az országot. Szenvedtek börtönt és számkive
tést a legbecsületesebb emberek, a kiknek meggyőző
désük volt, s kik a meggyőződést áruba nem bocsá
tották. a  viszonyokkal megalkudni tudó egyének — 
kiknél vallás, lelkiismeret, meggyőződés „Hekuba“ 
volt, azok jól érezték magukat, s felfogni sem tud
ták, hogy létezhetik ember, a ki meggyőződéséért 
szenvedni is képes !

Az anyagias, önző korban jó a múltak emlékén 
elmerengni, hogy az isteni képmás el ne vesszen.

Fábry a nehéz szöveget ügyesen fordította le 
és igy kedves müvet adott Pilárik vérszerinti örökö
sének az evangélikus tót népnek. Melegen ajánljuk a 
mii terjesztését evangélikus gyülekezeteinkben.

A „Tranoscius“ társaság, melytói olyannyira 
félt az e g y h á z  e g y e t e m ,  fényes t inubizonysát 
adja életrevalóságának — és meghazutolja mindazon 
aggodalmakat, melyekkel keletkezésekor előléptek. 
Két év alatt ez a csekély alappal biró társaság töb
bet tett, mint más nagy alappul és hatalmaz támo
gatásban részesülő társaságok es bizottságok 1

KÜLFÖLD
— Poroszországi lutheránus egyház. (Foly

ta tás.) Ugyanezen tárgyról Lieberknecht,goldschmio- 
deni lelkész, mint korrefercns a következő, a fen
tebbiektől több pontban eltérő tételeket állított fel • 
1. A lutheránus egyházban szokásos konfirmáczió 
a gyermekkeresztelésből folyik. 2. Lényeges részére: 
a katechuraenatusra nézve, épugy mint a gyermek- 
kerosztelés, az Isten igéjéből, különösen a keresz
telőéi parancsból következtetendő, mert a tanítás
nak csatlakoznia kell a keresztoléslioz; és legegy- 
szorübb, eredeti alakjában nem más, mint a ke

reszteltek nevelésének befejezése és az oltári szent
ség használatára való nevelés. 3. Ezen befejezés a 
lutheri egyház első idejében hitvizsgából (Glaubens
examen) állott és alfólött való ítéletből, vajon a 
gyermek érett o a kommunióra, a mi a konfir
málás lényegéből folyik. — 4 így a konfir
máczió legkorábbi és legegyszerűbb módja már is 
a győrinek keresztelés és az úrvacsora első élvezése 
közt áll, mint egyházi közvetítés. 5 A’gyülekezeti 
öntudat haladó fejlődése szükségszerint nyilvános 
istentiszteleti aktushoz vezetett, a mely azután a 
konfirmáczió nevet is nyerte. 6. Eme aktus részben 
már a reformáczió idejében fejlődött s átlag a 
kateohuménnek 14 dik életévére tétetett. 7. Eme 
nyilvános aktus a következő részekből áll: a ta
nítást kő’ elő vizsga ; magángyónás megtanult és 
gyak rolt önvizsgálat után ; a gyermekekért való 
imádság (Fűrbitie), miután előbb kercsztségükre 
figyelmeztették ? intettették őket hitvallomás, foga
dalom, kézrátétel mellett való jóváhagyás (Be
stätigung) és áldás (Einsegnung), a teljes egy
házi közösségbe való fölvétel és első kommu- 
nió 8. Az egész konfirmácziói cselekményre 
nézve i kézrátétel mellett való áldás tekintetett 
jellemzőnek és az apostoli kézrátétellcl (Apóst. 
Cselek. 8, 17; 11), 6), részben a gyermekeknek 
Krisztus általi megáldásával és a gyermekeknek a 
zsidó patriárchák által való megáldásával (külö
nösen Manasse és Ephraim) hozatott összekötte
tésbe í). Biztosabb fundamentum volna Héberekhez 
Írott lev. 6, 1—2, hogyha az Apostoli v. ókori egy
házi időből maradt volna reánk valami magyará
zat ezen hely rövid jelzéséhez (Andeutung). 10 A 
konfirmáczió cselekményénél való imádságnak (Für
bitte) és áldásnak nem lehet más jelleme, mint 
minden más a templomban történő másért való 
imádságnak és áldásnak. 1 1. A konfirmáczió nem 
nyújt valami specificus üdvjót, mint a sakra meri
tumok. 12. Szintúgy nem nyújt rendkívüli kegyo- 
lemadománvt. 13. A lutheri egyházban s >k helyütt 
használt formula: Vegyed a Szent Lóikétsth csak 
áldás jelentőségével bir, a melynél magának ászt. 
írásnak magyarázata szerint Istennek neve helyezte
tik az áldundókra. 14.A kézrátétel nem valami materia 
sacramenti, minta római chrismatis, hanem csupán 
symbolum, lő. A mint a konfirmáczió nem sakra- 
mentum, úgy nem is része valamely sakramen- 
tuinnak, különösen nem kiegészítése a keresztségbon 
nyújtott kegyelemnek. 16. A konfirmáczió nem is 
jóváhagyása az objektiv keresztelési ténynek (T a t
bestand), hanem csak jóváhagyása a keresztszülők
nek a keresztekért subjektive tett keresztségi fo
gadalomnak. 17. A kézrátétel nem biztosítás oly 
adományok felől, melyek csak valami objektiv meg
újításában a kercsztsóg szövetségének adatnak. 18. 
Az oltári szentség nem ilyen megújítása a kereszt- 
ségszövotségének : őzéi ja az Írás szerint nem is kü
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lönös lelki adományoknak közlése, hanem a hit- t 
nek erősítése a Krisztussal való specifikus egye- 
süléssel az Urnák a kenyérhez kötött valóságos 
test és a borhoz kötött valóságos vére segitségé- 
vei (mittelst) szájjal való, de természetfeletti evés 
és ivás által. 19. Az úrvacsora már azért nem ne- 
vezhető a keresztség szövetsége megújításának, mi
ntán hatása a szt.-keresztségtől specifikusan meg- 
különböztettetik, és a keresztség az úrvacsora ál
tal nem absorbeáltatik. 20. Ha a konfirmáczió néha 
sakramentális cselekménynek is neveztetik, ezt csak j 
azon értelemben szabad venni, hogy imádság és 
másokért való könyörgés (Gebet u. Fürbitte) által 
közvetített áldást nyújt és igy tehát nem csupán sak- ; 
rificiális és egyház jogi természetű. 21. A konfir
máczió befejezi ugyan azon tanító nevelést, mely
nek czélja a régen nyert keresztségnek tudatos el- j 
sajátitása, de nem fejezi be az avval való élést az 
u. n. regressus ad baptismum-ot, melynek az egész 
életre kell kiterjednie. Más szavakkal: A kereszt
ség nem tétetik ad acta, hogy a konfirmandusok 
öttől fogva csak az oltári szentségben éljenek. 22. 
Sőt inkább már a gyónásnak egyházi szokása is 
arra utal, hogy az úrvacsorának méltó élvezése 
mindig regressus ad baptismum alapján történik 
csak. 23. A keresztség tudatos elsajátítása a gyü
lekezet előtt a mondandó hitvallomás és fogadá- 
lom által dokumentáltatik, mindkettőben a kon- 
fesszionális egyházhoz való tartozás fejeztetik ki. 
24. A 14-ik életév elegendő a konfirmáczióra 
való előkészülésre, különösen a kommunióra, va
lamint a hitvallomásra és a fogadalomra. 25. 
Azonban tekinteni kellene arra, hogy a kon
firmandusok szabad akaratjából való elhatározása 
létesüljön, mind a keresztségi fogadalom megújí
tására, mind a hitvallás gyülekezethez való csatla
kozásra, mind az oltári sakramentumban való rész
vételre nézve. 26. Az ismeretnek, a hitvallás- és a 
fogadalomhoz szükséges mértékét nem kell túlsá
gosan magasra venni. 27. Ámbár valamely fogada- ) 
lom az eskü jelentőségével és gyakran formájával 
is bir, mégis már a 14-ik életévben tehető le teljes \ 
igazsággal. 28. A gyermekeknek nyújtott kereszt
ség kötelezi az egyházat, hogy lehetőség szerint 
minél előbb részesítse őket az oltári szentségben is- 
29. Az érett korba való belépésnél az oltári szent
ség mindenféle kisértet ellen védje a gyermekeket 
és segítse a Krisztusban való maradásra. 30. A ka- 
tecliumcnok tovább képzéséhez tartozik lényege
sen, hogy a konfirmáczióval hitvalló, rendezett úr
vacsorái gyülekezett (Abendmahlsgemeinde) kebe
lébe vezettetnek, a mely lelki pásztoikodást és 
egyházi fegyelmet tűr el és gyakorol maga magán 
is. 31. Ilyen gyülekezet nem nélkülözhető és en
nek hiányát nem lehet pótolni egy második kate- 
chumenatussal. 32. Hitvalló urvacsorai gyüleke- 
zetben oly rend lehetséges, a melylyel ifjú tagjai (

erősittetnek, megtartatnak és gyülekezeti szolgá
latra képesittetnek. 33. Miután az úrvacsora a 
legfőbb kincs, melylyel az istentiszteleti gyüle
kezet bir és a mennyiben az urvacsorai közös
ség a legfőbb gyülekezeti jog, annyiban e közös
ségbe való befogadás in nuce az összes gyüle
kezeti jogokat nyújtja, és eme jogok mind a kon
firmáczió ünnepélyes cselekményében adhatók át. 
34. Eme átadás azonban a gyülekezeti rendhez 
van kötve és hallgatagul feltételeztetik, hogy az 
egyes gyülekezeti jogok gyakorlásához való tehet
séget is a gyülekezeti rendmértéke szerint nyerik 
el. 35. De a konfirmáczió lényegével ellenkezik, 
hogy két katechumenatusra osszuk és két konfir- 
mácziót alkalmazzunk. 36. Keresztelt gyermekek 
konfirmácziójának az a főczélja, hogy az úrvacsora 
első méltó élvezetére előkészíttessenek, és azért a 
konfirmáczió intéssel (Vermahnung) és áldással 
rákövetkező kommunió nélkül, és egy második 
katechumenatusnak a követelése, a mely azután a 
kommunióra jogosítson, a gyülekezetnek egy részét 
a világba űzi támasz nélkül vagy hamis egyhá
zakba és szektákhoz. 38. Szintúgy az ilyen téves 
első konfirmáczió türhetlen szakadást idézne elő a 
megkeresztelt felnőttekben, szakadást a keresztel
tek gyülekezetében (Taufgemeinde). 39. Ha azonban 
az első konfirmáczió, melynél sem hitvallomás, sem 
fogadalom nem követeltetik, mégis az urvacsorai 
közösségre jogosít fel, úgy hiányzik a hitvalló 
gyülekezetekbe való felvételre, a mi az úrvacsora 
élvezetével összefügg, a szükséges kezesség, melyet 
az aktiv gyülekezet követelhet. 40. Ha az első kon
firmáczió az urvacsorai közösségbe fogad be, va
lamely második pedig megelőző fogadalommal és 
hitvallomással a többi gyülekezeti jogokban része
sítene, úgy az aktiv egyházgyülekezetnek ezen 
jogai az urvacsorai közösség joga fölé helyeztetnék 
és türhetlen szakadás állna elő az urvacsorai gyüle
kezetben. 4i. Tehát csak egyetlenegy katechume- 
natus és csak egy konfirmáczió egyeztethető össze 
a gyermekkeresztelés és az oltári szentség méltó
ságával. 42. Ezen egy konfirmácziónak a helye, a 
mint eddig szokásban volt, joggal a két szentség 
között van. 43. A konfirmáczió ezen helyen eléri 
czélját, mint valamely a két sakramentomnak szol
gáló egyházi rend. — Jövő számunkban a nevezett 
konferenczia többi tárgyainak thésiseit is hozzuk, 
mint igen tanulságosakat.

— A humanitás kérdéséhez a jelenlegi hábo
rúkban Chinában és Délafrikában. E czim alatt az 
Alig. Ev. Luther. K.-Zeitung f. é. 33. számában 
mindenekelőtt konstatálja, hogy a német császár 
katonáihoz való azon felhívása, hogy a dunaiak
nak ne adjanak semmi pardont, borzasztó és imád
kozva kívánja, hogy a németbirodalomnak fiai a 
chinai háború iszonyatosságai közben is őrizzék
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meg jó lelkiismeretüket és csak ott tagadják meg 
a pardont, a hol annak megadása oktalanság és 
igazságtalanság volna. Azután rátér a nevezett 
lap a búr háborúra. Az angol humanitás illusztrá
lására a következő esetet ho za fe l: „A búrok“ — 
írja Pretoriából augusztus 9-iki kelettel a „Stan
dard“ nők levelezője — „tegnap Pretoria és Middel
burg között egy vasúti vonatra lőttek. Ketten a 
vonatban levő emberek közt megsebesült. Roberts 
lord parancsának megfelelőleg erre az összes far- 
nok 10 angol mórtföldnyi terüloten belül fölgyujttat- 
tak. Hihetetlen ! Két vagy három búr angol katonai 
vonatra lövöldöz — a mire mint háborúskodó 
feleknek joguk van — és minden farm, mely 14 
kilométernyi terüloten belül fekszik a lángok
nak adatik át ! Az újkor angoljai nem emlé
keznek többé azon szavakra, melyeket egykor 
Pitt Vilmos mondott: „Ha én angol helyett ame
rikai volnék, én is mindaddig, inig ellenséges had
erő van hazám földjén, sohajle nem raknám a fegy
vert, nem soha, de soha !u Azon jogot, melyet a 
nagy Pitt az amerikaiak részére elismert, a burok 
is bírják Nincsen olyan haditörvény, mely valamely 
ország védőinek megtiltja, hogy a bevonulók ka
tonai vonatára lőjjenek. Hogy a brit hadsereg fő
vezére olyan tett miatt, mely czivilizált népek hadi 
szokása szerint nem vétség, bosszút áll nőkön és 
gyermekeken, otthonjaikat fölgyujtja és a hideg 
télben kihajtja a nyílt mezőre — ez minden mér
ték felett kegyetlen és iszonyú “ Hogy pedig mikép 
történik az ilyen fölgyujtatás, azt egy schweizi 
ember privát levele a következőkép adja elő: „Akár- 
hová jutunk, mindenütt a háborúról hallani; úgy 
iátszik, mintha a pokol szabadult volna ez országra. 
Elmondjam összes nyomorúságunkat? Főnökeik 
parancsára angol katonák járják be az országot. 
Eljönnek egy farmhoz és kihivatják birtokosá . Ez 
természetesen a hadmezőn van kommandójánál. 
Most kinyilatkoztatják az asszony előtt, hogy öt 
perez alatt vegye ki a házából a legszükségesebbet 
s aztán hagyja el. Ezután felgyújtják a házat és 
elhajtják a marhákat. Rendesen a nők és a gyer
mekek az ijedtségtől úgy megdermedtek, hogy a 
rövid időt elmulasztják anélkül, hogy valamit meg
mentenének s akkor hajléktalanok ós mindenből 
kifosztva állanak ott. Az egyik helyen, a hol igy 
történt, a farmban nagyon viselős állapotban v dt 
egy nő, de a katonák nem ismortek irgalmat. Mi
dőn a ház elpusztult és a katonák elmentek, állott 
be nehéz órája. De senki sem volt segítségére, csak 
egy bennszülött fiú és saját kicsiny gyermekei. A 
fiatal kaffer néhány galyból fedelet csinált neki és 
ruhájából segített egy darabot elszakítani, hogy 
kisdedét abba betakarja, mivel nem volt más a 
kezénél. Ezen tény sajnos, nem egyedül álló — még 
sokkal más történeteket mondhatnék el, de toliam 
visszaborzad ama iszonyatosságok leírásától. És

mindezt eltűri Anglia ! mindezen borzasztó dolgok 
a búr nép sziveiben a gyűlöletnek olyan lángját 
gyújtották meg, mely egykor iszonyú módon fog 
folcsapni.“ De a burok vezetői, első sorban Krüger, 
megmaradnak humanus hadviselésüknél, az ország 
kárára is. Foglyokat ejtenek és ismét szabadon bo
csátják. Az értelem megróhatja ezért, do nem ké
telkedünk abban, hogy Isten ezen az ő igéje alap
ján gyakorolt kimóletosséget és humanitást nem 
hagyja jutalmazatlanul. Nagy áldás fakad majd 
abból á búr népnek, hogy sem az aranybányák el
pusztítása, sem a foglyoknak kínzása által nem 
vettek bosszút azon ellenségen, a ki mindent elkö
vetett, hogy bosszújukat kihívja

Az „Allgemeine Evang. Lutherische Kirchen-
> Zeitung“ f. é. 4ü. számában rZu den tatsächlichen
> Ursachon für den Hass der Chinesen gegen das 

Christenthum und die Ausländer“ czim alatt a 
következő közleményt hozza, melyet egész terje
dőimében közlünk, mivel hazai politikai lapjaink 
közül is többen nyíltan vagy leleplezetten a misszio
náriusok rovására akarták Írni a chinai zavarokat. 
A nevezett lap igy ir: „Posdnejew, az ismert ori
entalista, az orientalis nyelvek számára való iskola 
(Institut) igazgatója Wladiwostokban, a ki 1892- és 
189d-ban nemcsak Schehoban, a Pék ingtől éjszakra 
fekvő hajdani császári nyári residencziábun, hanem 
Pekingben is tett személyesen kutatásokat az iránt, 
hogy mi volt az oka az ama vidéken a keresztyé
nek ellen irányult mozgalomnak, már 1898-ban 
megjelent, „A mongol birodalom és a mongolok“ 
czimu könyvének fi-ik fejezetében mindenekelőtt 
ama Schehoban történt eseményeket adja elő egész 
részletesen és azután beszél átalában a Chinában 
való keresztyén ellenes mozgalmakról. Az Ő ala
posan megokolt ítélete szerint is a felelőség kiváló 
mértékben a chinai kormányt terheli, mert ö min
dent elkövet, hogy alattvalóit az idegenek ellen 
fellázítsa és o czélból nevezetesen a keresztyén- 
ellenes és idegentgyülölŐ irodalmat is pártfogolja.

Az első, máig is meglevő indítást ily fajta 
irodalomhoz Pozdnejew szerint már a 17. század
ban adta meg két, a jelenleg is uralkodó dynasz- 
tiából való császár. l67U-ben Kang — Si császár 16 
rövid tételt szerkesztett, a melyekhez fia Jung— 
Tscheng további magyarázatot adott. Eme tételek 
és magyarázatok „Szent tanítások“ gyanánt tétettek 
közzé a nép oktatására. Ezek nemcsak, hogy az 
egész birodalomban elterjedtek, de a hivatalnokok
nak kötelességük, hogy minden hónap Lén ós 
15-ón külön o czélra rendelt templomokban lehe
tőleg nagy számú hallgatóság előtt fel is olvassák, 
hogy mindenki eszében tartsa. — E mű egyik leg
fontosabbik fejezete, a hetedik, mely e thémáról 
szól: Nyomjátok el az idegen vallásokat, hogy az 
igaz tan fennmaradjon! Jung—Tscheng császár 
ezen tételt igy magyarázza: „Mindnyájan, kik a
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onfucianus philosophusok tanaitól eltérő iroda
lommal jönnek hozzánk, megzavarják a népet, egész 
egyesületek létesülését okozzák és veszedelmet 
hoznak az emberekre; mivel idegen vallásokhoz 
tartoznak, vissza kell utasitani őket és kiirtani. 
Ősidőktől fogva Chinában három vallást propa
gáltunk. A confucianismuson kivül itt van még a 
a buddhismus és Lao-tse tana. De vannak hazát
lan kóborlók, kik ezen vallások álneve alatt tanain
kat aláássák. A legtöbben közülök hazug és üres 
beszédeiket akkép terjesztik el, hogy valamely sze
rencsés vagy szerencsétlen eseményhez fűzik, vagy 
valamely ember szenvedéseiből vagy erényeiből 
indulnak ki. Mindenek előtt javakat kerítenek ha
talmukba, azután férfiakat és nőket gyűjtenek 
össze rendezetlen tömeggé, tömjénező áldozat czél- 
jából.

A legveszedelmesebb azon körülmény, hogy 
ezen társaságokba áruló, aljas és erkölcstelen em
berek lépnek be. Éjjel összegyűlnek és reggel men
nek szét, aláássák jó hírnevünket, lerombolják a 
jó szokásokat, behálózzák a földnek lakóit és meg
csalják a népeket. Ilyen a Polan és Wen-s jang 
szekta: ilyen a nyugat embereinek vallása is, mely 
az ég urában (Tien-tschu) való hiten alapszik. Ezt 
nem szabad követni. Csak mivel hivői jártasok a 
kalendárium szerkesztésében és általában a ma- 
thematikában, vehette hasznukat a mi kormányunk. 
Ezt jegyezzétek meg magatoknak, valamint azt is 
tartsátok meg, hogy azok, kik hamis eszméik ál
tal félrevezetik az embereket, nem kerülik ki a ha
lálos büntetést.“ (Vége köv.)

BELFÖLD,

Dlhányi Zsigmond
1823-1900.

E hó hatodikén temették el Szarvason, a fő- 
gymnasium tanári kara, ifjúsága kíséretében azt a 
férfiút, a ki kiváló tagja volt a régi felekezeti ta
nári gárdának. Számosán hálásan emlékeznek reá, 
mert hiszen úgy szólván egész nemzedék nőtt fel ke
zei alatt. Az Alföldnek alig van nagyobb helysége, 
melyben tanítványával ne találkoznánk. Vallásos ke- ; 
délye, humánus gondolkozás módja, mély szerető atyai í 
szive nem maradt hatás nélkül. Tanári pályája kéz- í 
detótől fogva egész végéig mindég az alsóbb osztá- 
lyok tanára volt. Nehéz pályáján kitartott mind addig, 
mig eiőhaladott kora és betegsége nem tették lehe- 
tétlenné tanári hivatása teljesitését. A régi jó taná- 
rok typikus alakja volt ő, — ki szivvel, lélekkel 
szerette egyházát és a professori tudós gőgöt lelke 1

■ mélyéből gyűlölte. Érdemes, hogy e jeles férfiúnak 
e lap hasábjain is szerény emléket emeljünk.

Dlhányi Zsigmond a pestmegyei Csőváron szü
letett, ahol atyja lelkész volt. Atyját korán elvesz
tette s 10 éves volt, midőn szerető jó édes anyját is 
elragadta a halál. Édes anyja halálos ágyán azon óha- 

{ iát fejezte ki, hogy egyetlen fia pap legyen, és egyet
len leánya paphoz menjen férjhez. A csőváriak mi
dőn Dlhányi gymnasiumi tanulmányait befejezte és a 

; csővári gyülekezet újból megüresedett, felajánlották, 
hogy várni fognak, mig Dlhányi befejezi theologiai 
tanulmányait. De Dlhányi nem ment a theologiára, 
nem mintha nem szerette volna a lelkészi hivatást, 
de mint maga többször említette, nem tudván jól 
tótul, lelkiismeretbeli dolognak tartotta, hogy fogya- 

) tókos tótságával tót gyülekezetben lelkészkedjék. 
\ Jogi pályára lépett és azt szerencsésen el is végezte. 

Gyakornok lett egyik pestmegyei szolgabiróságnál. 
Itt történt meg, hogy egy ízben principálisa kiküldte 
őt, hogy néhány suhancz megbotozásánál hivatalos 
tanú legyen. Dlhányi leverten tért a hivatalba, a hol 
principálisa mindjárt kérdőre vonta, hogy váljou elég 
alapos volt-e a botozás? Mire D. egészen kikelve ma
gából, elpanaszolta a hajdúk kegyetlenkedését. „No 
öcsém uram, ha ilyen nyúl szive van, jobb ha mind
járt más pályát választ, magából soha se lesz szol- 
gabiró.“ Nem is lett. Húga paphoz menvén férjhez, 
vissza gondolt édes anyjának utolsó óhajtására, theo- 
logussá lett mindjárt azon szándékkal, hogy ha már 
mint pap nem szolgálhatja egyházát, legalább mint 
tanár mozdítsa elő egyháza érdekét.

Elvégezvén a theologiát, több előkelő protestáns 
; családnál nevelősködött, majd meg későbben tanár 
\ lett az ozsgyáni és rimaszombati gyimnasiumnál. Ez 
I utóbbi helyről jött a szarvasi főgymnasiumhoz, a hol 
l 40 évig tanároskodott. Nem tartozott a sablonos 
\ tanárok közé. Megfigyelte a tanuló egyéniségét. Az 
; Isteni képmást fejleszteni, az egyéniséget öntudatra 
) hozni az ifjú lélekben, ezt tekintette tő hivatásának.

Szerény tanári fizetés volt majdnem teljes óle- 
; tóben osztályrésze — de azért helyzetéről sohasem 
< panaszkodott. A szegény tanulókról atyailag gondos- 
( kodott. Nála a kérelmezők zárt ajtókra sohasem 
j találtak.

Mint tanár egyháza ügyeit is szivén viselte. 
Buzgó terjesztője volt a vallásos iratoknak a nép 

; kÖZÖtt is.
Irodalmilag is munkálkodott. A hatvanas évek 

elején kiadta az alsóbb osztályok számára irt olvasó
könyvét, mely felekezeti középiskoláinkban nagy 
elterjedtségnek örvendett. Egészséges felekezeti szel
lem lengte át ez olvasó könyvet, a melyet mindég 
nagy érdeklődéssel olvastak a tanulók.

A jeles férfiú temetése nagy részvét között ment 
végbe. A sírnál pályatársa, Benka Gyula, szarvasi 
főgymnasiumi igazgató búcsúzott el a jó baráttól, a 
nemeslelkü tanártól.
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Az ur egyházának hü munkása nyugalomra tárt, 
elmenve Urához, a Jézus Krisztushoz, akinek teljes í 
életében hü követője volt. Have anima pia !

— Az arad-békési esperesség október 2-án 
Békés-Csabán rendkívüli közgyűlést tartott, moly 
alkalommal az újonnan választott esporcs, Cseprogi 
György b.-csabai lelkész, hivatalába iktattatott. Ez 
alkalommal üdvözölte azuj esperest 1‘etrovics Soma, 
a csanád-csongrádi esperessóg főesperose.

Az uj esperes beköszöntő beszédjében előadta 
azon irányelveket, melyek szerint kormányozni 
óhajtja az esperességet.

Az esperesség békéje teljesen helyreállott és 
reméljük, hogy e békét mi som fogja többé zavarni, 
hanem a jeles, nemes jellemű vezér vezetése alatt 
mindenki kedvvel és hűségesen fogja teljesíteni 
hivatását.

A gyűlésen elhangzott beszédek nyomtatás
ban, a rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvében meg 
fognak jelenni, amiért is azokra itt külön kiterjesz
kedni nem óhajtunk.

— A b.-csabai Kudolf-főgyninaslum uj épüle
tének felavatása e hó 18-án folyt le.

Egyszerű, de nemes ünnepély volt ez, mely 
istentisztelettel kezdődött. Az egyház inspektora, 
dr. Zsilinszky Endre hosszabb beszédben fejtegette 
az intézet jelentőségét s általában a protestáns fő- 
gymnasium hivatását a múltban és jelenben. A 
miniszterhelyettese, méltóságos Zsilinszky Mihály 
úgyis mint kormányképviselő, úgyis mint kerületi 
felügyelő szólott a gyülekezethez, a tanári karhoz 
és ifjúsághoz. Az ifjúságnak szivére kötötte az igazi 
hazaszeretetei és egyházszoretetet. Beszédjének erre 
vonatkozó passzusa a következő: „Soha no feled 
jék, hogy ebben az intézetben a tiszta hazaszere
tetnek kell honolnia; annak a hazaszeretetnek, 
mely nem puszta üres szólamokban és külsőségek
ben, hanem őszinte szent érzelmekben és némán 
beszélő tettekben nyilatkozik

Értessék meg tanítványaikkal a tanárok, gyer
mekeikkel a szülők, hogy a haza nem üres foga
lom, hanem élő szervezete az együtt lakó és egy 
czél felé törekvő polgároknak; hogy a haza nem 
elégszik meg ábrándos érzelmekkel. A haza nem 
oszt ajándékot, hanem áldozatot és munkát köve
tel minden fiától. ki legtöbbet dolgozik és leg
többet áldoz a nép boldogságáért, az a leghioebb 
fia hazájának!

Természetes, hogy ezenkívül az egyház is 
megköveteli a magáét.

Az egyház éppen olyan szent fogalom, mint a 
haza. Mind a kettőnek ugyanazon oltára van, melyre 
minden nemes szív készséggel hozza meg áldoza
tát. Mind a kettőért könnyebb rajongani, mint ál
dozni; mint cselekedni.

Értessék meg tanítványaikkal a tanárok, gyer
mekeikkel a szülők, hogy az igaz vallás nem cél
talan rajongása a tudatlannak, hanem felemelke
dése a müveit léleknek a mindenség Istenéhez, 
kinek ismerete és szeretető nélkül a legragyogóbb 
ész is elmerül az élet háborgó hullámai között. 
Merta vallás c ’yan, mintáz égboltozat. Minél job
ban vizsgáljuk, annál több csillagot fedezünk fel 
rajta; és minél sötétebb lesz körülöttünk a világ, 
annál fényesebbek lesznek csillagai!“ A régi békési 
esperesség esperességeinek nevében Veres József 
esperes üdvözölte az uj intézetet. Békésvármegye 
közönsége nevében dr. Fábry Sándor alispán szó
lott- A szarvasi főgymnasium üdvözletét Banka 
Gyula igazgató tolmácsolta.

A főgymnasium történetét rövid vázlatban 
Bukovszky János igazgató adta elő. Az egész ün
nepélyt Csepregi György esperes imája zárta be. 
Ezután a jelenvolt vendégek megtekintették a fő
gymnasium díszes, kétemeletes épületét, mely Al- 
pár Ignácz fővárosi építész terve szerint épült.

Epizód. Tanulságul azoknak, kik nagyon 
loyálisak u róm. kath. püspökök üdvözlésében, köz
löm a követkoző valóban megtörtént eseményt.

Egy oly községben, a hol az evangélikusok 
többségben vannak, a róm. kath. plébános átüzent 
az evangélikus lelkészhez, hogy váljon hajlandó-e 
a római kath püspök bevonulásakor harangoztatni ? 
Ha meg tudja, úgymond, hogy az ev. lelkész ezt 
hajlandó megcselekedni, úgy forma szerint is, kü
lön átiratban megkéri őt ezen udvariassági tény 
gyakorlására. Az evangélikus lelkész, okulva a kö
zeli községekben történteken, azt üzente, hogy 
csak az esetben harangoztat a rom. hath, püspök
nek, ha a plébános viszont megígéri, hogy a két 
hót múlva ugyanazon községbe jövő evangélikus 
püspöknek tiszteletére szintén harangoztatni fog. 
\  róm. kath. plébános sajnálattal jelentette ki, 
hogy ő evangélikus püspöknek nem harangoztat- 
hat, mert ezt nem engedi eloi álláspontja. Így 
azután természetesen az evangélikus torony ha
rangjai sem szólaltak meg a róm. kath. püspök 
bevonulásakor.

Tanulságul közöltem ez eseményt, hogy evan
gélikus lelkósztársaim ne hainarkodják «I az udva
riasságot. Az utolsó években a róm. kath- plebá- 
nusok csak félreeső kis bolyokén mutatnak némi 
udvariasságot, — különben pedig, ugylátszik felsőbb 
helyről jövő utasítás az : ignorálni az eretnekeket. 
Erre részünkről csak az lehet a válasz: ignorálni 
a fanatikusokat.

— A Luther társaság ez évi közgyűlését ok
tóber 7-én tartotta Balassa-Gyarinaton. Az érdek
lődés nem volt szerfelett nagy, pedig e jeles egy
let megérdemelné, hogy közgyűlései sűrűn látoga-
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tottak legyenek. Itt nem üres tüntetésről, hanem 
komoly munkáról van szó.

A közgyűlést megelőzőleg, vallásos estélyt 
rendezett a társulat a balassa-gyarmati ev. tem- 
lomban, mely alkalommal Mennyhárd, budapesti 
vallástanár felolvasást tartott a cura pastorálisról, 
mig Gaál Mihály Bánóczy Józsefről és az egyházi 
jótékonyságról. Ez utóbbi igen helyesen emeli ki 
az evangélikus jótékonyság lényegét, midőn azt 
mondja felolvasásában: „Mi jótékonyságot mindig 
fogunk gyakorolhatni és mindig kell gyakorolnunk, 
mert ez a szeretet törvénye. Az evangélikus jóté
konyság ugyani» nem érdemszerzós, nem belépti 
dij a mennyek országába, mert ide Isten kegyel
méből jutunk a Krisztus érdeméért, — hanem hit- y 
bői fakadó szeretet gyakorlása a gyengék iránt, \ 
melyek az Ínséges, tudatlan és bűnös ember föl
emelésére, megmentésére alapitvák.“

Másnap a vármegyeház kistermében közgyü 
lésre gyűltek össze a Luther társaság tagjai és az 
érdeklődők.

A közgyűlés fő tárgya volt megbeszélése annak, 
hogy minő müvek volnának első sorban kiadan
dók. Zsilinszky Mihály, a társulat elnöke, azt aján
lotta, hogy a gyakorlati theológia köréből adjanak 
ki müvet, mely Útmutatásul szolgálna arra nézve, 
hogy miként építsék a lelkészek a gyülekezetei, 
miként gondozzák a lelkedet, miként teljesítsék 
lelkipásztori feladatukat. Elmondta élénk érdeklő 
déssel meghallgatott beszédben, hogy a mi theo- 
logiai intézeteinkben nem képzik úgy a lelkésze
ket, a mint azokat képezni kellene. A mi theolo- 
gusaink, a midőn befejezik tanulmányaikat, nem 
tudják, hogy miként kell a lelkeket kormányozni 
általánosságban és egyes esetekben. Nem csodál
kozom, úgy mond a szónok, hogy a theologusok ily 
képzése mellett pusztul egyházunk, sőt azon cso
dálkozik, hogy még jobban nem pusztul. Össze
hasonlította a róm. kát. lelkész képzést a mi lel
készig épzcsünkkel. A kath. klerikus kész papként 
lép ki a szeminárumból, ki van tanítva mindenre 
nézve, hogy mit kell tennie bizonyos esetben, 
hogy miként kell a lelkeket őrizni, meg halászni, 
a törvényt alkalmazni, meg elkerülni, kihoz lehet 
hozzáférni stb. Mind ez hiányzik lelkészeinknél. 
Ezt ki kell pótolni és jóvá tenni

A jelenlevők mind helyeselték az elnök sza
vait. A lelkészképzós egyházunk legfontosabb kór- > 
dósé, mely megérdemli az alapos tanulmányt. Zsi
linszky nagy szolgálatot tett egyházának, hogy a 
baj fő forrására reá mutatott, Theologiai intézeteink 
szellemének meg kell változnia. Á „semminemű“ 
theologiát száműzni kell onnan. Ha a positiv irány 
emberei bejuthatnak theologiai intézeteinkbe, a ba
jon segítve lesz. De most nagy részt a „semmiféle“ 
theologia tartja és osztja a monopóliumot és nem 
„czéhbeli“ embereknek lehetetlen oda bejutni, a.

theologiai intézetek kormányzó bizottságában nagy 
gondot kellene fordítani a theologiai tanáruk meg
választására. Meggyőződéssel nem biró, hanem csak 
felületes szószátyárságot hirdető egyének nem lesz
nek képesek másokban sem meggyőződést ébresz
teni. Igen szükséges lenne a theologiai intézetek 
mellett lelkész szemináriumokat létesíteni, a hol az
után a lelkészek gyakorlati kiképzésére fektettet- 
nék a fősuly. De a lelkész képzés reformálása 
mellett még más tényezőkre is szükségünk van. A 
diakonissa intézmény kezd meghonosulni egyhá
zunkban. E mellett szükségünk lenne a diakónu
sokat képző intézetekre. A lelkészek munkatársai 
lennének ezek és nagy áldással működhetnének 
úgy a nagy városokban, m inta diasporában, — de 
hát ki gondol nálunk ilyesmire, — fontosabb jog
akadémiák fenntartása, kerületi lyceumok, inter- 
nátusok létesítésére. — így vélik némelyek meg
menteni az egyházat 1

Az egylet elhatározta, hogy kiadja a jelesebb 
egyházi férfiak életrajzát. Zsilinszky Miliály be is 
jelentette, hogy Achim Adám életrajzát i»ja, a ki 
mint nagy jótevő és határozott jellem megérdemli 
azt, hogy példányképül állitassék oda a jelen és 
jövő nemzedéknek.

A kormányzó bizottság azon ajánlatát, hogy 
az egylet érintkezésbe lépjen a Tranoscius társa
sággal és a zpevnik bizottsággal, nagyobb müvek 
közös kiadása czéljából — a közgyűlés helyeselve 
elfogadta.

— Nem értjük. Az „Ev. Egyház és iskola-4 
41. számába a következő czikket küldte valame
lyik jóakarónk: „A magyar prot. irodalmi társa
ság“ f. évi pozsonyi nagygyűléséről közlött tudó • 
sitásunknak kiegészítéséül közöljük dr. Szeberényi 
János katonai superintendens és nyug. egyetemi 
tanár táviratát, a melyet e kiváló férfiú a nagy
gyűlés alkalmából a társaság .elnökségéhez inté
zett : „A magyar protestáns irodalmi társaság El
nökségének, Pozsonyban Uj lyceum.

Áldás, üdv önökkel a szellem halhatatlan 
hajlékaiban. Ezt kívánja a háladatos protestáns 
s mint ilyen, magyar hazájának, a lelkek megvál
tása körül sok véráldozat árán szerzett érdemeiért 
életben-halálban hű fia, dr. Szeberényi János“ — 
Olvassák a távirat szövegét széles e hazában min
denfelé s értsék meg a tanulságot, a melv belőle 
szól Turócz-Szent-Mártonban, Békés-Csabán egya
ránt. (Beküldetett).“ — Valóban nem értjük, hogy 
minő tanulságot akar számunkra nyújtani a be
küldő e távirattal. A haza hű fiainak tekintjük 
magunkat B.-Csabán és Turócz-Szent-Mártonban 
egyaránt. Hazafiasságot és hazaszeretetet nem azok
tól fogunk tanulni, kik azt lépten-nyomon hirde
tik, lakjanak bár az illetők akár Bécsben is. Egy 
tanulságot még is látunk.
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Nálunk a véloraénvek nagyon gyorsan vál- ; 
toznak. A távirat beküldőjét egykor a haza ellen
ségének tartották, s úgyszólván kiüldözték a hazá
ból, — most pedig a hazaszeretet példányképéül 
állítják fel ! Mennyire félreértették tehát őt akkor, 
a midőn üldözték. Alkalmazás', talán bennünket 
is B .Csabán és Turócz Szent-Mártonban félreér 
tenek ! ?

— Válasz a kritizáló megjegyzésre. Az „Ev* 
Egyház és iskola*4 43-ik számában azon körülményt, 
hogy az arad békési uj esperes Petrovics Soma, 
«sanád-csongrádi esperes üdvözölte, következő meg
jegyzéssel kiséri:

•Törvény alá eső közűgyekben igen fontos dolog a 
törvényes alakszerűséget megtartani, mert ilyen ügyekben az 
alak — lényeg. Mi jogon tartott üdvözlő beszédet másik egyház
megye esperese ? Kinek nevében üdvözölhette az uj esperest 
olyan, a ki annak az egyházmegyének nem is tagja, csak mint 
vendég vehet részt a gyűlésen ? ! Hol lesz a határ, hogy kinek 
nincs joga egyházmegyei gyűlésen beszelni! Ha jól vagyok ér- J 
tesülve: Csaba az első szavazásnál az egyháztanácsban szavazott, 
a másodiknál már közgyűlésen, minthogy még most sincs szabály
rendelete, mely a szavazás jogát a képviselőtestületre ruházza át 
(1893. ó ta !): az egyházmegyei közgy űlés az első és második 
szavazást egyiránt elfogadta érvényesnek. Pedig mind a kettő \ 
nem lehet érvényes ! Nyolcz szavazatról van szó, a mikor általá
nos többség hiján kellett újra szavazni. S ő t: új lelkészi állomást 
szervezett Csaba, de azt a kerületnek nem jelentette be, pedig azon 
állomás után szavazat jogot gyakorol, sót az uj esperes éppen ezen 
az állomáson működik. Törvényeinket nagyobb figyelemmel kel’ 
lene megtartani, mert mellőzésük sok zavart és kellemetlenséget 
okoz. Például a jelen esetben: ha a szavazatszedő bizottság a 
törvényt szem előtt tartja az első szavazásnál: Csaba nyolc szava,- 
zatát egyszerűen megsemmisíti és a másik jelöltnek azzal meg 
van a kellő szavazata, esperessé van választva törvényesen. De új 
szavazást rendeltek el, mert a csabai szavazatokat beszámítva már 
nem volt általános többség. Hátha ezt a szavazást valaki meg
támadta volna? Mikor régebben S z e b e r é n y i  Gusztáv és 
S á r k á n y  Sámuel között oszlott meg püspökválasztásnál a 
szavazat: egyetlenegy szavazatkülömbség volt, az is úgy, hogy 
valamelyik szavazatot megsemmisítette a szavazatszedő bizottság, 
s azzal eldöntötte Szeberényi javára a választást. A törvényesség 
közügyekben nem mellékes dolog !*

A törvény szigorú őre szólal meg e sorokban,
— bár mindég, mindenütt ily szigorúan ügyelnének 
a törvényre. Petrovics Soma mint a békési esperes- \ 
ség jegyzője és szomszéd csperesség esperese üdvö
zölhette az esperest. Hiszen midőn a régi békési 1 
esperesség három esperességro oszlott, a régi es l 
peresség esperese, Achim Ádám iktatta hivatalába , 
az uj espereseket

Kik a gyűlés tagjai ? Ez a kérdés még nálunk 
nincs eldöntve. A zsinati törvényben például egy 
szó sincsen arról, hogy az esperességi gyűlésre is j 
lehet jegyzőkönyvi ponttal küldeni tagokat és mégis 
mindenfelé küldenek ily követeket az esperességi 
gyűlésre, bizonyosan a békési esperességben is. Sőt 
az arad-békési esperesség Mező-Berényben tartott 
közgyűlésén sok oly követ volt, — kiket sem jegy- 
zőkönyvi ponttal, sem megbízó levéllel senki sem { 
küldött ki, ezek fel is szólaltak bizonyos ügyekben

és midőn e lap szerkesztője ez ellen felszólalt, a 
válasz az lett: miszerint a protestáns szabadolvü- 
sóg ily korlátozást nem ismer! Az a jegyzőkőnyi 
ponttal való kiküldés nagyon homályos pontja a 
zsinati törvénynek. Nincs meghatározva, hány kö
vetet küldhet ki az esperesség a kerületre jegyző- 
könyvi ponttal. így azután a kerületi közgyűlés 
helyéhez közel álló espercsségek mindég előnyben 
lesznek. Ez is egy ok a sok közül, melynek arra 
kellene indítania egyházunkat, hogy minél előbb 
revidiáltassék a zsinati törvény és a világias, po
litikai czélzattal biró paiagraphusok töröltessenek.

A csabai dolgokra vonatkozólag jól értesült a 
szerkesztő úr, — híreit nagyon jó forrásból meriti. 
Csaba a régi gyakorlat alapján szavazott első Íz
ben az egyháztanácsból az uj esperesre i895 ban 
szintén a most lelépő esperesre egyháztanácsból 
szavazott. 1897-ben épen részt vettem a békési 
esperesség közgyűlésén Kondoroson, melyen Veres 
.Józset és Haviár Dániel elnököltek. Egy tagja a 
közgyűlésnek felszólalt, hogy az egész közgyűlés 
törvénytelen, mivel a szarvasi, orosházi, komlósi 
kiküldöttek nem a közgyűlésből, hanem az egyház 
tanácsból küldettek ki. Nagy lett a zavar. Az el
nökség kivágta magát a bajból azzal, hogy hivat
kozott a régi gyakorlatra. A b.-csabai egyház még 
1893-ban olkószitette szabályrendeletét. 1894 ben 
beterjesztette az esperesség elé. Akkor visszakülde
tett azzal, hogy várjuk meg. mig a kerület és es- 
perességek elkészítik szabályrendeleteiket. 1895-ban 
beterjesztettük szabályrendeletünket, de akkor meg 
a kerület küldte vissza. Ez évben látva, hogy az 
orosházi egyház szabályrendeletét jóváhagyta a ke
rület, — majdnem ugyanazt, helyi viszonyainkhoz 
alkalmazva elfogadtuk, és az esperessóghez beter
jesztettük. Az esperesség visszaküldeni rendelte azt 
a gyülekezethez. Hiába hivatkoztunk arra, hogy 
az egyesek által kifogásolt pontokat a kerület a', 
orosházi egyháznál már jóváhagyta, — nem lehet
séges tehát, hogy a kerület más mértékkel mérjen 
Csabának, mint Orosházának. Az esperesség mind 
ezen érveket nem fogadta el! így nálunk a tör
vény nagyon tág fogalom, — arra hiába hivatko
zunk,ha bizonyosérdekekaztkivánják, hogy a törvény 
ne alkalmaztassák. A törvény betűje nem sokat ér,ha 
szellemét figyelmen kívül hagyjuk. Igaz az, a mit 
már Ciceró mondott: „summum jus, summa injuria.“ 
A törvény teljes formai külsősége 'mellett teljesen 
ártatlan embereket börtönbe lehet vetni, vagyonuk
tól megfosztani. Az egyházi téren is a törvény 
rideg alkalmazása több bajt fog okozni, mint ál
dást. a  szerző egyik czikkében azon állítást is 
koczkáztatta, nem tudom, milyen forrásból meri- 
totte állítását, hogy én a törvényt és szabályzato
kat sommibe sem veszem. Nem, én itisztolem a 
törvényt és lelkiismeretesen meg is akarom azt 
tartani; de irtózom az olyan emberektől, kik min-
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dég a törvényt emlegetik és azt hiszik, hogy külső j 
törvényekből élhet csak meg az egyes, a társa- ? 
dalom. j

Ha a rideg jog szerint Ítéljük meg a dolgot, ; 
szabálytalan volt az első csabai esperesválasztás, ’ 
de tényleg a második közgyűlés igazat adott az J 
első választásnak. Az egyház lelkének pedig mit j 
sem ártott, hogy első Ízben egyháztanács, másod ) 
Ízben közgyűlés szavazott. A csabai egyházat pe- ; 
dig nem érheti vád, hogy szabályrendelete még > 
mindég nincsen, a mikor felsőbb fórumainak: a ] 
kerületnek esperességnek sincsen szabályrendelete, j 
Meg is voltunk 170 esztendeig szabályrendelet,'sőt j 
zsinati törvény nélkül is! Szerkesztő.

)
— A magyar protestáns irodalmi társaság ez

évi közgyűlését Pozsonyban tartottta szeptember 
18. és 19 én. Nagyon látogatott disz közgyűlés 
volt ez, a melyben püspökök és miniszterek vettek 
részt, A közgyűlést megelőzőleg a pozsonyi ev. 
nagytemplomban istentisztelet volt, melyen dr. 
Bartók Gy. erdélyi ref. püspök imádkozott és dr. 
Masznyik Endre prédikált A templomból az uj 
lyceum tornatermébe vonult díszközgyűlésre a 
közönség, mely díszközgyűlést Gyurátz F. püspök 
nyitotta meg. Gyurátz megnyitó beszédjében hang
súlyozta az ev. és ev. ref. testvéri érzés ápolását 
— ezen testvériség symboluma az a frigyláda, me
lyet a társaság Debreczenből hozott Pozsonyba. A 
dunáninneni kerület részéről dr. Balt k Frigyes üd- > 
vözölte a társaságot, jelezve, hogy a kerület a tár
saság munkásai közé áll be akkor, a midőn elha
tározta a symbolikus 'könyvek magyar fordítását. 
Günther M. V. a pozsonyi gyülekezet felügyelője \ 
a pozsonyi gyülekezet nevében üdvözölte a társa
ságot. Hosszabb beszédet mondott Hegedűs minisz- ; 
tér. Szőts Farkas társulati titkár beszámolt az egye
sület multévi működéséről. E jelentésből értesülünk, 
hogy Hegedűs miniszter szép anyagi támogatásban 
részesíti a társulat nép es füzetkéket kiadó válla- 
lalatát Hegedűs miniszter azon férfiak közé tartó 
zik, kik nem csak másokat adakozásra buzdítani 
tudnak, hanem maguk is erszényükhöz nyúlnak. 
Diszgyülés után közebéd volt, melyen az egyház
politikai törvények főaikotója, Szilágyi Dezső is 
szónokolt, a. felekezeti viszonyokról nagyon félve 
és szelíden szólották a szónokok és a válasz na- i 
gyón halvány és gyenge volt a pár hét előtt el
hangzott, a protestantismust a tatárjáráshoz hason- • 
litó bornirt és arrogans kath. főúri expektorátiókra.

A belmissiói egylet, melynek megalakítását 
tervezték, igen helyesen nem alakult meg — s igy 
az „alliance“ újabb berohanása eredménytelen 
maradt

— Jelentés a Lutíiertársaság működésiről az
1899. évben. XIV. közlemény. Á Euthertársaság 
múlt évi működéséről az 1899. évben számol be a 
fenti füzet, mely közli Zsilinszky Mihály megnyitó 
beszédét a Szarvason tartott vallásos estélyen, to
vábbá Menyhárd Frigyes felolvasását a cura pasto- 
rálisról és Gaál Mihály értekezését Bánóczy Sá
muel és az egyházi jótékonyságáról. A társulatnak 
októberhavi rendkívüli gyűlése jegyzőkönyvében 
szó van a társulat alelnöke Baehát Dániel lemon

dásáról és arról, hogy helyébe Horváth Sándor bu
dapesti lelkész választatott meg.

A társulat 1899-ben bevett kiadványaiból 436 
frt 70 kr., tagsági dijakban 1760 frtot. Az egyete
mes egyház 200 forinhal segélyezte a társulatot — 
a mi bizony tekintve azt, hogy felesleges jogakadó- 
miákra s középiskolákra ezreseket ad, ne n sok cse
kély összeg az is, am it e társulat kiadványaiért be
vesz. Az „Ev. Családi Lap“ bevétele 702 frt. 04 kr. 
volt s a ki idás, melyet e lapocskára fordított a tár
sulat 1206 frt. 50 kr. Az olyan lap, mely 4 év alatt 
önmaga költségeit fedezni nem képes, nem életre 
való — s az 500 frtta más müvet lehetne kiadni.

A Luther-társaságnak 1900. végén tiszta va
gyona 11296 frt. 7 kr.

— Leczke. Boszterczén (Erdély) nem régen 
megjelent Bartók György ref. püspök. A róm. kath. 
gyülekezet műveltjei tisztelegni akarnak a püspök
nél, de az odavaló róm. kath plébános megtagadta 
a küldöttség vezetését. Nem sokára azután eljött 
Beszterczóre a róm. kath. „erdélyi'* püspök, gr. 
Majláth is. A ref. gyülekezet nem akarta üdvözölni 
őt. de a ref. lelkész kijelentette, hogy ő okvetlenül 
elmegy a püspököt üdvözölni, mivel a keresztyén 
vallás tiltja azt, hogy a rosszat rosszal viszonozzuk. 
El is ment, hogy üdvözölje az „ecclesia militans“ 
legkiválóbb tagját. E nagylelkűséget azután a gróf 
ur azzal viszonozta, hogy minden testületet meglá
togatott mely őt üdvözölte, csak a nagylelkű refor
mátus lelkészt nem tisztelte meg látogatásával. — 
Ez leczke azoknak, kik a Majláth féle kaliberű 
egyénekkel szemben nagylelküek akarnak lenni, 
és ok nélkül ily pofoncsapásnak teszik ki önmagu
kat és azt a gyülekezetei, melyet képviselnek. 
Ez nem szeretet, hanem bűn önmagunk és egy
házunk iránt. Az elfogult arrogans lelkeket a 
szeretettel nem szégyenitjük meg, hanem csak 
azáltal, ha őket semmibe sem vesszük — és 
tisztességes távolságban tartjuk magunkat tőlük, 
hogy fanatizmusuk köpése ne érje ruhánkat. A 
szeretetet csak akkor kell tanúsítanunk az ily 
egyénekkel szemben, ha például mások megtá
madni készülnének ellenfelünk életét s mi meg
menthetnénk az t; de udvariaskodni az ily udva
riatlan fanatikusokkal szemben nem keresztyéni 
szeretet, hanem valóságos gyönge elméjüség !

Szerkesztői  üzenetek.
N .  L  S . Köszönöm a dolgozatot. Alapos átdolgozásra 

nem volt időm, de az nem is volt szükséges. A fő dolog, hogy 
okos dolgot mondjunk, s azt mások is megértsék.

L. B p .  Bármelyik értekezést tetszik lefordítani, azt szíve
sen veszem és közlöm. Csak kérem, tessék a fordítást november 
20-ig beküldeni.

W A. T. N Közlöm a fordítást, de kérem szíveskedjék 
a szerzőtől a fordítás jogát megszerezni, mivel könnyebben te
heti, mint én, a ki munkával jobban el vagyok halmozva.

n Vártam a pozsonyi prot. gyűlésről a kimeritő tudósitást 
s mivel az nem éekezett, csak a tények regisztrálásával kellett 
megelégednem. Ne pihentesse a tollat, hisz van arra mégyelég idő !

Többeknek. Uj czimszallagok nyomtatásánál esett meg 
az a hiba, hogy több név kimaradt, miért is kérem a hiányzó 
számok azonnali reklamálását.

S e ié d l e lk é s z t  k£l"£5£k, ki a tót nyelvet 
bírja. Javadalma: teljes ellátás mellett 600 korona.

M rva G yörgy, petrováczi lelkész. (Bács m.)
Hátralékos előfizetőinket kérjük, szívesked

jenek kötelezettségüknek minél előbb eleget tenni. 
JJz év vége felé jár , és még igen sokan tartoznak

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Békós-Csabán, Főtér, volt Michnay-féle ház.
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A 63-ik pont.
A  bányai kerület ez évi közgyűlésének 

jegyzőkönyvében lapozgatva, a 63-ik ponthoz 
jutottam, a melyben Okályi és Kiár felebbezése, 
hiványcsonkitás ügyében — van elintézve Itt 
meg kellett állanorn: hic Rhodus, hic salta — 
gondoltam magamban. De a botránykő, a mely 
ebben a határozatban le van fektetve oly nagy, 
hogy át nem ugorhattam, megpróbálom, ha nem 
lehetne e télre lökni.

Mindenek előtt azonban, kell hogy dicsé
rettel szóljak Okályi és Kiár tiszttársakról, a 
kiknek volt bátorságuk szembeszállni e hivány- 
csonkitással. nemcsak a békés egyházmegyei 
közgyűlésen, hanem fölvitték azt a kerületre 
is A kerület határozatáról azonban csak saj
nálattal lehet szólani, mert annak minden 
mondása vád, nemcsak a jogügyi bizottság, 
hanem az egész közgyűlés ellen. Tudvalévő 
dolog, hogy a kerületi közgyűlésen jogászok 
viszik a vezérszerepet, és mégis, vagy talán 
épen azért lett hozva ilyen minden törvényt, 
s minden jogérzéket sértő határozat.

A szarvasi egyház egyik hiványát — üre
sedés alkalmával — módosította akként, hogy 
azt jelentékenyen megcsonkította. A békési 
esperesség az egyház határozatát szótöbbséggel 
jóváhagyta. Felebbezés folytán a kerület szin
tén az egyháznak adott igazat, olyan indoko
lással, a melynek mentsége csak a deres fény
korából ránk maradt ama norma lehet: az igaz
ság olyan, a milyennek az urak akarják.

A közgyűlés a felebbezést a lelkész „pa
naszának“ minősiti és mint panaszt tárgyalja. 
Pedig ez a felebbezés minden lehet ezen a vi
lágon, csak panasz nem! Lehet vád a szarvasi 
egyház és békési főesperes ellen, lehet följe

lentés, de panasz semmi esetre sem. Ezt még 
azok a gyerekek is tudják, a kik ama isme
rétes játékkal mulatnak: „biró uram panaszom 
van!“ Mindég a saját bajaikat sorolják elő és 
soha sem a másokét. Nem panasz az, és tu 
dom vád sem akar lenni, hanem csak az a 
mi, egyszerű felebbezés.

A békési egyházmegye közgyűlésén tár
gyalnak egy ügyet, szótöbbséggel határozatot 
hoznak benne, ezt a kisebbségből ketten meg- 
felebbezik — telje« joggal. S a kerületnél most 
már nem az a fődolog, hogy ki felebbez, hogy 
panaszkodik-e vagy dicsekszik, hogy érdekelt 
vagy nem érdekelt fél e, hanem: kinek van igaza, 
a többségnek, vagy a kissebbségnek, ezúttal, 
történte hi vány csonkítás vagy sem? Az na
gyon mellékes, hogy a közgyűlés mely tagja 
felebbez, az igazság csak egy lehet, akár A. 
akár B. a felebbező.

A kerületi közgyűlés határozatábantovábbá 
ki van mondva, hogy üresedés a lka lm áva l 
hi ván y  cson k ítá sró l s zó  sem  lehet. A jog
ügyi bizottság okoskodása im ez. A szarvasi 
egyház azon hiványát, amelyet egykoron Achim- 
nak adott, Achimmal együtt el is temette. 
Üresedés lévén, nagyon indokolt, hogy uj, tete
mesen leszállított hiványt állított ki, „senki 
jogaiban sértést nem szenvedett.“ Okályi, Klár 
mit akarnak, nem érdekeit felek, Scholcz a 
megválasztott pap sem lehet érdekelt fél, mert 
ő más hiványt kapott. Itt csak Áchim lehet 
érdekelt fél, az ő jogai lehetnek itt megsértve, 
de mert ő nem felebbez „itt a módosítás 
(recte: hi vány csonkítás) annál indokoltabb!!“ 
Justitia istenasszony! ha e 63-ik pont indokolása 
a szemed elé kerül, tudom csiklandozás nélkül 
is görcsöket kapsz a nevetéstől.



162

A hivány nem két fél közötti szerző lés, > 
nem is alku az egyház és papja között — a \ 
mint azt a jogügyi bizottság hirdeti. A hivány \ 
az egyház okmánya — s megállapításánál a 
jelöltnek nemcsak semmi beleszólása, és ha f 
ebbe ártja magát, vétséget követ el, az meg j 
nem választható. Minden egyház megalakulása \ 
alkalmával, papi hiványt állit ki. Ezen papi hi- • 
ványt (mely nem névre szól) az egyházi fel- , 
sőbbség megerősíti. És az igy megállapított, s 
a hiványkönyvbe bejegyzett hiványról a leg- 
régibb jogszokás, a bányakerületi utasítás, és 
a legújabb alkotmány azt mondja: megcson i 
kitani nem szabad. Üresedés vagy nem ürese- ; 
dés, az mindegy, az egyházjog e kettő között j 
külömbséget nem ismer, küíömbséget tenni 
nem enged. Üresedés alkui mával ott a főespe- \ 
rés, a ki az egyház leendő papjait, az egyház 
zal szemben képviselni tartozik. S a mint a 
íőesperes a hivány meglévő pontjai közé, az 
egyház beleegyezése nélkül, uj terheket be nem 
csúsztathat, úgy nem szabad engednie, hogy 
az egyház a meglévő hiványból csak egy fillért 
is elvegyen. Mert ha ez szabad a legnagyobb 
egyházban, meg kell engedni a legkisebben is, 
ha ez lehet egy helyen, lehet száz helyen is; 
egy helyütt lesz csak indokolt, Szarvason „an
nál indokoltabb“ s Kukutyinban legindokoltabb.

Ez a 63-ik pont azt hirdeti, hogy a papi 
fizetéseket leszállitani lehet, szemben a bánya- 
kerületi utasítások VII. rész 5-ik pontjával:
„kisebb fize tésre , m int a minő, az esf e 
re  sség jegyzőkön yvébe , püspöki eyyház- 
lá tcgatás folytán beig ta tva  van, h iva ta lt 
vállaln i tilo s;“ szemben az E. A 44. §. a) 
pontja ezen szavaival: „í? hiványilag m eg
á ll a p i t  ott, s  a z egyházi felsőségek á lta l 
m egerősített fize téseket alább nem s z á l
líth a tja .“ Ez csak világos beszéd, ki hitte volna, j 
hogy még ennek is az ellenkezőiét lehet álli- j 
tani és jegyzőkönyvbe igtatni. Valóban nincs 
lehetetlenség a — kerületi közgyűlés előtt.

Nehogy azonban valaki félreértsen, kijelen- 
tem, hogy ezen soraimmal nem a két felebbező !> 
lelkész társam segítségére jöttem, hiszen az ő j 
álláspontjuk oly korrekt, igazságuk oly világos, 
hogy ebben nincs szükségük az én segítségemre. 
Nincs is szándékom a megnyirbált hiványt 
összeragasztani, hogy azt az utód régi alakjá
ban kézhez kapja — ámbátor minden papnak 
e mellett illenék síkra szállani. Nem ezt akarom, < 
hanem azt, hogy az én felszólalásom legyen 
felhívás a bányakerület összes papjaihoz: til- j 
takozzunk egyenként és együttesei az ez idei 
kerületi közgyűlés azon kijelentése ellen, hogy j 
a hivány üresedés idején, vagy felsőbb jó -  \ 
váhagyással leszállítható. Tiltakozzunk és ne \

nyugodjunk addig, a mig ez a sérelmes és rom
lásnak csiráit magában rejtő határozat, újabb 
közgyűlési határozattal megsemmisítve nem 
lesz.

Ha a 63-ik pont, s annak indokolása meg
áll, ugyan minő jövőnek nézhetünk elébe ? Üre
sedés lesz minden egyházban, ekkor a hivány 
csonkítás szabad, „mert senkinek érdekeit nem 
sérti*, — tehát lesz árlejtés papi állásokra, 
a bányakerületi közgyűlés védnöksége alatt, akár 
a budapesti pöczegödrökre. S a mely egyház a 
„felsőbb hatóság“ kedve szerint ugrik, akarom 
mondani választ, az a hiványát a minimumra 
leszállíthatja.

Lejebb nem, mert azt meg nem engedi a 
— minister — gy.

¥
Értekezés.

(Felolvasta a bácsi papi értekezleten Újvidéken 1900. okt. 30-án 
Szeberinyi Vilmos, szilbási lelkész.

Tisztelt, értekezlet 1 Kedves testvérek! Mióta 
az egyházpolitikai törvények életbe lettek léptetve, 
egyházi életünknek igen sok sebe, mely már az 
előtt is megvolt az egyház testén, egyszerre kifa
kadt. Sok olyan tünet, mely azelőtt alig tűnt fel 
bajnak, egyszerre nagy, akut betegsséggé vált, 
vagy legalább annak lett deklarálva hivatalosan, 
vagy nem hivatalosan, gyűléseken és egyházi lap
jainkban azok által, kik az egyház hajóját kor
mányozni, irányítani hivatva vannak. Evangelizáeió 
és újból evangelizáeió, a vallásoktatásnak lelkészi 
kezekbe való átadása, gyakoribb, behatóbb egy
házlátogatás, a theologusokat képző intézeteknek 
reorganizációja és több eféle terv lett jelszóként 
felállítva s világgá bocsátva. Most legújabban a 
pasztorizáció intenzivebb gyakorlásától várják az 
egyházintéző körök az egyházi bajok orvoslását. 
Csakhogy e dologban megint az a nagy bökkenő, 
hogy ma-holnap alig lesznek az egyházaknak lelki 
pásztoraik, akik majd a kényszerűségből összevont 
egyházakat úgy, ahogy, elláthassák. Mert ahogy, 
teszem azt, évről-évre apad a tótul és németül 
tudó theologusok száma, megfogják a fiatalabb' test
vérek érni, hogy két, három egyházat lesznek kény
telenek úgy, ahogy, gondozni. Hogy ez aztán a leg
jobb tankönyv és egyházi szabályzat mellett, mely 
a lelkipásztorkodás gyakorlásához irányadóként 
lesz kiadva, aligha fog annyit tehetni, mint ameny- 
nyit eddig mi hivatalos jellegű vezérfonal nélkül,



támaszkodva egyedül eszünkre s lelkiismeretünkre, 
megtettünk, az valószínű.

Szerény nézetem szerint másutt kell koresni 
a bajok forrását. Első elodázhatatlan, tehát főfol- 
adat egyházunkban a lelkészeknek, habár szerény, 
de tisztességes megélhetését biztosítani, hogy leg
alább is ugy legyen róluk gondoskodva, mint a 
középiskolák tanárairól s aztán a lelkészeket füg
getlenekké tenni ügyfél, mint lefelé. Felfelé, hogy 
ne érezze a lelkész egyéni meggy« ződése, teszem 
azt; tót vagy német származása miatt s a  tót vagy 
német népe javára irányuló buzgólkodása miatt 
feje felett függni Damokles kardjaként a fegyelmi 
eljárás lehetőségét, lefelé pedig, hogy ne legyen 
minden fillér, vagy liter gabona miatt a hívek vek- 
szálásának kitéve. Egész «sapat tehetséges tót fiatal 
embert, régi jó luth. családok sarjait meginterpel
láltam, mért nem adják magukat a theologiai 
pályára s majdnem valamennyitől azt az előbb 
említett okot hallottam. Ezen a bajon kell legelő
ször segíteni őszintén, jóakarólag s lesz theológus 
elég. S aztán nyújtson az egyház a theologusok- 
nak az egyetemi előképzés után tapasztalt, positiv 
alapon álló, hivő papok vezetése mellett kellő sze
mináriumi kiképzést olyaténképen, hogy azon ki
képzés a mi sajátságos négy nyelvű s az ország 
egész területén szétszórt, idegen vallásit népek által 
mindenünnen, mint hullámokkal körülvett és e/.en 
hullámoktól erősen csapkodott gyülekezeteink szük
ségletének megfelelő legyen s az eh dázhatlanul szük
séges egyházfegyelem is meglegyen hozzá alkotva, 
s lesz, tessék elhinni, evangeliomi papi gárda, 
mely itt Keleten megfogja tudni védeni a refor
máció egyházát.

Azonban az intensivebb pastorizáeió gyakor
lásáról kell szólanom. Arra lettem felszólítva. Ta
vaszi értekezletünk alkalmával ígéretemhez híven 
egyet-mást elmondok, szem előtt tartva — mint 
azt már akkor is hangsúlyoztam — egyházmegyénk 
tót ajkú gyülekezeteit; mert mint tót gyülekezet 
lelkésze, azoknak egyházi életét volt ieginkább 
alkalmam megismerni, német gyülekezeteinkben 
legfeljebb csak pár órát tölthettem s azok egyházi 
életét sajnálatomra csak hallásból van szerencsém 
némileg ismerni.

Kezdem az iskolával, melyről büszkén mond
juk, hogy az az egyház veteményes kertje. Sok
szor lett már szellőztetve s egyházmegyénk nagy
érdemű főesperese által egyik egyházmegyei köz
gyűlésen is az esperesi jelentésben nagy hévvol 
lett állítva s ajánlva, hogy a vallástanitás, illetőleg 
a tanköteles gyermekek vallásoktatása, jobban 
mondva nevelése, a lelkészek joga és immáron el
odázhatatlan kötelessége. Én pedig azt mondom, 
hogy mindaddig, mig nekünk felekezeti iskoláink 
vannak — mint a hogy eddig hála Istennek min

den tót evang. gyülekezetben vannak — maradjon 
a vallásoktatás ugy, mint eddig is volt, a tunitó 
urak legszentebb kötelessége. Tót tanítóink majd
nem kivétel nélkül komoly, ogyházias férfiak. Kér
dés, hogy mi lolkószok tanitanánk-e a vallástant 
több eredménnyel, mint ők? És ha talán valame
lyik iskolánkban a vallásoktatás és a vallásos egv 
házias irány ápolása tekintetében van kifogásolni 
való, ug.v arra azt mondom, tessék a lelkészeknek, 
mint iskolaszéki elnöknek, felügyeleti jogát homo- 
h/an gyakorolni s az iskolát gyakran — hetenként 
legalább egyszer meglátogatni s a valláserkölcsi 
oktatást, ugy a tananyag mennyiségét mint a taní
tás mikéntjét tekintve ellenőrizni. A tanítóval, vagy 
a tuniiókkul a lehetőség határáig fel kell t irtani a 
bará'ságos, jó viszonyt, mert a gyülekezet vallásos 
életére nem közömbös dolog, váljon a lelkész és a 
tanítók feszült viszonyban élnek-o egymással, vagy 
pláne hadilábon állanak-e, de a béke es a jó viszony 
kedvéért meg nem engedhető, hogy a lelkész egyik 
igen fontos kötelességét, a valásoktatás ellenőr
zését ne gyakorolja. Ha valamely gyülekezetünk 
kényszerhelyzetben a jövőben felekezeti iskoláit 
feladná, «piod Deus benigne avartat, ott nincs mit 
halogatni, ott habozás nélkül kénytelen lesz a 
lelkész, ha igazán lelkész, a vallásoktatást kezébe 
venni. Persze keserű kenyér lesz az, kivált már 
öregebb emberre nézve, ki ehhez szokva nincs. 
Nagyobb gyülekezeteinkben, mint Petrováczon, 
Kiszácson, l'ivniczán, Glozsánban, sőt rnégKulpin- 
ban is, hol a lelkészek ősztől kezdve tavaszig papi 
funkciókkal eléggé megvannak rakva, lehetetlen, 
hogy a lelkész maga megtudjon felelni ezen fel
adatnak. E helyeken okvetlenül kántor katechotai 
állásokat fog kelleni szervezni, kik a lelkésszel 
megosztva végzik a vallásoktatást.

Hogy a lelkész a konfirmandusok oktatását 
nagyon komolyan vegyo s azt lolkiismereteson ki
használva minden perczet, végezze, arról lelkészek 
előtt szólni fölöslegos. Tót egyházainkban kivétel 
nélkül ősi szokás szerint hamvazó szerdától zöld 
csütörtökig tanítjuk a katechuménokat. Sokan ezt 
az időt keveslik. Hát kérem, kisebb gyülekezetben, 
hol Ifi—30-ig torjod a konfirmandusok száma át
lagosan s kivált, hol jó kezekbon van a felekezeti 
iskolákban a vallásoktatás, elég idő az. Hol a kon
firmandusok száma 30 nál, sőt 60-nál is több, ott 
kevés. Oly holyeken legalább is január elsejétől 
kezdjen a lelkész heti 4 órában tanítani. A konfir- 
macionalis oktatásnál no fektessen túl nagy súlyt 
a beemlékolt tananyag sokaságára, hanem szive 
egész melegével legyen azon, hogy azon tanítási 
idő maradandó nyomot hagyjon az ifjúság lelkében 
s hogy megerősödjenek ifjúink az egyháziasságban. 
Magas kathedratikus tónusban beszólni gyermekek

nek, czélját vosztott időrublás. Elég, ha emlékeivé
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betanulják Belohorszky „Vyuéováni konfirmanduv ‘ 
rövidke, de jó tankönyvét, no meg avval kapcsolat
ban Luther kis kátéját, az egyház rövidke törté
netét, az egyházi év beosztását, a mi szép tót litur
giánknak az egyházi év egyes szakaszaihoz való 
alkalmazkodását, kiemelve mindenütt a régi luth. 
liturgia fenséges voltát.

A katechumének oktatásánál mindnyájunk, 
szerint főfeladat az Üdvözítőben való hitnek 
élesztőse s ennek alapján a Krisztus egyhá
zához való tántorithatlan ragászkodásnak fej
lesztése. Minden tanítási órát kezdjen meg a lel
kész jól megválasztott énekverssel és imával, me
lyet maga mondjon el gyermekded egyszerűséggel, 
de ihlettel s a tanítást zárja be ismét maga mon
dotta imával, Miatyánkkal és Doxologiával. Már 
mint katachumének szokják meg a leendő egyház
tagok, hogy a lelkész jelenléte figyelmeztesse őket 
mindig arra, kinek szolgálatában ő — a lelkész áll. 
Persze, hogy ehhez naponkénti ^előkészület kell. 
De a dolog nagy fontossága s azon elodázhatlan 
postulatum, hogy újabb, hitteljesebb s egyházia- 
sabb generációt neveljünk fel, parancsolja, hogy a 
konfirmandusok oktatását komolyabban vegyük,mint 
eddig. Kiemelkedve a köztünk elég nagy mérték
ben elterjedt lethargiából és fatalisztikus kénye
lem szeretetből, mely miatt a világ szemünkbe csapja 
azt a csúnya példaszót: Sacerdotium otium, leg
alább arra a pár hónapra, mely a tanítási időre 
terjed, fogjuk meg a dolog végét, hogy minden 
lelkész kihasználva minden perczet hivatása be
töltésére, önérzettel visszamondhassa a világnak: 
Sacerdotium non est otium.

A mai konfirmált ifjak és hajadonokkal ok
tatás után is tartsa fel a lelkész az összeköttetést 
s kisérje figyelemmel viselkedésüket. Hisz ezen 
korban vannak leginkább kitéve a csábításnak, 
kivált azok, kik a szülői házat s szülőföldet hosz- 
szabb, vagy rövidebb időre elhagyva, mint cselé
dek, vagy napszámosok kénytelenek kenyérkereset 
után látni- Ezeknek halhatatlan lelkűkről gondos
kodni, őket szeretettel az egyház gondozó szárnyai 
alá terelni, szent kötelességünk. Ezeknek, valamint 
a hadsereghez bevonuló ifjak számára népies ima- 
és aszketikus könyvecskét olcsó pénzen kiadni, kö
telessége volna a Luther-társaságnak vagy a „Tra- 
noscius11 egyletnek.

A serdülő mindkét nembeli ifjúság vallásos 
nevelésére áldásos, kipróbált régi intézménynyel 
bir a lutheri egyház ; értem a katechisációt, mely 
a szt. háromság utáni vasárnapokon délutáni isteni 
tisztelettel összekötve tartatik. Kár, hogy ezen ked
ves, jó intézmény esperességünk több egyházában 
márnévlegis alig ismeretes. Tudtommal megtartják 
még Bács-Ujfalun, Lalityon, Glozsánban, Bajsán. 
A hol megszűnt, igen nehéz, majdnem lehetetlen

azt behozni. Huszonhat év előtt megpróbá'tam ifjú
> hévvel eltelve, egyházamban feléleszteni. Nem ment. 
! Most szánom-bánom, hogy az első kísérletek siker- 
\ télén sége lehangolt s abba hagytam. —- Persze az

öregedő, hajlott korú, megtört erejű testvérektől 
< már nem lehet kívánni, hogy oly nehéz munkába
> fogjanak. De az élet delén levő, vagy a lelkipásztori 

hivatalt azután elfoglalandó ifjú testvéreket egyház-
■ hatóságilag kötelezni kellene, hogy a katechizációt 
; az egész esperesség területén behozzák. Ifjú ko- 
j romból tudom, az ifjúság lelkületére mily áldásos 

intézmény az, ha az illető lelkész tapintattal és 
érdekkeltően tudja vezetni a katechizációt. Meg
jegyzem, hogy a katechizációi oktatás előtt és után 
rövid, de szép liturgikus isteni tiszteletet tartani 

; tanácsos, mint azt az én ifjú éveim alatt Nagylakon 
) Istenben boldogult nagybátyám, Szarvason pedig

Í
gymnásista koromban (én még mint algyimnásista 
eljártam a katechizacióra) néhai Haviár Dániel 
békési főisperes tette. Mindkét helyen a nagytem
plomok zsúfolva voltak megtelve akatechizáció alatt.

A két nembeli serdülő ifjúság pásztórizációját 
sok lelkész ifjúsági és leányegyletek által véli gya
korolhatni. Hát ez lehet igen jó ut városokban s 
ott, a hol a népben van hajlam a társúláshoz. A 
mi tót evang. egyházunkban ez egészen felesleges, 
sőt célját vesztett vállalkozás volna. Kora tavasztól, 
késő őszig mint földműves népnek, csak is vasárnap 
van az ifjúságnak pihenője. Katechizációi isteni 
tisztelet után egy-kót órai szórakozást az emberi 

l természet megkiván, mint a hogy nálunk alkonyai
kor a tisztességes családok mindkét nembeli gyer- 

I mekei a mulatságból hazamennek. Bizony nem ér- 
j nek rá egyleti összejöveteleken részt venni. De 
; meg egyáltalában a mi tót népünkben nincs k i

fejlődve a társulati hajlam s nem szeretnek, nem 
tudnak szabályok által megkötött formák közt mo- 

I zogni. Megpróbálta ezt ezelőtt 27 évvel ifjú hévvel 
egyik testvérünk s bizony kudarczot vallott.

A katonasághoz bevonuló ifjak meggyónnak 
5 s az Úr asztalához járulnak Petrováczon. Igen szép 
; intézmény. Én azon volnék, hogy egyházmegyénk 
I minden gyülekezetében meghonosuljon ezen szokás.

Nagyon kivánatos volna, ha nálunk ismét be- 
; hoznánk az ó-lutheri egyház azon intézményét,
I hogy a házasulandók esküvő előtt felvennék az 
I úrvacsorát. Hogy ez a múltban, a rationalismus 
) vasztációja előtt a tótoknál általános volt, annak 

nyomaira rájöttem. így teszem azt, tót vőlegény és 
I menyasszony esküvője napján egy falatot nem fog 
I enni addig, mig esküvőről haza nem mennek. A 
; régi násznagyi és vőfélyi verses mondókákban 

többszöri utalás van arra, hogy a vőlegény és 
menyasszony, búcsúzva szüleitől, ^bocsánatot kér 

\ az Urnák szent teste és vére miatt, melyet föl
venni indul.
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Papi kényelmeskedés és a rationalismus kímé
letlensége tette tönkre ezt a kedves jó intézményt, 
most, midőn komolyan kell foglalkoznunk azzal, 
miként mentsük meg az egyházat a elvilágosodás- 
tól, itt az ideje annak is, hogy ezt a légi, jó 
intézményt újból életre keltsük.

Az uj házasoknak esküvő után emlék lapot 
és a házasóletnek szent kötelecségoiro oktató, intő 
nyomtatványt kell adni. E'.t tudtommal behozta 
torzsai és petrováezi testvérünk. Kívánatos, hogy 
ezen szokás általánossá váljék az egész egyházban. 
Nem elég, hogy az uj házasok csak tanúsítvánnyal 
kezükben kezdjék meg házaséletükot, de koll, hogy 
legyen valami látható emlékök, mely figyelmeztesse 
őket, hogy ők tulajdonképen cvang. keresztyén 
házas felek s az egyházi házasságkötés által lettek 
tulajdonképen keresztyén értelemben házasokká; 
kell, hogy valami figyelmeztető emlékük legyen, 
mely őket az iránt oktassa, hogy a házasság 
nak nem csak jogi, de mint isteni szerzeménynek 
eminenter erkölcsi, vallási oldala s kötelessége is van.

Az egyes családok látogatását illetőleg, meg
vallom, nem vagyok magammal tisztában. Sok érv 
szól mellette, sok ellene. Sok hírneves lelkipásztor 
sürgősen ajánlja, sokan (igy hogy mást ne említ
sek, maga a nagy Lőhe, ha nem is kárhózlatju, 
de nem ajánlja) perhorrcszkálják. Menjen-e a le - 
kész egyszer, vagy többszőr évente egyes csalá
dokhoz látogatóba nem hivatalosan, ki nem hagyva 
azonban akkor egy családot sora az eldöntetlen kér
dés. Nekünk tót lelkészeknek itt lent Bácskában 
nagyon megkönnyíti a dolgot az úgynevezett újévi 
koleda. Még csak 25 év előtt minden egyházban 
kötelező volt. Ma már több egyházban be lelt szün
tetve s helyette semmi más jobb nem lett életbe 
éptetve. Sokan — valljuk meg — kényelmeskedésből 
s bizonyos hierarchikus gőgből perhorreszkálják 
ezt az ős régi luth. tót szokást. Pedig kár. Van 
annak igen sok jó oldala. Csak a reá tapadt salak
tól kell megtisztítani s lehetőleg vallásos benső- 
séggel kell végezni. Azon körülmény, hogy némely 
házban nem szívesen látják a lelkészt, pláne el is 
bújnak néhol előle, hagyva a szobában egy árva 
lelket, ki a családot representálja, nem érv az 
intézmény ellen. Az apostolokat sem fogadták 
mindenütt tárt karokkal s mégis mentek min
denfelé s vitték az evangéliumot. Hogy a ház- 
ról-házra való járás téli vad időben, esős-ha
vas napokon nem kellemes dolog, kivált éltes 
embernek, az bizonyos. De nekünk lelkészeknek 
nem szabad test és vérrel paktálni, hol köte
lesség teljesítéséről van szó. Hogy a koleda koldulás 
— kérem ez egy szó — koldulás színében tűnik 
fel a világ szemében, az közülünk ne alteráljon 
senkit. Ha valamely lelkész restel elfogadni hívei
től önkénytes adományt, hát ne fogadja el. Legyen

rajta, hogy valamikép mogváltassék a koleda 
jövedelme, de azért magát az intézményt be ne 
szüntesse. Ott, hol már be van szüntetve, tanácsos 
volna, hogy az óv valamely szakában, például aratás 
előtt,mig a nagymunkaidő he nem' áll s híveink na- 
gyobbára még otthon vannak, a lelkész, kántor, 
gondnok együttoseiriiázról-házrajárva*meglátogat
nák a híveket. .Jó jel nz még, ha híveink évenként 
legalább egyszer kívánják házaikban látni az eklésia 
elöljáróit. Kitekintve, hogy híveim a kolledához 
— mint régi intézményhez görcsösen ragaszkodnak 
egyéni meggyőződésemhez híven a koledálást öröm
mel végzem és nem végezem sietve. Es*y egy házra 
juttatok egy negyed órát is. Kérdezősködöm hí
veimtől egyről másról. Kitudakolom, milyen vallásos 
olvasmánnyal vannak ellátva. Azon vagyok, hogy 
legalább a Szent-Biblia minden házban meglegyen- 
A tehetősebbeket figyelmeztetem, hogy a posztillát 
is megszerezzék. Nem vettem még észre, hogy ezzel 
híveimnek terhűkre lennék.

Ha a lolkéez hiveit nem látogatná hívatlanul, 
házanként bármi oknál fogva rendes körülmények 
között, a betegeket, kárvallottakat, nagy csapás, 
avagy szégyen súlya alatt görnyedőket hívatlanul 
is felkeresni szent kötelességének tartsa. Ezeknek 
van leginkább szükségük a lelkész bátorító, vigasz 
taló, felemelő szavaira, segítségére E'.ek közt nyí
lik legtöbb alkalom a szunnyadó bitet felébreszteni; 
a kétkedőket a helyes útra terelni, a gunyolódókat 
és a hitetleneket az Úrhoz vezetni vissza. Persze 
oly feladat ez, mely ugyancsak megpróbálja az 
embert. Előzetes ima és az úrtól való tanács és 
segítség kérés nélkül ne tegye senki, mert csúfot 
vall. Azonban az Ur evangelioma és egyháza érde
kében mégis meg kell tenni. A házat el no hagyja 
a nélkül, hogy a szenvedőkkel, lesujtottakkal vi
gasztaló szavai után ne imádkozzék. Saját tapasz
talatom után a szabad, szívből jövő, a spocziális 
körülmények és szükséghez mért imát elébe teszem 
a könyvből, kötött imádságnak Ki a testvérek közül 
az ilyen látogatásokat megteszi, tudni fogja, mily 
lelki aggodalommal, majdnem csüggedve megyen 
az ember a szenvedőkhöz, hanem aztán rendesen 
mily lelki megnyugvással távozik tőlük ! Az Urnák 
szivet, lelket eltöltő közvetlen jelenlétéről győző
dik meg.

A kik régebben működűnk egyház megyénk
ben, tudjuk, hogy a tót ovang. községekben a 
gazdasági viszonyok a segrogáció-kommasáció, to
vábbá idegen határokba való benyomulás folytán 
alaposan megváltoztak Ezen változás némileg be
folyásolja az egyházi életet, magát a pasztorizációt 
is. Ezelőtt, csak egy évtizeddel is, összes tót híveink 
a község belterületén laktak. Most évről-évre töb
ben kivonulnnk a tanyákra, akár mint fiatal gazdák 
rövidebb, vagy hosszabb időre, akár végleg, sokan;■ j /
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pedig mint béresek. Megbocsáthatlan bűnt követ < 
el azon lelkész, ki a tanyai lakosokra nem terjeszti < 
ki a figyelmét. Evenként legalább kétszer, aratás < 
megkezdése előtt és az ádventi időben keresse fel < 
őket. Legjobban teszi, ha vasárnap délután. Vala- j 
mely tanyán, hol több szállás van közelben, előzetes j 
megüzenós után, tartson énekkel imával megelőző-' [ 
l®g rövid irás magyarázatot s intse őket, hogy \ 
gyermekeiket, a mennyiben iskolába nem járhat- \ 
nak, imádkozni és olvasni tanítsák Vagy az egy- < 
házi pénztár terhére, vagy gyűjtésből szerezzen be i 
egynéhány példány postillát és aszketikus könyvet 
s küldje ki a tanyákra, hogy a téli estéken, midőn < 
úgy is összeszokott gyűlni néhány közelfekvő tanya 
férfi és asszony népe, valamely folyékonyan olvasni ; 
tudó családtag felolvasson. Lám a szocialisták nem 
fáradnak el tanyáról-tanyára járva, hordani szét a 
maszlagot ! — Kivált a tanyai konfirmandusokról 
semmi esetre meg ne feledkezzünk. Kevéske jó 
akarattal segíteni lehet úgy a hogy, azokon is. < 
Tavaly a mi szegény gyülekezetünkben két szegény j 
analfabéta tanyai gyermeket tudtunk a böjti idő
szakon át ellátni.

A haldoklók gyónása és áldozása sok gyüle
kezetünkben, mint hallom, már nem oly általános, j 
mint az előtt volt. Gyülekezetemben e tekintetben 
jól állunk. A múlt évben elhaltak közül egyetlen : 
egy sem mulasztotta el felvenni az Úr vacsoráját. 
És még káplán koromban megtanultam s megszok
tam megboldogult bátyámtól, hogy a kurriculum 
vitaeben mindig kiemeljem: meggyónt-e az illető 
halálos ágyán, vagy sem. Ha nem tette, a felett 
őszinte sajnálatomat fejezem ki s megintem az 
élőket, hogy azt megbetegedésük esetére megcsele
kedni keresztyéni kötelességüknek tekintsék. Egy
szerű mód, mely czélját nem. téveszti.

A lelkipásztorkodás intensivebb gyakorlása 
persze, hogy a papnak minden idejét, testét, lelkét 
igénybe veszi Azért elodázhatatlan dolog, hogy 
hagyjunk fel már egyszer minden mellékes világias 
foglalkozással, kedvtöltéssel.

Kivált a politikának, mely egyházunk testén 
a legcsunyább sebeket ejtette, jó lesz már egészen 
hátat forditani. Semmiféle baráti, rokoni, vagy bár
miféle érdek miatt ne hagyjuk magunkat többé 
politikai akcióba besodortatni. Hisz okulhattunk 
már eléggé, hogy ott mi papok mindnyájan csak 
hálátlanságot aratunk. Der Mohr hat seine Pflicht 
gethan etc. . . Legyünk papok, a reánk bízott lel
kek és egyházak gondozói és semmi mások. Min
den óránk és perezünk, minden lelki és testi erőnk, 
minden félre tehető fillérünk, egyszóval mindenünk, 
a mit Isten adott, legyen az egyházé. Magunk iránt 
szigorúak, az asketismusig szigorúak, nagyon ke
véssel beérők. Ruházatban, életmódban úgy magunk, 
mint családunk a rend, egyszerűség s a legmesszebb

menő takarékosság pél lányképei, hogy jusson isv 
maradjon is a jótékonyság gyakorlására, szegények 
felsegélyezésére, az egyház sebeinek gyógyítására. 
Nagy hiba nálunk mindenütt az országban, de ki
vált idő lent, hogy a mulatozás hajhászata, az 
eszem-iszomnak való éles, fényűzés, egyszóval a po • 
gány világnézetnek való hódolás behatolt még az 
evangélikus pap hajlékába is. Egyrészt ennek tu
lajdonítom én azt a megszégyenítő körülményt, 
hogy nagyon keveset foglalkozunk theol. tudo
mánnyal s elmaradunk. Nem akarunk némethoni 
evang. papok módja szerint tanulni, dolgozni, házat 
vinni s az Isten országán úgy munkálni. Pedig 
nagyon itt van már az ideje. Az ellenség sürög- 
forog, nem pihen semmi téren, mi pedig kényelem
ben, vagy apathiában rothadjunk ? A hamis pró
féták, a szekták emberei, bomlott eszü és szivü 
bujtogatók járják be gyülekezeteinket és mi ne 
őrködjünk ?

Félre minden álszégyenkezéssel, mely legke- 
vésbbé illenék az evangeliom hirdetőihez, valljuk 
be férfiasán, nyíltan, hogy életünk javarészét el
pocsékoltuk idegen Istenek szolgálatában. Megle
het azért, mert ferdén nevelt bennünket maga az 
egyház s nagyon befolyásolta gondolkodásunkat a 
bennünket körülvevő léha, romlott társadalom, osz
tatlan szívvel, egész lélekkel nem szolgáltunk az 
evangeliomnak. Megtérni, illetőleg jobb útra térni 
azonban soha sem késő. Mi, a kik többé-kevésbé 
túl vagyunk az élet delelő pontján, legalább még 
hátralevő napjainkat kizárólag az evangeliom szol
gálatának szenteljük. Az ifiabbak pedig okuljanak 
rajtunk. Őszinte szivemből óhajtom, hogy az Ur 
szőllején több eredménynyel dolgozzanak, mint 
mink !

Szivemnek legfőbb óhaja marad végső lehel- 
letemig, adjon az Isten szegény egyházunknak olyan 
újabb papi generációt, mely az egyházi ügyeken 
kívül ne foglalkozzék semmivel, hanem a hivatalba 
lépés első perczétől kezdve mind végig csak is az 
evangeliomot szolgálja. Papokra, apostoli lelkű pa
pokra van szükségünk! Híveinkkel együtt s magá
nyunkban is szakadatlanul kérjük az egyház Urát, 
küldjön arató munkásokat, s ő meg fogja hallgatni 
kérésünket. Dolgozzunk szóval, Írással, tanácsko
zással, áldozathozatallal, ki a hogy tud, a mily 
adománnyal az egy Lélek által meg van ajándé
kozva, öszpontositva minden erőnket arra, hogy az 
egyház szolgáinak tisztességes fizetést és függet 
lenséget biztosítani s a pap növendékeket három 
jó semináriumban, egy tót, egy német és egy ma
gyar nyelvűben az Ur szolgálatára bírjuk előkészí
teni. Én bizton hi*zem, hogy az Ur meg fogja hall
gatni imáinkat, sikerrel fogja koronázni igyekeze
tünket !
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IRODALOM
— Sehtieller István: Pacdagogiai dolgozatok. 

Első kötet. Budapest Hornyánszky Viktor 1900. 
(352 old.) Ara?

A szerző pacdagogiai dolgozatainak ezen első 
kötetében több részben már eddig ismert, részben 
már másutt megjelent értekezését nyújtja nekünk 
összegyűjtve egy szép kötetben. Mindjárt elsőnek 
közli olvasóink előtt is ismeretes búcsúbeszédjét, 
amelylyel 1895. febr. l én megvált pozsonyi theol. 
akadémiánk igazgatói állásától. Schneller ezen bú
csúbeszédje mutatja legjobban, mennyire liberális 
volt az ő theologiája. O maga mondja, hogy nem 
felekezeti theologiai, hanem Leyden és Páris min
tájára a felekezotnólküli oallűstudomángi fakultás 
a felekezetnélküli valódi kultur állam tudomány 
egyetemén volna az ő theologiájának igazi otthona. 
Úgyszintén ismeretes lesz egyesek előtt szerzőnek 
harmadik helyen közölt értekezése a magyarhoni 
ág. h. ev. kér. egyház theol. oktatásügyéről, mely 
a vallás és közoktatásügyi minister megbízásából 
a millenium alkalmából irt „A felső oktaiásügy 
Magyarországon“ ez. könyvben jelent meg. Az ötö
dik helyen közölt értekezés az „University exten- 
sionról“ megjelent az „Athenaeum“ ez. folyóirat 
1899-iki évfolyamában, mig „a magyar nemzeti 
egyetem keletkezéséről“ irt értekezés az Erdélyi 
Muzeurn 1899. évfolyamában látott napvilágot Az 
utolsó értekezést „az egyetemi tanulmányozás 
tárgyi feltételeiről“ lapunk olvasói előtt szintén 
már ismertettük akkor, mikor azt a szerző legelő
ször külön kinyomatta. Ezeken kívül van még ezen 
kötetben egy „székfoglaló“, melylyel egyetemi elő
adásait nyitotta meg a szerző és egy értekezés „az 
egyetemi tanulmányozás feladatáról.“

Nem szándékunk ezen értekezések mindegyi
kével egyenként foglalkozni, ámbár megérdemlenék. 
Úgy azért, hogy sok olyan gondolattal találkozunk 
bennük, amelyeket csak helyeselhetünk, úgy azért 
is, mivel szerző sok gondolatának ellent is kellene 
mondanunk a nélkül, hogy fel kellene adnunk a 
reményt, hogy egymást még sokban megérthetjük. 
Természetesen a szerző theologiai és egyházpolitikai 
nézetei közt találnánk legtöbb olyanra, amelyekkel 
máraz ő liberális álláspontjától eltérő positiv álláspon
tunknál fogva ellenkeznünk kell. Így nem hagyhatjuk 
említés nélkül a szerző e mondatát, hogy a theologia 
„nemzetivé csak a rideg c mfessionalismus fölé való 
emelkedése által válik“ (109). Eltekintve ezen itélot 
értékmértókónek helyes vagy helytelen voltától, ; 
ez állítás helyességét határozottan tagadjuk. A j 
nemzetinek és a confessionalismusnak, mint ilyen- \ 
nek, ilyen szembeállítása lehetetlen. Még a tapasz- j 
tálát sem jogosít fel erre, legfölebb ott, a hol a 
„nemzeti“ fogalmát úgy határozzák meg, hogy az ;

az evangeliom szeretet - -  és a Protestantismus 
egyéniség — (s igy anyanyelv) elvével ellenkezik. 
De ilyen koresztyéntelen pogány elvok ellen tilta
kozni minden keresztyén iránynak s nomcsak a 
confessionalismusnak kötelessége. Porsze a eonfes- 
sionnlismus azért, mivel a keresztyénség követelé
seit sokkal szigorúbban veszi és a világ tetszésére 
sokkal kevesebbet ád, annak kodvéórt nem alku
szik a keresztyénség elvei felett, ezen keresztyén 
kötelességet rendszerint sokkal komolyabban fogja 

‘ venni.
Pgyszintén nem egyezhetünk szerző nézetével, 

hogy a pozsonyi theol. akadémia . tanerők száma 
( tekintetében nemcsak a bécsi, hanem több külföldi 

theol. fakultás fölött is áll.“ Tekintve azt, hogy a 
külföldi és még a bécsi fakultások hallgatói is az 
egyetem más fakultásainak tanárait is hallgathat
ják, a pozsonyi tanárok, számbeli túlsúlya is csök
ken, és ha még hozzá vesszük, hogy ott mégis 
csak mindenütt tudományos tekintélyek, sőt leg
többször elsőrangú tudósok a tanárok — akkor a 
mérleg nagyon is Pozsony hátrányára megbillen. 
Ami meg azt illeti, hogy a pozsonyi akadémia „a 
vallás tudomány legújabb az iskolaszerű theologiá- 
tól függetlenül fejlődő vívmányait a németországi 
egyetemek nél sok kai szabadabban és határozottabban 
fölveszi szervezetébe“ — úgy mi ebben egyrészt igen 
kétes értékű olőnj't látunk csak. másrészt meg azt vet
jük latba, hogy ott ezen „vívmányokat- (melyek alatt 
a szerző bizonyára leginkább a vallástörténet elméle
teit s hypothesised és igazi eredményeit is érti) az is- 

olaszerü theologia tárgyalásán belül, főleg a dogma
tika élőjén vagy az npologotikában, tehát a keresz
tyén hit álláspontjáról és oly helyen, hol azok nem 
hatnak esetleg oly rombolókig a fiatal lelkületre, 
igenis tekintetbe veszik és a maguk értéke szériát 
mérlegelik.

Ezen mondottaink szerint Ítélendő meg szerző 
azon dicsérete is „hogy az általános vallástörténet
nek nemcsak kötelező előadása, hanem kötelező 
vizsgatárgygyá való tételo által“ a pozsonyi theol. 
akadémia . . .  az összes némotországi theol. fakul
tásokat megelőzte Messzire vinne, ha mi a vallás- 
történet ezen túlbecsülésével szemben arra vonat
kozó nézotünkot, mely nem volna teljesen elutasító, 
ki akarnók fejteni. De megjegyezzük, hogy sokkal 
fontosabb theol. disciplinák pld. a dogmatörtónot 
vagy a symbolika sem a bibliai theologia, történet 
és bevezetés teljes egészében és még mások — 
melyek egyházunkra s lelki pásztorainkra sokkal 
szükségesebbek és a keresztyénségnek, mint való
ságnak tudományos megértésére is sokkal nélkülöz- 
hetlenobbek, nem szerepelnek a theol. akadémia 
vizsgáinak tárgyai (csak az u. n. „szabad tárgyak“) 
közt. Csak igy lehetséges, hogy lelkészeink tán 
tudnak, mert hallottak valamit a fotisismusról, a



taoismusról, Zarathustraról és sok másról (vagy ezt ? 
is elfelejtik, mert theol. tudományo* szempontból 
sem, még kevésbé gyakorlati életükben rá szűk- ) 
ségük nincs) — de a keresztyén hitnek sokszor j 
legelemibb kérdései — s központi jelentőségű \ 
tanaiban járatlanok és csak úgy duzzadnak pré- I 
dikáczióik a rcmanismus cselekedet tanításától 
(Werkerei) vagy hogy a romanismustól minket el- j 
választó tanok igazi lényegének ismerete és annak 
tudata, hogy ami egyházunk szelleme és tana egy
általában is különbözik a református egyháztól, ; 
bizony sokszor elég ritka dolog Végül még csak 
azt említjük meg, hogy az „university extension“- 
ért még szerző érvelései után sem tudunk úgy lel- 
kesedni, mint ő. Ennek oka, hogy mi a tudomány- ; 
ban, vagy helyesebben mondva annak ki nem for- ( 
rótt elméleteiben épen a népéletre nézve kétélű \ 
fegyvert látunk. Mi nem láthatjuk a szerzővel és ; 
Schmollerrel a socialis baj végső alapját a müveit- j 
ség ellentétében. Mélyebben fekszik az 1 Azért nem j 
is hiszszük, hogy azáltal, hogy „az u. n. mi veitek 
és miveletlenek közt tátongó űrt . . . közös mü- \ 
veltség létesítése által kitöltjük“ (181. old.) a so- 
ciális bajokat legyőzzük. Mert erre meggyőződé- ; 
sünk szerint csak akkor volna képes, ha az embe
reket jobbá tenné, a mire az állam hatalmával 
szerző szerint (176. old.) sem képes. Azután még 
nem volna semmi szavunk az egész mozgalom el- \ 
len, ha csakugyan oly igazi tudósok vezetnék azt, 
mint őket a szerző (177. sk. old.) festi, akik midőn 
munkásságok eredményét nézik — ezt egybemérve < 
a tudomány végtelen terével... sőt saját eszményeik- j 
kel szemben is, vajmi kevésnek ismerik. De min- : 
den egyetemi tanár ilyen? Hisz köztük elég sok > 
van olyan is, mint pld. Haeckel, akire rásütötték, 
hogy magát mega tudományt is ennek népszerüsi- ' 
tésével csak blamirozza.

De elég abból, amiben a szerzővel ellenkezünk. | 
Sokban és főleg könyvének paedagógiai elveivel, \ 
amint azokat értekezései előtt egy bevezetésben ] 
paedegógiai álláspontja megjelölésére összefoglalja, : 
egyet is tudunk érteni vele. Teljesen osztjuk azon 
lelkesedését, melylyel különösen Herbartnak s epi- j 
gonjainak formalismusával és mechanismusával 
szemben a személyiségre helyezi a súlyt, A szemé- í 
lyiséget kell keresni a növendékben. Vissza kell 
menni annak alapjára, az individualitásra . . .  el < 
kell mélyedni a növendék leikébe . . . Semmiféle 
szabály követése vagy a didaktika bármely rend
szerének bármily tökéletes birtoka nem képesít 
erre . . . Csak egy hatalom viszen a mélységbe, a ) 
személyiségben megnyilatkozó szeretet hatalma.“ \ 
Azért is fontos a tanár személyisége. Hivatását a 
személyiség erejében végző tanár nem szabja a 
tanuló feladatát egyes órákra. „Mintha bizony a 
tanulási pensumokat csak órákra kellene beosztani > 
s úgy, mint valami mechanikis munkát, azt el is s

végezni.“ Evvel legfelebb azt lehet elérni, hogy a 
fiuk jó vizsgát tesznek. De ez nem a nevelői 
oktatás czélja ! Személyi jellegű ismeretet kell 
közölni. Ezt meg nem lehet „folyton analysaló 
s maleutikai, kéidező, zaklató, heczczelő taní
tási módszerrel ; a tananyag egy része, mint egész 
személyi accentussal előterjesztendő, hadd foga- 
mozzék meg sajátosan a növendék lelkében stb. 
„Igaz ugyan, hogy az ily sajátos utón haladó 
egyén ismereteivel nem számol be könnyen; . . . 
de a nevelésnél nem a mutatósság, az ismeret 
árulgatása a főkövetelmény, hanem az, hogy az 
ifjú igazán önálló erkölcsi egyénné váljék stb.“ 
Ezen összefüggésben olvassuk a régi felekezeti 
tanárok következő szép apológiáját. „Az úgyneve
zett modern“ tanárok jó tónusához tartozik, hogy 
kicsinylőleg tekintsenek le azon, állami vizsgát nem 
tett confessionális tanárokra, kik a philosophiai 
cursuson nyugvó theologiát hazai intézetben végezve, 
külföldi egyetemen egy-két évet végezve, szabadon 
hallgatva, amihez vonzódtak, látogatva iskolákat s 
látva világot s kik hazajőve gyakran olyasmit is 
adtak elő, amire közelebb nem készültek. A didak
tika, a tantárgyak kezelése szempontjából utalha 
tunk nagy hiányokra, mosolyoghatunk esetleg egyes 
ily tanár félszegségén: de benső meghatottság 
nélkül nem gondolhatunk azokra, akik oly szerény 
anyagi viszonyok közt élve, nem panaszkodtak, 
kik nem tekintettek a feljebbvalókra, sem nem 
törődtek azzal, hogy mit beszélnek róluk az embe
rek ; kik nem voltak sem kortesek, sem a társa
dalom vezető, ismereteiket csillogtató egyénei, ha
nem igenis tekintettek felfelé, oda, ahonnan min
den áldás jő, kik szentül tudták, hogy sem a 
kormány, sem a társadalom sorsa nincs reájuk 
bízva, hanem igenis tudták, hogy a kegyelmes 
Isten az, aki reájuk bizta e gyermekeket, kiknek 
leikéért ők felelősek . . . Imában erősödtek a 
munkára s a szeretet imájával kisérték még későbbi 
életutjokon is. Á növendék pedig ha kevesebb 
ismerettel terhelődött is m eg: vitt magával egy 
élő, minden ismeretanyagnál többet érő tőkét. 
Látott egy személyiséget, ki szent érzülettel 
fogva fel hivatását, személyeségét, idejét, ere
jét örömmel rendelte alá e hivatás minden ne
hézségeinek s baj rínak. E látás, e személyiségek
kel való érintkezés szülte a hivatás s igy a köte
lesség szentségének, a hivatásszerű munkában rejlő 
boldogságnak tudatát s eredményezte azt a mély 
hálaérzetet, melylyel éppen ezen tanárokra — pór
jaikat is áldva — visszatekintünk. Nem a szak- 
képzettség, hanem a személyiség, a hivatásszerű 
hűség: emez érzelmek szülője.“ Mi is örömmel Ír
juk ide, mint a szerző könyvébe, hogy „e vonások 
hordozója Beyer János tanár Kőszegen még él“ és 
csak örömmel irtuk le ide Schnei érnék fenti 
órait, melyekkel neki oly szép emléket állit.



Schnellemek könyvéből még sokat emelhet
nénk ki, amit teljes lelkűnkből helyeselhetünk és 
nem hisszük, hogy ezen helyeslésünkkel a fentebb 
kifejezésre jutott eltérések dissonantiát képeznének. 
Mi is sokat tanulhatunk e kötetből és soknak örül
hetünk ezen könyvben — ha nem is mindenben. 
Éppen azért azt kívánjuk a szerzőnek, hogy sokan 
olvassák könyvét s támogassák Őt igy abban is, 
hogy paedagogiai dolgozatai ezen „első- kötetéhez 
kiadhassa a következőt vagy következőket is, me
lyekben németországi tanulmányútja tapasztalatait 
történeti alapvetéssel kibővítve, közzétenni akarja. 
Adjon neki isten ehhez erőt és kellő támogatást.

Kex.

— D. A. Merensky: Erinnerungen aus dem 
Missionsleben in Transvaal 1859 — 1882. Mit vielen 
Abbildungen. Zweite durchgesehene und vermehrte 
Aullage. Berlin i900. Buchhandlung der Berliner 
evangel. Missionsgesellschaft. 414 lap.

A missionáriusok élete és működéséről igen 
tanulságos leírást ad a fentnevezett raü. A lelkészre 
nézve igen üdvös, ha ily müvet olvas. Az Isten 
országának szeretető sugárzik felénk a missionárius 
önfeláldozó életéből. Hogy az embereket Isten or
szágának megnyerhessük, arra nézve első feltétel, 
hogy őket szeressük. A pogány, félvad népek is 
kiérzik, hogy ki szereti őket önzetlenül. Megható 
az uj keresztyének hithüsége az üldöztetés idején.

Egészen idegen világot tár elénk e inü, — de 
az „emberit- megtaláljuk a legvadabb népeknél is. 
Így leírja Merensky audientiáját a svasi nép kirá
lyánál. Nagyon nehezen bírta az audient át kiesz
közölni. Midőn a tiz parancsolatról szólott, a király 
azt mondta: „Az a parancsolat „ne ölj- sem ne
kem, sem népemnek nem való! Nekem ölnöm kell, 
ha ölni akarok; mert mivel büntessem küldöuczei- 
met, ha nem végzik jól kötelességüket, mit egyenek 
az én katonáim, ha nem viselek háborút.- Az ér
velés legalább őszinte. Midőn a misszionárius azt 
fejtegette, hogy Isten parancsolatait meg kell tar
tani és hogy a keresztyén népek e parancsolatok 
megtariása által lettek nagyokká, a svasi nép ki 
rálya félbeszakította a missionárius szavait azzal: 
„Már mi svasiak csak a réginél maradunk.- Meg
engedte, hogy a missonariusok oktassák a gyer
mekeket és ifjakat, de az öregeknek hagyjanak 
békét. Midőn a f irály kijelentette ez utóbbi paran
csát, a hízelgő tanácsosok, kik lesték minden te
kintetét, diadal kiáltásban törtek ki.

Me rensky érdekes dolgokat ir a tragikus sorsú 
búr népről is. A burok bizalmatlanok voltak a 
missionáriusok kai szemben. Azt hitték, hogy nem 
önzetlen czélok vezetik őket országukba. A búrok 
különösen a hatvanas évek élőjén nem a leghu- 
mánusabban bántak a benszülöttekkel. Elismerőleg 
szól az angolokról, de elösmeri azt is, hogy a búr

köztársaság újabban méltányosabb lett úgy aben-  
szülöttek, mint a missió iránt is.

Transváli állapotokról a közel lefolyt harezok 
előtt igen alaposan értesülhetünk e műből, miért 
is a legmelegebben ajánlhatjuk azt az érdeklő
dőknek.

— Lie. tlieol. Dr. Georg Daxer: Der Subjek
tivismus in Franks „Sytem der christlichen Ge
wissheit.“ Ein Beitrag zum Verständnis seiner 
Theologie. Gütersloh. 1900. Druck und Verlag C. 
Bertelsmann. 13h lap. Ara 1*32 frt.

A fent nevezett mü licentiátusi értekezése a 
b.-csabai Rudolf gymnásium vallástanárának és 
lapunk munkatársának.

Frank, a nemrég elhalt erlangeni tanár, a 
19 ik század lutheránus theologusaínak legnagyob
bika. Müvei a hithü dogmatika terén koiszakal- 
kotók.

Dr. Daxer értekezésében azt fejtegeti, hogy 
mennyiben jogosult azon subjectivismus, melyet 
Frank hangoztat a theologia terén, és hogy azon 
subjectivismus nem áll ellentétben sem a theolo- 
giai tudománnyal, som pedig az egy háziassággal. 
Megczáfolja azok nézetét, kik Frank álláspontját 
azonosnak vélik kimutatni a rajongók álláspont
jával.

A mü alapos tájékozottságról tesz tanúbizony
ságot az ujabbkori theologia terén. A szerző érté
kesíti széleskörű olvasottságát.

Csak örülhetünk annak, ha vallástanáraink 
komolyan foglalkoznak a theologiai tudománnyal. 
Nálunk úgy is alaposan kevesen foglalkoznak ez
zel, s azt hiszik, ha egy pár müvet olvastak, már 
hivatott irók. A legmelegebben ajánljuk ez alapos 
tanulmányon alapuló müvet a theologiával komo
lyan foglalkozóknak, és abbeli reményünknek adunk 
kifejezést, hogy szeretett munkatársunk ezután is 
serényen fogja forgatni tollát.

— Egyházi Éuektár. A dunántúli ág. hitv. 
evang. egyházkerület megbízásából készülő uj éne
keskönyvnek 1. próbafüzete. Kiadja a dunántúli ág. 
hitv. ovang. egyházkerület. Sopron. Nyomatott Röttig 
Gusztáv köny vnyomdájában. 19(XJ. 85 lap.

A dunántúli kerület van mindenek felett arra 
hivatva, hogy a létező migyar ev énekeskönyvek- 
nél jobbat létesítsen. Égető szükség van erre, ha 
csak nem akarjuk, hogy magyar ev. gyülekezeteink
ben épen a hitélet 'eghatalmasabb eszköze hiányoz
zék A régi magyar ónekeskünyvek gazdagok voltak 
hittartalomban ; de a javítani akaró rationalismus 
majdnem minden gazdagságot kiseport azokból.

Szivünk mélyéből üdvözöljük a próbafüzetet. 
Most csak általános megjegyzéseket közlünk. A 
részletes bírálatot majd későbben közöljük, folhiva
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a magunk részéről is azok figyelmét, kik nálunk 
hivatottabbak a bírálatra.

Helyesnek tartjuk, hogy az uj szerzők neveit 
nem közli a próbafüzet; mert igy a bírálatot nem 
befolyásolhatja a dolog lényegére nem tartozó elem-

E füzetben az ünnepi énekek foglalnak helyet. \ 
Különös gondot kell fordítani arra, hogy a refor- 
mátió klassikus énekei helyes fordításban legyenek 
közölve ; mert az ügyetlen fordítás tönkre teszi az 
ének hitkincsét. Nincs valami bosszantóbb, mintha 
meg van a régi dallam, de a szöveg gyalázatos 
torzalkotmány, mely a helyett, hogy építené a f 
belső embert, inkább bosszantja az éneklőt.

A rósz énekek által a hitmeggyőződés is lazul 
s azok sokszor észrevétlenül idegen talajra viszik 
az éneklőt.

Igen helyeselnénk, ha a zsoltárak is kellő 
számban átvétetnének énekes könyvünkbe. A régi \ 
magyar ev. énekes könyvünkben helyet foglaltak 
azok, mig az újakból többnyire kiküszöbölték a 
zsoltárokat.

Bárcsak minél előbb megjelenhetne az uj 
énekeskönyv — ev. magyar gyülekezeteink hitéleté
nek ébresztésére és előbb vitelére.

Szerkesztő

B E L M I S S I Ó
— Belmissiói értekezlet Pozsonyban. A bel-

misszió jelszava divatba jött a hazai protestantismus 
körében. Sokan benne látják a biztos és egyedüli 
gyógyszert egyházi bajunk orvoslására. Időszerű dolog 
volt az tehát, hogy a prot. irodalmi társaság köz- ' 
gyűlése alkalmával Pozsonyban szeptember 19-ikón 
belmissziói értekezletet is összehívtak azon czólzattal, } 
hogy azon országos belmissziói egyesület alakuljon. í 

Az egyesület mindkét prot. egyházat volna hivatva { 
szolgálni. Felekezeti szempontból ezt helyeselni nem 
lehet. A megnyitó beszédben Szilassy Aladár elnök 
és ^később mások is hangsúlyozták ugyan, hogy az \ 
egyesület nem akarja az uniót elősegíteni. Azonban \ 
egyházi működés és a hitélet fejlesztése csak egy- 
séges hitalapon történhetik Ha két külömböző egy
házhoz tartozók ily működésre egyesülnek, ezzel tény- \ 
leg kijelentik, hogy köztük hitelvi külömbség nincs j 
vagy ha volna, annak megszüntetésére kell hogy 
törekedjenek. Ha pedig ilyen benső unió nem történt j 
köztük, az egylet, mely mégis csak egységes szellem- J 
ben működhetik, ha nem lép az unió álláspontjára 
vagy református vagy lutheránus irányban kell hogy 1

hasson s igy igen könnyen az egyik egyház kárára 
válik. Azonkívül épen a belmisszió terén érvényesül 
a két egyház a szentségek és kegyelem eszközökről 
szóló tanban való hitelvi eltérése. Külömben úgy 
látszik, hogy az evaügélikus egyházban nincs is olyan 
nagy hajlandóság ezen közös belmisszióra. x̂ z érte
kezlet legalább, habár Pozsonyban tartották, feltűnően 
református jelleget mutatott. Evangélikusok is meg
jelentek, de a vitába részükről egyedül G-yurátz püs
pök folyt be: a többi szóló mind református volt.

A megnyitó beszéd után Mayer Endre eperjesi 
theol. tanár tartott felolvasást a belmissziói munkáról 
és annak eredményeiről. tartalmas előadás, mely 
megemlékezett arról is, a mi nálunk e téren már 
megtörtént — országos egyesület nélkül — neveze
tesen a pozsonyi diakonisszaintézetről, nem felelt meg 
teljesen az alkalomnak. A másik előadó Gergely 
fogházi lelkész őszinte lelkesültségével nagyobb hatást 
keltett, csakhogy rhetorikája kissé methodistikus izü 
volt. Némely állításához alapos kétely is fér. Gergely 
azt állította ugyanis, hogy a belmisszió m indenü tt 
áldásosnak bizonyult be. Ez nem áll. Sok helyütt nem 
az egyházat építette, hanem a szektákat erősítette s 
hogy minő aggályok vannak egyházi körökben a 
belmisszió s különösen az evangelisatio ellen, arra 
például szolgálhat az, a mit nem rég Kaftan schles- 
wigi generalsuperintendens ezen ügyben mondott. 
Túlzottnak látszik továbbá azon vád, hogy a hiva
talos egyházat e téren sok mulasztás terheli. De a 
hivatalos egyház nem az egész egyház. Hát mielőtt 
a brit bibliai társaság jött, honnan vették a hívek a 
bibliát ? Ki gondoskodott akkor arról ? Nemde az 
egyház és hívei ? Es ezen száz adban is elég, ha egy 
nevet említünk — Wimmeret.

A vita, a mely azután megindult, igen élénk 
és érdekes volt, de elvégre is rá illett az a szó : der 
Worte sind genug gewechselt, lasst uns nun endlich 
Thaten seh’n. Mert a hosszú tanácskozásnak az volt 
az eredménye, hogy a tervezett egyesület meg nem 
alakult, az alapszabály tervezetet el nem fogadták, 
hanem — bizottságot küldtek ki, a mit tisztességes 
temetkezésnek is lehet tekinteni. Ezen eredményt fő
leg Gyurátz püspök felszólalása okozta, a ki hivat
kozással a protestáns autonómiára, azt vitatta, hogy 
az egybegyűlteknek nincs is joguk a tervezett egye
sület alakítására, hanem előbb meg kell kérdezni kül. 
a lelkészi értekezleteket. Mások is hasonlóképen vé
lekedtek. Sok helyes megjegyzést lehetett hallani. 
Azon túlzással szemben, a mely mindent a belmisszió- 
tól \mr s az egyház rendes működését lenézi, igen 
helyesen emelte ki xxntal ref. püspök, hogy a bel
misszió nem az egyedüli orvosság, hanem csak se
gédmunka, a mely támogatja a rendes egyházi mun
kát. Rámutatott a római katholikusokra, a kiktől 
tanulhatnók, miképen kell az egyesnek az e g y h á z  
szolgálatába állani. Érdekes volt azt nekünk más



szónoktól hallani, hogy a református egyházban is 
panasz van a Krischonatestvórek ellen. Pedig ezek 
épen a „belmisszió“ emberei. Csiky debreczeni theol. 
tanár, a ki a vitát megkezdte, azt javasolta, hogy az 
általános „Misszióegylet“ helyett válasszák a bel- 
missziói egylet elnevezését, amit el is fogadtak. Váj
jon a bizottság működéséből idővel valahogyan még 
is megszületik ezen belmissziói egylet, azt nem tud
juk. Mi nem kívánjuk. De ha meg is alakul, alig fogja 
megteremni azt a gyümölcsöt, a mit tőle sokan vár
nak. Az Isten országában nem fent, hanem lent kell 
kezdeni, itt hiábavaló a centralisatio. Németországban 
például a „Centralausschuss“ — pedig ilyes valami 
lenne a mi egyletünk is — nem játszott olyan fon
tos szerepet a belmisszió felvirágoztatásában. Nem 
egyesületek, hanem egyes hiterös férfiak vetették meg 
ott minden irányban az alapot. De hát nálunk a bi
zottságokba vetett hit maholnap articulus stantis et 
cadentis ecclesiae lesz ! Elfelejtik továbbá gyakran 
azon fontos külöinbséget a németországi és hazai vi
szonyaink között, hogy ott államegyház létezik, nálunk 
pedig még nem. Ezért e téren nincs helye az egy
szerű utánzásnak. Az angol és amerikai szektatalaj 
se lehet mérvadó arra, hogy miképen járjunk el.

Az egylet alapszabálytervezetébon lapok és köny
vek terjesztéséről is van szó. Ezt a prot. irodalmi tár
saság és a Luthertársaság is feladatuknak tekintik. 
Az egyik előadó meg is emlékezett arról. De minden 
elismerés daczára bevallotta, hogy munkája nem elég
séges : alapítottunk tehát még egy harmadikat, a bel
missziói egyletet, a mely szintén ezen ügyet szol
gálja. Alig hiszem, hogy ezzel segitve volna a bajon. 
Sőt meglehet, ha az egylet megalakul, hogy tiz óv 
múlva más valaki azt találja, hogy ezen egylet sem 
felelt meg teljesen feladatának — s megszületik a — 
negyedik egylet.

Elismerjük, hogy uzon munkaágak, a melyeket 
a belmisszió neve alatt összefoglalnak, részben igen 
fontosak és szükségesek. Azonban az értekezleten nem 
is igen foglalkoztak ezen egyes munkaágakkal (elte
kintünk az első felolvasásról) hanem beszéltek a bel- 
misszióról általában, a helyett hogy megmondták 
volna, hogy mit akarnak felkarolni és mityen irány
ban, milyen alapelvekkel s milyen segédeszközökkel 
akarják megkezdeni a munkát. Külömben ezen mun
kát egylet nélkül is az egyházon belül lehet végezni.

BELFÖLD.
— Az egyetemes közgyűlés e hó 7-én és követ 

kező két napon át tartatott meg Budapesten báró 
Prónay Dezső egyetemes felügyelő és Baltik Fri

gyes dunáninneni püspök iker elnöklete alatt. A 
gyűlést Prónay Dezső egyetemes felügyelő a kö
vetkező beszéddel nyitotta meg:

Főtisztelondő Egyetemes Gyűlés !
Egyetomes egyházunknak évenként megtartott 

közgyűlései mindig egy-egy rövid korszakot jelez
nek egyházunk történetében és mintegy nyugvó 
pontot képeznek.

A véges emberi elmének szüksége van arra 
hogy az idő végtelen folyamában nyugvó ponto
kat keressen és találjon. Ilyen nyugvó pont ez 
az esztendő, keresztyén időszámításunk 19'X) ik 
éve. A 19 ik század búcsúéve és egyszersmind 9(X) 
éve annak, hogy a keresztyén vallás M tgyarorszá- 
gon felvétetett. Elég jelentőségteljes korszakot jelző 
nyugvó pont ez an a nézve, hogy a Főtisztelendő 
Egyetemes Közgyűlés megengedje nekem, misze
rint nem annyira a lefolyt közigazgitási évre te
kintsek vissza, hanem visszapillantást vethessek 
egy hosszú korszakra, a keresztyén számításnak 
19 századára és arra a 9 századra is, a moly le
folyt a keresztyőnsógnek Magyarországon való e l
terjedése óta.

Észrevétlenül köszöntött be annak idején a 
keresztyénség. Oly annyira észrevétlenül, hogy azon 
kor legműveltebb férfiai, a kik megfigyelték annak 
esoménycit, a keresztyépség keletkezését ugy szól
ván észre sem vették. Es imo egy ilyen, a maga 
idejében alig észrevett esemény egy korszak kelet 
kezését jelenti, alapul szolgál egészen új időszámí
tásra. a világról, a mindonségről, a társadalomról 
való felfog lsek teljes átalakulására.

Azon rövid idő alatt, a mely rendelkezésemre 
áll, nem vázolhatom, nem állíthatom elő 19 hosszú 
századnak történetet. Még egyes nagyobb jelentő
ségű mozzanatokat som ragadhatok ki, még főbb 
vonásokban, vázlatosan sem rajzolhatom az embe
riség fejlődését a keresztyén időszámításnak 19 szá
zadja alatt. Meg kell elégednem annak a feltünte
tésével, hogy miként jelentkezik a keresztyénség ma ?

Kétségtelen, hogy a keresztyénség eredeténél 
fogva mint ogység is jelentkezik. De ezen egység 
mollott nagy a szakadozottság, a részekre való válás. 
Ezen egyes részek között nagy a különbség, sőt 
az egység mellett feltűnőek a részek között az 
ellentétek is. Ámde midőn visszapillantunk a ke
resztyénség eredetére és annak mai képét akarjuk 
előállítani, habár az idő szerint több felé tagozod 
nak az egyházak és mindenike önállóan jelentkezik, 
súlyt kell fektetnünk azon meggyőződésre, hogy 
az Összes keresztyén egyházak mindannyian egy 
magasabb egységbe foglalhatók össze.

Ennek igazolására legyen szabad ogy hason 
lattal is élnem. A hasonlatok ugyau mind gyarlók, 
ámde röviden mégis alig tudnám másként olyan 
szemlélhotően feltüntetni a helyzetet.

Midőn valamely fának magva a földbe hull, 
ott kicsirázik s a csira kihajt, kezdetben többnyire 
mint ügyetlen ogy hajtás, egyetlen egy szál jele
nik meg a kisded növ.ény. — Valóságos jelképe 
a teljes egységnek. — Ámde, a mint nő a fa, min
dig több ágakat is növeszt s az ágak mindig kü
lönféle irányban fejlődnek, sőt látszólag ellentétes 
irányban haladnak. Mindenik más fele nő. Az egyik 
ág nyugat fölé, a másik ág kelet felé nő. Gyakran 
tekervényes az irányuk. Némelyik ágát moha is 
födi. Ez a moha nem tartozik a fának lényegéhez^
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sőt talán még árt is a fa fejlődésének. Ámde so- ; 
kaknak véleménye szerint még festőiebbé teszi a 
fát. S ezek a részben mohával fedett, tekervénye- < 
sen és ellentétes irányban fejlődni látszó ágak mégis 
mindannyian egy czél felé törekszenek: a meny- 
nyei világosság, az égi napfény felé. A fához nem j 
tartozó moha idővel lehullhat, az az ág, melynek 
nem jut elég világosság, elszáradhat, a fa pedig [ 
megmarad a maga erejében s ágainak különböző ) 
irányú fejlődése mellett is egységes élettel bir.

A keresztyén egyházak úgy tűnnek fel élőt- 
tem, mint egy közös eredetű nagy nemzetség, ,a 
mely idő folytában számos családra szakadt. És i 
ha jogos a törekvés, hogy minden családnak meg ; 
legyen a háza, a melyben az feltalálja otthonát, 
mely megvédi az idő viszontagságai ellen, koránt 
sincs az kizárva, hogy a közös eredetű, habár szá 
mos családra tagozódó nagy nemzetiséget a bal- ; 
sors ismét úgy összehozza, hogy családi házaikat ] 
közös védelmül egy közös fallal, közös bástyával \ 
veszik körül. '  \

A keresztyén egyházak széttagoltsága meg- \ 
neheziti azon nagy czél elérését, mely minden egy ; 
háznak magasztos feladata: az emberi szeretet ; 
gyakorlásában nyilvánuló Isten iránti szeretet 1 ' 
— Mert a vallás és erkölcsösség azonossága a ke- > 
resztyénség lényege. — Ha a keresztyén egyházak 
egymás között is versengenek, mily nehéz azoknak ’ 
a közös ellenségek ellen védekezniük 1 Pedig mennyi 
a keresztyénség ellensége! Az anarchismus, a ni- j 
hilismus, a materialismus és végre a mi mindezek 
mögött rejlik: t. i. az emberszeretet gyakorlásában 
nyilvánuló isten iránti szeretet keresztyén elve 
ellen feltámadó és irányuló önzés.

Nem volna-e jobb, ha az egyházak az egymás f 
ellen folytatott küzdelemben vagy versengésben 
kifejlett erőt inkább a közös ellenségek ellen for- 
ditanák és javukra használnák fel ?

Találunk példát korunkban a minden korlá- 
tot áthidaló, egyetemes, uralkodó hitre nézve is. : 
Van korunknak olyan egyetemes és uralkodó hite, 
mely minden egyház dogmái mögött uralkodik; ez 
a hit a végtelen haladásban való hit. ü.mde e hit- ; 
nek értéke kétes, miként egy Ízben erre e helyről 
utaltam az anyagi világban. Mert, ha a haladás j 
fogalmával elfogulatlanul és behatóan foglalkozunk, 
el sem tudjuk azt képzelni hanyatlás nélkül. Nem 
egyéb e kettő, mint egy és ugyanazon mozgásnak ; 
más álláspontról való szemlélése.

Ismét egy hasonlattal élek.
Mikor nekünk úgy látszik, hogy a nap fejlő 

az égen, a. földteke más pontjain lakók számára | 
ugyanakkor lenyugszik, leáldozik. Egy és ugyanaz j 
a mozgás, avagy látszólagos mozgás emelkedésnek 
és hanyatlásnak látszik. Csak az álláspont más, a 
melyről azt szemléljük.

Avagy ha feltesszük, hogy egy ember kény- 
télén egy terhet hordozni, a melynek alakja olyan, \ 
hogy azt csak egyik vállára helyezheti s ha azt ' 
aterhet soká kell hordoznia, természetesen időnkint 
áthelyezi egyik válláról a másikra, mert egy vál- 
Ián örökké viselni nem volna képes Midőn egyik \ 
válláról áthelyezi a terhet másik vállára, bizonyos j 
megkönnyebbülést érez, ámbár a teher, a melyet 
hordoz, nem változott.

A megkönnyebbülésnek ez a látszata az, mit ! 
az emberi társadalomra nézve haladásnak neve- \

zünk, ha t. i. e szóhoz nemcsak a mozgást, hanem 
az állapotok javulásának a fogalmát is kötjük.

Avagy ha a két karú emeltyű mozgásáttekint
jük, minél magasabbra emelkedik a nyugvó súly
pont fölé az emeltyű egyik karja, nem fog-e szük
ségkép ugyanannyival alább szállani annak másik 
karja?

Az anyagi világban a haladástól el nem vá
lasztható a hanyatlás. Minél nagyobb a fény, annál 
sötétebb árnyékot vet az.

A haladás, amelyet az emberiség a keresztyén 
időszámítás, 19. századja alatt elért, kétségkívül 
igen nagy. Ámde, hogy ennek mi az értéke, az k i
tűnik abból, hogy a haladás fogaim i maga az anyagi 
világban minő viszonylagos!

Más haladás az, amelyre törekednünk kellene, 
más haladás az egyházak czéija. Haladás az egy
házak részéről és általában vaíódi haladás csak az, 
ha az egyházak megközelítik a keresztyénség örök 
igazságait, Haladás lesz az, ha az igazi keresztyé
nek száma megszaporodik, azoknak a száma, akik 
felismerik, hogy az igazi keresztyónségnek az em
beri szerotetben kell megnyilvánulnia. Ennek a 
haladásnak az előidézése, ezoknek az eszméknek 
a terjesztése, feladata a mi evangéliomi egyházunk
nak is.

Ezért arra kérem, hogy midőn egyetemes egy
házunk közgyűlést tart, ne elégedjünk meg azzal, 
hogy évről évre összejővén, évről-évre az egyház 
közigazgatási ügyeit szabályszerűen elintézzük, ha
nem tartsuk mindig szem előtt egyházunk magasz
tos feladatait is. Igyekezzünk oly külső szervezetet 
adni az egyháznak, a melyen belül és a melynek 
engedelmével minél több sikerrel mozdíthassuk elő 
a keresztyénség magasztos elveinek érvényre ju
tását. Neveljünk mindenkit a szeretetben s akkor 
biztos hittel és reménységgel tekinthetünk a jövőbe.

Még egyszer üdvözölve egyházunknak ezen 
közgyűlésen megjelent tagjait, megnyitom a ta 
nácskozást.

Az egyetemes felügyelő, szemben az ezidei 
prot. és nem prot. gyűléseken elhangzott riadókkal 
a szeletet és egység felé törekvés hangján szólott

Mi épen a jelenben, eltekintve a beszéd dog
matikai tarthatatlanságától, korszerűnek nem tartjuk 
azt. Midőn körülöttünk mindenütt megfujják aharczi 
riadót, akkor éppen nekünk, kik épen csak a jogos 
önvédelemre szorítkozunk, nem szabad az áltole- 
rantia álláspontjára helyezkednünk. Föltétlenül 
tiszteljük a nemes báró mély, vallásos egyéniségét 
— és ha a beszéd csak mint egy kegyes lélek 
magánvallomása állna előttünk, vagy pusztán mint 
tudományos értekezés, nincs reá szavunk. De az 
egyetemes felügyelő úr, mint az egyházegyetem 
főképviselője szólott és igy ki kellett volna emelni 
egyházunk eonfessionalis jellegét, sajátságát, mely 
nem állítható a többi keresztyén felekezetek mellé, 
hanem azok fölé.

Nem lehetünk szemben a materialismussal és 
misziliszmussal egy csata sorban azokkal, kik a 
mi megsemmisétésünket a materialismus és ni
hilizmus megsemmisítése fölé helyezett czélul 
tűzték ki.



Az egyetemos felügyelő beszédjében az összes 
kér. egyházaknak oktatást akar adni arra nézve, 
hogy mibe helyezzék a fősulyt — csakhogy azok 
az ily oktatást el nem fogadják. E helyett talán 
korszerűbb lett volna csak a magunk tűzhelyénél 
maradni és megvizsgálni, miként vagyunk képesek 
értékesíteni charismánkat, miként vagyunk képo- 
sek fenntartani egyházunkat az élet-halál haroz- 
ban, melyet velünk szemben hazánkban az ultra- 
montanismus megüzent. Bizonyára jobb lenne, ha 
az egyházak megfogadnák egyetemes felügyelőnk 
tanácsát és a helyett, hogy egymás ellen harczol- 
nak, a közös e'lenség ellen harczolnának. De a 
római kath. egyház feje e felhívásra mindjárt azzal 
felelne, nem fogunk ellenetek harczolni, de a fel
tétel az, hogy mindnyájan kutholikusokká legyetek 
— és körülbelül a többi egyház is ily feleletet adna.

Minden hivő keresztyén egyetért abban Pró- 
nayval, hogy jobb lenne . . .  ha ? De nekünk nem 
óhajtásokkal lehet leverni az ellenünk támadókat, 
hanem azzal, hogy a tényleges harozban védeke
zünk és igyekszünk minél inkább kifejteni, érvé
nyesíteni azon igazságot, melyhez ragaszkodva 
egyházunk a római ós más kér. egyházaktól el
vált. A keresztyén szeretet csak ott lehetséges tel
jességében, a hol meg van az igaz hit, mert a sze
retet a hit gyümölcse. A szeretetben nem lehet ne
velni a hit nélkül. A hit és remény nem a szeré
téiből folyik, hanem a hitből ered a remény és 
szeretet. E sorrendet nem szabad összetéveszteni; 
mert különben nem volna „Megváltóra“ szüksé
günk, mivel szerotetet hirdet — talán még nagyob
bat, mint a keresztyónség, a budhismus is — és es 
utóbbi nagyon elterjedt vallás Chinában i s !

Az a felhívás, hogy az egyetemes gyűlés igye
kezzék oly külső szervezetet adni az egyháznak, a 
melyen belül előmozdíthatjuk a keresztyónség ma
gasztos elveinek érvényre jutását — nincs helyén, 
mert az egyetemes közgyűlés nem ad uj külső 
egyházszervezetet, hanem csak a létező szervezet 
szerint óhajt kormányozni. Az.egyetemes folügyelő 
felhívása tulajdonképen felhívás a zsinati törvények 
revideálására, mely revideálást mi régen hangoz- 
tatunuk ós szivünkből üdvözölnénk!!

Az egyetemes közgyűlés ez évben is véglege
sen döntött a közalap 1900. évi jövedelméből ki
osztásra kerülő 125,000 korona hovaforditására vo
natkozólag. Az eperjesi jogakadémia megint kapott 
segélyt, a szegény gyülekezetek keserves filléreiből 
elvonva 15,000 koronát a szegény lelkészek segély 
összegéből. Valóban keserves állapotok, a midőn 
az egyház alig képes szórványait kellőleg gondozni, 
ugyanakkor van felesleges pénze jogászok képzésé
re. Kubinyi Géza nagy hangon lelkesedett az ev. 
szellemű jogakadémiáért. Milyen ev. szellem lehet 
oly evang. jogakadémián, melyen zsidó tanárok

( tanítanak — ezt külön fejtegetni nem szükséges !
\ Mundus vult deeipi, ergo decipiatur -  és mi di

csekszünk, hogy 6zogény népünk filléreiből fenn- 
! tartunk „evangélikus szellemű jogakadémiát.“ El

határozták, hogy az állami segélyezés ügyében fel
írnak a kormányhoz. Tehát a koldus alamizsnát 
sem adják oly könnyön. Nem kellett volna elfo- 

j gadni az autonómiánkat tönkretevő állami segélyt 
ily formában. De hát hiába való volt mindennemű 
figyelmeztetés. Már a kezdet is azt mutatja hogy 
a segélyezés ily módjánál mily sok lesz a veszély 
és baj.*

Az „erdélyi püspök“ ozitnéaek ad »mányozá- 
sáról éles felirat ment u miniszterhez.

A nagy-goresdi egyosség m ígujittatott Baltik 
püspök felszólalt e tárgyban,aztindilványozva, hogy 
a javaslat küldessék a kerületekhez, de az egye
temes közgyűlés ez indítványt mellőzve, elfogadta 
a javaslatot. E javas at tárgyában már szólottunk 
és ma is az ott kifejezett állásponthoz ragaszko
dunk. .Jó lett volna a javallatot lekiildoni a kerü
letekhez ós nem oly gőzerővel azt elfogadni. Né
zetünk szerint az egyetemes gyűlés nincs jogosítva 
ily ügyben határozni; mert dogmatikai kérdések 
nem tartoznak az ügykörébe.

Az egyetemes közgyűlés nem parancsolhat rá 
az ov. lelkészre, hogy református módon szolgál
tassa ki az úrvacsorát; mert ez ellenkezik a lelkész 
oskü ével, aki lelkésszé szentelése alkalmával hit
vallási iratainknak fogadott hűséget A mi nézetünk 
tehát az, hogy positiv, vallásához hü lelkész nem 
kényszeritliotő meggyőződésével ellenkező cselek
ményre. Mi a ref. híveket, amennyiben elszórtan 
vannak gyülekezeteinkben, tóritgetni nem fogjuk, 
sőt arra figyelmeztetjük, hogy legyenek hűek egy-, 
házukhoz; de a tolerantiában uom szabad a hit- 

j tagadásig sülyedni. A szentirásról, a szentségekről 
szóló tan elválaszt bennünket — és nézetünk sze
rint a mi álláspontunk a helyesebb, azt fel nem 
adhatjuk.

A szarvasi egyháznak a kerületen elintézett 
nyelvkérdését megfellebbezték. A gyűlés e fontos 
tárgyban, mivel a kérvény nem volt kellőleg fel
szerelve, nem határozott. A szarvasi egyház békéje 
tehát ismét egy egész énre fel lesz dúlva, s kér
dés, hogy jövőre nem fog e ismét egy acta hiá
nyozni. A dolog el lesz odázva, tíizony ilg köz- 
igazgatás keretén belül nehéz a keresztyénség 
magasztos elveit luegnalósitam. A bányakerület 
bölcsen határozott, midőn kimondta az elvet, hogy 
az isteniisztolet nyelvének meghatározása a gyü
lekezet joga. De hát felebbezésekkel húzni, halasz
tani lehet az ügyet. És azután, kik az ily halasz
tást inscenálják, azt állítják, hogy ők az egyház
ban politikát űzni nem akarnak. Jó lenne a felleb
bezések ügyét is rendezni; mert ha a fellobbzések
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ügye nem lesz korlátozva, szabályozva, lehetetlen 
lesz a gyülekezetek kormányzása — mivel éven
ként csak egyszer dönthet a legfelsőbb torum. 
Egy téves végzés pedig egy esztendő alatt mily sok 
kárt tehet. Tág tere van igy a húzás halasztásnak, 
mely gyakran a legnyomorultabb politikának lehet 
eszköze. A zsinati javaslatban szó volt az esperes- 
ségi, kerületi, egyetemes tanácsról; de a javaslat 
ezen részét elvetették, lévén lő dolog létesiteni az 
egyetemes fórumot, mely egy pár óra alatt elintézi 
az egyház sorsát egy egész esztendőre! Ez is egy 
indok, a mely sürgőssé teszi a zsinati törvény re- \ 
videálását. Bizony az ezidei egyetemes gyűlés is 
messze áll attól az ideáltól, melyet az egyetemes 
felügyelő elébe tűzött; mert kizárólag közigazga
tási ügyekkel s azokkal sem elég alaposan foglal
kozott. Kivételt képez az egyetemes felügyelő, a 
ki 1000 korona évi adományával a pozsonyi theol. 
otthonra szokott nemes lelkületének adott szép ki
fejezést.

*  **

— Harangszenteles. Mátyásfalva, nemcsak a 
zólyomi egyház, de az egész zólyomi egyházmegye 
legnépesebb filiája, ez évi reformátió ünnepén, szép 
lélekemelő ünnepélyt rendezett. Meglévő régi ha
rangjához két újat szerzett 3000 korona kiadással, 
s e napon lettek azok felszentelve s rendeltetésük
nek átadva.

A felszentelést maga a főesperes Svehla Gusz
táv végezte, remek egyházi beszéd kíséretében, 
s óriási közönség részvétele mellett, a mely ez al
kalomra közelből és távolból egybesereglett. A 
szomszéd egyházak lelkészei közül ott voltak: 
Bakay, Hurtay, Paulínyi. Zólyom város, s annak 
hatóságai és hitfelekezetei mind képviselve voltak.
A felszentelési actust istentisztelet előzte meg, a 
melyet az iskola tágas termében, a helyi lelkész 
Blatnicky Pál végezett.

Az uj harangok jó hangúkkal, s szép kivite
lükkel dicsérik mesterüket, a budapesti Thuri és 
fiai harangöntő céget. A nagyobb harang súlya 
386 klgr. s egyik oldalán Luther Márton domború 
képe látható ezen felirással: Erős vár nekünk az. 
Is ten ; a másik oldalán a jelenlegi lelkész, fel
ügyelő, tanitó, kurátor és biró nevei olvashatók. A 
másik harang 190 ki. nyom.

A fölszentelés után a leányegyház gazdagon 
megvendégelte a szomszéd egyházak és községek 
képviselőit, külömben is vendégség volt minden 
házban, szólt a zene a nap örömére. A munkás 
és takarékos nép szép példáját adta a hitbuzgó- 
ságnak és áldozatkézségnek.

— Nagy harang. Szarvason özv. Kita Jánosné 
elhalt férje emlékére 30 métermázsa súlyú haran- 
ot rendelt meg a budapesti Thúry-cégnél — a

szarvasi egyház számára, az uj templomhoz. Az 
óriási harang most van munkában s körülbelől ti
zenkétezer koronába fog kerülni. Ez az egyszerű 
földmives özvegy asszony, szintén egy azok közül, 
a kik nagyon szeretik az Urat és annak egyházát.

— Felmentő ítélet. Homoki Antal ref. lelkész 
a „Sárospataki Lapokban“ a belmisszióról czikket 
irt. E czikkének egyik passusáért az államügyész
ség vádat emelt a czikkiró ellen, hogy izgat a róm. 
kath. egyház ellen. Egyik jeleosége a hazánkban 
uralkodó áramlatnak. Németországban már régen 
divatba vannak az ily perek. Az inkriminált passus 
a következő : „műveltnek nevezhető-e az a publi
kum, melynek tagjai a közelmúltban a gyulafehér
vári pápista püspök vezetése alatt jámbor juh mód
jára kisérgetett egy Máriát ábrázoló mázolást, mely 
bizonyára el is hitte az ehez fűzött hazugságokat? 
Ott van a baj, hogy még a társadalom felsőbb és 
legfelsőbb rétegei is elhiszik a vatikáni Behemoth 
hazugságait és megeszik a szénát, ha arról azt 
állítják, hogy a római pápa vízzel megszentelte.“ 
Az ügyész, Hlavathy József vádbeszédjét a követ-

; kező szavakkal zárta be. „Hiszen a sajtó az az 
organum, a mely ellen nincs fegyver, mert az a 
legelzártabb és legtitkosabb ajtók mögé is bejut, s 
elég egyszer napvilágot látnia, hogy az a mag a

> bogáncsát megteremje, mint a hogy megtermetté
> ez a czikk is, megbotránkoztatva minden vallását
! szerető és vallásához igazán ragaszkodó katholikus
I hívőt! Én a vallás elleni kihágást megállapítottnak
> látom és kérem, t. esküdt uraim, a vádlottat bűnös 

nek mondani ki.“ A védbeszédet dr. Kiss Sándor 
ügyvéd mondta el, kimutatva beszédében, hogy a 
rom. kath. politikai lapok sokkal sértőbben nyilat
koznak a protestantismusról, de azért ellenünk 
senki sem emel vádat. A sátoraljai esküdtszék a 
vádlottat felmentette.

— Evang. Tankönyvváilaiat. Az egyetemes gyű
lés egy országos evang. tankönyvváilaiat engedélye
zését megtagadta. A hangulat előkészítésében nagy 
szerep jutott egyes tanár és lelkész uraknak, kik a 
szabad versenyt és szellemi fejlődést féltik. A bajor 
evang. tankönyvvállalatot egy róm. kath. király en - 
gedélyezte 100 évvel ezelőtt s azért senkisem tapasz
talta, hogy a bajor evang. egyházon belül a szellemi 
fejlődés megakadt volna. Sőt ellenkezőleg szebbné 
szebb müvekkel ajándékozták meg az evangéliumi 
theol. tanárok és kiváló bajor lelkészek evang. egy
házunkat, melyekre rá nem sütheti senki, hogy a 
„magyar után átdolgozott“ vagy ismert müvek után 
készült, állítólagos „eredeti“ munkák volnának; a 
tankönyv vállalatból származó tiszta jövedelem pedig 
nem egy özvegy és árva nyomorán segített. A magyar- 
országi theol. szellemi fejlődés sem fog attól függni,
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ka bárki lesz jogositva kátét és kátémagyarázatot / 
kiadni, hanem ha Magyarország levéltáraiban felhal
mozott gazdag történeti anyagot feldolgozzák. Ez ( 
volna a mi erkölcsi feladatunk. Kérdjük, hogy a liiva- ' 
tottak közül [hányán foglalkoznak vele? Bizonyára 
könnyebb német források után készült „eredeti“ mun- ; 
kákát és tankönyvet Írni s igy Íróvá tenni, mint ’ 
levéltárakban görnyedni. / .  j

— Az „Et. egyh- és iskola“ 44-ik számában 
Veres József, szokása szerint, lapom megjelenése 
után, éles kirohanást intéz lapom, de főleg személyem 
ellen. Úgy állitja oda magát, mint a ki akaratlanul 
ment bele a harczba, mint a kit tisztán a közérdek 
és az egyház létérdeke kényszerit reá, hogy zászló
tartó szerepében elöl küzdjön. Szeretem az elvi har- 
czot; mert a nézetek általa tisztulnak; de az a harcz, 
melynek Veres József zászlótartójául tolja fel ma
gát, nem elvi harcz, hanem első sorban személyes 
harcz. Ha nem volna személyes harcz, úgy a szer
kesztő úr nem nyúlna a gyanúsítás hitvány, kopott 
fegyveréhez, melyre nézve már annyiszor elmondtam, 
hogy azon fegyverekkel szemben érz '̂ ketlen vagyok 
s nincs reá más válaszom, mint a megvetés gúnyos 
mosolya! Azon fegyver, hangoztassa ezerszer is a 
„pánszlávizmust“, engem meg nem sebezhet, sem 
utamat el nem zárja. Akik engemet ösmernek, azok 
jól tudják, hogy politikai ideálok iránt nem lelkese
dem. Veres pozitív adatot ellenem fel nem hoz. Ö 
ezt mind csak kiérzi lapomból, különösen abból, a 
miről nem irok. Érzelmekkel nem vitatkoaom, azok
kal szemben úgyis minden érvelés hiábavaló!

Lapom czélja a tisztán egyházi, ortüodox-hit- 
vallási iratainkkal megegyező irány érvényesítése és 
megerősítése. E<t mindenki láthatja a lap hat évi 
fennállása után. Ezzel szemben folyton a „pánszlá
vizmust“, mint czélt emlegetni, vagy lelki korlátolt
ság, vagy pedig számitó rosszakarat. Bármelyik le
gyen is, az bizonyos, hogy ily forrásból eredő táma
dásokra nem válaszolhatok. Politikai elveimet múlt 
évi polémiámban nyíltan kifejtettem s a ki abban 
„pánszlávizmust“ lát, az egyáltalában politikai szin- 
vakságban szenved.

Veres szereti lapját „egyetlen“ lapnak nevezni. 
Egyházi lapnak bizonyos egyházi, theologiai irányt 
kell képviselnie. De az „Evang. Egyh. és Isk.“-nak 
nincs semmiféle iránya; valószínűleg csak azért, mi
vel szerkesztőjének nincs theologiai világnézete. Még 
ha tisztán liberalis irányú lenne, igy sem volna ár
talmas; de az „Ev. Egyház és Iskola“ egyházilag 
színtelen „quodlibet“. Ez nem tisztán az ón vélemé
nyem, hanem mindazok véleménye, kik a dologhoz 
értenek. Igen, nincs semmi sem, ha csak a teljes 
szintelenség nem az, ami e lapot a ref. vagy unitárius 
laptól megkülömböztetné, Ily irányban vezetett ma
gyar lapra tehát nincs szükség; mert például a Bu
dapesten megjelenő „Protestáns Egyházi és Iskolai

Lap“ sokkal komolyabban, egyháziasabban és ala
posabban tárgyalja a mi egyházi ügyeinket is.

De tessék csak átlapozni lapja múlt évi számait 
s hasonlítsa azt össze bármely vidéki lapocskával s 
látni fogja, hogy azt is éppen úgy lehetne egyházi 
lapnak nevezni, mintáz „Ev. Egyház és Iskola“ ezimü 
egyházi lapot. Irányt, elveket, tájékozást nem ad. 
Irodalmi rovatában közli a lapok szemléjét, vagy 
lenyomatja a Légrády testvérek körözvónyét „Brehm“ 
Thierleben-jére vonatkozókig. Vezérczikkül közöl in
dítványt, vagy egy prédikácziót. Végül a vonatok 
indulásáról Budapesten szóló közlemény elfoglal egy 
egész oldalt — a mindig ritkított sorokban nyo
mott lapból. V. szereti felhozni, hogy szerkesztő’"elődje 
csak egy ivet, ö pedig másfél ivet ad. Azonban ha a 
nyomás a régi lenne, alig tenne ki a lap többet. A 
papiros mindenesetre több

Nem az egy házias hazafias lapot akarom tönkre 
tenni, hanem az egyházilag elvtelen, felületes egy
házi lapnak nevezett pletyka raktárt — igen, hogy 
ilyen lapja ne legyen egyházunknak, az egyházi 
érdeli; mert a theologiai szintelenséget és felületes
séget másokra is átviszi; mert megjelenése bi
zonyos tekintetben egyházunk szegénységi bizonyít
ványa! Megjelenik benne itt-ott egy-egy jobb czikk 
is, de az is értékét veszti az egész lapban uralkodó 
elvtelenség és a szerkesztőnek theologiai tájékozat
lansága folytán.

Hiába, egyházi lapot szerkeszteni nem könnyű 
dolog, .-vz ember lehet antisemita képviselő — csak 
tudja szidni a zsidókat. Az ember lehet függetlenségi 
képviselő, — csak jó öblös szájjal kritizálja le a kor
mányt. De egyházi lap szerkesztéséhez kell theolo
giai tudomány és alapos tájékozottság a jelen kor 
vallásos mozgalmaiban. Ezt nem lehet oly könnyen 
megszerezni, mint a képviselőséget.

Nagy gorombaságnak nevezi Veres, hogy azt 
merem állítani, miszerint nem kiváló érdemei alapján 
lett esperessé. Én öt mint politikust ösmerem, abbeli 
diadalai nem ösmeretlenek, de egyházi alkotásait fel
fedezni nem vagyok képes Nem akart részemről go
rombaság lenni azon állítás, hogy nem érdemei alap- 

í ján lett esperessé, hanem egyszerűen a ténynek re- 
, gisztrálása. Ne képzelődjék az esperes ur — bárme- 
\ lyik papja esperességének való és érdemes az espe- 
( lesi hivatalra, mindenkinek meg van az a képzett

sége és képesítése, melyre büszke és sokat tart 
Veres ur

Érdemei alapján ritkán lesz az ember esperessé 
és pappá. Készségesen elösmerera, hogy én sem lettem 
érdemeim alapján csabai pappá és hogy bármelyik 
lelkész társam sokkal érdemesebb lett volna ez 
állásra.

Érdemeiért fájóan érintve, az esperes ur nagyon 
8zomoru bizonyítványát adja annuk, hogy a kedély 
kiművelésére mily kevés gondot fordított. Úgy tesz, 
mint az alföldi utszéli suhanczok, ha már ellenfelükre
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nem tudnak elég rosszat beszélni, hát kezdik annak j 
apját, szüle t emlegetni. Hányszor hozta fel már Ve- < 
rés boldogult apám püspökké választását és mily > 
variácziókbar kiszinezé#sel—a tények elferditésé vei.*)

Ha Veresnek egy csep finom érzése lenne — ezt ; 
a kérdést épen velem szemben nem feszegetné. De 
hát ezzel sem bánt engemet, meg tudom neki boesá- i. 
tani, mert hiszen a finomabb érzést is el kell sajáti- 
tárni finomabb körökben és társaságban, s úgy látszik 
Veresnek erre alkalma nem igen volt az életben; 
mert korteshadjáratok, politikai cselszövések nem az ; 
a tér, a hol azt el lehet sajátítani — sőt még a „fő- ; 
esperesi“ czim sem elég biztosíték annak létezésére ! ;

A halottak iránti kegyelet úgy látszik Veresnek 
nem erős oldala. Felhozza, hogy minő érdemei voltak j 
a boldogult Achimnak. Achim általánosan tisztelt, ; 
kiváló tudományu és mély kegyességü ember volt — \ 
ezt mindenki elismeri, a ki őt ösmerte. '

De persze Veres — aki egész lényében más 
agyagból gyúrt egyén, nem tudott a vallásos egyéni- ) 
ség azon magaslatára felemelkedni, a melyen Achim i 
állott. Veres politikus, ügyvéd talentum, míg Achim 
a régi kegyes papok typusa. Veres politikai elveit a < 
siker reménye szerint változtatta; antisemita program- ) 
mai megbuktatott függetlenségi jelöltet, majd függet- j 
lenségi programmal megbuktatott kormánypárti je- 
löltet, mig Achim ugyanaz maradt: a tisztán egy
házának élő férfiú, tvzok is, kik Achimot életében 
folyton politikai czélzattal gyanúsították — halála 
után letették a fegyvert— és elösmerték, hogy minden \ 
gyanujok alaptalan volt. Achimot életében gyülekezete l 
nem igen szerette, képviselőnek sem lett volna haj- { 
landó őt megválasztani ; de poraiban áldja őt, és bi- ; 
zonyára sok ideig apáról unokára fog szállni az ő \ 
emléke ! Egymagában álló, sajátos egyéniség volt 
Achim. Pellengére lehetett volna ezen férfiút Veres 
szerint álllitani — s holta után Veres ezt a lehető
séget czélzásával megvalósítja. Higyje el Veres, min- j 
den embert lehet pellengére állítani a legjobb, a leg- - 
nemesebbembertis; mert hisz mindnyájan bűnös emberek 
vagyunk — és mindenkinek meg van az Achillesi sarka ! > 
Kérdezze meg azokat, kik achimot ösmerték, azok 
e tekintetben mindnyájan úgy fognak nyilatkozni: ' 
hogy Achim alapjában véve nemesen érző, kegyes 
férfiú volt. De a fő, a lélek alaphangulata. A halot
tat meg lehet rúgni, hisz ő nem védelmezhetik, — de 
az ő emlékét bizonyára az ily rugásnem homályositjael!

Azt mondja rólam Veres: „Isten legyen irgal
mas, kegyelmes annak, a ki az ő emelkedése alá 
kerülne ! Leszedné arról a keresztvizet is, keresztül 
menne a lelkén is, a ki merne az ő „nézetéhez“ nem 
alkalmazkodni. Megtörné, eltiporná, — a legtisztább 
orthodoxia nevében ugyan, de a leghamisitatlanabb 
pánszláv érdek javára.“ Nem is képzeli minő badar-

*) Boldogult atyám nem úgy lett püspökké, hogy ellenfele S 
szavazatát megsemmisítették, de ellenpártja megakarta a közgyü- \ 
lésen az ő egy szavazatát semmisíteni.

Ságot firkált minden alap nélkül. Tiz esztendeje va* 
gyök B.-Csabán lelkész. Huszoukilencz tanító^áll veze
tésem alatt s majdnem annyi egyházi tisztviselő és 
szolga alárendeltem. És soha senki sem panaszkodott 
ellenem s nem mondhatja még azt sem, hogy a leg
kisebb hatalmaskodást gyakoroltam volna vagy hogy 
azok meggyőződésére a legkisebb nyomást is gyako
roltam volna. Mindég a szeretet és humanismus veze
tett a gyengébekkel szemben ; — de igen a nálamnál 
erősebbek jogtalansága, erőszakossága vagy nemtelen 
bosszújának mindég útját álltam, amennyire erre 
alkalmam volt. Tisztességes, ha sokszor éles fegyve
rekkel is küzdők ; de mindég élők ellen és a holtakat, 
védteleneket nem bántalmaztam, sőt amennyire tőlem 
telt, mindég védelmeztem.

Végül reflektálok a Veres által hangoztatott 
magasabb érdekre is. Szerinte ez az ok, amiért a 
harczot velem szemben folytatja, pedig a valóságban 
roskadozó lapját akarja úgy a hogy fenntartani, 
apellálva a hazafias érdekre. Ügyes politikus elisme
rem. Jól tudja, hogy nálunk a ma uralkodó köz
véleménynél elég a hazafias érzésre apellálni s az 
ellenfélről az ellenkezőt állítani, s a csata nyerve 
van. Pedig ez esetben sem a haza, sem az egyház nincs 
veszélyben, legfeljebb Veres lapszerkesztői vállalata. 
A lapot pártolni, támogatni fogják, előfizetnek reá 
olyanok is, kik azt előbb kezükbe venni sem akarták 
— talán minden kerületben indítványozták, hogy 
hivatalos lappá legyen. És ón mindettől meg nem 
riadok. Hirdetem az igazságot tovább.

Olvasóimat a hosszú polémiával ezentúl nem 
terhelem. A zászlótartó vezér urnák pedig kijelentem, 
hogy ezentúl válaszaimban és kritikus megjegyzé
seimben nagyon rövid leszek. Az éles golyókat félre 
teszem, ezentúl csak „apró seréttel“ töltött fegyvert 
használok, mert tapasztaltam, hogy ez is teljesen ele
gendő, az „Evang. Egyház és Iskola“ támadásaival 
szemben. Szerkesztő.

1 M A  H  Ö N  I V .
Legalkalmasabb karácsonyi ajándék.

KOVÁCS SÁNDOR im a k ö n y v e
------az evaugyeliom népe számára.-------

Az egyházi irodalomban egyedül áll 
tartalmával, díszes kiállításával és olcsósá
gával. A protestáns imádságok gyöngyei
nek gyűjteménye, igazi hézagpótló mű, a 
minek egy protestáns családból se.n volna 
szabad hiányozni.

Kapható :

B.-Gyarmati könyvnyomda részvtár-nál
B a la ssa -G y a rm a to n .

Csinos keménykötésben — — 1 kor. 60 fill.
Diszes angolvászon kötésben, arany

metszettel, finom miniszter papíron 5 „ — „
Elefántcsont-utánzat, vagy diszes bőr

kötésbe^ arany metszettel, pergament 
papíron diszes csattal — — — 8 » -- »

A lelkész vagy tanító urak, ha legalább 
10 megrendelőt gyűjtenek 20% euged- 

------------ ményben részesülnek.-------------
Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Bókés-Csabán Főtér, volt Michnay-féle ház.
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Felelős szerkesztő és kiadó:
S Z E B E R É N Y I  L A J O S  ZS.

ág. h. ev. lelkész £  -C sab á n .

/  lap  szellemi és anyagi 
részéi illető közlemények a 
szerkesztő  és kiadóhoz inté- 

zendők-
lap  minden hónap 3 0 -á n  

tétetik p ostá ra .
S í_______________________________ V

H atodik évfolyam . 12. szám . ft.-Csaba, 1900. D eczem ber 30.

Olvasóinkhoz.
Az „Ev. Egyházi Szemle“ 6*ik évfolyamút 

e számmal bezárjuk.
Lehetetlen, hogy hálatelt szívvel ne gon

doljak arra, a ki kegyelmével eddig elárasztott, 
s gyenge egészségem mellett erőt és kedvet 
adott a munkára és küzdelemre. Ha valami 
jót műveltem lapommal, az az ő érdeme; ha 
rosszat, az az én gyengeségem, gyarló voltom
ból ered. Köszönetemet fejezem ki mindazok
nak, kik lapomat szellemileg és anyagilag pár
tolták, kik nehéz munkámban őszinte, jóakaró 
szavakkal buzdítottak. Nem jutalmazhattam egy 
fillérrel sem a hű munkatársakat; mert anyagi 
hasznom nem volt, s azt nem is kerestem.

A letűnő századdal, a személyemet ért csa
pások súlya alatt, leakartam tenni a tollat, és 
lapomat, melynek most már rendes olvasóköre 
van, más kezébe szándékoztam átteni. De ba
rátaim szavaira beláttam, hogy éppen a jelen 
körülmények között, a midőn e lemondást a 
trázishősök üres lármájuk gyümölcsének tekin
tették volna, ezt lehetetlen tennem, bármily 
nehezemre esik is „dolgozni és küzdeni!“

Az „Ev.Egyházi Szemle“ vezetésem alatt foly
tatja útját az uj században. Lapunk programmja 
marad a régi programm, melyet lapunk első meg
jelenésekor és azóta folyton hangsúlyoztunk. A 
régi contessionálisirányhoz ragaszkodunk a theo- 
lógia terén, az egyházkormányzat pedig a vilá
gias, politikai czélokat szemelőtt tartó irány ellen

küzdünk, védve a gyülekezetek érdekét és jogait. 
Tájékoztatást óhajtunk nyújtani a vallásos élet 
minden pontjáról. Irodalom ismertető rovatunkra 
ezentúl is nagy gondot kívánunk fordítani.

Hő óhajunk a jövő évfolyamban fosulyt fek
tetni a positiv munkára és kerülni a czéltalan, 
inkább személyes színezettel bíró polémiát. De 
amint a múltban nem ijedtünk meg semmiféle 
támadástól, úgy a jövőben sem fogunk tartóz
kodni, a világ kegyét nem hajhászva, meg
mondani legjobb, őszinte meggyőződésünk sze
rint az igazságot. Bárha minél többször alkal
munk lenne az elismerésre — és minél keve
sebbszer lenne okunk az éles, kíméletlen kri
tikára.

Lapunk barátjait kérjük, szíveskedjenek 
ezentúl is szellemileg és anyagilag támogatni 
lapunkat. Legyen lapunk ezentúl is közös ta 
lálkozási pontja azoknak, kik különféle nyel
ven, de egy szívvel és lélekkel dicsérik az 
Urat, és szeretik az ő anyaszentegyházát. 
Kérjük a lap terjesztését hivő köreinkben, hogy 
bővithessük mi is annak terjedelmét. A lap 
előfizetési ára marad a régi. Egész évre 4 kor, 
félévre 2 kor. Az előfizetési pénzek következő 
czim alatt küldendők: „Ev. Egyházi Szemle“ 
kiadóhivatala Békés-Csabán. A lap ezentúl is 
minden hónap 30-án jelenik meg.

Békés-Csaba, 1900. december 30
Sm eberényl L a jo s  Zs.,

szerkesztő.
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A század végén.
ív 19- század temetésénél mi is egy perezre meg

állunk a «Írnál, melybe temetjük a letűnő századot. 
Elmúlt, többé vissza nem tér; de az idő nagy ten
gerében e esep is becses tanúságot és okulást rejt 
magában. A század végén mi is megfigyelhetjük a 
zsoltáriró azon szavait: „Tanítsd meg, Uram, hogy 
tudhassuk a mi napjainknak számát, hogy járhassunk 
bölcs szívvel.“ (Zsolt. 90, 12.)

Visszatekintünk a letűnt időre, s ezen visszapil
lantásnál csak hazai országos egyházunk körén be
lül maradunk.

A letűnő század kezdetén mintha jobb nap de
rült volna egyházunkra. Az üldözés megszűnt ; de 
teljes szabadságunk még nem köszöntött be. A fel
sőbb nemesség nagy része elhagyta a szegény egy
házat. A papság helyzete nyomott volt, hogy némi
leg megjelenhessen a világ előtt, szüksége volt a ne
mes származású inspektorra. És ezen esetleges külső 
dologból származott az „ikerelnökség“, egyházunk 
ezen utólérhetlen specialitása, a későbben elhatalma
sodó „kyriarchia“ alapja. A lelkész és gyülekezet 
egymásra utalva, közösen védték az egyházat. Külső 
részletes alkotmány nem volt; — a régi, pár szóból 
álló kánonokat tisztelték. Nem voltak sok segéd sze
mélyzettel ellátott püspökeink, csak a régi superin- 
tendensek.

Nép- és középiskoláink szegényes épületekben 
voltak elhelyezve. Az államsegély még nem kisértett.

Cfyülési jegyzőkönyveinket hűségesen lemásolták. 
Nem került ki még a nyomdából az a rémsége«, senki 
által nem olvasott, vékony és vastag füzet, melynek 
neve „jegyzőkönyv.“

Népünk ragaszkodott hitéhez akkor, a midőn 
lelkészeinknél majdnem általánosan elterjedt a ra
tionali smus. De az a rationalismus nem ölte meg sem 
a lelkészeknél, sem a híveknél az egyéni kegyessé
get ; mert a rationalismus uralma alatt is a család 
fö olvasmánya volt a biblia és énekeskönyv.

A negyvenes években már a nyelvkérdés előre 
veti árnyát. A superintendensek népüket védik, a 
miért azután éles kritikának teszik ki ezen eljárásukat.

±íz unió réme is kezd kisérteni. És az unió fő- 
harezosa nyíltan be is vallja, hogy őt tisztán poli
tikai elv vezérli, a midőn az ev. és ref. egyházak 
egyesüléséért küzd.

az Absolutismus uralma alatt egyházunk ismét 
nagy érdeklődés tárgya lesz. Nagy politikai eszköz
nek használják fel egyházunkat, s e politikai szerep
lés majdnem életébe került. Egyesek és gyülekezetek 
nagy áldozatokat hoznak, hogy középiskoláinkat és 
azok függetlenségét megóvják — s néhány évtized 
múltán nevetnek a régiek elvei felett, odaadják, kí
nálják nép- és középiskoláinkat az államnak.

Beköszönt az alkotmányos korszak. Egyházunk 
teljes szabadságot élvez. És e szabadságban legsiral-

I sabb állapotba jut egyházunk. A gyűlések politikai 
areopággá lesznek. Hiú és a világdicsősége után 

) epedő lelkek megvádolják három nyelvű egyházunkat 
az extasisban lévő uralkodó közvélemény előtt.

Egy évben három püspökünk hal el. Már a kö- 
; vetkező évben egy hatalmi szóra létesül a zsinat,
( létre hozva elég vaskos törvénykönyvet és utána a 
; szabályrendeletek egész özönét. Megkezdődik a pa

ragraphs korszak mind azzal, a mi a külső para- 
graphusok után szokott következni.

Jön ismét uj korszak, a melyért, kivéve az 
egyetemes felügyelőt, a felsőbb ikerelnökségek a leg
nagyobb hévvel és buzgalommal küzdenek. Az egy
házpolitikai törvények szentesítést nyernek. A század 
utolsó öt esztendejében már ez „áldott“ intézmény 
boldogítja hazánkat, joizek nyomában járó egyházi 

• bajokkal szemben még mindég „ideiglenes utasítá
sokkal“ védekezünk, melyeket azonban szerencsére, 
talán egy két liberális papot kivéve, sehol sem tarta- 

) nak meg.
a  szekták özöne zúdul felénk. A lélekhalászat 

i megindul minden ponton. De a liberális frázisok ál- 
; mából felocsúdni nem akarunk. Felsőbb gyűléseink 

az önvédelem legelemibb eszközeit, a legenyhébb 
egyházfegyelmet is, mereven visszautasítják.

Megpróbálkoztunk a lefolyt században szegény
ségünkön önmagunk segíteni. Lelkész és tanító ár
vákat segítő egyesületek keletkeztek. A hatvanas 
évek elején alapították az egyetemes gyámegyesüle
tet. A zsinat alkotása az egyetemes nyugdíjintézet 
és közalap. Ez utóbbi nehéz terhet ró gyülekező- 
teinkre, és bármily neheze i adózik is népünk, üdvös 
intézmény lenne, ha filléreink onnan nem jutnának 
felesleges középiskolák és jogakadémiák czéljaira.

A század végén megcsendül az állami pénz a 
lelkészi fizetések kiegészítésére. De a segély lassan 
jön s bizonyára nem fogja azt eredményezni, a mit 

: sokan vártak. Egyházi autonómiánkon ismét nagy 
rést ütöttek a körültekintő politikusok. A század 
elején ez autonómia nyomott viszonyok között ten
gődött, de a század végén már csak foszlányai 
vannak.

E század elején theologiai intézeteink szegényes 
viszonyok között buzgó papságot neveltek. A lelkész 
jelöltek felkeresve a külföldet, a leghíresebb tudósok 
lábainál ültek. Ma már van egyetemes theologiai 
akadémiánk ; de azért nem mondhatjuk azt, hogy 
lelkészképzésiünk ügye ma talán magasabb fokon 
állna mint a század elején. Uj pályák nyíltak meg, 
melyek nagyobb anyagi jutalommal kecsegtetik az 
oda hajló ifjút — mig a múltban a szegény emberek 
legkiválóbb fiai lettek papokká.

Iskola ügyünk is nagyot haladt a letűnt század
ban. Daczára az államosításnak, iskoláink száma há-

elején volt. De váljon belső értékében is annyira 
i haladt-e a letűnő században ev. iskolánk, az nag
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kérdés. A felekezeti jelleg, az alsóbb és felsőbb fokon 
egyaránt, már a legtöbb helyen csak puszta czim. 
a  legsötétebb sejtelemmel lépjük át ez irányban is 
az uj század küszöbét.

Egyházunk állapota válságos. — Ez meggyőző
dése mindazoknak, kik egyházi állapotainkba mélyeb
ben betekintettek. Daczára e meggyőződésünknek, nem 
szabad csüggednüuk, hanem bíznunk kell abban, a 
ki nehéz viszonyok között soha el nem hagyta veszni 
egyházunk hajóját.

A sok szomorú jelenség között íel-fel csillámlik 
egy-egy reménysugár, s mi jobb sziliben látjuk a 
jövöt.

Az egyház ereje és jövője nem tügg emberi 
bölcsesóg és számítástól. Az isteni erő teremt, fe- 
támaszt ott is, a hol mi pusztulást látunk.

Uj reménynyel, uj szeretettel lépjük át az uj 
század küszöbét, hogy teljes kedvvel keressük az uj 
században is az odafent valókat. Nem csüggedve a 
nemes harcban, tartsunk ki a régi zászló mellett — 
a régi ág. h. ev. egyiiáz mellett. i.

A nagygeresdi egyezség.
Az idei egyetemes gyűlés úgyszólván csak 

úgy súlyomban egy oly nagyjelentőségű határoza
tot hozott, mely alaposabb tárgyalást érdemelt 
volna úgy a gyűlés előtt az egyházi lapokban, 
mint magán az egyetemes gyűlésen. Értjük azt a 
fontos határozatot, mely szerint az egész egyete
mes egyházra kötelezőnek elfogadta az u. n. nagy- 
goresdi egyezséget. Ezen határozat kimondása ugyan
is nem jelent kevesebbet, mint az uniónak ev.- 
luth. egyházunkba való részleges behozatalát. Es 
mégsem tudta ezen határozat fölötti vita a kedé
lyeket mozgásba hozni. Legalább az egyházi lapok 
tudósításai nem Írnak ilyesmiről. Egyedül csak 
haitik püspök ajánlotta, hogy az egyezséget le
szállítsák a kerületek elé. Még ő sem foglalt el 
ellene elvi álláspontot. Pedig minden igazi luth. 
lelkésznek és különösen püspöknek ezt kellett 
volna tennie, elvi álláspontot elfoglalni az uniónak 
ily ártatlannak látszó határozat alakjában egyhá
zunkba való becsempészése ellen. És pedig ezt 
annál inkább, mert ezen határozat kimondásával 
az egyetemes gyűlés túllépte hatáskörét. Ugyanis 
zsinati alkotmányunk 145. § a szerint az egyete
mes gyűlés az egy ház egyetemnek képviseleti és 
kormányzó hatósága. Azért is annak hatásköre a 150. 
§. egyik pontja szerint sem terjed kiarra, hogy ily 
horderejű határozatot hozhasson, amely egyházunk 
ágostai hitvallású evangélikus jellegét, mely szerint

csak ezen egyház hitvallásainak van érvényük és 
csak ezek szerint szabad a lelkészek és tanítók 
tanítását, hivataloskodását megítélni — megmá
sítja, hanem igenis kötelessége (a löO. §. b) pontja 
szerint) őrködni az evang. tan tisztasága  fölött. 
Kötelessége tehát arra ügyelni, hogy a mi egyhá
zunk tiszta tana épségben maradjon; nem pedig 
az, hogy ezen tan tisztasága ellen maga az egye
temes gyűlés a részleges unió behozásával merény
letet kövessen el. Azért az elnökségnek, külöoösen 
annak hozzá értő egyházi felének ezen határozat 
kimondását meg kellett volna akadályoznia.

I)e ne állítsuk csak, hogy az egyotemes gyű
lés határozata a nagygeresdi egyezségre vonatko
zólag ily nagyjelentőségű és azért is egyszersmind 
ily nagy jogtalanság, hanem bizonyítsuk is azt be. 
Ezen czélból vegyük szemügyro magát az egyez
séget, amint azt az „Ev. egyház és iskola1* f. é. 5. 
száma lenyomta. Eltekintve attól, hogy az egyez
ség egyesült anya- és leánygyülekezeteket elis
mer, amit bírálni ez alkalommal messze vezetne, 
figyelmünket legelőször és különösen a 8. §. vonja 
magára. Ennek b) pontja szerint egyesült gyüleke
zetekben (tehát, ha evangélikus — az evangélikus 
lelkész) a nyilvános úrvacsorát mindkét egyház 
híveinek külön . . . az illető hioek egyházának 
hitvallása szerint köteles kiszolgáltatni; tehát az 
ev. ref. hitvallást kővetőknek kenyérrel, az ág. 
hitv. követő evangélikusoknak pedig ostyánál. így 
köteles gyóntatni, illetve úrvacsorát kiszolgáltatni 
a betegeknek is.“ Az egyezség ezen szavai tehát 
azt követelik, hogy az ev. lelkész reformátusoknak, 
reform, módon szolgáltassa ki az úrvacsorát. De ő 
az ágost. hitvallásra tette le esküjét, ő az ágost. 
hitv. ev. egyház tana szerint köteles tanítani és 
hivatalát végezni és igy az úrvacsorát is kiszolgál
tatni. Ezen ágost. hitvallás pedig épen az úrvacso
ráról azt tanítja, quod corpus et sanguis Christi 
nere adsint et distribuantur vescentibus in coena 
domini et improbant secus docentes. A ref. egy
ház pedig máskép tanít. Ha tehát az ev. lelkész a 
ref. egyház tana szerint végezi az úrvacsorát, olyas
mit tesz, amit saját egyháza harározottan kár
hoztat, tehát saját egyháza hitvallásával és arra 
tett esküjével jön ellenkezésbe, azaz bűnt követ el.

Csak gondoljuk meg, hogyan legyen az lehet
séges, hogy egy igazán evangélikus lelkész, aki 
teljesen ev. egyházunk hitvallásainak alapján áll 
és igy tudja, meg van győződve, hogy az urvacso- 
rázók mind akár hiszik, akár nem — hogy az l r 
valósággal jelen van — valósággal élvezik az Ur 
testét és vérét, csak hogy a hivő áldására, a hitet
len pedig Ítéletére (és ez az ev. egyház tana) — 
hogy az olyanoknak adja a kenyérrel az Ur testét 
és borral az Ur vérét, kikről biztosan tudja, hogy 
iiz Ur teste és vére valóságos jelenlétét nem hi
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szik, mert mint reformátusok ezt nem hihetik. Hi- ? 
szén az nem lelkész, hanem pinczér szerepére vál-  ̂
lalkoznék, aki a vendéget kívánsága szerint szolgálja j 
ki és valóságos gúnyt űzne a legszentebbel, az Ur 
testével és vérével és a hitetlen bűnének részesévé 
válnék. Hiszen a szentség nem az övé, hanem az ) 
Űré. Avval ő nem tehet a mit akar, nem tehet hozzá 
és nem vehet el belőle semmit. Ilyen bűnnek tu - \ 
datos elkövetésére ev. lelkészt képesnék tartani, > 
valóságos sértés és ev. lelkészt, kinek lelkiismerete 
neki épen, mivel ő igazán egyháza hitvallásain és 
annak tiszta tana álláspontján áll, ily bűn elköve
tését meg nem engedi, ana kényszeríteni akarni, 
kötelezni, hogy ezt mégis tegye, ez az igazi hit- \ 
vallási hithüségnek üldözése volna olyan egyház- 
han, mely még mindig jogilag teljesen ezen hit- 
Daliások álláspontján áll. Ez a lelkiismeret olyan } 
leigázása volna, amilyet a róm. kath. középkor 
sem tud felmutatni. Luther is borzadalommal ér- | 
tesült — mint mondja — „arról, hogy egy tem- > 
plombán vagy egy oltárnál mindkét rész (t. i. re- ; 
formátusok és evangélikus) egy úrvacsorában része
süljön és az egyik rész azt higyje, hogy puszta 
kenyeret és bort nyer, a másik rész pedig nyerje $ 
Kriszsus valóságos testét és vérét.“ Azért is a luth. 
egyház mindenütt és mindenkor, ahol és amikor 
önmagához hü maradt, ellenezte az ily urvacsorai 
keverést (Abendmahlsmengerei) és csak a reform, 
egyház tartotta, ott a hol, lehetségesnek, hogy a 
különböző hit daczára is egy oltárhoz járulhatunk. 
Miért nem járulhatunk akkor a római kath. úrva
csorához ? Vagy az ev. és a ref. egyház nem ép 
úgy két egyház, mint az ev. és a róm. kath. egy
ház ? Ahol azért ezen a felekezet iránt közönyös 
urvacsorai synkrétismusnak hódolnak, tulaj dón kép 
a luth. egyház huzza a rövidebbel, az kénytelen 
magát megtagadni, mig a ref. rész csak elve sze- ) 
rint cselekszik. Vagy pedig legtöbbnyire úgy ál- J 
lanak az ily urvacsorai synkrétisták, hogy nekik 
tulajdonkép sem a luth., sem a ref. egyház tana az < 
úrvacsoráról nem kell, mert ők egyáltalában már 
nem tudnak az úrvacsorával mit kezdeni; ő nekik \ 
mindkettő túlhaladott álláspont. De ilyenek döntse
nek aztán ily fontos, a lelkész és minden hivő 
embernek annyira lelkiismeretébe vágó dologban? j 

Jellemző az egész egyezség felfogására és ( 
egyházunk igazi álláspontjának és tiszta tana isme
retére az a tény, hogy mig a 8. §. b) pontja az 
úrvacsora szentségének kiszolgáltatásánál nem 
követeli, sőt kizárja a két egyház híveinek külön ) 
külön saját lelkészük által való kiszolgálását, addig 
ugyanezen §. c) pontja szerint „a konfirmálást 
mindkét egyház növendékeivel külön saját hi főál
lású lelkészük végzi.“ Tehát a konfirmáczió (amely 
nem szentség) fontosabb mint az úrvacsora és méltó 
arra, hogy esetleg az illetékes ref. lelkész eljöjjön 
annak végzésére, de a leszentebb, az úrvacsora nem

érdemli meg, hogy ezért a ref. vagy ev. lelkész az 
egyesült gyülekezetbe fáradjon — amint az a szo
kás pld. tudtommal a szombathelyi uniált gyüleke
zetben is megvan. De a konfirmácziót egész korrekt 
római felfogással és teljesen meg elolően a rationa- 
lismusnak ezen sentimentális expectoratiókra alkal
mat adó kedven ez ünnepélye iránti előszeretetének 
— magasabbra állítják, mint az úrvacsorát és mint 
minden egyéb egyházi functiót, mert a 18. §. a) 
pontja szerint „a lelkész köteles e konfirmálás k i
vételével minden egyházi funktiót (a más vallásu- 
nál) teljesíteni.“

Azután úgy a lelkésznek (8. §. c. és d. pontja,) 
mint a tanítónak (9. §. c. pontja) „nem szabad ma
gyarázatai alkalmával a másik egyház hitelveit 
bírálni (1) vagy sérteni (!)“. „ügy a lelkész, mint 
a tanító óvakodni tartoznak, nehogy a növendék 
előtt bármelyik hitelveiről gánesolólag vagy a val
lási kegyeletet sórtőleg nyilatkozzanak.“ „A tanító 
kerülje mindazt, ami bármelyik egyházhoz tartozó 
hívek hitvallásbeli érzékenységét a legcsekélyebb 
mérvben is sérthetné“. Ez teljesen az az eljárás, 
melyet a porosz fejedelmek követtek uniói törek
véseik első kísérletei alkalmával, (melyeket köve
tett aztán végre a teljes unió) melyek elől pld. egy 
Gerhard Pál is inkább elhagyta hazáját, minthogy 
általuk korlátoztatta volna egyháza hitvallásai által 
megkötött lelkiismeretét. Tudniillik a mi egyházunk 
hitvallásai, lépten-nyomon rámutatnak arra, hogy 
ami egyházunk tana megfelel az Isten kijelentett 
szent igéjének, az ellenkező tanítás pedig nem, és 
igy sok pontban a ref. egyház tana sem. És kell-e 
ennél más bírálat ? Vagy ez is meg van tiltva, 
amit hitvallásaink követelnek, hogy tanítsuk ? Kér
dem, mogtilthatja-e nekem egyházunknak egy kor
mányzó közege, hogy én hitvallásaink tanát tanít
sam, hogy én annak szellemében végezzem hiva- 
lomat ? Nincs az a hatalom, mely erre a jog és 
törvény értelmében képes lenne, mig egyházunk 
jogilag is, még a zsolnai zsinat által elfogadott 
symbolikus könyveink, egyházi hitvallásaink állás
pontján áll, mig még evangélikus és nem uniált 
egyház. Ilyenné azonban nem teheti egy egyetemes 
gyűlési határozat, hanem legfellebb egy újabb 
zsinat.

Az egyezségnek még sok más pontjához is 
férne még egy-egyszó. De nem folytatjuk tovább. 
Csak figyelmeztetjük az illetékes köröket, hogy 
ezen egyezménynyel épen az exponált helyektől 
távoltartják az oly erőket, melyek éppen odavalók 
volnának, t. i. azokat, akik az egyházunkért iga
zán lelkesedni tudnak, mert annak tanát teljesen 
magukénak vallják. De egyszersmind kérjük -azo
kat — hátha netalán mégis csak többen volnának — 
akik velünk egyházunk hitvallásainak szilárd és 
luth. egyházunkban egyedül igazán jogosult állás
pontján állanak: indítsunk mozgalmat gyülekező
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tőinkben, esperessógi, kerületi, sőt egyetemes gyű
léseinken is és tiltakozzunk ezen az egyetemes 
gyűlés hatáskörén túleső, egyházunk hitvallásaiba 
ütköző és egyházunk hű tagjainak lelkiisrneretét 
és annak szabadságát teljesen leigázó határozat — 
a nagygeresdi egyezség ellen. Ne nyugodjunk, inig 
czélt nem érünk, inig ezen egyházunk hitvallásai
val ellenkező egyezség ellen hitvallásainkkal egye
zőt ki nem vivtunk. De egyúttal erősítsük gyüle
kezeteink lutheránus felekezeti öntudatát, neveljünk 
egyházunkhoz s annak tanához hü, öntu latos egy
háztagokat, hogy egyszor, ha hivatalos egyházunk 
ösztönét követve, jogilag is megcsinálja az uniót 
és ha e tekintetben is áldozatul esünk a porosz
kodásnak, legyenek gyülekezeteink, melyekkel az 
unióból menekülve, megmenthessük a mi hazánk
ban is a mi drága, annyira megvetett, de annál 
jobban szeretett lutheránus egyházunkat, «az Urnák 
ezen alázatos szolgálóját." Es végre mindonokfölütt 
ne feledkezzünk meg az imádságról, hogy az Ur 
maya vezesse az ő egyházát, ha mogfugyva is, de 
le nem győzve, a küzdelemből a diadalra.

Lutheránus.

A protestáns reálencyklopaedia 6. és 7. 
kötetének uj kiadása.

Ilerzogféle reálencyklopodia uj kiadásának is
mertetésében olvasóinkat eddig az ötödik kötetig 
vezettük. Következik ez alkalommal a 6. és 7. kötet, 
inelyekot egyszerre ismertetni szándékozunk.'Igazán 
nehéz dolog ezen két kötetnek gazdag tartalmából 
egyet-mást kiemelni. Mégis megkíséreljük és azt 
igyekezünk majd kiemelni belőle, ami nekünk 
olvasóinkra nézve is érdekesnek látszik vagy a hol 
az ujábbkori theologia fontosabb vitás kérdéseire 
rámutathatunk.

Mindenekelőtt érdekelnek bennünket az olyan 
czikkek, molyekben ha még oly csekély hazai 
vonatkozások is találhatók. Ilyen az, amely Jirun- 
denburgi György őrgrófról, Lajos királynak gyám
járól és nevelőjéről szól. Működésének politikai 
oldala kevésbé jöhet o helyen tekintetbe, mint 
inkább az ő szerepe a reformáczió utjának egyen - 
getésében és különösen a reformáczió ellen hozott 
határozatok végrehajtásának megakadályozásában 
hazánkban. Ezen törekvéseiben szövetségese volt 
Lajos király felesége, Mária királyné. Luther fel
lépése a wormsi birodalmi gyűlésen nagy benyomást 
gyakorolt reá és az uj szövetség olvasása, meg az

érintkezés Lutherrel mindjobban mognyertók öt az 
evangeliom számára. Az ágostai birodalmi gyűlésen 
merészen szembeszállt magával a császárral is és mi
kor az követelte, hogy a reformáczióhoz ragaszkodó 
rendek istentiszteleteikkel hagyjanak fel ésazurnapi 
körmenetben részt vegyenek, ő volt az, aki késznek 
nyilatkozott, hogy inkább fejét ütteti le, mintsem 
hogy ilyen módon isten igéjétől elpártolna. Mire a 
császár meghökkenve, azt mondta spanyolos kiej
tésével : Jőver Fórst, nit Kopp ab.u Mily kevés 
ma az ilyen prot világi nagyok száma, kik inkább 
leüttetnék fejüket, minthogy róm. kath. istentisz- 
tiszteleten részt vegyenek. Elmennek a róm kath. 
Mátyás templomba és más róm. kath. templomokba 
is kényszerítés nélkül is — oonniventiaból. — Az 
ágostai hitvallást is mindjárt második helyen a szász 
választófejedelem után irta alá. Később is Luther 
tanához híven ragaszkodott és korábban a schwa- 
baclii és sclunalkaldeni konventeken igazi lutheri 
módon ellenezte a forradalmi elvet, a császár ellen 
irányuló fegyveres ellenállás jogát.

II. Ferdinand, osztrák főherczog, majd német 
császár és magyar király nevéhez fűződik az osz
trák örökös tartományok ellenreformácziója. Külö
nösen ily vonatkozásban méltatja uralkodását Goetz 
Walter, a róla szóló czikk Írója. Magyarországi vo
natkozás azért igen kevés van e ezikkben, mert 
itt nem sikerült neki stz ellonreformáeziót keresz
tülvinni. Csak Pázmány „békés“ (mint a szerző 
mondja) akcziójának sikerült a nemesség nagy ré
szét viszahóditani. Végül megemlítjük még a két 
helvét hitvallásról szóló czikkot Müller orlangeni 
tanár tollából, aki egy református szellemben irt 
syinbolikát és a ref. egyház syrabolikus könyveit 
adta ki (1900 ) Hazai vonatkozása különösen a két 
helvét hitvallásról szóló czikknek van annyiban, 
amennyiben megemlíti, hogy a hitvallásnak 1568-iki 
előszava szerint a magyar reformátusok azt 1507 
február 24-én Debreczenbon tartott zsinatukon el
fogadták. Ezen hitvallás Müller szerint a zwingii- 
anismus és kalvinismus egységét képezi, arai ter
mészetesen csak úgy lehetséges, hogy Buliinger, a 
hitvallás szerzője „némely szigorúbb theologiai for
mulát elejtett*4 (manche schärfcro thoologische For
mel unterdrückte). A supralapsaris kérdések fesze- 
getését kerüli és a reprobatioról teljesen hallgat. 
Csakhogy a hitvallásnak éppen az a hivatása és 
abban rejlik feltétlen szükségessége és tekintélye 
is, hogy — mint az első helvét hitvallásról maga 
Müller mondja — az igazi egyházi tant az elho- 
mályositás veszélyétől, mely egyes theologusok elő
zékenysége miatt fenyegeti, megóvja.

Hogy ami ogyházunk tiszta tana reánk ma
radt és megmaradt kiméivé különböző téves evan- 
geliomellenes tanok beesuszásától, azt az istenen 
kivül egyházunk theologusainak is köszönhetjük.



Egyike azoknak, kik ezért az első sorokban küz- J 
döttek, volt F 1 a c i us, akiről egy igen jó, pár
tatlan, Flacius érdemeit hibái daczára is teljes 
mértékben méltányoló czikket irt Kaweran, bo
roszlói tanár. Flacius, az istriai Albonából szár
mazó Vlacich vagy Francovich Mátyás Witten- 
bergben Luthernél lelte meg sok belső küzdelem 
után isten szabad kegyelmében lelke békéjét. „Ön
magán tapaszta ő a sola fide evang. tanának viga
szát. Ezen tan tisztaságának és sérthetetlenségének 
védelmezésére fordította ezentúl életének egész ere- ( 
jét.w Az augsburgi és ágostai interim idején ő men
tette meg „Luther művét“ a politikusok engedé- j 
kenysége és a gyenge theologusok (köztük Me- 
lanchtonnak is) közvetitő formuláival szemben. 
Az adiaphoronok dolgában Flaciusnak maradt igoza, j 
midőn azt vitatta: nihil est adiaphoron in casu \ 
confessionis et scandali. így pld. ami egyházunk < 
az urvacsorai ostya vagy kenyér használata tekin- 5 
tétében nem foglal el törvényes álláspontot. Egy
házunk tana szerint mindegy, akár kovászos, akár 
kovásztalan kenyeret használt is Krisztus, akár 
megtörte azt, vagy nem az úrvacsora rendelése al- ; 
kalmával; az a kérdés, hogy mi milyen módot kö- j 
vessünk, (ostyát vagy kenyeret használjunk-e) nem 
ilyen törvényes szempontok szerint, hanem a tör
téneti fejlődés állása szerint döntendő el. Mivel a 
reformáczió idején ostyát használtak, ami egyhá
zunk is megtartotta azt. De használhatott volna 
kenyeret is. E szerint az úrvacsorának ostya vagy 
kenyér kiosztása által való kiszolgáltatása adiapho
ron, közömbös dolog. De mihelyt in casu confessio
nis tekintjük a kérdést, azaz mihelyt tekintetbe 
vesszük, hogy a reform, egyház a kenyér haszná 
latát felekezetűk ismertető jelévé tette, a kenyér 
vagy ostya használata megszűnik közömbösnek 
(adiaphoron) lenni. És ha lutheránus lelkész, ki a 
meg nem másított ágostai hitvallásra tette le az 
esküt, amely az úrvacsora dolgában máskép (mint 
az ág. hitvallás) tanítókkal szemben (secus docen
tes) egyházi s különösen úrvacsorái közösséget nem 
vállal (improbant) mégis kenyér használatával is \ 
szolgáltatja ki az úrvacsorát, akkor az esküjével 
ellenkezőt mivel — bűnt követ el. Ezen az adiapho- \ 
ronokra vonatkozó kérdés dolgában Melanchton 
később beismerte, hogy tévedett (fateor hac in re 
a me peccatum esse). Megvédelmezte Flacius a \ 
szabad kegyelemről szóló tiszta egyházi tanunkat 
Majornak azon téves tanával szemben, hogy „a jó 
cselekedetek az üdvösségre szükségesek“, valamint i 
Meniusnak is hasonló tévedésével szemben, mely 
szerint a jó cselekedetek legalább arra szükségesek, j 
hogy az üdvösségben megmaradhassunk. De azért > 
Flacius nem esett a másik szélsőségbe, mint Jims- \ 
dorf, ki azt tanította, hogy a jó cselekedetek az 
üdvre ártalmasak. A két első tévedés bizonyára 
még ma is talál köztünk sok akár tudatos, akár >

nem tudatos követőre, mert sokan nem bíznak ab 
ban, hogy Isten hegyelme igazán képes volna az 
ember erkölcsi ujjáteremtésóre is. Mások meg a 
szektás vagy angolos szellem befolyása alatt álla
nak és azért nem értik meg, hogyan lehet még 
ezen legfinomabb ro man is muss a 1 szemben is egy
házunk tiszta 'tanát az isten ingyen kegyelméről 
óvni és védeni. Ugyanezen érdek vezette Flaciust 
akkor is, mikor Osiander téves tanával szemben 
megvédelmezte egyházunk tanát a inegigazolásról 
mintKrisztus érdemének beszámitásárólés Schwenck- 
feld mysticismusával szemben az isten igéjéről 
szóló tiszta egyházi tant. Hogy önző érdek nem 
vezette Flaciust, hanem csak az egyházi tan tisz
taságáért való lelkesedés, meglátszik pld. abból 
is, hogy ő azon pénzbeli ajándékokat és fényes
állásokat, melyeket neki azért, hogy Osiander párt
jára álljon, felajánlottak, habozás nélkül elutasí
totta és addigi wittenbergi ellenfelei pártjára ál
lott. És mikor Strigel fellépett az ő synergis- 
musával, akkor megint Flacius állott ki a síkra 
a sola gratia védelmére. Flacius tragikuma volt, 
hogy a bűn tanában a sola gratia dicsőségé
nek emelésére — mint Calvin a praedestinatióval 
— ő is téves utakra került, midőn azt tanította, 
hogy a bűn az ember substantiájához tartozik. 
Kawerau szerint ellenfelei félreértésekkel, sőt túl 
zásokkal is csak nagyobbnak tüntették fel téve
dését. És minél inkább rágalmazták, annál maka- 
csabbul ragaszkodott nézetéhez. Flacius, a kit már 
azelőtt is sokan gyűlöltek, most kénytelen volt 
helyről-helyre bujdosni, inig végre 55 éves korá
ban annyi sok küzdelem után a béke honába köl
tözött.

Flacius nevéhez fűződik a magdeburgi cen- 
turiák nevű nagy egyháztörténeti műnek megte
remtése is. Kawerau nem habozik öt kora legtu- 
dósabb theologusának nevezni. Tudományos érde
mei, fáradhatlan munkakedve, a tiszta tan meg
védésében való buzgósága bámulatraméltók. De 
azok mellett kérlolhetlen Ítélkező természete, mely 
még az ellenfél személyét sem kíméli, harcziassága 
és csökönyössége sem hallgathatók el. Melanchton 
úgy panaszkodik rá, hogy verum aluimus in sinu 
serpentem. Sokan haszonleséssel rágalmazták,mintha 
abból származnának állásfoglalásai a téves néze
tekkel szemben. Melanchton ezen időben panasz
kodhatott a rabies theologorum miatt. De egyrészt, 
nem igaz, hogy Flaciust önérdek vezette volna, 
másrészt meg meggondolandó, hogy az ő vitáiban 
a lelki üdvről, tehát a legfőbb életkérdésekről, an
nak — amit ő önmagán a legnagyobb igazságnak 
tapasztalt — a so'a fide, sola gratia tisztaságának 
megóvásáról volt szó. Csökönyösségnek látszó ra
gaszkodása ahhoz, hogy az ellenfél (Melanchton 
is) ismerje be tévedését, meg onnan származik, 
hogy ő azt akarta, ut clare ac sincere erroresltol-
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lantur ex ecclesia, ó  elvileg a tévedések ellen 
küzdött — az egyház érekében. Be kell látni 
quanta res errores in ecclessia parsisse. Azért kell 
a tévedéseket diss orte ac clare tollere. Buzgósága 
tehát az isteni igazság dicsőségének elhomályositá- 
sa ellen való megóvására és minden Opportunis
mus és diplomatikai gyengeségekkel szemben való 
megvédésére irányult. Tersze, a hol az egyháznak 
az igazság, a tiszta tan vallásában álló belső égi/' 
sége iránt nincsen érzék, ahol a hitben való egy
ség nélkül a pusztán külső szervezeti egységet is 
elegendőnek tartják egyház alakítására, a hol a 
tiszta egyházi tan fontosságát az egyházi életre el 
nem ismérik, ott Flacius működésének igazságos 
méltatását hiába keressük. Innen van, hogy már 
az ő korában a philippisták szemében és később 
hosszú ideig Twesten és különösen Preger igaz
ságos méltatásáig egyike volt a leggyülöltebb 
theologusoknak, aki mindenkor minden theologiai 
felületességnek és liberalismusnak, hitvallási jel- 
lemtelenrégnek, sentimentalismusnak ós általán a 
lutherania mindennemű ellenségeinek valóságos 
botrányköve volt. Kawerau itéletévol, melyet Fla- 
ciusnak az interim ellen való küzdelmére vonat
kozólag hoz, befejezzük ezen czikk ismertetését 
„es muss klar bezeugt werden, dass die Flacianer 
einen hochnötigen, gerechten Kampf geführt haben.“ 

Ami lutheránus egyházunk történetében igen 
fontos szerepet játszott Gerhard János hires theo
logus. Az ő működése, a czikk Írója szerint a lu
theránus orthodoxia tetőpontját képezi. Az ö nagy 
kegyessége, szerénysége, istenbizalma megczáfolja 
azt a közkeletű szójárást, mely szerint a luth. or
thodoxia élettelen és elcsontosodott lett volna. Aki 
ezen nézetben el van fogúivá, csak olvassa el Ger
hard med tationes sacrae ez. asketikus könyvét. 
Vagy ismerkedjék meg Gerhardt Pál, a leghire 
sebb egyházi énekköltővel. Pedig Gerhardt Pál még 
később élt — a lutheránus orthodoxia korában. 
Es Gerhardt egészen a miénk, akire büszkék le
hetünk. Oly lutheránus volt, hogy inkább elhagyta 
Berlint, ahol tőle a választó fejedelom olyat kí
vánt, amiben ő a luth. vallás szabadságának meg
sértését látta. Es mégis ezen szigorúan lutheránus 
Gerhardt irta egyházunk legszebb, legbensőbb, 
legkegyesebb egyházi énekeit. Azért lehetetlen, 
hogy a lut. orthodoxiában nem lett volna élet. Ger
hardt mellett említendő Herman Miklós egyházi 
énekköltő, kinek életét ós müveit Loesche bécsi 
tanár ismerteti, és Gellert, kiről Bertheau irt egy 
czikket. Azonkívül felemlítjük még azon ezikkeket, 
melyek Hafenreffer lutheránus theologusról Hcr- 
berger Valentinius, hires luth. prédikátorról ós Ha- 
bermannról egy hires, még ma is sokat használt 
kis imádságos könyv szerzőjéről szólnak.

A Pietismus egyik legtisztoletreméltóbb alakja 
volt kétségkívül Francko, a hallei árvaház és vele

kapcsolatos egyéb intézmények hires alapitója* 
Róla Förster néhai hallói tanár irt egy czikket. 
Valamivel későbbi időbe, a felvilágosodás korába 
vezet bennünket azon czikk, mely a hires hamburgi 
lelkészről Ooeze János Menyhértről, Lessing hires 
ellenfeléről szól. Középiskoláinkban Lessing irodalmi 
működésének jellemzésével kapcsolatban bizonyára 
esik itt-ott egy-egy szó Goeze felől is és bizony 
alighanem úgy Ítélnek fölötte, mint Lessing idején. 
Pedig a mi korunk, moly már higgadtabban tudja 
a köztük folytatott viták aktáit megítélni, mind
inkább Goezenck is kezd igazságot szolgáltatni. 
Igen örülünk, hogy az igazságszolgáltatás ezen ten- 
dencziája Bertheau czikkében is nyilvánul. A múlt 
század valamennyi theologus ű közt ő neki kellett 
a legtöbb gúnyt eltűrnie, mivel az uralkodó szel
lemnek, a felvilágosodásnak nem akart meghódolni.

Alszenteskedő képmutatónak, ostobi papnak 
pápának inquisitornak csúfolták azért — mert az 
egyház tanáért síkra szállt. A felvilágosodás emberei 
nem tudták felfogni — akár csak a mi pozsonyi 
akadémiánk egyes tanárai még akkor, mikor őket 
hallgathattam, hogy valaki becsületes meggyőző
déssel és tiszteletreméltó okokkal az ő bölcsessé
güktől eltérő, az egyházi tannal egyező álláspontra 
helyezkedhossék. Azért nem tudják Goeze eljárását 
tiszta indokból magyarázni. Ilyen a liberalis fel
világosodás tolerantiája és szabadságszeretete! Ber
theau azt mondja, hogy ma már mindinkább elis
merik, hogy Goezet a rágalom ós rosszakarat (Boss- 
heit) fegyvereivel bántalmazták. Szerinte alapos 
képzettségű theologus volt, aki legtöbb ellenfele 
fölött állott és a philosophiában, meg a szépiroda
lomban is jártas volt. Hogy Basedownak a vallásos ne
velésre vonatkozó elveit megtámadta, azt ma senki 
sem helytelenítheti többé. Semlerrel szemben is 
igaza volt Bertheau szerint. Lessinggel szemben is 
neki volt igaza, mikor a történeti eseményeknek 
jelentőségét hitünkre hangsúlyozta. Bertheau sze
rint Lessingnek megbocsáthatatlan hibája az. hogy 
Goezét a szellemi korlátoltság és a tudomány- 
ellenesség typusává tette. Goozenek lelkiismerete 
dolga volt, amiért síkra szállt, mig Lessing ellen
felét csak ugratta.

IRODALOM.
Apologia, azaz az ágostai hitvallás védelme, irta 

Melanckton Fülöp. Az eredeti latinból magyarra for
dította Mayer Endre, eperjesi theol. tanár. Budapest, 
1300. 428 lap. A Luthertársaság könyvkiadó hivatala.
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A Luther-társaság XXXIV. kiadványa. Ara 3 kor. 
A Luther-társaság nagyon üdvös munkát végzett, 
a midőn gondoskodott az , apologia“, ezen nevezetes 
hitvallási iratunk, leforditásáról. Az ilyen müvek ol
vasását fel lehetne venni középiskoláink felsőbb osz
tályainak vallástani tanrendébe, a mint ezt már Né
metországban régebben meghonositották.

Aforditásról igen;elismerőlegszólhatunk, különösen 
azon szerény hangról, amelyen előszavában megszólal, a  
mü bevezetésében is szigorúan a tárgynál marad, s 
nem hoz össze oda nem tartozó tücsköt bogarat. Né
zetünk szerint a sok és hosszabb magyarázás felesle
ges, és helyesen jártak el a birálók, a midőn azt el- 
hagyandónak vélték.

A forditó szerint rendelkezésére bocsátották, igaz 
már elég későn, a concordiának a soproni könyvtár
ban őrzött régi magyar forditását. a  felhasznált iro
dalomban ió lett volna felsorolni Leska kitűnő for
ditását — hiszen azért nem érte volna a szerzőt tisz
tességes emberek előtt a hazafiatlanság vádja. Az ösz- 
szes symbolikus könyvek tót fordítása már megjelent 
két óv előtt — s az egész nagy müvet az arányosi- 
tási diadalok alatt esperesi tisztétől megfosztott Leska 
J., brezovai lelkész, eszközölte, ki azon sok munkát 
igénylő műért ‘200 írt tiszteletdijban részesült — te
hát ivenkint 4 frt.

a  fordítás sikerültnek mondható, pedig az ily mü 
lefordítása nem könnyű dolog. Mayer tanár e fordí
tásával szép és nemes munkát végzett. Az evangéli
kus magyar közönség kedves karácsonyi ajándékot 
nyert, bár olvasnák és hűségesen lapozgatnák minél 
többen.

a  mü külső kiállítása igen csinos. i.

— Kiss Áron. Közönséges óvfordulati és alkalmi 
beszédek. Budapest, kiadja Kókai Lajos I9ül. 190. 1. 
Ara 2 kor. 50 fillér.

Az ősz ref. püspök beszédeit tartalmazza e kö
tet. melyet a püspök fia rendez sajtó alá. 60 óv alatt 
elmondott eredeti beszédjei látnak napvilágot. E be
széd tág bepillantást enged a ref. egyház hitéletébe 
az utolsó 50 óv alatt.

A meggyőződés meleg hangja szól e beszédek
ből. Az imák sok helyen igen szépek. De nézetünk 
szerint nem nyer azokban elég erős kifejezést a ke
resztyén centrális tan, s nem domborodik ki eléggé 
a hit által való igazolás tana.

A legszebb beszéd az egész gyűjteményben az 
első beszéd, az ősz püspök itjukori beszéde.

A kegyelet hozta e beszédeket nyilvánosságra, 
s azt mindenkor tiszteljük, habár beszédirodalmunk 
különös gazdagítását általa nem reméljük. Nézetünk 
szerint a nagy pródikáczió irodalomban csak klasszi
kus tartalmú beszédek kinyomatásának van értelme, 
mert a középszerűségből van már soknál is több. 
Különben az elmondott és leirt beszéd között óriási a

külömbség. Sokszor a legnagyobb épüléssel hallgatott 
beszéd nyomtatásban alig élvezhető.

— I. F iad: China in Wort und Bild. Mit’vielen 
Bildern. Basel, Verlag der Missionsbuchhandlung 
1901. 144 lap.

Chinában hosszabb ideig tartózkodó missonárius 
mutatja be nekünk rövid rajzokban a chinai életet. 
Leírása annyiban értékes, mert látni, hogy nem el
fogult szemmel nézi az idegen embereket és szo
kásokat.

Most, a midőn e szerencsétlen ország és nép oly 
nagy megpróbáltatásnak és átalakulásnak van kitéve, 
különös érdekkel bir a müvacske olvasása. China a 
rationalismus hazája. Sehol sem becsülik oly nagyra 
a tanulást és diplomát mint épen ott — de épen a 
külső formai kellékek nagyrabecsülése okozta a sivár 
belsőt — a theoria egyeduralma szülte a gyakorlat 
ferdeségeit.

Fiad kivonatokat közöl a chinai lapokból. így 
következő czikkecskók jelentek meg: Febr. 2. 
legjobb évszak a tavasz. Nincs ilyenkor se ~ meleg,

' sem hideg; a virágok nyílnak, a fák virágzanak. Min
denkinek felkellene használni ezen időszakot arra,
hogy hivatásában valami jó munkát végezzen.“ _
Febr. 8. „a  pénz kölcsönzők saját érdekükben figyel- 
meztetetnek, nehogy az ég büntetését magukra von
ják, nagy kamatra nejadjanak pénzt. Ha valaki pénzt 
kölcsönöz, azt szükségből teszi, már pedig nem szép 
dolog valakinek szorult helyzetét kihasználni. Havon
ként egy százalék elég — többet követelni utálatos 
eljárás.“ — Minő kivonatokat csinálhatnának a chi- 

 ̂ naiak az európai elzsidósodott sajtóból ?!
— „Evangelische Glocken“ czimü egyházi Jap 

megalapitatója és szerkesztője Hollerung Károly, a 
pozsonymegyei esperessóg esperese, uj évtől leteszi a 
tollat, és átadja a szerkesztőség vezetését Löw Fü- 
lőp locsmándi lelkésznek.

„Cirkevné Listy“ újévtől kezdve Janoika György 
szerkesztése alatt külön tudományos theologiai mel
léklettel fog megjelenni, melynek fő munkatársai: Dr. 
Skalsky G. bécsi és Dr. Kvacala J. dorpati theolo
giai tanárok.

se

K Ü L M I S S I Ó
— China. A róm. kath. misszió fellépéséről és 

modoráról igen érdekes czikket közöl a Baselben meg
jelenő „Evangelisches Missions-Magazin“ czimü lap. 
Ez sok tekintetben igen tanuságos; mert rá ismerünk 
Kómára Chinában is. Ha azon dolgokat halljuk, meg
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értjük ft boxermozgalom indító okait is. A nevezett 
lap azt mondja:

,, Gyakran a külső látványosság, prooessiók és a 
missionáriusok követelő fellépése által a chinaiakat 
falizgatják. Keresztyén chinaiakat elvernek, épülete
ket rongálnak a pogányok. Erre panaszt emel a mis- 
aionárius a franczia követségnél, a minek azután az 
a következménye, hogy a követség a chinai államtól 
óriási összegű kárpótlást követel. Hogy minő e kár
pótlás, kitűnik a kővetkező esetből. Yünanban a 
lázadók több hétig fogva tartottak egy katholikus 
missionáriust — a miért azután a chinai kormánytól 
1 és i/a millió frank kárpótlást követeltek és meg 
azt is kapták.

Simon nevű lranczia iró 1894-ben a 7-ik kia
dást ért müvében azt mondja honfitársairól, a róin. 
kath. misszionáriusokról, hogy magán érintkezéseik
ben az európaiakkal, különösen a francziákkal na
gyon szeretetreméltók tudnak lenni, de a chinaiakkal 
és különösen a chinai hatóságokkal szemben a szem
telenségig követelődzők.

Az 1870-ben Tientsinben lefolyt mészárlás az 
által lett előidézve, hogy kath. missionáriusok a szü
lőknek nem akarták visszaadni gyermekeiket, melyeket 
azok a Hwangho folyó áradásakor az árvaházba vit
tek. a missionáriusok megtagadták a gyermekek ki
adását, mivel azokat megkeresztelték, * az által a 
róm. kath. egyház tulajdonává tették. Elvitték messze 
vidékre a gyermekeket — és ez a gyemiekrablás bö- 
szitette fel a chinaiakat.

Nagy visszaélés a chinai kath. missionál az is, 
hogy sokszor védelmébe veszi a legnagyobb gonosz
tevőket is. A hatóságilag üldözött chinai gonosztevő 
a kath. missió házba menekül, ott kijelenti, hogy ke
resztyénné akar lenni s kéri, hogy kereszteljék meg. 
a  misszionárius a keresztyén katechumenok sorába 
felveszi öt, s a franczia kath. missionáriusok nézete 
szerint az ilyen ember megszűnt chinai alattvaló lenni 
és a franczia követség védelme alatt áll. Ha a chi
nai hatóságnak sikerül mégis az ily gonosztevőt el
fogni, akkor a missionáriusok panaszt emelnek a 
franczia követségnél, hogy a keresztyéneket üldözik, 
aminek a következménye nagy összegű kártérítés ki
zsarolása a chinai kormánynál.

Hatalom, fény és külső tiszteletet követel a 
róm. kath. misszió Chinában, épen úgy mint az egész 
világon. Ügyes politikával ki tudja vivni maga ré
szére a világi hatalom védelmét. Simon a franczia 
chinai követség tagja volt és úgy mint szemtanú be
széli el az eseményeket. Szavaiban nincs okunk ké
telkedni, mert hiszen azon jelentésekkel egyeznek az 
evangélikus missionáriusok jelentései is — és Róma 
követelő, világi hatalom után törekvömodorát, eléggé 
ismerjük mi is.

B E L M I S S I Ó
— A dán belmixsiói egyesület (Kirkelig Fore- 

ning for den indre Mission i Danmark) őszi össze
jövetelét Helsingörben tartotta november 20—22-éig. 
Az első nap istentisztelet tartatott, melyen az egye
sület elnöke Beck V. prédikált apóst. csel. 16, 12—40 
alapján. Este n városháza tanácstermében vallásos 
estély volt. Másnap úrvacsorához járultak az egyleti 
tagok, mely alkalommal Beck Vilmos tartotta a gyó- 
nási beszédet Üdvüritőnk azon szavai alapján: üd- 
vösebb adni, mint venni Másnap lelkészi értekezlet
nek kellett volna lennie, de mivel kevés lelkész je
lent meg, az egylet elnöke az összes egyleti tagok 
előtt felolvasást tartott az egyetemes keresztyén anya- 
szentegyházról és a szentek egyességéröl. Harmad
napon elintézték az egylet folyó ügyeit s elhatároz
ták, hogy’ az egylet egyes müveit leforditt ltja islaodi 
nyelvre, miután újabban íslaudbau is vannak buzgó 
barátjai a belmissiói iránynak.

Bámulatos a nagy adakozási kedv a dán bel- 
mizsiói irány embereinél Alig jelenik meg heti lapjuk 
anélkül, hogy nagyobb adományokról — és a mi leg 
szebb, névtelen adományokról, ne hozna jelentést.

KÜLFÖLD
— China. A Chinai „Szent tanítások“ erős 

fegyvert adnak a keresztyén ellenes agitáczió kezébe, 
miután a későbben u keresztyének ellen irányuló 
pamphletek és brozsürek szerkesztői és olvasói elei
től fogva arról vannak meggyőződve, hogy am i (lásd 
lösz.) két császárvégrcndelctc értelmében cseleksze
nek s országuk, meg népük javáról gondoskodnak.

A keiesztyónellenos irodalom tulajdonképeni 
veteményes kertje Posdnejew szerint Hu-nan tarto
mány. Innét indul ki a sok rüpirat, karrikatura 
és különböző terjedelmű irat, mely azután az egész 
tágas birodalomban elterjed. Miután az a rendelte 
tésük, hogy lehetőleg sokak Ízlésének feleljenek 
meg. a legkülönfélébb stilus ja i is szerkesztőinek : 
a tudósok és tmezairók stilus ijan, kötött és kötet 
len beszédben, illusztráoziokaai v. njlkü.ök: de tar
talmuk mindig a legszenteolme . lázitó káromlása 
és csu Itató tele. A legnéps/.erübb röpiratok azután 
Chinának sok helyén utána nyomattatnak és ter
jesztetnek el; még a deli mongol tartományokban 
is találkozott l \  tanár a keresztyénollenes irodalom 
termékeivel. — Eme rophatok szerkesztésével és 
elterjesztésével részint egyesek foglalkoznak, ré
szint társaságok, kik külön ágensokét fogadnak, 
hogy az iratokat szétosszák a nép között vagy az
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utczai kerítésekre ragasszák. Az ebből szármaóz 
költségeket önkéntes adományokból fedezik azok 
részéről, kik az ügy iránt érdeklődnek, ilyenek ne
vezetesen hivatalnokok s különösen a középosztályu 
kereskedők.

Eme keresztyén és idegenellenes irodalom 
tartalmának jellemzésére egynéhány példa elegendő. 
Krisztust gyakran álló vagy felfeszitett vadkan 
képében ábrázolják A mi ..Isten“ képzetünk szá
mára a ehinai t. i. „Tien-tschu“ nevet használ, a 
mely névvel Krisztus Urunkat is jelzi. A ropha
tok ban azonban a „tschu“(-ur) hieroglyplia más 
hieroglyphával pótoltatik, a mely ugyancsak úgy 
ejletik ki, de „disznót“ jelent, Krisztus Urunkat 
„az égi disznónak“ nevezik. — Az európaiak gyak
ran bakoknak ábrázoltainak. A nép t i. „Jang- 
shennek“ (a tengeren túl lakók) nevezi a külföl
dieket és azidegenellenes iratokban a „jang ( tenger) 
hieroglypha helyébe a vele egyhangzásu „janga 
(bak) hieroglyfját teszik s igy az európaiknak 
mint külföldieknek neve : „bakok,“ mint keresz
tyéneknek : „disznók,“ vagy „Lu-mao“ azaz „zöld 
kalaposok,“ a miChinában nagy gyalázat; sokszor 
a külföldiekre, a keresztyénségre és a keresztelt 
chinaiakra vonatkozó iratok zöld színben is nyo 
mattatnak. Emellett a legképtelenebb dolgokkal 
vádolják a keresztyéneket; pl. egy Hu nanból szár
mazó iratban ez á ll : „Az ördögfajzat (az európaiak) 
valamily fekete büvszernek birtokában van, a mely
nek segítségével egyebek között a chinaiak szemét 
szúrja ki és agyvelőjüket kiveszi. Ezeket azután 
eladják az ördögkereskedőknek s részint a fény
képészetnél chémiai czélokra fordittatnak, részint 
ólommal vegyittetnek, hogy belőle ezüstöt nyerje
nek. Az európaiak szemeit nem használhatják e 
czélra, azért földieiknek nem is szúrják ki a szemü
ket. Minden a keresztyénséghez áttért ehinai ismeri 
az ezüst készítés eme módját“.

a. ehinai kormány mindezen dolgokat igen jól 
tudja, A Jangtse-kiang völgyében előfordult zava- 
rokról való jelentésben a Tsung-li-Jarnen minisz
terei nyíltan f imondották, hogy : „a zavarok leg
közvetlenebb oka az anonym rophatok ; felfüggesz
tik őket a városok falaira, hogy a népet fölizgas
sák és kényelmes ürügyet találjanak a lázadásra.“ 
A mandarinok a maguk részéről semmit sem cse
rkesznek ellene ; gyakran még maguk az iratok 
szerkesztői. 1891-ben Hankonban az európaiak kí
vánságára több proletárt fogtak el, midőn keresz
tyén ellenes iratokat osztottak szét, de midőn a bí
róság megtudta, hogy Hu-nan tartomány főnöke 
maga azok szerkesztője s kiadója, szabadon bocsáj- 
tották. Posdnejew tanár ezen szavakkal fejezi be eme 
ehinai irodalomról való fejtegetéseit: „Kétségtelen, 
hogy mindenki, ki tudósításomat olvassa, velem 
együtt azon meggyőződésre jutt, hogy Isten és az 
emberek eme gyalázásának véget kell vetni. Azért

Sszükséges, hogy az európaiak elfelejtsenek minden 
nemzeti, állami és vallásos ellentéteket és az egy 
Ur Krisztus nevében szövetkezve, egyesült erőkkel 
követeljék a ehinai kormánytól ezen fajta irodalom 
teljes elpusztítását. A fent nevezett lap ehhez még 
a következő kérdést teszi: Vajon nem-e sokkal 
inkább megszívlelendő most ezen intelem, miután 

< a ehinai hatóságoktól elhintett mag ezen évben 
oly szomorú gyümölcseket hozott!“ Mi meg hozzá
tesszük, hogy az európai népek és kormányok po
gánysága, sajnos nem fogja a szükséges egyesség 
létesülését megengedni!

— Az „Evaug. Bund.“ szászországi fiókegylete 
szept. hó végén tartotta Aunabergben ezidei évi 
gyűlését, melyen egyebek között Stein , cseh-egeri 
német újságíró tartott előadást az ausztriai evang.

) mozgalomró'. Saját tapasztalásból adta elő, hogy 
; az evangyéliom mikép csinált istentelen emberek
ig bői hívőket. Hangsúlyozta, hogy bár lassan terjed 

a mozgalom, még sem múló tünet az, a mint a 
kormány most még gondolja. Érdekes adatokkal 
illusztrálja azon jellemtelenséget, melyre a róm. 

( egyház nevelte az osztrák népet. A népgyüléseken 
ezerszavu „nem et“ lehet hallani azon kérdésre 
vajon igazán katholikusok-e a jelenlevők, járnak-e 
a gyónáshoz, vajon egyházuknak ezen vagy azon 

( hittételét elfogadják-e, de a kitéréshez alig egy 
néhánynak van bátorsága. Nagy reményeket fűz 

: az előadó a nem socziáldemokrata munkáskörökhöz.
: Az egyesület a múlt évben 10 ezer márkát küldött 
 ̂ Ausztriába. —

— A skót szabad egyház havi lapja szerint az 
I angol állami egyházban, melyhez az arisztokratia

és a magasabb társadalmi körök legnagyobb része 
tartozik, jelenleg’ 1.920,140. úrvacsorára feljogo
sított tag van, templomaiban van közel 7 millió 
ülőhely és gyermekistentiszteieteiben 2.410,209 ta
nuló ; ezzel szemben a dissenterek (methodisták, 
baptisták, presbyterianusok stb ) L.911,921 az ur-

■ vacsorára feljogositott tagot számlálnak, közel 8 
millió ülőhelyet templomaikban és 3.350,224 ta
nulót a gyermekistentiszteletekben. Egész Nagy- 
brittániában, Amerikában és a missziói mezőkön 
az anglikán egyháznak van 3.286,573 felnőtt tagja, 
mig a diszentereknek 21.523,749.

— Bourgesban vagy J —8 száz franczia kath. 
pap gyülésezett, különösen arról tanácskozván, minő 
álláspontot foglaljon el a kath. pap a jelenkor tudo
mányos törekvéseivel, eszméivel és a szociális moz
galommal szemben. A szabadelvű többség erősen 
hangsúlyozta az előbbiekkel való kibékülést, illetve 
azok elsajátítását és az utóbbiban való tevékeny 
részvételt. Az egyik előadó a következő jellemző 
kijelentést tette : „Valamely egyházkerület klérusa

I családot képez, melynek atyja a püspök. Nem rab-
■ szolgák vagyunk, hanem gyermekek, de gyerme- 
> kék, kik már nagykorúak. Ha zsinóron akarnak
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vezetni, igy méltóságunkat vetik meg és ellenke
zésbe jutnak ama bizalommal, molyét belénk he
lyeztek, a midőn oly hivatalt ruháztak reánk, a 
mely oly nehéz és nagy felelősséggel jár.“ így 
beszél egy római katholikus pap, de mi evangéliku
sok is úgy cselekedjünk !

— Az Általános Lutheránus konfereiicziát
a jövő évben szeptember elején akarják megtartani 
és pedig a svéd egyetemi városban, Lund ban. Schein, 
svéd püspök már régen fejezte ki azon óhaját, hogy 
valamikor az északi országokban is gyülésezzék a 
konferenczia, ezidén pedig direkt meghívással lépett 
fel, jöjjön Lundba, kifejtvén, mily szépen lehetne azt 
keresztül vinni. Sem a távolság, sem a költség nem 
oly jelentékeny, mintán Kopenhágából P/gdra alatt göz- 
üajónésvasúton elleuet érniLundot. A nyelv se okozna 
túlságos nehézségeket, mivel minden miveit svéd em
ber ért valamit németül. Büttner, hannoveri lelkész, 
Bard, schwerini fflkonzisztoriális tanácsos, Walther, 
rostocki tlieol. tanár s mások uz indítványt melegen 
és határozottan pártolták. Hogyha a Németbiroda
lomban, mondták, néha úgy látszik, mintha a lutheri 
egyháznak már nem volna joga a sajátos és önálló 
létezésre, és mintha már-már fölszivatnék az „evan
gélikus“ egyháztól, úgy csak kívánatos lenne, hogy 
egyszer ökumenikus nagyságában is mutatkozzék 
nyíltan és határozottan, s hogy a néinetbirod ilmi 
lutheránusok más országokbeli hitsoisósaikkal szoro
sabban egyesüljenek. A konferenczia egyetlen tagja 
sem szólt az indítvány ellen, melyet azért egyhan
gúlag el is fogadtak. A tanácskozás mindkét napján, 
eltérve az eddigi szokástól, két-kót tárgy telett fognak 
értekezni, melyet rövid, 30 perczet át nem. lépő 
referúdák vezetnek be német és svéd nyelven, inig a 
tételek mindkét nyelven nyomtatásban adatnak a 
résztvevők kezébe. Az első napon a következő thémák 
lógnak tárgyaltatni: 1. az egyes keresztyénnek hit
vallói hivatása és a lelkészi hivatal; itt az evatigelizáczió 
és a közösség ápolására irányuló törekvések fognak 
érintetni. 2. A nép intellektuális életének elkeresztyó- 
nitelenitése és ennek ellenszerei. A második napon : 
1. A bűnök mindennapi bocsánata; 2. Hogyan fe
jezhető ki a lutheri egyház egysége jobban, mind ed- 
digeló ? A  konferenczia megkezdésekor és befejezése
kor istenitisztelet tartatik, az egyik svéd, a másik 
német prédikáozióval. A szónokok s a referensek csak 
későbben fognak megueveztetni. Vajha magyarhoni 
lutheránus egyházunkból is venne valaki részt eme 
konferencziában !

J1 protestánsok száma Elszáz-Lothringiában 
1870—1895 hatvan szerrel szaporodott. 1Az 1899/1900. 
tanévben érettségi vizsgát tett tanulók száma 186, 
köztük 75 róm. katholikus, 95 protestáns és 13 zsidó ; 
a strassburgi theologiai fakultásra ment közülök 17 
katholikus és 10 protestáns.

Hollandiában a protestánsok száma az utolsó 
60 év alatt 1 millió 200 ezerrel, tehát 80 százalékkal 
emelkedett; a római katholikusok csak 680 ezerrel 
szaporodtak, azaz 68 százalékkal ; az utóbbiak a la
kosság összes számának 2/&*órol már 10 óv előtt V3-ára 
sülyedtek le.

A „Ttheiniscb — westphälische Vereinigung 
der treunde des kirchlichen fíekenntnissesa f é. 
október 24-én Güterslohban tartott fögyiilésén, Pren- 
zel, moersi tanár a középiskolai vallásoktatások
ról tartott előadást, melyben a következő irányzó 
tételeket fejtette ki bővebben : 1. német evan
gélikus népnek széles körei panaszkodnak épen 
a miveit rétegeknek vallás-erkölcsi állapota miatt 
és ennek hanyatlása egyik föokát a középis
kolai vnllástanitás elégtelenségében vagy éppen a 
tanulókat károsan befolyásoló voltában látják. 2. Ezen 
Ítélet »^ ’es sajnálatos tapasztalatokat igazságtalanul 
általánosít és nem ismeri el am* határozott és szent 
komolyságot, a melylyel az evang. vallásoktatók igen 
nagy része teljesiti hivatalát, a mennyiben tudomány 
és gyakorlat tekintetében és egyházi tekintélyek ki- 
gásolhatlan bizonyítványai alapján is arra igeni- 
képeseknek mutatják magukat. 3- Azonban a vallás- 
oktatás elé nehézségek gördülnek, a melyek elhárí
tására egyrn iga a hitoktató csak azon ritka esetekben 
képes, ha kinételes tehetsége van. Az iskola szellemé
nek egészben való befolyásolására kell tehát töre
kedni. E szellemet azonban nemcsak a tanári testü
let képviseli, hanem a tanulók minősége is. Ezek 
olyan családokból származnak, akik magától ért9 tö- 
leg épen vallásos tekintetben sokkal mélyebb befo
lyást gyakorolnak a fiukra, mint azt az iskola és az 
oktatás teheti. Ebből kitűnik a feladat nagysága. 4. 
A vallásoktatás vagy jobban a vallásoktató hivatása 
hogy elöljárjon ama küzdelemben, mely e feladat 
teljesítésére irányul. 5. Tény, hogy a vallások tatótól, 
nevezetesen a felsőbb osztályokban, több igen nagy 
dolgot követelünk. Első sorban az szükséges, hogy 
igazán szive legyen hivatásához és ama különös ado
mánya, hogy tanítványainak szivét is meg tudja találni. 
Azután tudnia kell, hogy feladata nem theologiát mivelni, 
hanem hogy a vallásos igazságok iránt neveljen érzéket 
és megértést. A szentirás tartalmára vonatkozó, az 
újabb theologia módja szerint való kritikának nin
csen helye az iskolában. 6. Nagyon kívánatos volna, 
hogy az iskola és az egyház közösen járna el a tan
anyag kiválasztásánál és elosztásánál legalább az al
sóbb osztályokban. Epenséggel sem engedhető meg, 
hogy a konfirmandusok az iskolának vallásoktatása 
alól felszabadhassanak. 7. a  vallásoktatásnak egyéb
ként az egész többi iskola rendszer is legyen segít
ségére. a  tanulók természetesnek kell hogy találják 
azt, hogy iskolájuk olyan hely, a hol istenfólelem la
kozik és azért fegyelem és szeretet lakozik benne. — 
a z  előadást kővető megvitatásban Zander, güterslohi 

í gymnasiumi tanár azt fejtegette, hogy a rallásokta
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tónak arról kell tanúbizonyságot tennie, a mit sze
mélyesen tapasztalt a Krisztusról, mert csak azon 
mértékben hat az ö tanubizonysági tétele, a meny
nyire a tanuló észreveszi, hogy a vallásoktatónak 
személyesen Jézus Krisztus az Ura. Dr. Lünzner, gü- \ 
terslohi gjmn. igazgató kijelentette, hogy a vallás- ' 
oktatásnak az egész tanitás központját kell elfoglal- ; 
nia s ennek megfelelően a vallásóktatónak a kolle- 
gium központjában is. vallásoktatásnak a többi 
tanitás szálait kell összefogni, mert minden oktatás- 
nak a keresztyén szellemtől kell áthatva lennie. Ki- 
vánatos, hogy a vallásoktató más tárgyat is tanit- 
son az osztályban. i

A múlt nyári félévben 17  németbirodalmi egye
temen az evangélikus theologiát hallgatták 1472-en 
és pedig 26,415 deák között a mi 9-43 százaléknak 
felel meg. Hallében volt 346 (a deákok összes száma [, 
1620), Tübingenben 329 (1544), Lipcsében 206 (3269), \ 
Berlinben 282 (5105), Greifswaldban 183 (808), Erlan- 
genben 178 (974), Göttingában 136 (1344), Marburg- , 
ban 113 (1184), Königsbergben 93 (881), Bonnban 
86 (2162), Strassburgban 85 (1145), Breslaudban 77 
(1662), Giessenben 68 (855), Kiéiben 63 (1056), Hei- j 
delbergben 52 (1553), Jenában 44 (758) és Rostockban 
41 (495). — A schweizi egyetemek közül Baselben 
volt 53 theologus (484 a deákok összes száma), Genf- ( 
ben 44 (809), Bernben 19 (962), Lausanneban 21 (569), 
Neuchatelben 18 (118) és Zürichben 9 (731). — A ) 
katholikus theologiát hallgatta ugyanakkor Münster- ; 
ben 325 (692), Breslauban 822 (1662), Bonnban 298 \ 
(2162), Freiburgban 257 (1766), Tübingenben 168(1544), ' 
Münchenben 159 (4391) és Würzburgban 117 (1662), 
tehát 7 németbirodalmi egyetemen volt 1646 róm. 
kath. theologus. — Schweizban 120 róm. kath. theolo- 
gus volt a múlt félévben; Freiburgban 114(319), 
Bernben 6 (962). — Négy ausztriai egyetemen ugyan- ; 
akkor volt 303 róm. kath. theologus, 7346 deák közt. 
Becsben 151(4669), Grazban 87 (1366), Czernoviczban ) 
35 (365) és Prágában 29 (946). Innsbruckból nincs 
adat.

—  O k t ó b e r  2 8 - á n  O b e r s e d l i t z - K r a m m e l b e n ,
chehországi Aussig mellett az uj evang. templomot 
szentelték föl, melyet az ottani a Los von Rom ( 
mozgalomban keletkezett uj evang. gyülekezet épi- 
tett magának. Az ünnepségre vagy 10 ezer ember 
gyűlt össze, a melyen a Gustáv Adolf Egylet és az ) 
Evang. Szövetség képviselői gyanánt részt vett: Witte, j 
hallei tanár, Dibetius, dresdai konziszt. tanácsos és 
Kaiser, raderbergi superintendens. A római klérus ; 
hiába tiltakozott annak idején a templom épitése el
len, a melyhez Schicht Rudolf gyáros ajándékozta l 
a telket és a szászországi protestánsok a legtöbb j 
adományt. — A „Rigasche Sektion der evangelischen i 
;Bibelgesellschaft in “Russland“ 1899-ben 4712 szent j 
írást terjesztett el; a szekczió bevétele 11330 rubel 
volt, kiadása 10237 rubel. A teljes lett nyelvű biblia [

nyomtatására sok pénzre van szüksége, a miért is 
az egyes gyülekezetektől gazdag szeretetadományo- 
kat vár.

BELFÖLD.
Nyilatkozat.

Az „Evang. Egyház és Iskola“ szerkesztője az ő 
lapjában több Ízben foglalkozott az arad-békési espe
res-választással s a megválasztott esperesnek hivata
lába való iktatásával. Felszólalásainak az a színezete, 
mintha mindenáron a törvénytelenség bélyegét akarná 
reánk sütni. Különösen Petrovics csanád-csongrádi 
esperesnek az esperes-iktató gyűlésen való szereplé
sével nem tud kibékülni, s „Szeberényiéknek“ tulaj
donítja azon gyűlésre való meghívását

Nem tudom, kiket ért a „Szeberényiék“ alatt 
De mivel ezt a nevet említi, kötelességemnek tartom. 
Írásban is kijelenteni, — a mit Veres József esperes 
urnák élő szóval már régen megmondottam, — hogy 
Szebeiényi Lajosnak semmi, de semmi része nem 
volt a dologban.

Veres József esperes ur az ő lapjának 43-dik 
számában azt kérdi: „mi jogon tartott üdoözlő be
szédet másik egyházmegye esperese ?“ Hát csak azon 
a jogon, a melyen Veres József, más egyházmegye 
esperese, tartotta igazán gyönyörű beszédjét a csabai 
Rudolfgymnasiumnak avató ünnepélyén, a disz-gyü- 
lésen, a csabai nagytemplomban. A „Magyar Szóban“ 
nem régen olvastam egy czikket, melyszerint egy 
ev. ref. esperes iktatáskor, nem is csupán egy másik, 
de több más egyházmegyének az esperesei tartottak 
üdvözlő beszédeket. a .z ev. ref. esperesek és szerkesz
tők azon meg nem ütköztek. Az ev. ref. egyház 
alkotmánya a miatt mostanáig nem omlott össze. 
Bátor vagyok ebből azt a következtetést levonni, 
hogy Petrovicsnak üdvözlése miatt sem fog kiesni a 
világ feneke.

Veres József esperes ur azonban lapjának 50 dik 
számában oda módosítja állítását, hogy „különben is, 
nem a végett hívják Szeberényiék Petro vicsot a csabai 
gyűlésre, hogy üdvözölje azuj esperest, hanem beiktassa, 
bírálj a, nem a tényeket—holott tudj a a valót, mert aj egy- 
zőköny vet megküldték neki, — hanem a gondolatokat.

Csodálatos, hogy ö mdri fáj a mi fejünk !
Ha az arad-békési esperes megválasztatását s 

beiktatását törvénytelennek tartja, tessék azt a tör
vény őrének törvényes utón, törvényes módon, tör
vényes helyen, törvény előtt megállható okokkal be
bizonyítani, s meg lehet győződve a felől, hogy akkor 
az az esperes, kinek ama tisztségre való jutás távol



á l l o t t  a  g o n d o l a t á t ó l ,  —  b i z o n y - b i z o n y  n e m  f o g j a  a  
t ö r v é n y e s  e s p e r e s  u r a k  k o s z o r ú j á t  é k t e l e n i t e n i

K ü l ö n b e n  b é k e s s é g  v e l ü n k  é s  —  a z  e m b e r e k h e z
j ó a k a r a t .

Csepregi György,
b.-csabai lelkész,

vagy, ha úgy tetszik, az esperesi 
karnak törvénytelen újszülöttje.

—  A  p o r . s o n y v i d é k i  p n p i é r t e k e z l e t  n o v e m b e r  
‘2 1 - é n  t a r t o t t a  P o z s o n y b a n  ö s s z e j ö v e t e l é t ,  a  m e l y b e n  
m i n t  v e n d é g ,  a  d u n á n i n n e n i  k e r ü l e t  p ü s p ö k e  D .  H a i 
t i k  i s  r é s z t v e t t .  É n e k  é s  i m a  a  t á n  a z  e l n ö k .  T r s z -  
t y é n s z k y  f ö e s p e r e s  ü d v ö z ö l t e  a z  é r t e k e z l e t  n e v é b e n  
a  p ü s p ö k ö t ,  a k i  e r r e  r ö v i d e b b  b e s z é d b e n  k i t é r j e s z k e -  
d e t t  t ö b b  f o n t o s  e g y h á z i  t é n y k e d é s r e ,  a  m e l y e k  i r a u t  
a  l e l k ó s z t á r s a k  f i g y e l m é t  f e l h í v t a .  A z u t á n  H o l l e r u n g  
f ö e s p e r e s  a  k a t e c h i z á c z i ó r ó l  é s  f e l o l v a s o t t  n é m e t  
n y e l v e n  e g y  m i n t a k a t e e h i z á c z i ó t  J á n .  e v .  3 .  f e j e z e t é 
n e k  1 0 .  v e r s e  f e l e t t ,  a  m e l y  a z  e g é s z  k i s  k á t é t  f e l 
k a r o l t a .  A z  é r t e k e z é s b e n  r á u t a l t  a z  e l ő a d ó  a r r a .  h o g y  
a  k a t e e h i z á c z i ó  r é g i  j ó  i n t é z m é n y é t  s o k a n  l e n é z i k ,  
n e m  á p o l j á k  k e l l ő e n ,  ú g y  h o g y  n e m  i s  h o z h a t j a  m e g  
m i n d e n ü t t  a  v á r t  g y ü m ö l c s ö t .  A  í ö h i b a  a z ,  h o g y  s o k  
h e l y ü t t  a  k a t e c h i z á c z i ó b ó l  p r e d i k á c z i ó t  c s i n á l n a k ,  a  
m e l y  n e m  h a t  a  g y e r m e k i  k e d é l y e k r e ,  m e r t  a  g y e r 
m e k  c s a k  a k k o r  v e s z i  h a s z n á t  a  k a t e c h i z á c z i ó n a k ,  h a  
m a g a  i s  a c t i v e  r é s z t  v e s z  a z  i s t e n t i s z t e l e t b e n .  E b b e n  
á l l  é p e n  a  k a t e c h i z á l á s  m e s t e r s é g e  é s  n e h é z s é g e .  S a j 
n o s ,  h o g y  i n t é z e t e i n k e n  n e m  n y e l i k  l e l k é s z e i n k  a  
k e l l ő  g y a k o r l a t i  k i k é p z é s t .  T o v á b b á  k i f e j t e t t e  a z  é r 
t e k e z é s ,  m i s z e r i n t  a  j ó  k a t e e h i z á c z i ó  u z  á l t a l ,  h o g y  
a  g y e r m e k e k e t  k é r d é s e k k e l  r é s z v é t e l r e  k é n y s z e r í t i ,  
g y a r a p í t j a  e g y s z e r s m i n d  a  f e l n ő t t e k  v a l l á s o s  i s m e r e 
t é t  é s  é l e t é t .  E b b e n  E r ő m m e l  E m i l  t a n ú s á g a  s z e r i n t  
a z  ö r e g  H e n h ö f e r * )  n a g y  m e s t e r  v o l t ,  a k i  j ó l  é r t e t t  
a h h o z :  „ d e n  S a c k  z u  s c h l a g e n ,  u n d  d e n  E s e l  z u  m e i n e n “ , 
a  g y e r m e k e k e t  k é r d e z n i  é s  a  f e l n ő t t e k n e k  f e l e l n i  é s  
a z  e g é s z  g y ü l e k e z e t é t  b e l e v o n n i  a  k a t e c h i z á c z i ó b . t .  
C s a k  a z  a  j ó  k a t e e h i z á c z i ó ,  a m e l y  a z  ö s s z e s  j e l e n 
l e v ő k n e k  n y ú j t  l e l k i  t á p l á l é k o t .  S e g é d e s z k ö z ü l  a j á n 
l o t t a  a z  e l ő a d ó  S p a u u t h  K a t e c h e t i s c h e  Z e i t s c h r i f t  
c z i m ü  h a v i  f o l y ó i r a t á t .

•| Henhöfer kath. lelkész gyülekezetének nagy részével 
1823-ban áttért az ev. hitre és nagy áldással, de örökös küzde
lemben az egyházrontó rationalismussal működött több helyen 
a badeni nagyherczegségben. A semmirevaló egyházkormányzat 
sokat zaklatta. De a nagyherczeg védelmezte a „pietistát." Midőn 
először hallotta prédikálni, azt mondta: Ez az első ev. predikáczió, 
amelyet húsz év óta hallottam. Első ev. gyülekezetében éppen 
odajötte után visitatió volt. Azt kérdezték, vájjon vannak-e 
a gyülekezetben összejövetelek, vagy pietisták. A hívek azt felel
ték: Nein, wir sind alle e i n i g !  Erre Henhöfer azt a megjegy
zést tette később: Das ist gerade, wie wenn der Herr Dekan auf 
den Kirchhof gegangen wäre und hätte draussen bei den Tod- 
ten gefragt: 1st hier Leben, Kampf und Streit? .Nein", würden 
die sagen, „wir sind alle einig, wir sind alle maustodt." Das ist ; 
auch eine Einigkeit! Frommei megírta Henhöfer életét. Ezen 
könyvecskéből többet lehet tanulni a cura pastoralis számára, ; 
mint sok más vaskos kötetből.

r%. g y ű l é s  m á s i k  t á r g y á t ,  m e l y  é l é n k  v i t á r a  a l 
k a l m a t  s z o l g á l t a t o t t ,  a  p e r i k o p á k  k é r d é s e  k é p e z t e . v  
M a s z n y i k  i g a z g a t ó  o l v a s t a  f e l  m a g y a r  f o r d í t á s b a n  
S c h í a n  a  p e r i k o p á k  e l l e n  i r t  p a m f l e t j á t ,  m e l y  a  „ H e f t e  
z u r  C h r i s t l i c h e n  \ V e l t u c z i m ü  g y ű j t e m é n y b e n  m e g j e 
l e n t .  H a  y a l a k i  l á t n i  a k a r j a ,  h o g y  m i l y e n  r o m b o l ó  
h a t á s s a l  l e h e t  a  K i t s c h I - f é l ő  t h e o l o g i a  a z  e g y h á z i  
é l e t r e ,  a n n a k  m e l e g e n  a j á n l j u k  e z e n  i r a t o c s k a  á t o l v a 
s á s á t .  a  m e l y b e n  p e r s z e  — a  m i n t  a z  é r t e k e z l e t e n  
i s  r á m u t a t t u k  —  n  i g y o n  i s  h i á n y z i k  a  k e l l ő  p i e t á s  
a z  e g y h á z i  i n t é z m é n y e i n k  i r á n t .  S c h i a n  a  l e h e t ő  l e g 
s z é l s ő  r a d i o a l i s m u g  á l l á s p o n t j á r a  h e l y e z k e d i k .  O  n e m 
c s a k  a  m e g l e v ő  r é g i  p e r i k o p á k a t  k r i t i z á l j a ,  h a n e m  
e g y á l t a l á b a n  e l v e t  m i n d e n  p e r i k o p á t .  H a  e l ő i r t  t e x t u s  
f e l e t t  p r é d i k á l u n k  — ú g y  m o n d  - -  a k k o r  l e h e t e t l e n ,  
h o g y  a  l e l k é s z  s z a v a  h a s s o n ,  a  g y ü l e k e z e t  ú g y  é r z i ,  
h o g y  c s a k  „ p é n z é r t “  v a g y  „ p - i r a n c s s / . ó r a “ p r é d i k á l .  
S c h i a n  a n n y i r a  m e g y ,  h o g y  —  r i u i n  t e n e a t i s  a m i c i  —  
m i n d e n  e g y h á z i  b a j u n k é r t  a  p e r i k o p á k a t  o k o l j a  ! H á t  
a  r e f o r m á t u s  e g y h á z a k b a n ,  a  h o l  n i n c s  „ p e r i k o p a -  
k é n y s r . e r “ , n i n c s  s e m m i  b a j  ?  D e  n e m  a k a r j u k  S c h i a n  
m i n d e n  f e r d e  á l l í t á s á t  i t t  f e l s o r o l n i .  T u d v a l e v ő l e g  a z  
ú j a b b  p e r i k o p á k  l e g t ö b b n y i r e  ó - s z ö v e t s é g i  s o r o z a t o 
k a t  i s  h o z n a k  p .  o . ,  h o g y  c s a k  a  f ő b b e k e t  e m l í t s ü k ,  
a  N i t s c h - f é l e  ( r a j n a i ) ,  a  T h o m a z i u s - f é l e  ( b a j o r ) ,  a  
h a n n o v e r a i  ( W i e m & n n )  a z  e i s e n a c h i  p e r i k o p á k  i s  
é p e n  a b b a n  l á t j á k  m i n d e n ü t t  e g y i k  f ő ó r d e m ü k e t .  
S c h i a n  m á s k é p e n  v é l e k e d i k .  < F  a z t  t a r t j a ,  h o g y  ó - s z ö 
v e t s é g i  t e x t u s  f e l e t t  k e r e s z t y é n  t a r t a l m ú  b e s z é d e t  t a r 
t a n i  lehetetlen. E r r e  n é z v e  a  v i t á b a n  a z t  m o n d t a  
e g y i k  l e l k é s z ,  h o g y  a  k i  n e m  ö s m e r i  e l  a z  ó - s z ö v e t 
s é g e t  I s t e n  i g é j é n e k  —  p e d i g  S c h i a n  n é z e t e  o d a  
l y u k a d  k i  —  a z  m e g d ö n t i  a z t  a z  a l a p o t ,  a  m e l y e n  
K r i s z t u s  e g y h á z a  á l l .  L i m p i d i s s i m o s  p a r i s s i m o s q u e  
I z r a e l i *  f o n t e s  n e v e z t e  a  F o r m u l a  C o n c o r d i a e  a z o n  
i r a t o k a t ,  a  m e l y e k  a l a p j á n  S c h i a n  n e m  t u d  k e r e s z 
t y é n  t a r t a l m ú  b e s z é d e t  t a r t a n i .  I t t  v a l ó b a n  m e g l á t 
s z i k  a m a  m é l y  á r o k  a  r é g i  é s  u j  c h e o l .  k ö z ö t t ,  a  
m e l y r ő l  a  s i r  s z é l é n  a  b o l d o g u l t  D e l i t z s c h  i r t .  S c h i a n  
n e m  i s  l á t j a ,  h o g y  m i l y e n  e l l e n t é t b e  j u t  a z  a p o s t o 
l o k k a l ,  a  k i k  p r e d i k á c z i ó j u k a t  a z  ó - s z ö v e t s é g r e  a l a 
p í t o t t á k ,  s ő t  m a g á v a l  a z  ü d v ö z í t ő v e l ,  a  k i  a z t  m o n d t a ,  
( J á n .  e v .  5 ,  3 ‘d . ) ,  h o g y  a z  ó - s z ö v e t s é g  r ó l a  t é s z e n  b i 
z o n y s á g o t .  H e l y e s e n  m o n d j a  a z é r t  a  d e r é k  K ü b e l  : 
E s  i s t  u n b i b l i s c h ,  n i e  ü b e r  d a s  a l t e  T e a t a m e n t  z u  
p r e d i g e n  é s  P a l m e r :  N i e  s i n d  d i e  P r e d i g e r  v o m  n e u -  
t e s t a m e n t l i c h e u  T o n  u n d  G e i s t  m e h r  a b g e f a l l e n ,  a l t  
d a s  s i e  e s  v e r s c h m ä h t e n ,  i h r e n  P i n s e l  i n  d i e  F a r b e n  
d e s  a l t e n  T e s t a m e n t s ,  d i e s e s  M o r g e n r o t s  i r a  l i e i o l i e  
G o t t e s ,  z u  t a u c h e n .  D e  h i s z e n  a  C h r i s t l i c h e  W e l t  
e m b e r e i n é l  n e m  i s  v á r u n k  m á s t ;  e l ő s z ö r  a z  i s k o l á b ó l  
a k a r t á k  k i ű z n i  a z  ó - t e s t a m e n t o m o t ,  m i é r t  t a r t s á k  
a z t  m e g  a  t e m p l o m b a n  ?  M i  a z o n b a n  L u t h e r  n é z e t é t  
r a l i j u k :  W i r  s o l l e n  d a s  n e u e  T e s t a m e n t  a u s  d e m  
a l t e n  l e r n e n ,  g r ü n d e n  u n d  d e n  u n n ü t z e n  S c h w ä t z e r n  
n i c h t  G l a u b e n  g e b e n ,  d i e  d a s  a l t e  T e s t a m e n t  v e r a c h 
t e n  u n d  s p r e c h e n ,  e s  s e i  n i c h t  v o n n ö t e n  ; s o  w i r  d o c h
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allein daraus müssen den Grund unsers Glaubens 
nehmen.

A vita, melj a felolvasásra következett, azt mu
tatta, hogy Schian alig fog hivő re akadni a lelkészi 
karban. A püspök is kijelentette, hogy a régi peri- 
kopák hive. Több oldalról hangoztatták, hogy nálunk 
Magyarországon nincs „perikopakónyszer.“ Tudtunk- 
kal azonban a legtöbb egyházban a lelkészek régi 
szokás szerint szigorúan tartják magukat a régi peri- 
kopákhoz és a hivek is ragaszkodnak azokhoz. Szóba 
hozatott a régi perikopák revisiója is — a minek 
csak ott lehet értelme, a hol ilyen „perikopakényszer“ 
van. Mert a hol nincs, ott a lelkész maga segithet a 
bajon, ha valamely perikopa tulhosszanak vagy rö
vidnek, vagy az egyházi időszakba nem illőnek lát
szik. Továbbá ha a régi perikopák nem kötelezők, 
még kevésbé tehetik kőtelezővé a revideáltakat, úgy. 
hogy ezen szempontból is a hivatalos revesió feles
legesnek mutatkozik. Külömben már több mint száz 
éve, hogy javítják a reformátió kora óta használa
tos perikopáinkat. A ki e javitások történetét figye
lemmel tanulmányozza, azt látja, hogy a revisió 
mindig kisebb körre szorult. Az eisenachi revisió 
(1890.) például csak három helyen helyettesíti a régi 
textust ujjal (Laetare : Rom. 5, 1—11 ; VII. p. Tr. 
Máté 9, 35 — 38; XIII. p. Tr. : Rom. 3, 21—28) és 
azonkívül nehány esetben másképen határolja meg 
a textust, mint hogy eddig szokásban volt, tehát na
gyon óvatos és sokkal szükebb határok közt mozog, 
mint a legtöbb előbbi revisió, p. o. a badeni vagy a 
hannoverai vagy a würtenbergi a 18-ik században. 
Kár is sokat változtatni a régi perikopákon, a melyek 
mellett sok század tapasztalata tanúskodik, ás ezáltal 
er. egyházunkat megfosztani, olyan közös szellemi 
birtok és kapocstól, a mely az idő, a tér és a nyelv 
korlátain túl a közösség érzetét fántartja. A hol persze 
hiányzik a történeti érzék és valódi ökumenikus ér
zület, ott könnyen adják oda az apáktól ránk hagyott 
örökséget . . .  A változtatás és experimentálástól 
tartózkodhatunk különösen ott, a hol a régiek mellé 
uj perikopa-sorozatokat lehet behozni. Hiszen azok 
már oly nagy számban megvannak, hogy alig szük
séges őket ujjal szaporítani.

Végül következett Trsztyénszky föesperes érte
kezése a betegek gyónásáról, a melyben szóba hozta 
egyházi életünk több baját és rámutatott arra, hogy 
az úgynevezett belmisszióból veszély is származhatiki 
egyházi életünkre. A gyónást illetőleg azt a taná
csot adta, hogy csak akkor menjen a lelkész beteg
hez, ha hivják.

— Az eperjesi theologiai intézetben 12 theologus 
ellen szigorú vizsgálatot indítottak, mivel theologus 
társaik (az egész létszám 22) az illetőket feladták a 
tanári testületnél, miszerint lefényképeztelek magu
kat egy csoport képen, melyen egyesek tótul Írták 
alá neveiket. A vizsgálatot a theologiai tanári kar

ólén dr. Szlávik Mátyás vezette. A kollégium igazgató 
választmánya december 21-ón tartott ülésén a követ
kező hét theologust az intézetből kizárásra Ítélte: 
Wanitsek Emil (4 éves theol.) Skrovina Ottó (3 éves 
theol.), Solcz János (3 éves theol.), Bezek János (2 
éves theol.), Cobrda Vladimir (2 éves theol.), Jánoska 
György (1 éves theol.), Porubjak János (1 éves theol.) 
A többi öt theologustól minden jótéteményt, melyet 
az intézetben élveztek, elvontak. A tanárok maguk 
elismerték, hogy az összes bevádolt theologusok er
kölcsi magaviseleté kifogástalan, és hogy tanulás és 
szorgalom tekintetében legkiválóbb növendékei az 
eperjesi theol. intézetnek.

Az itelet azon indokolással hozatott meg, hogy 
mivel külön csoportban vétették le magukat a bevá
dolt tbeologusok, azáltal megbontották a testületi 
szellemet s nyelv és nemzetiség szerint elkülönözve 
magukat, a zsinati törvény ellen vétettek, mely tiltja 
a nyelv szerint való különválást. (Ilyen badar magya
rázatára a zsinati törvények miként képes ép emberi 
elme, valóban nem vagyunk képesek felfogni.)

A bevádolt theologiai hallgatók azzal védekez
tek, hogy ők sem az intézet, sem az egyház ellen 
nem vétettek akkor, a midőn külön csoportban fény- 
képeztették le magukat, a mikor az előző években a 
magyar theologusok ugyanazt cselekedték, mire a 
vizsgálók azzal válaszoltak: „az más dolog, azoknak 
hazafiasságához kétely nem féru. Kifejtették a bevá
doltak a vizsgálók előtt az okokat is, melyek miatt 
a többi vádló theologusoktól távol tartották magu
kat — erkölcsi nézeteik nem-egyeznek, korcsmákba 
és másfelé velük járni nem akartak. De ezen érve
lés — ahol nem politikáról volt sz), a bölcs tanári 
karnak nem imponált. A vezér, dr. Szlávik többször 
ismételte, hogy az Ítélet másként hangzott volna, 
ha a vádlottak beösmerték volna vétküket, bocsána
tot kértek volna; de az utóbbiak ezt cselekedni nem 
akarták, mivel erőnek erejével nem kenhették ma
gukra a bűnösséget. A vizsgálat erőnek erejével azt 
akarta kideríteni, hogy az illetők külön egyletet al
kottak, de ezt sem sikerült bebizonyítani, mivel az 
illető theologusok tényleg sem egyletet, sem társu
latot nem alkottak. A fényképeket lefoglalta a vizs
gáló bizottság — azok ott fognak őriztetni az eper
jesi kollégium levéltárában. (Pedig kár — talán nem 
nem lett volna felesleges, ha a vizsgálóbizottság is 
lefényképezted magát az utókornak. Szerk.)

Ezen tudósítást kaptuk az eperjesi dolgokról, 
szavahihető levelezőnktől. Valóban az embernek szeme, 
szája eláll, ha arra gondol, hogy nálunk ilyesmi is 
lehetséges. Szegény fiuk, szegény szülők hol keresse
nek oltalmat?

Ismét az a nem qualifikálható eljárás, melylyel 
már a múltban találkozunk. Theologusok feladják 
theologus társaikat. Az intézet vezetőjének első fel* 
adata lett volna figyelmeztetni őket a denunciálás 
csúnya voltára.
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D e  h á t  n á l u n k  e  t e k i n t e t b e n  b e t e g e s  á l l n p o t  v a n .  
A  k o m o l y a b b  e l e m  i s  f é l  m é g  a z  á r t a t l a n o k a t  i s  v é 
d e l m é b e  v e n n i ;  m e r t  a  s t r é b e r e k  m e g h ú z z á k  a  n a g y  
h a r a n g o t  é s  k i m o n d j á k  a z  i g a z s á g  s z e r e t ő  e m b e r r e ,  
h o g y  a  „ p á n s z l á v o k k a l “ t a r t .  M i h e l y t  e z  a  j e l s z ó ,  
v é g e  a z  e r k ö l c s n e k ,  v é g e  a  t u d o m á n y n a k  —  v é g e  

m i n d e n n e k .  H o v a  f o g  e z  v e z e t n i ! ?
P a n a s z k o d n a k  t h e o l o g u s  h i á n y r ó l .  T ó t  k á p l á n o 

k a t  n e m  l e h e t  k a p n i  E s  o s u d á l k o z n a k - e  m é g .  h o g y  
i l y  e s e m é n y e k  u t á n  t ó t  f i ú  e g y á l t a l á n  n e m  m e g y  a  
t h e o l o g i á r a .  E g } '  t ó t  d a l  e l é n e k l é s e ,  e g y  f é n y k é p  e l é g ,  
h o g y  a z  i l l e t ő  a  p r o s c r i b á l t a k  l a p j á r a  k e r ü l j ö n .

D e  h á t  e g y á l t a l á n  m i t  s z ó l j u n k  a z  e  f a j t a  t h e o -  
l o g i a i  i n t é z e t e k r ő l ?  A z  e g é s z  i n t é z e t b e n  2 2 .  m o n d  
h u s z o n k é t  n ö v e n d é k  v a n  s  e z e k r e  e s i k  ö t  t a n á r .  A z  
a z  ö t  t a n á r  n a p o n k é n t  f o g l a l k o z h a t i k  n ö v e n d é k e i v e l  
—  d e  h á t  e l é g  „ v i z s g á l a t o k “ a l k a l m á v a l  f o g l a l k o z n i  
a  n ö v e n d é k e k k e l .  H a  s ú r l ó d á s o k  v a u n a k ,  h a  a  t e s t ü 
l e t i  „ s z e l l e m “ s z e n v e d ,  v á l j o n  n e m  o k o l h a t ó k - e  e l s ő  
s o r b a n  a  t a n á r o k ?  N á l u n k  t a n á r  é s  t a n í t v á n y  k ö z ö t t  
n a g y  a z  ü r .  K ü l f ö l d ö n  v i l á g h í r ű  t u d ó s o k  ü l n e k  a  
t h e o l o g i a i  k a t h e d r á k o n ,  é s  e z e k  a  f é r f i a k  o l y  v i s z o n y 
b a n  v a n n a k  n ö v e n d é k e i k h e z ,  m i n t  a z  a p a  f i á h o z .

N á l u n k ,  h a  t é n y l e g  v o l t  i s  b a j  ( m i n t  e z  e s e t b e n  
n e m  h i s s z ü k )  ú g y  a  d o l g o t  n e m  k e l l e n e  a z o n n a l  a  
n a g y  d o b r a  ü t n i .  D e  a l i g  h o g y  m e g t ö r t é n t  ( ’a r a i i g  
v á r o s á b a n  a z  Í t é l e t  —  m á r  a  „ F r i s s  Ú j s á g “  d e c .  2 4 - i k i  
s z á m a  v a s t a g  b e t ű k k e l  h i r d e t i :  h é t  p á n s z l á v o t  k i 
c s a p t a k .  A  f ö  a z .  h o g y  „ p á t i s z l á v o k u - r ó l  l e g y e n  s z ó .  
p e d i g  a  k i z á r t a k  e g y i k e  n e m  i s  t u d  t ó t u l ,  h a n e m  m i n t  
p o z s o n y i  s z a r u i í z U u  f i i  c s a t l a k o z o t t  a  s z o l i 
d a b b  e l e m h e z .  Sz.

—  „ A  p r o t -  t á b o r i  l e l k é s z e t  A g y é  K r i e g h a r a m e r  
h o m á l y o s  s z e m ü v e g é n  k e r e s z t ü l i l y  c z i m e n  K o m á 
r o m i  K ö r m e n d y  S á n d o r  f e l t e r j e s z t é s e  a  d u n á n t ú l i  
r e f .  k e r ü l e t h e z  n y o m t a t á s b a n  i s  m e g j e l e n t .  E  f e l t e r 
j e s z t é s b ő l  l á t j u k ,  h o g y  a  c s á s z .  é s  k i r .  h a d s e r e g b e n  
m e g l e h e t ő s e n  m o s t o h á n  b á n n a k  e l  e g y h á z u n k k a l .  A z  
e v .  é s  r e f .  t á b o r i  l e l k é s z e k  s z á m a  v i s z o n y í t v a  r ó m .  
k a t h .  é s  u n i t u s  t á b o r i  l e l k é s z e k h e z  a r á n y t a l a n u l  c s e 
k é l y .  V a n  4  á g .  h .  e v .  é s  4  r e f .  t á b o r i  l e l k é s z ,  m i g  
a  t é n y l e g e s  s z o l g á l a t b a n  á l l ó  r ó m .  k a t h .  t á b o r i  p a 
p o k  s z á m a  1 3 3 .  E  s z á m o k  e l é g  v i l á g o s a n  b e s z é l n e k .  
M i k é n t  l á t h a s s a  e l  l e l k i e k b e n  a  4  á g .  h .  e v .  é s  4  
r e f .  k a t o n a  l e l k é s z  a z  e g é s z  o s z t r á k  m a g y a r  m o n a r 
c h i a  t e r ü l e t é n  e l h e l y e z e t t  á g .  h .  e v .  é s  r e f .  l e g é n y 
s é g e t .

I d e j e  l e n n e  m á r ,  h a  a z  e g y h á z e g y e t e m  i s  e  
k é r d é s b e n  f e l e m e l n é  s z a v á t .  E l ő s z ö r  s z ü k s é g e s  l e n n e  
a  l é t s z á m  e m e l é s e  é s  a z u t á n  a z  e v .  t á b o r i  l e l k é s z s é g  
h e l y z e t é n e k  r e n d e z é s e  a  h a d s e r e g b e n

L e g u t ó b b  m á r  a  d e l e g á c i ó k b a n  i s  9 z ó b a  k e r ü l t  
e z e n  k é r d é s .  V a l ó b a n  s z é g y e n l e t e s  d o l o g ,  h o g y  d a 
c z á r a  a n n a k ,  m i s z e r i n t  é v t i z e d e k e n  á t  p r o t .  f é r f i a k  
á l l t a k  a  k o r m á n y  ó l é n ,  m é g  s e m  t u d t a k  e g y h á z u k n a k  
m é g  e téren sem i g a z s á g o t  s z o l g á l t a t n i .  T a l á n  k a t h .

m i n i s z t e r e k  j ó v á  f o g j á k  t e n n i  a z t ,  a  m i t  p r o t .  e l ő d 
j e i k  e l m u l a s z t o t t a k ?

—  D i f f i c i l e  e s t  s a t i r a m  n o n  s c r i b e r e .  A  N y u 
g a t m a g y a r o r s z á g i  H í r a d ó b a n  ( n o v .  2 ‘3 - i k i  s z á m )  o l 
v a s s u k  a  k ö v e t k e z ő t  : „ K o v á c s  S á n d o r ,  a  p o z o n y i  á g .  
h .  e v  i h e o l  a k a d é m i a  f i a t a l ,  n a g y t e h e t s é g ü  t a n á r a  
m o s t  k e d d e n  a  S z a b a d  L y c e u m b i n  i g e n  é r d e k e s  e l ő 
a d á s t  t a r t o t t  _ A  r é g i  m  m v a r  k o n y h á r ó l  B e v e z e t é 
s é b e n  a  k o n y h a  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  j e l e n t ő s é g é t  f e j 
t e g e t v e ,  k i m u t a t t a ,  h o g y  a  k o n y h a  n e m z e t i  v a g y  i d e 
g e n v o l t a ,  a  n e m z e t  p o l i t i k a i  á l l a p o t á r ó l  t e s z  t a n u b i -  
z o n y s á g o t . “  —  N e m  f o l y t a t j u k .  N e m  t u d j u k  m i l y e n  
p o l i t i k a i  j e l e n t ő s é g g e l  b í r  a z ,  h o g y  „ a  k á p o s z t a  n e m  
ő s  m a g y a r  é t e l ,  d e  a  k á p o s z t á b a  a  t ö l t e l é k e t  a  m a 
g y a r  é s z  g o n d o l t a  k i u , c s a k  a z o n  ö r ü l ü n k ,  h o g y  a z  
e g y h á z i  é l e t r e  m é g  n e m  a l k a l m a z t á k  a  k o n y h a  t ö r 
t é n e t é t ,  k ü l ö n b e n  m e g e s h e t n é k ,  h o g y  a z o n  k ö r ü l m é n y  -  
h o g y  „ a  p a p r i k á t  s p a n y o l  (* e l l á t  k a t h o l i k u s )  z s o l d o 
s o k  h o z t á k  h a z á n k b a “ , a  p r o t e s t a n t i s m u s  v a g y  a z  
e l l e n r e f o n n á c z i o  s i k e r e i v e l  h o z z á k  ö s s z e f ü g g é s b e  é s  
m e g b é l y e g z i k  a  s z e g é n y  p a p r i k á t  m i n t  a  h a l a d á s  s z e l 
l e m é v e l  k ü z d ő  e l e m e t .  A  m e n n y i b e n  p e d i g  „ a  n a g y  
l a k o m á n á l  n e m  e g y s z e r  k e l e t k e z t e k  ( ? )  a  n e m z e t i  f ö l 
k e l é s e k “ , m é g  k i s ü t i k  b e l ő l ü k  a z  e g y h á z t ö r t é n e t i  m o z 
z a n a t o t  i s !  E f i ’é l e  e g y h á z t ö r t é n e t  e l l e n  e l ő r e  i s  p r o 
t e s t á l n i  k e l l e n e ,  m é g  h a  a  h i r e s  B u c k l e - r e  i s  h i v a t 
k o z n é k  é s  a z o n  e l v r e  : w a s  d e r  M e n s c h  i s s t ,  d a s  i s t

] e r .  a  m e l y  m o n d á s  k ü l ö n b e n ,  h a  a  szellem !  t á p l á 
l é k r a  a l k a l m a z z u k ,  n é m i  i g a z s i W o t  t a r t i l m a z .

^  —  J i o r h a m i s i t ó  f e l k e s z ^ E  c z i m e n  a  n a p i  l a p o -  I
k á t  b e j á r t a  a z o n  h i r ,  l i o g y  K o r o s y  E .  s z a b a d k a i  l e l 
k é s z t á r s u n k n á l  a  h a t ó s á g  b o r h a m i s í t á s t  f e d e z e t t  f e l . ,
A  h o z z á n k  b e k ü l d ö t t  h a t ó s á g i  j e l e n t é s  e z e n  g y a n ú t  
a l a p t a l a n n a k  j e l e n t i  k i .  M é l t á n  i n e g b o i r á n k o z h a t t a k  
l e l k é s z t á r s a i n k  a z  i l y  h i r  o l v a s á s a k o r ,  a n n á l  j o b b a n  
ö r v e n d h e t ü n k ,  h a  a z  e g é s z  h i r  v a l ó t l a n .  D e  h á t  v i l á g i  
l a p j a i n k  n a g y o n  k ö n n y e n  j á r n a k  e l  a  h í r k ö z l é s s e l .  
E l h a l l g a t n a k  o l y  d o l g o k a t ,  m e l y e k e t  n e m  v o l n a  s z a 
b a d  e l h a l l g a t n i  é s  k ö z ö l n e k  m i n d e n  a l a p o t  n é l k ü l ö z ő  
r ó s z  h í r e k e t

—  A s z a r v a s i  e g y h á z  b e l b é k é j é t  a l a p o s a n  f e l 
z a v a r t á k .  a z o k ,  k i k  i s t e n t i s z t e l e t i  n y e l v k é r d é s é t  m e g -  
f e l e b b e z t é k  a z  e g y e t e m e s  g y ű l é s h e z .  A  m i n t a  e s p e -  
r e s s é g  —  h o l  m á r  m i n d e n  s z a b á l y r e n d e l e t  k é s z e n  á l l  
- -  k i t ű n ő  á l l a p o t o k n a k  ö r v e n d .  A  v i l á g i  l a p o k  s z e r i n t  
a  s z a r v a s i  e g y h á z  4 - i k  p a p i  á l l o m á s t  i s  s z e r v e z n i  
a k a r t ,  h o g y  e z  á l t a l  i s  k ö n n y e b b e n  m e g o l d j a  a  n y e l v 
k é r d é s t .  D e  a z  e s p e r e s s é g i  i k e r e l n ö k s é g  e z t  e l l e n z i ,  
„ t e k i n t e t t e l  n z  e g y h á z  n y o m a s z t ó  a n y a g i  h e l y z e t é r e . “ 
M o s t  t e h á t ,  l e g a l á b b  r é s z b e n ,  a  g y ü l e k e z e t  j ó v á  a k a r t a  
t e n n i  a  h i v á n y  c s o n k í t á s t ; m e r t  h i s z  a  r é g i  k é t  h i -  
v á n y b ó l  b ő v e n  k i t e l t  v o l n a  a z  u j  4 - i k  h i v á n y  —  d e  
e z  a  „ s z a b á l y r e n d e l e t b e  ü t k ö z i k . “ A  n a p i l a p o k  s z e r i n t  
e  z a v a r o k b a n  b e r o n t o t t a k  a  s z a r v a s i  e g y h á z b a  i s  a
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baptisták és 30 családfő jelentkezett, bogy kilép az 
egyházból. Ezeknek tehát már nem lesz szükségük 
arra, hogy az egyetemes gyűlésnek beszerezzék a fel
lebbezéshez szükséges aktákat — és istentiszteleti 
nyelvükre vonatkozólag szabadon intézkedhetnek.

Csak a vak nem látja, hogy rz ily eljárás sem 
a hazára, sem az egyházra nem üdvös ; de hát fő a 
paragraphus — a határozatok, a formák, a fellebbe
zés — mi lesz aztán a hitélettel, az nem okoz fejtö
rést a mintaesperesség vezéreinek, a kitűnő politiku
soknak. Szarvas hitbuzgó népével volt úgyszólván az 
egyetlen alföldi egyház, a hová a szekták berontani 
nem birtak — most már a paragraphusok korszakában, 
a minta egyházkormányzat alatt oda is bejutottak.

— Eladó imaház. A vallásszabadság kihirdetése 
után a baptisták egész erővel rontottak az alföldi 
ev. és ref. gyülekezetekbe. Nagy zajjal és feltűnés- 
keltéssel hirdették az uj győzelmi pontokat E gyors 
hadjárat nem volt szolid munka. B.-Csabán is 1899-ben 
nagy ünnepélyességgel felszentelték az uj diszes ima- 
házat. De a missió sehogy sem ment előre. Az adven
tisták betörése megzavarta a csekély számú sereget 
— s most az adósságra épitett imaház eladásra kerül. 
Midőn a nép ezt hallotta, hozzátette humorosan „a 
baptista imaház eladó és pedig a baptista hittel 
együtt.“

— Lapunk jövő évfolyamában hosszabb czikk- 
sorozatban ösmertetjük a jelenkor nevezeteszbb szek
táit a jeles dán iró Saabye és mások nyomán. A czikk- 
sorozat Jíülön lenyomatban is meg fog jelenni a b.- 
csjabah^aiag. egyházi könykereskedés kiadásában. Tá
jékoztató óhajt ez lenni éppen napjainkban, amikor 
ellehetünk'”'kékzülve-arra1 hogy a legexotikusabb szek
ták is megpróbálják az egyházunkba való betörést.

S zerk esztő i üzenetek.
G. L. U p. A kívánt számokat elküldtem. A jövő észtén- 1 

dobén pontosabb lesz az expedíció. Az előfizetés a küldött ősz- 
szeggel 1900. jul. 1-ig terjed.

K. E . Jelen számban közlöm a védelmet; mert örülök, ha 
alaptalanul meghurczolt lelkésztársam védelmére kelhetek.

- i -  Dr. Sz. J. nyilatkozata meg nem lepett. Pár év előtt 
magára zuditotta a bécsi ev. körök rosszalását azon kijelentésével, 
hogy a »Neue freie Presse“ czimü hírhedt zsidó lap csak halála j 
perczében esik ki kezéből. Ugylátszik, hogy most ama lap helyét 
az „Ev. Egyh. és Isk. foglalja el, mivel az abban a napvilágot lá
tott nyilatkozat a V. J.-féle embereket igen meghatja. Nagyon 
sajnálom, ha a feltűnést némelyek megtérési jelenetekkel akarják 
elérni, mert az ily jeleneteket -  én legalább komolyaq nem vehetem.
A nyilatkozatban közölt ömlengés valóságos blasphemia, melyben 
bármennyire sajnálom, csak hatást kereső pózt látok. A mi az 
embernek oly szent, azt a piaczon nem mutogatja, különösen nem 
fogja mutogatni az orosházi piaczon ! Különben pedig a V. J. 
féle egyéneknek szolgáltatott elégtételt, bár ők azt mint diadalukat 
emlegetik, nem irigylem — habeant sibi. Én az ilyen tanítást, ; 
mivel eredetét és körülményeit nagyon jól ösmerem, egyáltalán

) figyelembe nem veszem, sem most, sem a jövőben. A kik vég
letekben mozognak, könnyen esnek az egyik tulságból a másikba, 

í mert a végletek érintkeznek -  de az ily egyének azután nem le
hetnek sem példaadók, sem tanítók, mivel ők nem önmagukban

■ bírják lelkűk központját, hanem szenvedélyeikben, melyek őket az 
egyik végletből a másikba ragadják. Mi tehát az „ömlengés" da
czára annál maradunk, hogy hazafiasságot tanulni nem megyünk 
Bécsbe, daczára annak, hogy a „legújabb árfolyamú" bécsi hazafias
ság meghatja a kedélyeket még Orosházán is!

D u n á n tú li. Várom a választ. Szives soraiért köszönet.
G. P . Nagyon sajnálom, hogy nem bírtam beszerezni H. S. 

orosházi lelkész életrajzi adatait. Talán a januári számban közöl
hetem.

T ö b b ek n ek . Szives elnézést kérek, hogy a lap szétküldése 
körül az elmúlt évben rendellenességek merültek fel. Hiányzó szá
mokat kívánatra szívesen pótlók.

B á c sk a i. A kedves czikket megkaptuk és a januári szám
ban közöljük. , Csak keressen fel minél többször czikkeivel. A 
fiatalabb nemzedékben sokan hü munkatársaink, s azt hisszük az 
üres lárma nem riasztja vissza őket. A jövő a miénk. Ne csüg-

■ gedjünk
-n . Az e . . i dolgokról kimerítő és megbízható értesítést 

vettünk Ha épen komoly és tanulni vágyó ifjúságunk részesül 
ily elbánásban -  akkor egyházunk alapjában van megtámadva. 
Legjobb, ha a komolyabb ifjúság az oly zugintézeteket nem ke
resi fel, s akkor a strébereknek nem lesz miben feltűnést keresni.

L a p u n k  ta r ta lo m - jé g y z e k é t  a jö o ő  é u i  
e ls ő  s z á m m a l  k ü ld tü k  s z é t)

Evang. Egyházi Könyvkereskedés
B.-Csabán.

Következő müvek leszállított áron kaphatók: 
Szeberényi L. Zs. „Utazásom a külföldön“ — 1 kor.
Dr. M. Luther. IDelfy fafidjifmus, ford. Leska

ezelőtt 25 kr., most kötve — — — — 20 fii.
Igen alkalmas az ismétlő iskolában olvasni és a gyüle

kezettagjai között terjeszteni.
— — Rendes áron kaphatók: — —

D. Sartorius. Summorrmí poftyífa. Fűzve 4, kötve 5 kor.
Knüja ScDornofti (Az ág. h. ev. egyház összes

hitvallási iratai) fűzve 4 kor, kötve — — 5 kor.
Ambrozyus. „prtprcuna f jmrti" fűzve — — 2 kor. 
télbőrben 2 kor. 80 fii. egyszerű kötésben 2 kor 50 fii.

A leszállított áru müveknél a posta költséget 
nem fedezzük, a többi műnél 10 kor. meg- 

— rendelésnél a postaköltséget mi fedezzük.—
— Könyv és kép (képes) árjegyzékünket kívánatra megküldjük. — 

A megrendelések következő czimen intézendők:

Evang. Egyházi könyvkereskedés
Békés-Csaban.

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Békés-Csabán Főtér, volt Michnay-féle ház.
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