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EVANGÉLIKUS

EGYHÁZI S Z E I L E .
MEGJELEN HAVONKÉNT EGYSZER.

Hetedik évfolyam. 1. szám. H.-Csaba, /901. Január 30.

Az eperjesirögtönitélő bíróság.
Sok csapás érte már édes hazánkat, s 

benne ev. egyházunkat, de mind kihevertük. 
Tatárjárás, törökpusztitás, német uralom, in- 
quizitió, dögvész, kolera, Ínség, stb., de mind 
elmúlt és mi megmaradtunk. Az a csapás azon
ban, a mely újabb időben pusziit miközöttünk, 
a mondva csinált panslavismus, sehogy sem 
akar alább hagyni. Ha ma itt ütöd agyon, 
holnap már három helyen is felüti a fejét. 
Most látom csak, hogy a hétfejü sárkányról 
szóló mese, nem mese.

Ismét panslavismus, ismét a mi egyhá
zunkban, még pedig az eperjesi theol. intézet 
képében. A nevezett theol. intézet hallgatóinak 
többsége bűnösnek találtatott, a nagyobb ré
szük az intézetből kizáratott. Rettenetes álla
potok lehetnek abban az intézetben, a hol ilyen 
statariális eljárásra szükség van.

Nem ismerem a kizárt theologusokat, sőt 
eddig létezésükről nem is volt tudomásom. 
Nem tudom mi a vétkük, de tegyük fel a leg
rosszabbat, hogy paminák, korhelyek, istenta
gadók és minden más bűnben fetrengők. Hogy 
elárulták a hazát, s az ország csak a z  eper
je s i  tanári k ar éberségének  köszönheti, 
hogy „él magyar, áll Buda még,“ Tegyük fel 
. . .  de akkor is, ki a theologusok ezen rom
lásának az oka ? A szülék ? hiszen ezek a dol
gok nem a szülői háznál, s nem a szülői fel
ügyelet mellett történtek. A theologusok ma
gok? az intézet? vagy talán Eperjes városa ? 
Ezt se hiszem, hanem nagyon valószínűnek 
tetszik nekem, hogy az eperjesi theologiai ta
nárok magok.

Mert itt nem egy eltévedt ifjúról van szó, 
hanem az intézet többségéről! És a hol a 
többség ilyen, ott a kisebbség sem lehet rna- 
kula nélküli. Minő lehet ott a tanítás, a hol 
ilyen az eredmény? Minő ott a felügyelet, a 
hol ilyenek történhetnek ?

Pár év előtt arról volt szó, hogy az eper
jesi theol. intézetet be kell záratni, s a po
zsonyi akadémiába bekebelezni. Én akkor azok 
között voltam, a kik ezen törekvéssel szembe 
szálltak, s a terv elejtetett. Most jutott eszembe 
ez a dolog, nem e mégis azoknak volt igazuk, 
a kik az intézet bezáratásán munkálkodtak és 
nem nekünk? De még se, én még most is azt 
tartom, a mit akkor hirdettem: nem az eper
jesi ev. theol. intézetet kell bezárni, hanem 
annak tanárait — szigorúbb felügyelet alá he
lyezni. Kerületi biztost az ilyen intézetnek, 
valamely szigorú főesperes személyében, a ki 
hiszem, pár év alatt egészségesebb állapotokat 
teremtene ottan, nemcsak a tanulók, hanem 
a tanárok között is

Nem védem én azokat a megbüntetett 
tanulókat, mert hisz nem ismerem sem bűnei
ket, sem ártatlanságaikat. Nem mentem őket, 
de fáj a szivem, mert hitünk cselédei, a kikkel 
csak jót kellene cselekednünk, és sir a lelkem, 
mert theológusok, és oly kevesen vannak, a 
kik az Ur szolgálatára szentelik magukat. 
Széchényi a legnagyobb magyar, mint politikus, 
a szeretetnek mily magasztos képében ragyog 
előttünk, a midőn kész a legnagyobb bűnös
nek, az apagyilkosnak is megbocsátani, csak 
azért, mert kevesen vagyunk. Ezzel szemben 
milyen öngyilkos politika a mienk, s a szere
tetnek teljes hiánya, a legkissebb botlásért, a 
legsúlyosabb büntetés — hogy még kevesebben

Előfizetési ár:
Egész évre . . . .  4 kor.
fé l é v r e ....................... 2 kor.
Egyházi érdekű hirdetés egy

szeri közlésének 
d i j a ............................ 1 kor.

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

ág. h. OY. lelkész ß  -C sabán.

JA lap szellemi és anyagi 
részéi illető közlemények a 
szerkesztő és kiadóhoz inté- 

zendfik-
JA lap minden hónap 30-án
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legyünk. A mai kor jelszava, a bűnöst nem , 
büntetni, hanem nevelni kell, s a börtönök 
lassacskán nevelő intézetekké alakíttatnak át. j 
S ezalatt nálunk a legfényesebb muittal biró ' 
tanintézetek büntető intézetekké változnak. 
Nem védem én azokat a kizárt tanulókat, de 
nincs mentség a tanári kar számára sem ott, 
a hol nem egy eltévedt legénykéről, hanem az 
intézet elzülléséről van szó.

Tehát az eperjesi theol. intézetet is a 
pánszlávizmus nyavalyája töri. Mikor fog már 
egyházunk ezen betegségéből kigyógyulni? A 
többi vallásfelekezetek ezt a bajt nem ismerik, 
mert ők nem politizálnak az egyházban, ha
nem imádkoznak. Mi azonban kezdünk nem 
imádkozni, hanem pánszlávokat hajszolunk 
minden bokorban. Ez is az, az is az, mindenki 
az! Egyházunk józanabb elemei már nem is ( 
veszik komolyan az ilyen jelenségeket, és a $ 
legtöbbször nem az a gyanús, a kit ilyen vád 
-ér, hanem az, a ki ilyen váddal fellép. S ha ez 
az eszeveszett politika tovább is fog tartani, 
oda fogunk jutni, hogy egyházunkban nem is \ 
fogjuk tisztességes embernek tartani azt, a j 
kinek soha pánszláv hire nem volt. S abbén ; 
tudom az „Ev. Egyh. és Iskola*1 is egyetért j 
velem. Száz példával tudnám ezen állításomat 
bizonyítani, de elég lesz ez az egy is.

Képviselő korában Veres József orosházi 
papot, egyik képviselőtársa pánszlávnak bé- 
lyegezte. Veres rögtön tiltakozott a vád ellen, 
előadva, hogy ő magyar születésű, magyar 
egyház papja, tótul nem is tud. A válasz az 
lett: lutheránus, tehát pánszláv, hiábavaló min- J 
den védekezés és tiltakozás. Tehát Veres József ; 
ma is pánszláv, és mindig az marad azok 
előtt, a kik őt az ország legelső gyülekezeté- $ 
ben, a képviselőházban megvádolták. Ilyen az \ 
a lutheránus pánszlávizmus, ilyenek azok a 
lutheránus pánszlávok, mint ez az egy, a kit 
itt bemutattam. Azzal a különbséggel, hogy 
némelyek közülök tudnak tótul is, ámbár a 
mint láttuk, ez nem lényeges kellék, mert az 
Eperjesen kizártak között egy tanuló szintén 
nem tud tótul. A fő, hogy lutheránus, s ha 
pap vagy theologus, annál inkább!

Az eperjesi dolgoknak azonban nem szabad ; 
véget érniök ezen statariális Ítélettel. Mert az
zal nem lesz segítve a bajon, ha az idén el
csapjuk az intézet egyik felét, a jövő évben 
a másik felét, mert igy hamar eljő az idő, a 
midőn látni fogjuk, hogy már nincs kit ki
csapnunk, hogy mindent elpusztítottunk ma- ; 
gunk körül. A közel múltban azt hiszem, az 
eperjesi tanárok egyike volt az, a ki az ev. 
papságot nyilvánosan és általánosságban a leg
súlyosabb vádakkal illette. És ime, a mig más

nak fújta a kásáját, mennyire megégette a 
maga száját. A még saját kunyhójuk ég, ad
dig ne menjenek a szomszédba oltani, a hol 
csak a ké nény füstöl.

Szomorú dolgok ezek, s én nem találok 
más orvosságot, mint a mit már mondtam is: 
kerületi biztost az ilyen intézetnek!*)

-gry-

Vigyázzunk szivünkre.
Ae bízzál felette önmagadban, kedves 

keresztyénem, hanem gondolj mindég 
arra, hogy a „nagy csalót 4 saját keb
ledben viseled. vJlki saját szivébe biza
kodik* . arról azt mondja a bölcs király, 
hogy az bolond. Jlz emberi s z í v , bármily 
jónak szeretne feltűnni, telve van gonosz 
h aj lám m al és csellel. Term észetén él fog va 
jobban szereti a világot és annak bűnös 
kedvtelését. mint a lelki és Isten szerint 
való szomorúságot; inkább viseli a világ 
rózsakoszorúját m ini a meg feszített Jézus 
töviskoronáját; inkább akar a bűn szé
les utján élvezettel haladni, mint kereszt
jé t  önmagára véve, a keskeny utón, köny 
és sóhajok között az Ur Jézust követni. 
Ez utóbbi feltevés olyan m int a külföldi, 
ritka virág, melyet szivünk akarata elle
nére kell abba plántálni, mig a rósz haj - 
lamok és bűnös vágyak könnyen tenyész
nek szivünkben Jlzért vigyázz serényen

*) J e g y z e t . Munkatársunk, a midőn beküldte czikkét, 
még nem ösmerhette az ítélet indokolását. A kerületi biztos — a 
főesperes küldést czélra vezetőnek nem találjuk. Ott van azigaz- 
gató választmányban egy főesperes, Qlauf Pál, - hozzá egyete
mes szereplésü férfiú és ez fő mestere az Ítélet szigorításának ! 
Zelenka püspök úr értesült a dolgokról, megakaszthatta volna az 
abszurd eljárást és ez kerülete egyik szegény lelkészének, midőn 
ez ügyben hozzá folyamodott segélyért, azon vigasztalást nyúj
totta „fiadat adjad filológusnak."

így gondoskodik tehát a főpásztor arról, hogy gyülekeze
teinek legyenek papjai ! ügy látszik a tiszai kerületben teljes je
lenleg a kyriarchia, ott a helyzet ura ma a harczias kedélyű Ku- 
binyi Géza. Ilyen viszonyok között tehát hasztalan a biztos kül
dés. Baj van nálunk mindenfelé és szükséges volna a reformra, 
mint már régen hangoztattuk: „in capite et membris.“

Szerkesztő-
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szivedre, őrköd jé l M e lle . Istennek tem p
lom a az: v ig y á z z , hogy tiszteifalansdg ne 
ju sso n  belé: k e i t  az, v ig y á z z , hogy a 
bojtorján  és gyom  e l ne h a ta lm asod j ék 
benne. Minden reggel m indenek Felett 
a zé r t fohászkodjál, kön yörög jé l Istenhez, 
hogy S ze n t L eikével őrizze, t is z títsa  
szivedet.

S cr lv er .

A szektákról.
Különös tekintettel azok tanbeli eltérésére az ev.luth. egyháztól.*)

Irta:
S a a b y e H. G.,
dán ev. lelkész.

I.
Általános megjegyzések a szektákról.

Ha azt kérdezzük, hogy mit értünk a „szokta" 
elnevezés alatt, úgy mindenek előtt meg kell ma
gyaráznunk azt, hogy mit értünk az „egyház“ ki
tételével. Az ágostai hitvallással egyórtőleg úgy 
értelmezzük az egyházat, mint a hivők vagy szen
tek közösségét, a hol az evangóliom tisztán hir- 
detletik, a hol a szentségeket helyesen szolgálják 
ki. A szentségeket helyesen szolgálják ki, ha az 
Üdvözítő rendelését megtartják ; az evangeliomot 
tisztán hirdetik, ha akként hirdetik és tanítják, 
amint az apostolok hirdették és tanították azt 
(Gal. 1, 6.). Az apostoli tant bírjuk a*szentirásban, 
az utóbbi magyarázatát pedig az egyházi tanban 
vagy az apostoli hitvallásban, mely utóbbi rövid 
foglalatja az egész szentirás tartalmának. Tertu- 
liánnal az egyház ismertető jelének tartjuk a hit
nek zsinórmértékét, a szent Írást, a szentkoreszt- 
séget, az úrvacsorát, melyekhez hozzá tesszük az 
Ur imáját. Mindenkit, aki velünk egyetemben szív
ből vallja az egyház közös hitét, olvassa és hasz
nálja az írást egybehangzóan az egyház hitével, 
imádkozza az Ur imáját, használja a szentségeket 
az Ur rendelése szerint, úgy tekintjük, mint az 
egyetemes szent egyház tagját, bármely rész egy

*) Saabye művének teljes czíme a következő : *Om Sekter- 
ne i Danmark med saerligt Hensyn til deres Afvigelser i Laeren 
fra den evangelisk luterske Kirke. Andr. Schous Forlag. Jelen 
fordításban nem adjuk a szekták dániai történetét, hanem csak 
az általánosan érdeklő dolgokat. Megtoldjuk a szekták ismerte
tését a mi speciális szektánk leírásával, t. i. a nazarenus szekta 
rövid ismertetésével. E helyen megemlítjük azt is, hogy a szerző 
nézeteivel mindenben nem értünk egyet, különösen ott nem, a 
hol grundtvigi álláspontja előtérbe lép.

házhoz tartozzék is. Mindenkit, aki elveti a szent
ségeket, nem vallja az egyház közös hitét, hanem 
maga állapítja meg a szentirásból, mit kell hin
nünk és tanítanunk, hogy üdvözölhessünk; úgy
szintén, aki a történeti fejlődést félredobva, köz
vetlen összeköttetésbe akarja magát helyezni az 
apostoli egyházzal — szektáriusnak, vagy sepera- 
tistának nevezünk. A separatista szó elkülönzést 
jelent, inig a szekta szó eredetileg vágást, bemet
szést jelent. Ha az Ur Mát. 13, 31—32-benleirt hason
lata szerint az egyházat egy nagy fához hasonlítjuk, 
a meljen a madarak, azaz népek fészket raknak, 
úgy a szekták oly ágai o fának, a melyekbe már 
Msebb vagy nagyobb bevágást eszközöllek, akként 
azonban, hogy az Összetartozás az egyház fájával 
még teljeseu meg nem szakadt. A szekta tehát oly 
vallásos párt, a mely többé vagy kevésbé eltér az 
egyház hitétől, máskülönben annak egyes tételeit 
elfogadja. Egy oly pártot, mely az egyház hitét 
elveti és uj kijelentéshez tartja magát, eretnekség
nek nevezünk. Oly pártot végre, mely nem a tan
ban, hanem külső szervezetben, szokásban tér el 
az egyháztól, sizmának nevezünk. A  szekta és eret
nekség között tett megkülönböztetést sokan el nem 
fogadják. így Optatus a donatista szektát leszakí
tott faágnak, lemetszett szőlővesszőnek, a folyótól 
elvezetett pataknak nevezi. A szekta és eretnekség 
azonosítása régi bűne a róni. kath. egyháznak.

Tertulián apológiájában a keresztyéneket szek
tának nevezi, mivel az ő korában a pogányok és 
zsidók a keresztyéneket általában szektáskodóknak 
nevezték. De a keresztyén közösséget, a népegy
házakat, nem lehet szektáknak nevezni azért, mi
vel azok az egyetemes egyház különböző részei. A 
népegyházuk nem elszakított részei az egyetemes 
keresztyén egyháznak, hanem organikus részei an- 

, nak, ép úgy, mint a testrészek nem elszakított, ha
nem organikus részei a testnek. Azért nem indo- 

I kolható az sem, ha a szektákhoz sorolják a socia- 
listákat, nihilistákat, szabadkőműveseket, mivel 
ezeknek nincs semmi közük az egyházhoz.

A szokta története oly régi, mint az egyház 
] története. Már az apostoli egyházban kisért a szekta
> szellem és a későbbi korban nem keletkezik egy 

oly szekta sem, melynek gyökerei ne nyúlnának
> vissza egészen az apostoli időszakba. Nincs ogy 
j szekta sem, mely ellen nem volna fegyver már az 
\ apostolok irataiban. Az ősegyházban szellemi fegy-

I verőkkel küzdöttek a szekták ellen. De az ötödik 
századtól kezdve nagy változás állott be e tekin
tetben is. Midőn Ágoston (Augustinus) szellemi 
fegyverekkel nem képes az egyház iránt engedel-

I mességre bírni a donatistákat, a külső erőszakot 
hívja segítségül, tévesen hivatkozva az Üdvözítő 
azon szavaira: „kényszerits béjöni mindeneket“ 
(Luk. 14, 23).
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Ezt az elvet a római egyház teljesen a ma- ) 
gáévá tette, a mennyiben tűzzel, vassal, börtönnel 
és fegyverrel üldözte az eretnekeket. A pápisták- 
nál engedetlenség szemben az egyházzal, az egye- 
dűl üdvözítő római egyházzal, fő bűn. A ki pedig 
engedelmeskedik az egyháznak, annak minden bű
nét megbocsátják és annak számára az örök üdvös
séget biztosítják. Az evangélikus egyházban amely- 
nek igazabb és mélyebb felfogása van az ember 
viszonyáról Istenhez, a szekták helyzete szabadabb 
és kedvezőbb. ,

„Amennyiben az evangélikus egyház bízik az 
igazság erejében és hisz annak győzelmében, azért 
megengedi, hogy minden egyoldalúság kifejezésre 
jusson; és mivel tudja, hogy csak az elsajátított 
hitigazság szolgálhat az ember üdvösségére, azért > 
ragaszkodik az egyéni meggyőződés jogosultságá- \ 
hoz az egyházi téren.“ az evangélikus egyház l 
ezen liberalismusának következménye, hogy a szék- 
táskodás termékeny talajra talált az evangélikus 
egyházbau. Ez egyrészt aggasztó, — de elkerülhe- \ 
tetlen, s mint ilyenbe bele kell nyugodnunk.

Ha a szekta keletkezésének okát keressük, \ 
úgy azt megtaláljuk egyrészt a bűnös emberi tér- í 
mészetben, másrészt a népegyház helyzetében.

A bűnös emberi természetben meg van a haj- 
lám a létezővel szemben ellenzékieskedni. A szekta I 
ellenzék szemben az egyházzal, mely ellenzéket j 
igen gyakran a szentirás olvasása és az olvasottak j 
félreértése idézte elő. Gyakran a szekta ellenzéki 
szelleme párosult a radikalismus értelmetlenségé- ; 
vei, amely arra indítja az embert, hogy üsse a jót \ 
is csak azért, mivel a jó nem a legjobb — pedig < 
a legjobbat nem bírjuk és nem bírhatjuk ebben a j 
tökéletlen világban. Vallásos és nem vallásos ra- 
dikálisok megfeledkeznek mindég arról a mondás- ! 
ról, hogy a „legjobb ellensége a jónak“.

Isten az embert értelmes lénynek teremtette, 
de az ember az értelmet gyakran a szőrszálhaso- 
gatásban keresi. Ezt a szőrszálhasogatást különösen 
az ó testamentomban kedvvel űzi. Inkább elmél
kedik az igazság felett, mintsem elfogadná és hinné 
azt. Inkább keres különös felfogást az isteni dolgok 
tekintetében, mintsem alázatosan elfogadná az egy
házi tant. Gyakran hiú dicsőségvágy és más rósz 
•ösztönök is okozói a szektáskodásnak.

De igazságtalanok lennénk szemben a szek
tákkal, ha azok előidézőjéül egyedül tisztátalan és 
bűnös motívumokat tartanánk, vagy ha egyedül a 
szektákban keresnénk az oko t; mert az egyház 
maga sokszor oka a szekta keletkezésének, mivel j 
részint elmulasztott, részint háttérbe szorított oly ? 
igazságokat, melyeket a szekta ismét felszínre ho
zott és egyoldalúan hangsúlyozott ; mert sokszor \ 
az egyház tért engedett a világias szellemnek s *)

*) Blaedel: Udv. Konfirmat — Undervisn. 444 1.

igy mintegy kizavarta a komolyabb lelkeket, kik 
aztán az egyházon kívül szeparatisztikus körökben 
akarták megvalósítani azon követelményeket, me
lyeket az evangeliom támaszt a hívőkkel szemben. 
A szekták sokszor csendes vádlói az egyháznak 
és felébresztik az egyház lelkiismeretét, hogy vi
gyázzon jobban magára és pedig úgy az egyházi 
tan, mint az egyházi életre.

Á szekták rendesen tagadják az ökumenikust, 
a közös keresztyénit, a miben a különféle népegy
házak és konfessiók találkoznak, lerontják a tör
ténelmi fejlődést és az egyházat önkényes alapra 
helyezik, a midőn önkényesen állapítják meg a 
szentirásban azt, a mit az üdvösségre nézve hinni 
kell. Az ő theologiájuk az irás theologiája, az ő 
egyházuk az irás egyháza, a mit a lutheránus egy
ház el nem fogadhat. Az ő irástanuk ugyanazon 
tévelyt tartalmazza, melyet a lutheránus egyházi 
tanban találunk a 17-ik században, mely szerint az 
irás egyedül istenigéje és nincsen istenige a szent- 
iráson kívül, továbbá, hogy az ember egyedül a 
szentirás által juthat csak a Krisztushoz, ki egyedül 
alapja szentirás szerint a hitnek,

A szentirás nem oly értelemben Isten igéje, 
hogy minden egyes szó, betű isteni, inspirált isten
ige. Ezen tarthatatlan álláspontot a lutheránus 
egyház már rég feladta, mert Isten igéje a szent
irásban olyan, mint a szántóföldben rejtett kincs, 
melyet nem nehéz megtalálni, mivel minden szó a 
szentirásban, mely az embernek Istenhez való vi
szonyáról szól, Isten igéje. Nemcsak a szentirásban 
bírjuk mi Isten igéjét, hanem az apostoli hitvallás
ban, a keresztség és úrvacsora szereztetési igéiben, 
az Űr imádságában. A szentirás nem alapította az 
egyházat, mert a szentirás előtt is volt egyház. A 
szentirás nem egyházalapitó, hanem egyház fenn
tartó, őrző intézmény.

A szekták alaptévedése az, hogy azt gondolják, 
miszerint Krisztust magát találják meg az Írásban, 
holott ott csak bizonyságot találnak ő róla, de 
magát az élő Krisztust ísak az egyházban talál
ják meg, mely Krisztus teste. Az egyház és Krisz
tus, egyházi és keresztyén elválaszthatlanul egymás
hoz tartoznak. Minden szektára vonatkozik az, a 
mit egykor az Üdvözítő a zsidó szektának, a fari
zeusoknak mond : -»Ti az írásokat vizsgáljátok; mert 
úgy tartjátok, hogy azokban örök éltetek vagyon; és 
ezek azok, a melyek én rólam bizonyságot tesznek; 
és még sem akartok én hozzám jönni, hogy éltetek 
legyen.« (János ev. 5., 39—40.) Ők ugyan el akarnak 
jőni a Krisztushoz, de nem keresik őt ott, a hol 
maga akarja, hogy őt keressük, t. i. az egyházban; 
keresik őt az Írásban és azt hiszik, hogy Krisztus 
képe és a Krisztusról szóló magyarázat maga a 
Krisztus.

A katolicismus azt szokta kérdezniáől ünk ; „nem-e
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természetes az, hogy mi, mivel mindnyájan olvas
suk és magyarázzuk a szent Írást, helyet adunk a 
lelki gőgnek és magunk vagyunk annak okai, hogy 
a protestáns egyházban oly sok szekta keletkezik ?“ 
E kérdés részleges igazságát elismerjük, a nélkül, 
hogy levonnánk a következményt, és megtiltanánk 
a hívőknek a szentirás olvasását. Amint nőin jut 
eszünkbe megtiltani a tűz használatát, mivel az 
veszélylyel is járhat, úgy nem jut eszünkbe meg
tiltani a szentirás olvasását, mivel az veszélylyel 
van összekötve. Ha veszélylyel jár is a szentirás 
olvasása, bizonyára egyúttal nagy áldással is. Min
den attól fiieg, hogy miként olvassuk a szentirást, 
és miként állunk az egyház hite alapján. A katho- 
likus egyház azon alapelvében nagy igazság fog
laltatik, „hogy az egyház az, a melyet megillet a 
szentirás helyes értelmezése és magyarázása.“ A 
tévedés ez állításban az, hogy az egyház alatt a 
római egyházai érti. Ha ez elvnél az egyház alatt 
az egyetemes, keresztyén egyházat értjük, úgy ez 
elv teljesen helyes. Minden magyarázat, a mely 
ellenkezik az egyetemes keresztyén anyaszentcgy- 
ház hitével, hamis magyarázat. Az Írás helyes 
magyarázatánál senki sem nélkülözheti az egyház 
útmutatását. Es itt tévesen hivatkoznak egyesek 
Lutherre, azt mondva, hogy ő azért találta meg az 
igazságot az Írásban, mivel elvetette az egyház út
mutatását ; mert ő csak a pápa egyházának útmu
tatását dobta el önmagától, ekként megszabadult 
a téves egyházi alárendeltségtől, hogy alávethesse ma 
gát az igazegyháznak, mely eléje lépett az egyetemes 
egyház hitvallásában és az egyházi atyák irataiban.

Természetesen, a szekták irásmagyarázata 
egyoldalú és önkényes. Ok rendesen saját véle
ményüket kenik rá a szentirásra, azon téves né
zetben, mintha sikerült volna nekik megtalálni a 
szentirás helyes értelmét. Elfelejtik rendesen, hogy 
a betű öl és a szellem az, mely elevenít. Őrt leg
többször kiragadnak egy szentirás helyet, a nélkül, 
hogy más szentirási helylyel inegvilágositanák azt, 
és összefüggésbe helyeznék az egész szentirással. 
Amit bölcs Sirák mond a Min lenható müvéről, 
hogy az mindég kettő, t. i. az egyikkel szemben 
áll a másik, ugyanazt mondhatjuk a Mindenhatóigé
jéről is, hogy az mindég kettő, hogy mindég az egyik
kel szemben áll a másik, amennyiben az igazságot 
más és más oldalról világosítja meg. A téves magya
rázat onnan ered, hogy az ember úgy cselekszik mint 
a szekták : kiragad egy mondást a nélkül, hogy a 
vele szemben állót tekintetbe venné. Hasonló ez azon 
eljáráshoz, ha a biró csak az egyik részt hallgatja meg, 
és nem követi azon elvet: audiatur et altera pars.

A szentirást csak akkor magyarázzuk helye
sen, ha lehetőleg tekintetbe vesszük az ellentéte
ket és akként az igazságot minden oldalról vizs
gálódásunk tárgyává tesszük. A szentirás, amely-

\ bon nincs egyetlenegy ellonmondás som, ellentétek- 
ben rendkívül gazdag.

A szekták igen gyakran szellemtelen, külső 
módon magyarázzák a szentirást, úgyszintén külső, 
gépies módon utánozzák az apostoli egyház for
máit és szokásait, amint az kitűnik gyülekezeti 
szervezetük és istentiszteleti intézményeikből. A 
legtöbb szekta súlyt helyez az egyházi szokásokra, 
amit mi az evangélikus szabadság álláspontján nem 
helyeselhetünk. Már Ágoston egyházatya megje
gyezte az egyházi szokásokról, hogy azok megtar
tása közönyös dolog; mert üdvösségünk nem a szo
kások betartásától függ, nem azok által, hanem a 
hit által üdvözüliink. Minél inkább ceremoniális 
szolgálattá változott át az istentisztelet a római 
egyházban, annál több hang tiltakozott az ellen. 
A reformátorok arra emlékeztették az egyházat, 
hogy ilyen dolgokkal nem szabad megterhelni a 
hívők lelkiismerelét, mintha bizonyos istentiszte
leti mód megtartásától függne a mi lelkünk üd
vössége. (Conf. Aug. 15). Emlékeztették az egyhá
zat, hogy az egyházi külső szokásokra helyezve a 
fősulyt, elmulasztja a fontosabb dolgokkal való 
foglalkozást, elhanyagolja a hitről, a keresztről, a 
reménységről szóló tant, a polgári kötelességek 
méltatását, a lelkiismeret vigaszát a kisértésekben. 
(Conf. Aug. 26.) „Mi érdemetlenül kegyelmet nye
rünk a Krisztusban vetett hit által és nem az 
istentiszteleti szokások megtartása által, melyeket 
emberek rendeltek el." (Conf. Aug. 2d). Min
den vallásos közösségben, melyben az élet törvény
szerű kinyomattal bir, nagy súlyt fektetnek a külső 
szokásokra és ceremóniákra, — ezekre azután min
dig alkalmazható a reformátorok figyelmeztetése.

Mi hiszünk az egy, egyetemes keresztyén 
anyaszentegyházban, de a szekták igen ritkán be
szélnek az egyetemes egyházról. Annál többet szól
nak a szent egyházról, mely szent egyháznak ön
magukat tartják, ellentétben a népegyházakkal,mely 
utóbbiak nézetük szerint a tisztátalan madarak fészkei. 
Az a lelki gőg, mely szerint ők az egyedül szentek, a 
szekták ismertető jele ősidőktől fogva. Az a szentség, 
melyet ők tanúsítanak, nem a hitnek szontsége, ha
nem atörvóny»cselekedetekszentsége,melynek eléré
sénél fő a szigorú egyházfegyelem. Fegyelem nélkül 
egyetlen közösség sem állhat fenn. Az egyházban 
is volt mindég fegyelem. Az apostoli egyházban is 
sok volt az ok arra, hogy a fegyelmet alkalmaz
zák. Az ős egyház nem volt ogy „egészen tiszta 
gyülekezet', sem oly egyház, melynek tagjai csupa 
szent emberek voltak. C.vak egyetlen egy esetről 
van tudomásunk, melyben az ős egyházban kizá
rással büntettek (l Kor. 5, 1. Apóst. esel. 5, 1), 
máskülönben megelégedtek az apostolok a szellemi 
fegyelemmel. Minél kisobb egy gyülekezet, annál 
könnyebb tisztán tartani. Egy kis virágágyat még
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csak meg lehet őrizni a gyomtól, de nagy vetés \ 
tábláknál az már szinte lehetetlen, hogy ne nőjjön j 
konkoly a tiszta búza között. Az apostoli korszak \ 
után az egyház nagyobb kiterjedést nyert, s a < 
számbeli növekvéssel növekedett a romlottság is, j 
a miért azután az egyház fegyel met is szigorították. 
Az egyházfegyelemnek két fokozata volt: kizárás ; 
az úrvacsora élvezetéből, és kizárás a gyülekezet i 
bői. A bűnbánót vissza fogadták az egyházba, de 
ezen bünbánat sokszor több évig tartott. Mégis 
sokan voltak, kiknek ez sem volt elég. A dona- \ 
tisták és novatiánusok, a kik magukat tisztáknak \ 
tartották, nem akarták maguk között megtűrni a j 
bűnösöket. Az egybázatyák az ellen felléptek. Azt 
mondták, hogy mi nem Ítélhetjük meg a sziveket, ; 
hogy külső érintkezésünk a bűnösökkel nem tesz 
tisztátalanokká bennünket. Cyprian azt mondja: \ 
„ki birja úgy kezelni a lapátot, hogy megtisztítsa 
a szérűt? Miféle emberi Ítélet képes elválasztani a 
konkolyt a tiszta búzától ? Az apostol szól oly 
edényekről, melyek dicsőségre és ismét olyanokról, í 
melyek gyalázatra szolgálnak. Dolgozzunk azon, 
hogy edényeink legyenek ezüstből és aranyból s 
bízzuk Istenre, hogy ő törje szét a cserép edénye
ket“. Ágoston pedig, tekintettel a donatistákra j 
azt mondja: „Az egyházfegyelem jó és üdvös, 
de bizonyos időszakban teljesen keresztül nem 
vihető“. Pál apostol csak egyesekről szólott, de 
midőn a bűn sokakat kerített hatalmába, nincs 
más bátra, mint a fájdalom és sóhajtás.“ Hivat
kozik Ágoston a tiszta búza között lévő konkoly
ról, továbbá a halászhálóról szóló példázatta, mely 
különféle halakat tartalmaz, s azt mondja, hogy 
az egyház is vegyes elemekből áll, ha pedig fel
tűnik is előttünk a konkoly, nekünk azt nem sza
bad kiszakítani, mivel az Ur megtiltotta. Mi he
lyeseljük Ágoston nézetét szemben a donatistákkal 
és mindazokkal, kik azóta, egészen napjainkig, a 
donatistákkal tartanak. Azon törekvés, hogy az 
egyház tagjai teljesen tiszták legyenek, törekvés a 
lehetetlenség után. Majd az ítélet napján fogiák 
csak végérvényesen elválasztani a tisztákat a tisz
tátalanoktól. A történelem igazolja, hogy a legszi
gorúbb egyház fegyelemmel és kilépéssel a nép
egyházból sem bírták megszüntetni azt, hogy a 
gyülekezetben ne legyenek vegyest jók és rosszak. 
Isten gyermekei sóhajtoznak e felett, de azért el
tűrik ez állapotot, mivel á mindenható és irgalmas 
Isten is eltűri azt. A szekták hibája épen az, hogy 
nem akarják eltűrni ez állapotot. Elkülönítik ma
gukat, hogy tiszta gyülekezetei alkothassanak a 
népegyházon kívül.

(Folytatása következik.)

A bogárka.
(Ismertem egy öreg urat, egy derék papot, sze

retet és tisztelettel emlékszem mindig rá. Szegény 
igen súlyos bajba esett. Az volt a rögeszméje, hogy 
mindenét elveszik, hogy a legnagyobb nyomorban 
kell elpusztulnia. Szépen el lehetett vele beszélgetni 
mindenről, emlékezett eseményekre, melyek évtize
dekkel ezelőtt történtek, nézetei tiszták voltak, de ha 
már pár percze beszélt, mindig visszatért rögeszmé
jéhez, hogy nyomorban kell elpusztulnia.

Egyszer, mikor szintén panaszkodott, vigasztalni 
kezdtem s bizonyitgatni, hogy a mitől fél, az nem 
következhetik be, s amire panaszkodik, az nincs úgy.

Hallgatott . . . végre megszólalt : édes öcsém ! 
Különös az én bajom. A mit beszélek, magam is 
tudom, hogy nincs úgy ; tudom, hogy nincs okom 
panaszkodni, félni. De nekem muszáj ezt tennem, 
mert ez az ón betegségem. Hogy is magyarázzam csak 
meg ezt magának ?

Nézze, — s itt egy poharat vett kezébe, — ha 
ebbe a pohárba egy bogárkát teszek, szegényke elébb 
körbe fog futkosni, majd kapaszkodni fog fölfelé, 
de újból és újból visszaesik : igy van az velem is. 
Rögeszmémből tudatosan, erővel akarok kieviczkélni, 
de minduntalan visszaesem, ez az ón betegségem, ez 
lesz a halálom.

Keresett orvosságot hirneves orvosoknál, hogy 
vegyék ki azt a bogárkát, nem tudták, nem bírták !

Oh csak ne lett volna az a bogárka !
Hogy miért mondtam el ezt ?

Ha úgy kezembe veszem egyes egyházi lapjainkat 
s olvasom bennök azt a lamentátiót, hogy igy, meg 
amúgy elfog pusztulni a mi evangyéliumi egyházunk ; 
ha ugv olvasom, mint vádolja egyike-másikát, mint 
fogja rá egyik a lelkészek némelyikére, hogy pán
szláv, hazaáruló, táncsak azért, mert Isten akaratából 
tót nyelvű gyülekezet lelki atyja s mint atyja népe 
javát szivén viseli, érte fárad, dolgozik, — vagy mint 
vagdossa a másik fejőkhöz a renegát, magyaron s 
magyarizátor diszes épittetonokat, akkor úgy elszo
rul szivem s elgondolkozom ezen jelenségen.

Ugyan nem lehetünk el mi e nélkül ? nem tu
dunk mi pár szót szólni, pár sort Írni a nélkül, hogy 
egymást ne gyanusitgatnók ? Hát csupa pánszlávból 
és magyarizátorból áll a mi evangélikus papságunk. 
Mind csak a politika, és senki sem áll csak az evan
gélium szolgálatában !

Ha egy ideig másról is szólnak ; de erre a the- 
mára csak vissza-visszatérnek.

Mért van ez igy ? Roszakaratból hogy tenr ók, 
nem igen hihetem, hisz mely pap akarna testvéré
nek ártani ? De meg maguk sem hiszik, s nem is hi
hetik, hogy nyelvek, — az egyesnek bár szent, — de 
mégis világi dolgok, súrlódások megáshatnák egyhá
zunk sírját. Egyházunkra jöhet nagy megpróbáltatás,
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jöhetnek siralmas napok, a milyenek nem egyszer 
voltak, de pusztulás soha! Rajta a poklok kapui sem 
diadalmaskodhatnak, már csak többet hiszek Jézu
somnak, mint a gyászprófétáknak, egyházamra nem 
sir, — örök élet vár.

Azért szeretem a „Szemlét“ szivem egész mele
gével, mert ő nem gyanusitgat, nem lamentál

Hát miért teszi a többi? a  bogárka, a bogárka !
Kérem Üdvözítő Jézusomat, ezt a legjobb orvost, 

a d jo n  gyógyító irt, vegye ki azt a bogárkát!
0  csak ne lenne ez a bogárka!

Bácskai.*)

A protestáns reálencyklopae- 
dia6.es 7.kötetének uj kiadása.

(Folytatás.)

Az ujabbkori theologusok és egyházi férfiak 
egész sorozatának életrajzaival találkozunk ezen 
két kötetben. így a ralionalismus elleni harczok 
idejéből a legnevezetesebb előharczosok egyikének 
Hengstenbergnek életrajzával. Hengstenberg „Evan- 
gel. Kirchenzeitung--jával legsikeresebben folytatta 
a harczot a ralionalismus ellen ; azért is ő volt 
századunk leggyülöltebb theologusa. A rationalis- 
mus terrorismusát mutatja az is, hogy bizonyos 
bátorság kellett ama lap kiadására és hogy bizony 
eleinte csak titokban járt az kézről kézre. A ralio
nalismus elleni küzdelem egyik legelső tudományos 
képviselője Hahn königsbergi, majd lipcsei tanár 
volt. Egyik disputácziójában azt a tételt vitatta, 
hogy a raticnalisták nem nevezhetik magukat ke
resztyén tanítóknak. Az ótestamentomi kritika ellen 
az ótestamentom egyik legtudósabb védője volt 
Häoermch, kinek életét Volck rostocki tanár meg
írta, mig Gucriche különösen az egyháztörténet 
terén működött lutheránus egyházunk szellemében. 
Mikor III. Frigyes Vilmos az uniót ellenző luthe
ránusokat üldözte, ő is pártjukra állott, amiért

*) Lapunk megjelenése óta hü barátjának eme sorait közölve, 
midőn egyrészt megköszönjük neki azt a nagy bizalmat, melyet 
irántunk tanúsít, úgy másrészt a dicséretet kissé túlzottnak tart
juk, amennyiben mi is sokszor ott állunk a lamentálok között. 
A nyelvikérdés fájó sebe egyházunknak. Szeretnénk, hogy meg
tudnánk legalább rövid időre feledkezni e kérdésről, s midőn c 
feltevéssel indulunk el az uj évbe, akkor ismét egy oly brutális tény, 
mint az eperjesi méltatlanság újból felháborodással tölti el lelkün
ket. A magyarhoni ág. h. ev. egyház több nyelvű egyház s az 
egyházon belül minden nyelvnek egyforma joga van, csak ezen 
elv betartása mellett virágozhatik egyházunk. Az egyetértés le
hetséges, csak a gyanúsítás, lenézés, gyűlölettől kell megszaba
dulni, -  de persze miből élnének akkar a stréberek!? Szerk.

egyetemi tanári állásától elmozdították. A későbbiek 
közül megemlítjük még Gess, Göschol, ti dorpati 
Harnack, a mostani hires berlini tanár atyja, Grau, 
königsbergi tanár, Graul lipcsei míssiúi igazga'ó 
és Herzognak, a prot. realencyklopaedia alapítójá
nak életrajzait. Azonkívül kiemeljük még Harless 
és Frank, erlangeni tanár életrajzait.

HarJess a modern lutherániának typikus kép
viselője és cí?yik elsőrangú úttörője. Akik vele kö
zelebbről is kívánnak megismerkedni, azoknak leg
melegebben ajánljuk Langsdorff könyvét: D. A. v. 
Harless, Leipzig, Richter 1898. és Harlcssnek önélet
rajzát, mely „Bruchstücke aus dem Leben eines 
süddeutschen Theologen“ czitn alatt két kötetkó- 
ben megjelent és az antiquariusoknál (pld. Bernh. 
Liebischnél Leipzig, Kurprinzstrasse ti) még bizo
nyára megkapható. Harless nagyszabású jellem volt, 
amely az é et sok nehéz helyzetében mindig bát
ran és biztosan határozta el magát az ő szilárd lu
theránus meggyőződésének elvei szerint. Benne 
csodálhatjuk a lutheránus tudós nagy alázatossá
gát; az isten igéjével szemben, de egyszersmind az 
isten igéje által megkötött lelkiismeret szabadsá
gát a viliig minden tekintélyével szemben, valamint 
a lutheránus embei fogékonyságát és szabadságát 
a világban és a természetben megnyilatkozó szép
nek és jónak méltányolásában, (tudomány művé
szet stb) anélkül, hogy azoknak ribjává lenne. 
Épugy, mint a hivő lutheránus theologus Vilmar 
megtudta Írni a német irodalom legszebb és leg
népszerűbb történetét, úgy tudta Harless is a mű
vészetet, költészetet menten minden asketikus <él- 
szegségtől méltatni. Mint egyemi tanár Erlangen- 
ben, mint az egyetem képviselője a müncheni or
szággyűlésen a hires ultramontan Abel ministerium 
időjében, (a katonák térdhajtása kérdésében) majd 
mint lipcsei egyetemi tanár és lelkész főleg az 
1848-iki forradalom idejében bátorságával, azután 
mint a szászországi luth. egyház és végre mint a 
bajor lutheránus egyház főkonsistoriumának elnöke, 
szóval mint tudós, egyházi kormányférfi, prédiká
tor, lelkipásztor és hazafi mindenütt megállotta he
lyét a lutheránus egyház és a trón védelmében. 
Az ő élete megismerése által meglehet ismerkedni az 
igazi lutheránus vallásos világnézettel is és bizony 
nincs lelkesedni tudó, előítélet nélküli szive annak, 
aki ami luth. egyházunkat, melynek ily férfiai van
nak, kiknek életében annak tiszta tana igy tud ér
vényesülni, meg nem tudja szeretni.

Egy másik elsőrangú tudós képviselője a mo
dern hivő lutheránus theologiának, Harlessnek volt 
tanítványa. Frank, erlangeni tanár. Hazánk több 
lelkésze, kik még 1894 ben bekövetkezett halála 
előtt meglátogatták az erlangeni, akkor luth. theol. 
fakultásáról hires egyetemet, bizonyára hálás tanít
ványaihoz tartozik. Akik meg nem voltak oly sze-
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rencsések, hogy ilyen utón tanítványaivá lehessenek, 
azok bizonyára sok szellemi és lelki táplálékot 
meríthetnek az ő nagyszabású műveiből és igy 
válhatnak esetleg hálás tanítványaivá. Frank első 
korszakalkotó műve az ő apologeiikája a „System 
der christlichen Gewissheit“. Ezen munkájával a 
keresztyén vallás védelmét egészen uj, a keresztyén 
hit lényegének egyedül megfelelő tudományos ala
pokra fektette. Akinek rendszeres gondolatait szi
gorú következetességgel kifejtő tudományos művek 
iránt van érzéke és a tárgy nehézsége által feltéte
lezett nehezebb nyelvezettől (mely azonban nem 
oly nehéz, mint sokan állítják), nem riad vissza, 
annak Frank ezen és többi műveinek olvasását 
legmelegebben ajánlhatjuk. Ritkán olvashatni oly 
szép, architektoniailag is oly remek dogmatikát, 
mini F rank : „System der christlichen Wahrheit“ 
czimü művét. Az ő ethikája is („System der Christ 
liehen Sittlichkeit“) ritkítja párját Azonkívül igen 
előnyösen különbözik pl. a magyarra is leforditott 
Schwarz-féle ujabbkori theologia történettől, no meg 
Szláviknak is hasonló czimü önállótlan, sokhelyütt 
különösen a positiv theologia (pl. a Z^ckler- féle 
Handbuch vagy a Strack-Zöckler-féle kommentár) 
ismertetésében elfogult, a dolgok ismerete nélkül 
lekritizáló könyvétől is Frank könyve : „Geschichte 
und Kritik der neueren Theologie“. Igen kedves 
olvasmány még az ő „Vademecum für angehende 
Theologen“ czimü könyve, a „Dogmatische Stu
dien“ stb.

Megemlitendő még két hires luth. lelkész is, 
kiknek neveivel e könyvben találkozunk: Claus 
Harms és Louis Harms. Claus Harms Schleier- 
machertől nyerte az első indítást a vallás igazi 
lényegének megismeréséhez. De nemsokára messzire 
eltért a hires theologus útjairól. Harms vallásos 
élete ezután határozott luth. irányban fejlődött. 
Már 1817-ben a reformáczió 300 évi jubileumán 
kiadott 95 tételével nemcsak a rationalismussal, 
de az akkortájt a levegőben lebegő uniói törek
vésekkel is szembeszállt. Egyes tételei igen jól 
illenek még ma is a mi hazai viszonyainkra; azért 
jó lesz tán néhányat ide iktatni. „Ha a mi urunk, 
mesterünk Jézus Krisztus azt mondja: térjetek meg, 
úgy azt akarja, hogy az emberek az ő tana szerint 
igazodjanak és nem igazítja, formálja ő az ő tanát 
az emberekhez, mint most teszik, a megváltozott 
kor szelleme szerint.“ (1. tétel.) „így reformáljuk 
a lutheranismust pogánysággá és a keresztyénséget 
ki a világból“ (3. tétel.) „Újabban az ördögöt agyon
ütötték és a poklot gáttal elzárták.“ (24. tétel.) „A 
régi bit szerint Isten teremtette az embert, az uj 
hit szerint az ember teremti az Istent.“ (27. tétel.) 
Az evangelikus-kathol. egyház dicső egyház, mert 
magát különösen a sakramentomokhoz tartja, az 
ev. ref. egyház is dicső egyház, mert magát külö-

j nősen az Isten igéjéhez tartja, de dicsőbb mind a 
kettőnél az ev.-luth. egyház, mely úgy a sakramen
tomokhoz, mint az Isten igéjéhez tartja magát. 
Mint valami szegény szolgálót, most egy esketés- 
sel gazdaggá akarják tenni a lutheránus egyházat 
(az unióban). Ne végezzétek az aktust Luther 
csontjai fölött, mert megelevendnek s akkor — jaj 
nektek (75. t.)“ Érdekes az is, amit a politikára vonat
kozólag mond.„Semmiféle kormányforma sem olyan 
drága, mint a népképviseleti; sehol sincs kevesebb 
szabadság, mint ahol a szabad nép csinálja a tör
vényeket. A szótöbbség a majoritás csarnoka, amely 
oly esztelen, oly szeszélyes és a körülmények sze
rint oly kegyetlen, mintsem a czár, sem a szultán. 
Az alkotmányokra ma megesküsznek (beschworen) 
és holnap megnyirbálják (beschoren).“ Alelkipász- 

I torkodást illetőleg azt mondja, hogy ő nem járt 
házról-házra, ő nem kereste azt, de alkalom adtán 
szívesen gyakorolta. A házalása lelkipásztorkodás
ban mindig valami mesterkélt és az emberek „mer
ken die Absicht und werden verstimmt.“ Sokhoz 
nem éppen alkalmas időben jön a lelkész és ilyen
kor megjelenésével inkább árthat, mint használhat.

Ugyancsak a lelkipásztorkodás kérdéséhez 
szolgáltat nekünk sok tekintetben alkalmas útba
igazítást Louis Harms élete, mint egyáltalában a 
lelkipásztorkodásra vonatkozólag legtöbbet tanul
hatunk ily originális lelkipásztorok életéből és 
életrajzából — amilyen Harms is volt. A lelki
pásztorkodásra való legjobb előkészítés mindig a 
tiszta evangeliomi prédikáczió. A prédikácziókban 
rejlett Harmsnak is legnagyobb hatalma hívei 
fölött. Csakhogy a prédikácziók aztán olyanok le
gyenek, mint Harmséi, népszerűek. E népszerűség 
pedig az egyszerűségen, érthetőségen és azon alap- 

I szik, hogy minden konkrét legyen. Azután prédi- 
\ kált Harms buzgó hitteljes szívből. És ez a hit 

nem volt valami confusus érzelgősség, mely az egy
házak közti válaszfalakat átugorni látszik, hanem 
mélyen a lutheránus egyház hitvallásaiban és tiszta 
tanában gyökerezett. Lelkipásztorkodásával Harms 
ily prédikácziók után majdnem még többeknek szivét 
nyerte meg, mint hatalmas prédikáczióival. Amint 
maga meséli, nemsokára hivatalba lépése után gyüle
kezetéből egyes emberek gyakran felkeresték, és 

> tőle a keresztyénség hirdetett igazságairól fel
világosítást kértek. Ezek legtöbbnyire vasárnapon 
jöttek. Senkit sem1 hivott meg. Mindenki jött és ment 
akkor, amikor akart. Mindenkit szioesen fogadott 
és neki a kért felvilágosítást tudásához képest 
készséggel megadta. Nem csak öregek, hanem 
iskolás gyermekek is felkeresték, kidnek bibliai 
képeket mutatott s azokról mesélt. Harms ezen 

; látogatóival társalgóit és pedig — saját plattdeutsch 
nyelvükön. A társalgás mindenről: bibliai helyek- 

) ről, egyháztörténetről, napi eseményekről, missio-
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ról, mértékletességről stb. szólt. Különben nem 
imádkozotl, nem énekelt velük. Közben nőm pihen
tette nagyon kedvelt pipáját sem. Ilyen alakban 
folyt le Harms lelkipásztori munkásságának nagy 
része. Es hogy ennek ily nagy hatása volt, annak 
magyarázata Uhlhorn, o czik írója szerint Harms 
népszerű modorában, molylyol az emberekkel érint
kezett, megnyerő szívélyességében és bizalmat keltő 
szeretetében a szegényekhez és ínségesekhez rej
lik. És ezekre van nekünk is mindenekelőtt szük
ségünk, hogyha sikeres lelkipásztorkodási akarunk 
gyakorolni. Ezek nélkül minden sablonos szabályok 
követése, minden másolása, utánzása mások eljárá
sának, minden házról házra való járás nem ér 
semmit. Harms nem volt idegen az ő hívei 
előtt, mikor hivatalát elfoglalta. Már atyja mii 
ködött Hermannsburgban, s ő is ott született. — 
Mint atyja segédlelkésze (miután előbb másutt mii 
ködött) kezdte ottani működését és atyja ha
lála után folytatta haláláig. <) tehát azon kör
ben nőtt fel, ahol később működött. „Es igy annál 
erősebben és mélyebben gyökerezik népe sajátos
ságában. O a Dépet ismeri, eooel érez, fo n d  el, ő 
közülök való.“ És ez az, ami nálunk — sajnos — 
legtöbbnyire hiányzik. Ami lelkészeink sokszor, ha 
nem is mindig (tisztelet a kivételeknek) megvetik 
(néha gyűlölik is) népüket, mugukut sokkal fe
lette állóknak képzelik. Nem éreznek, nem élnek 
vele, nyelvét nem beszélik, mint Harms a platt- 
deutschet. Népük sajátosságai iránt érzéketlenek, 
vagy vele nem törődnek, vagy éppen annak kiirtá
sára törekednek. Pedig minden fa a maga talaján 
terem legjobban ór ami cv. népünk a maga sajátos
ságában szolgálja leghívebben és legszívesebben az 
Urat. Nem mostoha bánásmód,hanem szeretet, szere
tet és tisztelet is kell a mi népünknek. Ha közülök 
valók vagyunk, velük ólünk és érezünk és nem 
büszkén megvetjük őket, ha oly indulattal viselte
tünk irántuk, mint az atya gyermekei iránt, ha nem 
csak anyagot, hanem sziveket, halhatatlan lelkeket 
látunk bennök, ha népszerűén ós nem uriasan, ha 
szívélyesen és nem dölyfösen érintkezünk, ha sze
retettel és nem megvetéssel közeledünk hozzájuk, 
akkor ők sem fognak tőlünk visszavonulni, mint 
a népbeli ember egyáltalában az uraktól, kikben 
(sokszor joggal) ellenségeit látja, vissza szokott vo
nulni, akkor köztünk ós köztük nem fog tátongani 
az az űr, mely minden demokrácziánk daczára, 
bizony nálunk — sajnos — ur és paraszt vagy nép 
között létezik.

Azután a lelkipásztornak imádkozni kell tud
nia az ő híveiért, a. lelkipásztori imádság a lelki
pásztori munka egy lényeges alkotó része. És ezt 
is szorgalmasan gyakorolta Harms. Imádságai — itt 
is jellemzi őt a józan lutheránia — nem egetostro- 
molók, hanem nagyon egyszerűek, de a meghall

gatás bizonyossága áthatja azokat. Ő imádkozot 
gyülekezetéért és annak egyes tagjaiért is.

Mindezt Hamistól megtanulhatjuk. Csak az 
ily szellemben, ily érzülettel, szeretettel, imádság
gal gyakorolt cura-pastoralis mutathatja fel aztán 
azokat az eredményeket, milyeneket Harms elért 
gyülekezetében. A gyülekezet valóságos változáson 
ment keresztül, amely azonban nem volt metho- 
distikus ujraébredés. A templom rendes látogatása 
az addigi utczán való ácsorgás vagy korcsmázás 
helyett, rendes házi istentiszteletek, a vasárnapnak 
szigorú megünneplése a helységben állandó szo
kássá váltak. Az úrvacsorái vendégek száma 3—4* 
szer annyi volt, mint a gyülekezet lélekszámú. A 
szeretotadományok nagyon szaporodtak Herrmanns- 
burgb in sőt ez időben nem voltak koldusok. Es a 
gyülekezet annyit áldozott a pogánymissióra (évi
14—15,(KKi forintot), hogy Harms egy külön missió 
létesítéséhez hozzáfoghatott, amely szigorúan a 
lutheránus egyház hitvallásaihoz ragaszkodva, 
Afrikában is olyan gyülekezetek létesítését tűzte 
ki magának czéljául, amilyenek otthon Lüneburg- 
ban vannak.

(folytatása következik).

IRODALOM
— Hévész K. Révész Imre munkái a pátens 

korából (1859—1860). Kiadja a magyar protestáns 
irodalmi társaság. Budapest, 1900. 237 1.

Révész Imre az ujabbkori református egyház 
egyik leghatalmasabb és legtiszteletreméltóbb alak
jának pátenskori dolgozatait adta ki a fentcmlitett 
kötetben a megboldogultnak fia.

A pátens korszak történetére vonatkozólag 
igen értékes forrásgyűjteményt tartalmaz e mü. 
Meglehetünk győződve, hogy o szókimondó, egye
nes és jellemes, mély tudományu, hű .kálvinista 
férfin teljesen igaz dolgokat beszél el. Ha valaki, 
a mint arra égető szükség van, megírja a 19-ik 
század prot. egyháztörtónelmét hazánkban, e kö
tetre jó lélekkel hivatkozhatik.

Gyáva korszakban, a mikor a vagyon, kir ós 
külső ünnepeltetós a fő vágy, a „gomblyuk fájda
lom“ (Knoplloch Schmerzen) a legnagyobb szen
vedés, igen helyes oly férfiak iskolájába is beto - 
kinteni, kiknek volt meggyőződésük ós kik e meg
győződésért szenvedni is készok voltak. Révész I. 
előtt is majd megnyílt a börtön ajtaja, s csak a 
politikai világ fordulata mentette inog őt a szenve-
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•eléstől, mely reá csak dicsőséget és nem gyalázatot \ 
hozott volna.

Révész egyenes jellem volt, a ki önmagában § 
birta igazi értékét és nem kereste a hatalmasok \ 
kegyét, amint arról a mü olvasása közben is meg- 
győződünk.

Bevezető soraiban igen helyesen teszi azt a 
megkülönböztetést a múlt és jelen között: „Ah 
ekkor még, a magyar protestánsok egyházi és is- 
kólái közérzülete nem volt a különféle szofizmák, 
dialektikák és sokféle gyarló érdekek által akként 
félrevezetve és elszéditve, mint későbben.“ E soro
kat 1876-ben irta, ugyan mit szólna ma, a mikor 
azóta olyan nagyon lefelé mentünk.

Á pátens korszakában oly nagy szerepet játszó 
„Tájékozás“ szerzője Révész Imre. E tájékozás j 
következő passussal végződik: ,,Azon lelkipásztor- 
rok pedig, kik az egyház törvényes jogai íoz való 
hűségükért sérelmet, fogságot, vagy bármi kárt 
szenvednének, erkölcsileg biztosítva lehetnek arról, s 
hogy az illető egyházközségtől, megyétől, vagy | 
kerülettől, kárpótlást nyerendenek s hivataluk ál- \ 
landó lelkésszel betöltetni nem fog.“

Igen ajánljuk a mü szorgalmas olvasását.
Sz. I

— J. A Fábry. Neopi sa ! Jebo opilci nemaju 
miesta v královstve Bozom. V Modre. Tlacou kniht- ; 
laciarne 8imona Rohácka. 1900. 16°. 33.

Az iszákosság ellen szól e szép és vonzó nyel
ven megirt füzetke, melyet a betiltott belmissiói 
egylet pénzén adtak ki. A szerző az iszákosság bor- < 
zasztó hatásáról szól s azon lelki fegyverekről, 
melyekkel sikeresen küzdhetünk ellene. Nézetünk 
szerint azonban az előhaladott iszákosság már nem
csak lelkileg, hanem testileg is gyógyítandó. E cél
ból volna szükséges nálunk is az iszákosokat gyó- ■' 
gyitó intézet. Népünk szórakozását helyes mederbe 
kellene terelni, hogy az, midőn szórakozni akar, \ 
ne legyen egyedül a büzhödt pálinka lebujra utalva. j 
Lussin szigetén láttam, hogy Neresine faluban a 
község külön tánezhelyiséget emelt, melyben italt 
nem mérnek s a hol a falu apraja nagyja nézve a 
szép tánezot, mulatott.

Nézetünk azonban az, hogy épen az iszákos- 
ság ellen legkevésbé czélravezető az irodalmi tér. 
Az orvosok között, kik tudják minden rossz követ- 
kezményét az alkoliolismusnak, nagy perczent az, 
mely hódol az italnak. A részegeskedők nem fog
ják olvasni az ily füzeteket, a józanok pedig, még j 
ha ajánlanánk is nekik, nem fogják mértéktelenül 
élvezni az italt. De ez nem von le semmit sem a \ 
szerző jóindulatából s a müvecske értékéből.

KÜLFÖLD.
Az elmúlt egyházi évben, 1899. deczember el

sejétől 1900. deczember elsejéig Bécsben 1107 lélek 
(939 róm. kathol. és 170 zsidó) tért át az ág. hitv. 
ev. egyház kebelébe.

Az egy év előtt alapított ^Der Jllte Glaube“ 
Evangel. Luth. Gemeindeblatt für die gebildeten 
Stände rövid fennállása alatt máris AXIO előfizetőt 
tud felmutatni. E szám azt mutatja, hogy alaptalan 
volt a liberálisok azon gúnyolódása, melylyel a 
lapot megjelenésekor fogadták, hogy nem fog olva
sókat találni, mert a míveltek már nem törődnek 
a „régiu hittel.

Münchenben múlt évi decz. 23 án az ötödik 
evang. templomot szentelték fel, mig 20 év előtt 
csak egyetlenegy evang. templom volt a bajor fő
városban, 100 év előtt pedig protestáns ember még 
polgárjogot sem nyerhetett ott. Hogy más bajor 
városokban is terjed a Protestantismus, mutatják a 
róm. kathol. egyetemmel biró Würzburg városának 
felekezeti viszonyai: még egy emberöltő előtt csak 
4 ezer protestáns lakossága volt az előbb tiszta 
kathoiikus városnak, ma már közel 14 ezer protes
táns lakik benne, a mi majdnem ötödrészét teszi 
a város összes lakosságának.

A m. é. november 27-től december 12-ig 
Kasselben tartott hessen—nassaui harmadik rendes 
egyetemes zsinat egyebek közt a lelkészek nyug
díjazását is rendezte. Az erre vonatkozó rendszabály 
főbb pontjai a következők : Nyugdíjra jogosult min
den rendes lelkészi v. segédlelkészi állomáson mű
ködő lelkész hogyha testi vagy lelki fogyatkozás 
következtében hivatalos teendőinek teljesítésére 
állandóan képtelen. A 70 élet évet betöltött lelké
szeknél a munkára való képtelenség nem föltétele 
a nyugdíjra való jogosultságnak. A bel- v. kül- 
misszió szolgálatában álló lelkészek is megnyerhe
tik e jogot. Ha a lelkész még képes hivatalának 
lényeges részét teljesíteni, a nyugalmaztatás he
lyébe segédlelkészt lehet melléje adni. A nyugdíj 
összege, ha a lelkész a 10. szolgálati év betöltése 
előtt pensionáltatik, 1000 márka, a mely azonban 
szükség esetén 1800 márkára emelhető. A 10. szol
gálati év betöltésekor a nyugdíj a jövedelem Vé-ed 
részével egyenlő és minden szolgálati évvel 760-ad 
részével emelkedik egészen a jövedelem 45/6o-adáig. 
a . nyugdij ez utóbbi esetben nem lehet kisebb 1800 
márkánál és nem nagyobb 4500 márkánál. A szol
gálati lakás értéke átlag 400 márkának számíttatott. 
A nyugdíjalapra hozzájárulnak a lelkészek, a papi 
állomások (Pfarrstelle) és a gyülekezetek. Csak kis 
összeg volt vehető egyházi alapítványokból. A lel
készek hozzájárulása 1 százalékban állapíttatott 
meg, ha jövedelmük bezárólagosan 5200 márkára 
rúg, ettől fogva 5999 márka jövedelemig l 1/* szá
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zalékot fizetnek, a még magasabb jövedelműek 
pedig 2 százalékot Minden lelkészt állomás 75 
márkát fizet évenként; azonban az egyházkormány 
és a kultuszminiszter képviselője azon Ígéretet tette 
a zsinat előtt, hogy otne 75 márkát az államsegély
ből (Zuschussfond) fogják kiutalványozni, úgyhogy 
csak a legtehetősebb gyülekezetek fogják fizetni. 
A gyülekezetek  hozzzájárulása a tagok állami jö- 
vedolemadójának 2 százalékában állapíttatott meg.

A Párisban tartózkodó Krüger elnök vasárnap
járól a következőket olvassuk : A sok látogató, ki 
vasárnap fölkereste, majdnem kivétel nélkül azon 
választ kapta: „Ma vasárnap van, azért nem fogad az 
elnök.“ Reygel 6 órakor fölkelt, reggelizett s a 
bibliát olvasva, egyedül maradt. A teremben 10 óra 
felé családja és számos búr gyűlt össze. II órakor 
az elnök maga tartotta az istentiszteletot. Az 55. 
zsoltárt választotta beszédje alapjául. Az istentisz
telet után az elnöknek Hollandiából épen megér
kezett unokái léptek b e ; letérdeltek nagyatyjuk 
előtt, ki megáldotta őket. A család összes tagjai 
délután szép csendesen együtt maradtak.

A „Leipziger M issionsblntr szerint a folyó 
téli semesterben a Németbirodalom 7 egye te 
mén tartanak misszióról fölolvasásokat, úgymint: 
Berlinben, Erlangenben, Göttingenben, Hallében, 
Königsbergben, Marburgban, és Lipcsében. 11 
egyetemen akadémiai misszió-egylet áll fenn, me
lyek fölolvasásokkal és lapokkal terjesztik a misszió 
ismeretét a deákok között.

Az amerikai missziói püspök, Graves jelen
tése szerint, mely szept. 7 én kelt Sanghaiból, ad
dig 117 angol és amerikai misszionáriust gyilkoltak 
meg éjszaki Chinában és 100-nál többnek holléte 
ismeretlen. Az életben maradottak a kikötő váro
sokba vagy Szibériába menekültök. A legnagyobb 
vesztesége van a chinai benföldi missziónak (China- 
Inland-Mission), melynek állomásai mélyen az or
szág bensejében vannak szétszórva: 104 állomása 
elpusztult v. elhagyatott, 50 missionárius és 14gyer
mekük megöletett, 400 — 500 misszionárius sokszor 
kimondhatlan fáradalmak és veszedelmek közt a 
partvidékek felé menekült. Némely holyen a me
nekülőket csak azért engedték tovább, mert gyer
mekeikkel protestáns misszionáriusoknak jelentet
ték ki magukat, minthogy a ohinaiak gyűlö
lete különösen a politikailag szereplő római ka- 
tholikus misszionáriusok ellen irányult. A skandi
náv misszionáriusok az éjszaki tartományokból, 
valamint a németek Délen (Berlin 1. Basel és Bar
men) és Kiautschanban (Berlin I. és IV.) vaiameny- 
nyien megmenekültek. A benszülött keresztyének 
közül 40 ezernél többet gyilkoltak meg.

BELFÖLD
— Lajta-Ujfalu. Sopronrnegye ezen határszéli 

községében. Ebenfurth osztrák város tőszomszéd
ságában, Kismarton, az Eszterházyak ősi fészkének 
közelében, néhány év óta hatalmas gyáripar fejlő
dött. A gyárak több ezer munkást vonzottak oda, 
köztük számos evangélikust is és mivel Kismar
tonban, sőt az egész vidéken mindenfelé szintén 
nagyon megszaporodott az evangélikusok száma, 
közel s távolban pedig nincs evangolikus lelkész, 
a szükség pedig megkívánta, hogy Lajta-Ujfalu 
központtal missziói lelkészi állás szerveztessék, ha 
nem akartuk, hogy odavándorolt néhány száz hí
vőnket idők folytán a hatalmas római egyház el
halássza. Az ügy b'ischer Imre esperességi felügyelő 
személyében lelkes pártfogóra talált, ki Gyuratz 
püspököt is megnyerte az ügynek s mivel a szór
ványbeli hívek is szép áldozatkészséget tanúsítot
tak, múlt évi advent 4 ik vasárnapján Ludig Gusz
táv missziói lelkész már elfoglalhatta hivatalát. 
Eddig Lajta-Újfalun 130, Kismartonban 60s Eben- 
furthban 35, tehát 225 lelket talált, kik az isten
tiszteletet s úrvacsorát, mit felváltva Lajta-Újfalun 
egy gyári teremben s Kismartonban az all. polg. 
iskolában tart, szorgalmasan látogatják; de még 
mindég jelentkeznek uj egyháztagok, kik eddig 
evangélikus voltukat elhallgatták. Ludig azonkívül 
állandó hitoktatást teljesít a lajta uj falusi állami 
népiskolában, valamint a kismartoni nép- és pol
gári iskolában s Baum Miksa lajta-ujfalui jutta- 
gyári igazgató lakásán, azonkívül még 7 evang. 
úri gyermeket tanít. Ki ne látná be tehát már most 
is ezen missiói lelkészi állás fontosságát?

S mitől kell félnünk ? Attól, hogy az állás nem 
lesz fentartható. Miért ? Mert a lelkésznek több
nyire a szegény napszámos hívek áldozatkészségé
ből eddig csak 860 korona évi fizetés van bizto
sítva, miből csak lakásért 384 koronát fizet. Azon
kívül mibe kerül az ide oda utazás, az élet, ruhá
zat stb. I)e minek irom le mindezt oly részletesen*? 
Azért, hogy e concret esetből rámutassak azon nagy 
könnyelműségre, mellyel hazai egyházunk szórvá
nyait elhanyagolja. Ezer és ezer lelket vesztünk el ez 
által, melyeket egy kis jóakarat s anyagi eszkö
zeink helyes felhasználása mellett meg lehetne 
menteni. A gyámintézet s vezéremberei információi 
alapján a Gusztáv Adolf egylet ilyen s ne egyes 
protegált helyekre fordítsák figyelműket. De kü
lönösen fontos feladat vár diaszpóránk megmentése 
körül a közalapra. Híveink keservesen fizetik ezen 
czélra filléreiket, de szívesen tennék ha tudnák, 
hogy a szórványbeli hivek gondozása s megmen
tésére s nem vallásilag sokszor rosszabb, mint in
differens középiskolák s az eperjesi jogakadémia 
segélyezésére fordítják azokat. Ez évben a lógsz;-
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gényebb lelkészektől is megvonták a 20.000 korona 
segélyt. Hiszen már nagy urak e szegények, van 
800 frt fizetésűk, hát nem kell nekik. Mit is csinál
nának a sok pénzzel, különösén ha 3 - 4  gyereket 
kell neveltetniük?! Nos ha elvették tőlök, legalább 
fordítsák újra egyházi célra. Hisz nálunk úgyis 
minden pénz megakad az első zsilipnél, a közép
iskoláknál, hol azon buzgó „világi“ elemet neve
lik, melynek hitetlensége miatt vérzik, pusztul 
nagyrészt egyházunk. Nos az ilyen helyek, mint 
Lajta-Ujfalu mutatják, hogy hol lehetne jól ka
matoztatni a tálentomot. Fordítsuk ezentúl legalább 
azt a szegény lelkészektől megvont 20.000 koronát 
diaszpóránk megmentésére, a diaszporabeli lelké
szek, káplánok és hitoktatók díjazására!

Scholtz Ödön.

Az eperjesi statárium. Az eperjesi Ítélet a ki
zárt theologusok ügyében ekként hangzik :

„Kivonat a tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület eperjesi < 
Collégiumának igazgató-választmánya és végrehajtó bizottsága 
által 1900. évi deczember hó 21-én tartott együttes gyűlésről fel- 
vett jegyzőkönyvből: 4. pont. Tárgyaltatott a collégiumi hittan
intézet tanári karának 1900. évi deczember hó 11-iki gyűléséről \ 
felvett jegyzőkönyve kapcsán Wanitsek Emil és Jamnitczky György \ 
IV. é., Harman Cyrill, Solcz Pál, Skrovina Ottó III. é., Csobrda j 
Wladimir és Bezek János II. é., Porubjak János, Kottula Ede, 
Jánoska György, Hanesz Emil és Martincsek Márton I. é. hittan
hallgatóknak fegyelmi ügye, nevezetesen a hivatkozott tanárkari ; 
gyűlésről felvett s jelen jegyzőkönyv kiegészítő részét képező 
vizsgálati jegyzőkönyvben felvett vallomásuk, valamint a tanári 
karnak e vallomások alapján meghozott s részletes indokolással 
ellátott következő fegyelmi határozata :

1. Wanitsek Emil IV. é., Skrovina Ottó III. é., Janoska 
György I. é. hittanhallgatók a jelen jegyzőkönyvben körülirt s 
részben saját vallomásukkal is megerősített h a z a f i a t l a n  és 
a tanintézet jó hírnevét nagy mértékben veszélyeztető v i s e l k e 
d é s ü k  m i a t t  a hittanintézettől -  anélkül, hogy ez indexeik
ben kitüntettetnék — haladéktalanal eltávolíttatnak. A részükre 
megállapított összes jótéteményeket elvesztik, illetve a jelen tan
félévben már é l v e z e t t  c o l l é g i u m i  j ó t é t e m é n y e k  
egyenértékét megfizetni tartoznak.

2. Solcz Pál III. é., Csobrda Wladimir és Bezek János II.
•é., továbbá Porubjak János I. é. hittanhallgatók a jelen tanfélév 
befejeztével kötelesek a tanintézetet elhagyni. A részükre megálla
pított s jelen tanfélévben már élvezett és még élvezendő összes 
jótéteményektől megfosztatnak, illetve kötelesek ezeknek egyen
értékét visszafizetni.

3. lamniczky György IV. é., Harman Cyrill III. é., Kottula 
Ede és Martincsek Márton I. é. hittanhallgatók a tanári szék előtt 
megrovatnak, továbbá a jelen tanfélévben élvezett s még élve
zendő összes kollégiumi jótéteményektől s tisztségektől megfosz
tatnak, illetve kötelesek a jótétemények egyenértékét visszafizetni.

4. Hanesz Emil I. é. hittanhallgató a tanári szék előtti 
megrovásban részesül; az internatusi ingyenlakást kivéve, összes 
jelen tanfélévi collégiumi jótéteményeitől megfosztatik, illetve 
köteles a már élvezett s még élvezendő jelen tanfélévi jótétemé
nyek egyenértékét visszafizetni. Indokolás : Vádlottak némelyike 
már a múlt tanévben, valamennyi hittanhallgató pedig a jelen 
tanévet megnyitó ünnepén a dékán által komolyan figyelmeztet
tek, hogy viselkedésükben mindattól tartózkodjanak, a mi hazafias 
érzelmeiket illetőleg a legkisebb kifogásra is alkalmat adna.

Ennek daczára a vizsgálat tárgyává tett ügyben valamennyi 
vádlottra nézve beigazolást nyert, miszerint a hittanintézet több]

hallgatóitól elkülönítve magukat csoportképen 1900. évi november 
hó 18-án lefényképeztették. A fényképeket tüntetőleg tót névalá
írásaikkal látták el, mely tettüket — részbeni tagadásuk daczára 
Skrovina Ottó és Jánoska Györgynek pedig kifejezett beismerése 
szerint — „tót nemzetiségi czélzattal" követték el. A vizsgálatnál 
mind végig jelen volt tanári karnak meggyőződése, másrészt a 
legtöbb vádlottnak viselkedése az ide vonatkozó részben tagadá
sukat megdönti.

A megnevezett hittanhallgatok e tettük által nem csupán 
tót nemzetiségi érzelmeikről tettek bizonyságot, hanem — a mi 
szigorú büntetésre méltó — az eperjesi collégiumi hittanintézetnek 
magyar hazafias jó hírnevét is szándékosan és nyilvánosan alá
ásni törekedtek. Háládatlanoknak mutatkoztak magyar hazánk 
ezen nagy múltú iskolája iránt, mely őket jótéteményeivel elhal
mozta. A vizsgálati adatok szerint konstatáltatott az is, hogy ne
vezett ifjak Wanisek Emil társuknál s egyik internátusi helyiségben 
több ízben összejöveteleket tartottak s bár az összejöveteleket 
tisztán baráti jellegűeknek állítják, mégis a tót névaláírásokkal 
ellátott csoportkép, melynek elkészíttetését egyhangú beismerésük 
szerint ezeken az összejöveteleken határozták el, hazafiatlan visel
kedésökre nézve tagadásukkal szemben is meggyőző bizonyítékot 
szolgáltat.

Mindezeken felül vádlottak a testületi egység megbontásá
nak is úgy exclusiv összejöveteleikkel, mint a társaik előtt el
titkolt lefényképeztetéssel, — okozói voltak. Wanitsek Emilre 
nézve súlyosító körülménynek minősitendő az, hogy az összejöve
telek az ő lakásán rendeztettek és hogy kihallgatása folyamán 
tanúsított viselete, felfogása a magyar állameszme szempontjából 
nagy mértékben aggasztó volt. Skrovina Ottó és Janoska Györgyre 
nézve súlyosító körülmény, hogy a lefényképeztetésnek tót nemze
tiségi ezélzatát magok beismerték, ezenfelül hasonló érzelmeik s 
tetteik miatt előbbi a késmárki ev. liczeumból kizáratott,• utóbbi 
pedig a beszterczebányai gimnáziumban fegyelmileg büntetve 
volt Solcz Pál, Csobrda Wladimir, Bezek János és Porubjak 
Jánosra súlyosító körülmény a vizsgálat folyamán tanúsított s 

■ túlzó nemzetiségi eszméknek hódoló magatartásuk. Azonkívül 
) Bezek János a selmeczbányai ev„ liczeumban, Porubjak János a 
\ beszterczebányai gimnáziumban nemzetiiégi vétségek miatt fegyel

mileg már büntetve voltak. Jamniczky György, Herman Cyrill, 
Kottula Ede és Martincsek Mártonra enyhítő körülmény a vizsgá
lat alatti magatartásuk s tettük helytelenségének beismerése, 
Hanesz Emilnél a teljes megbánás s tapasztalatlansága veendő 
enyhítő körülménynek “

A tanári kar ezen Ítéletét a coll. szervezet szabályzat értel
mében az igazgató választmány és a végrehajtó bizottság együttes 
gyűlése felülvizsgálván, azt indokainál fogva helybenhagyja a 

; következő változtatásokkal:
1. Az intézetből való haladéktalan kizárás Solcz Pál Ili. é., 

í Csobrda Wladimir és Bezek János II. é. és Porubjak János I. é.
hittanhallgatókra nézve is kimondatik.

2. A kizáratás oka mind a hét kizártra nézve bevezetendő 
} az indexbe.

3. A múltban élvezett jótétemények; pénzértékének vissza- 
: térítésére vádlottak nem köteleztetnek.

Indokolás. Vádlottak, ámbár tudták, hogy fegyelmi ügyük
ben az igazgató választmány gyűlést tart s végső fokon jogosult 
határozni, semmi lépést sem tettek a végből, hogy az igazgató
választmány határozatát maguk részére kedvezővé tegyék ; mely 
körülmény megrögzöttségükről s egyszersmind arról tesz tanúbi
zonyságot, hogy a tanári kar Ítéletének indokolása egészben he
lyes és igy elfogadandó. Mégis az indokolásban „a tót nemzeti
ségi célzatot" az igazgató választmány nem pusztán tót, hanem 
magyar hazaellenes érzülettel kapcsolatos tót nemzetiségi czélzat- 
nak értelmezi.

Az alapitélet szigorítása az egyházi „Alkotmány" azon ha
tározataira való hivatkozással történt, melyek a magyarországi 
ág. hitv. ev. egyházat olyan egységes testületté teszik, melyet sem 

nyelv, sem nemzetiség szerint nem szabad széttagolni, s melyben



közhivatalt nem viselhet olyan egyén, a ki a magyar haza és 
nemzet ellenségének bizonyul. F tekintetben tehát vádlottaknak, 
mint lelkész-növendékeknek bebizonyult jelen viselkedésük szo
morú és aggasztó kilátást nyújt arra az időre, a midőn mint 
rendes lelkészek volnának hivatva az egyházi »Alkotmány* ér
telmében szolgálni a magyarországi ág. hitv. evang. egyház egy
ségét és közérdekeit. Az alapitéletnek azon rendelkezését, mely 
szerint vádlottak a múltban élvezett jótétemények visszatérítésé
ben elmarasztaltattak, fel kellett oldani azért, nehogy az Ítélet
nek visszaható ereje is legyen. K. m. f. Jelen jkvi kivonat hiteléül 
Dr. Schmidt Gyula s. k. coll. felügyelő, elnök. Glauf Pál, s. k., 
főesperes, egyház, elnök. Dr. Mikler Károly s. k., coll. jegyző. —
A kivonat hiteléül : Dr. Szlávik Mátyás, theol. dékán.

Az evangélikus közönség tájékozására mi is 
teljes szövegében közöljük ez Ítéletet; mert ezen 
Ítélet szövege teljesen indokolja múltkori támadá
sunkat az eperjesi theol. intézet ellen. Tudósítónk 
tehát nem túlozott, hanem a teljes igazságot irta meg.

Szlávik úr, az eperjesi theol akadémia dé
kánja, az „Ev. egyh. és iskola“ eziinű lapban közzé 
teszi az ítéletet, s azt igyekszik bebizonyítani a 
mi múltkori támadásunkról, hogy az .vakmerő, 
oktalan és könnyelmű“. Elismerjük, hogy manap
ság bizonyos merészség kell ahhoz, hogy az ember 
a félrevezetett közvélemény ellen felszólalni mer- j 
jen. Erre a félrevezetett közvéleményre van alapítva ] 
az egész ítélet, az egész éli árás, Szlávik úr egész J 
működése. Mi átszenvedjük a félreértés minden tá
madását, nyugodt lelkiismerettel nézünk a jövő 
e lé ; de mi lesz majd önökkel, ha az a félrevezetett 
közvélemény egyszer észre tér?! Mi hisszük azt, 
hogy ez is be íog következni s akkor majd meg 
fogják ösmerni, hogy milyen súlyos lehet az ártat
lan szenvedés, a mikor még megérdemlődén is 
nehéz szenvedni. A félrevezetett közvélemény az 
önök erős vára, arra bizakodva oly merészek, oly 
eynikusok, oly igazságtalanok és clbizakodoitak ! 
Az a közvélemény félrevezetve is nagy hatalom ; 
de miiyen lesz majd akkor, lm az igazság alapjára 
áll és leszámol a félrevezetőkkel ! ?

A közzétett Ítélet napnál világosabban mu
tatja, hogy itt nem tények —, bűnös cselekménye
kért Ítéltek el ifjakat, hanem feltevések alapján, 
törvény és jog ellenére. Az egész Ítéletben és pe
dig úgy az alsóbb, mint a felső fokon nincsen egyet
len igazi bűnös cselekmény sem felemlítve; mert I 
az, hogy az illetők egyik barátjuknál theára, a mint 
értesültünk kétizben, összejöttek, hogy már régob- > 
ben fegyelmileg büntetve lettek (A mint látjuk az 
eperjesi Ítéletből ilyesmi a legjobb tanulón is köny- ' 
nyen megeshetik. I)o különben is a bűnös múlt 
nem lehet ok arra, hogy a jelenleg nem hibás vád 
lottat elitéljük. Vagy eperjesi jog szerint igenVl) j 
hogy külön csoportot képeztek (hisz tudjuk, úgy ; 
bel, mint külföldön is minden felsőbb intézetben \ 
vannak a tanulók között csoportok s — p. o. magán > 
az eperjesi jogakadémián a szász fiuk nem keresik ' 
a többiek barátságát) még nem bűnös cselekmény. \

Ilyesmit bűnös cselekményül felhozni komoly bíró
ság nem merne. Az egész Ítéletnek alapja az a kö
zös fénykép, moly alá tót orthogrnphiával Írták 
magukat alá az ifjak. Ezért még a megintés is ab
surd ítélet lenne — hiszen nokik kell tudniok azon 
orthographiát, melyen fogják Írni prédikáczioikat, 
ha majd a tót ev. népnek hirdetik az Isten igéjét.

Két theologusra nézve az ítélet súlyosbító kö
rülménynek veszi, hogy az illetők állítólag beis
merésben voltak. Ez birói és jogi »non sens“, hogy
t. i. a beismerés súlyosbitó körülmény. Es ennek a 
theologiának szomszédságában van az evangélikus 
jogakadémia, melyre áldoznak a közalapból is. Va
lóban az ember elborzad, ha arra gondol, hogy ily 
egyénekre van bízva a mi jövő papi nemzedékünk 
nevelése, kik ily ítéletet hozni s azt nyilvánosan 
közzé tenni merészkednek. Bírák ezek, kik nem 
bűnös cselekményekért ítélik cl áldozataikat, ha
nem a «vallatás * alatt agyukban megcsillámló téves 
Jeltevéseket kész tényeknek veszik. — Ilyenek voltak 
az inquisitió bírái — talán irigyelték azok dicső
ségét. I ?

De még a tanárokat is felülmúlja a képtelenség
ben a felsőbb forum Ítélete. Ezt már valóban ér
demes örök időkre múzeumba, vagy legalább az 
egyetemes egyház levéltárába tenni. Az igazgató 
választmány indokolásában a következő passust 
olvassuk ; „Vádlottak, ámbár tudták, hogy fegyelmi 
ügyükben az igazgató választmány gyűlést tart s 
végső fokon jogosult határozni, semmi lépést sem 
tettek a végből, hogy az igazgató választmány ha
tározatát maguk részére kedvezővé tegyek.“ Az 
egész világon, a ki ártatlanságát érzi, nem fog igye
kezni biráit befolyásolni, informálni, — de nincs is 
hatóság, az eperjesi legfelsőbb fórumnak nevezett 
társaságon kívül az egész világon, mely a nem in
formálást súlyosbító körülménynek veszi. Micsoda jeles 
testület az az eperjesi igazgató választmány, mely 
nem a felderitott tények, a bűnös cselekmény, a 
törvény büntető határozatától teszi függővé Ítéletét, 
hanem attól, hogy miképen udvarolnak neki azok, 
kik felett ítélkezni akar. Ezt a felsőbb forum indoko
lását Szlávik ur védelmébe veszi, midőn az ítéletet 
magyarázó czikkében a következőket mondja. „Talán 
egyikők sem záratik ki, ha tettüket megbánják, s 
a jövőro nézve hazafisági tekintetben javulási ígé
retet tesznek.“ De hát csak nem tökfilkók azok az 
ifjak, hogy megbánják azt, miszerint magukat le- 
fényképeztették ; mert eddig sem ogyházi, sem vi
lági törvény nem minősiti a fényképezést bú nős cse
lekménynek. Valóban, hogy gymnasiurni műveltség
gel biró emberek ilyesmit bűnös cselekménynek 
minősítsenek, ezt még álmodni sem mertük, de 
elvégre is még az absurdumok terén sincs lohetet- 
lenség a nap alatt. Javulást nem Ígérhettek olyan 
bűnben, mely reájuk egyetlen ténnyel sem lett be
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bizonyítva, melyet visszautasítottak, hogy t. i. ők 
hazafiatlanok lennének azért, mert nevüket tót 
helyesírással írták alá. Hazafiatlansággal inkább 
vádolhatok Szlávik és az egész bíróság; mert ily 
ítélettel csak komprommittálják egyházukat és ha
zájukat. Csak az a vigasztaló, hogy ilyen ítélet a 
svihákok klassikus földjén született!

A törvényre csak egyszer hivatkozik az ítélet 
— de ez a zsinati törvényre való hivatkozás olyan, 
mintha, nem komoly testület hozná, hanem egy 
a borozásban nagyon előre haladt társaság. A zsinati 
törvény egy betűje ellen sem vétettek azon ifjak 
és reájuk húzni a zsinati törvényt ez esetben, 
szinte a psychopathia körébe tartozik.

Az ily ítélet nemcsak az eperjesi theologiai 
intézet, nemcsak a hires „igazgató választmány“ 
ügye, hanem az egész evangélikus egyházé. Az oly 
intézetnek, a hol ily Ítéletet hoznak, nincs létjoga. 
Gyülekezeteink majd fogják tudni, hogy mint visel
kedjenek az ilyen „hires történeti múlttal biró 
intézettel szemben.“ A theologiai pályára lépő ifjak 
nem fogják felkeresni az ily zugintézetet, hol ilyes
mik történhetnek. Theologusaink száma évről évre 
fogy. Ma nagy idealismus szükséges ahhoz, hogy 
valaki az ev. papi pályára lépjen — s ilyen eper
jesi „ítéletek“ nem fogják ifjúságukat e nehéz 
pályára édesgetni.

Mily játéka a sorsnak az egész eset ! Pár ifjút 
megbélyegeznek azért, mert fénykép utján eredeti 
arczkifejezésüket akarták emlékezetessé tenni — 
s ugyan ott a nem eredeti férczmüvek halmaza 
dékáni méltóságra emeli a legkiválóbb hazafit, 
Szlávik Mátyást.

Gondunk lesz, hogy az eperjesi Ítélet tudo
mására jusson az evangélikus egyháznak közelben 
és távolban, hadd ösmerjék meg, minő nívón áll 
az a „hires történeti múlttal biró intézet“, mely 
most már nem csak hires, hanem hírhedt. A hires 
történeti multat felváltja a szomorú jelen — s a 
múltból már csak Caraffa emléke marad meg.

Szerkesztő.

— Az Eperjesről kizárt theologusokat, kik fel
vételért folyamodtak, a pozsonyi theol. akadémia 
igazgatója dr. Masznyik Endre, olvasva az absurd 
ítéletet, azonnal hajlandónak nyilatkozott felvenni. 
Ez ellen az Eperjesről oda szakadt Hörk József 
tanár tiltakozott. Az akadémia kisbizottságához ke
rülvén az ügy, egyhangúlag elvetette az óvást és 
elrendelte az ifjak felvételét. Az eperjesi bírák, az 
eperjesi igazgató választmány szép bizonyítványa 
ez egyhangú határozat. Méltó jutalmuk egy részét 
tehát már elvették. — Egyike a kizárt theologu- 
soknak azonnal felvétetett a kolozsvári egyetem 
jogi fakultásán. Ennek az ifjúnak leszorítása a

( theologiai pályáról — egyik szomorú következmé
nye a hírhedt »ítéletnek.«

s
— Még egyszer a nagygeresdi egyezségről. 

Ezen lap múlt évi deczemberi számában a nagy
geresdi egyezségről írt czikkemben evangélikus 
egyházunk hitvallásainak és tanának világításába 
akartam helyezni ezen fontos ügyet. Magának ezen 
egyezségnek határozat erejére való emelése és an
nak előzményei meggyőztek arról, hogy ezen 
egyezséget és az abban lefektetett egyes elvek 
kérdését nem tartják oly fontosnak és egyházunk 
tanába ütközőnek, mint amilyenek azok tényleg. 
Azért erélyesen rámutattam — a sértés minden 
szándéka nélkül — ezen egyezség fontosságára és 
a benne kifejezést nyert egyes elvek sértő voltára 
evang. egyházunkra. Mintegy álmából akartam fel
ébreszteni a szunnyadó őrtállókat. És tettem mind
ezt evangélikus egyházunk alaphitvallásából, a 
meg nem másított ágostai hitvallásból (melyre es
küt tettünk mi luth, lelkészek) és egyházunk taná
ból merített érvekkel. Ha valaki — szintén éroek- 
kel — hozzászól a kérdéshez, mint azt a tárgy 
fontossága megkívánja, úgy csak örültem volna. 
Mert a dolog tisztázását óhajtom. De mit szóljon 
az ember oly otromba, rosszakaratú támadáshoz, a 
milyet a (nem is evangélikus, hanem református) 
„Prot. egyházi és iskolai lap“ ezen czikkemre in
tézett ? Nem szándékom ezen soraimmal a tá
madás nívójára leszállani. De néhány sorban annak 
kihívó soraira válaszolni mégis kötelességemnek 
tartem.

Én — ismételem — érvekkel dolgoztam. Tet
szett volna ezeket megcáfolni vagy helyreigazítani 
és így a szeretetteljes támadást indokolni. De ezen 
elemi kötelességét a „Prot. egyh. és isk. lap“ elfe
lejtette és választotta helyette azt a kényelmes 
utat, melyen a rágalmazó polémia szeret járni, ki
jelentvén, hogy „Lutheránus úrral nem akar vitat
kozásba bocsátkozni.“ Pedig csak a vitatkozás, 
sikeres munkája adta volna meg neki a jogot arra, 
hogy engem leszóljon, mint ezt támadása végén 
teszi. Addig pedig még azt nem teszi, csak ezt 
mondhatom : ..Ha rosszúl szóltam, bizonyítsd be, 
hogy rossz; ha pedig jól, mit versz engeinet?“ 
(Ján. 18., v 23.) Vagy érv számba menjen tán a 
támadásnak azon állítása, hogy czikkem „a türel
metlen orthodox lutheránus vagy jobban mondva 
magyar kálvinista ellenes alapra áll?“ itt sem kö
vetem a támadás szerzőjét azon alacsony színvo
nalra, hogy neki érvül hasonló jelszavakat (Sehlag- 
wort) vágjak fejéhez. Hanem nyíltan kijelentem} 
hogy czikkem (mint magam is) igenis az ortho
dox lutheránus, azaz luth. egyházunk hitvallásai

hoz hű és hitéhez ragaszkodó álláspontján áll.' A
I mit szégyelni nincsen okom. Csakhogy ezen állás-
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pont nem türelmetlen, hanem határozott. Türel
metlen inkább'a támadás álláspontja, moly — úgy 
látszik — azt kívánná, hogy nem a luth., hanem 
a rof. egyház álláspontjára helyezkedjünk, mert 
— mint ezikkemben rámutattam — csak nz nem 
lát elve szerint^az urvacsorai keverésben elvetendő 
dolgot és nem követeli ezen legbensőbb, az úrva
csorái k zösség feltételéül, a hit egységének köte
lékét. Csak azért tombol úgy czikkera ellen, mert 
nem ismeri el a mi álláspontunk jogosultságát és 
megakarja nekünk tiltani egyházunknak tartozó 
legelemibb kötelességünk teljositésót, a hűséget. 
És ez az igazi türelmetlenség. Mi nem kívánjuk a 
Prot. egyh. és isk. laptól, bog}’ saját egyházának 
tartozó ezen hűségét meg ne tartsa, sőt biztosítjuk, 
hogy a hitvallásához hű kálvinistát nem gúnyoljuk, 
hanem igenis tiszteljük s többre becsüljük annál, 
ki egyházát az angol szekták valamelyikének rész
ben vagy egészben feláldozza. Ennyiben tehát állás
pontunk nem kálvinista ellenes. Amennyiben azon
ban a lutheránus és a kálvinista egyház kezdettől 
fogva külön, önálló egyházat képezett és őzen ön
állóságát a történet folyamán meg is őrizte és mi 
luth. egyházunknak ezen önállóságát, sajátosságát 
és különösen tanbeli tisztaságát védjük, védjük 
nemcsak Rómával, hanem Genflel és Angliával 
szemben is ennyiben lehetne nálunk kálvinista 
ellenes álláspontról szólani. Re ennyiben az igazi 
reformátusok álláspontja is lutheránusellenes. Amit 
csak azok helyteleníthetnek, akik vagy más, mint 
a mi egyházunk, vagy egyáltalán semmi egyház 
állásponján sem állanak. Ilyenek ellenkezése s türel
metlenkedése azonban meg neui téveszthet, hanem 
csak megerősithet álláspontunk, törekvéseink he
lyességében.

Re a nevezett lap támadása — úgy látszik — 
a mi állásfoglalásunkat, mint a magyar (ezt hang
súlyozva) kálvinisták ellen való állásfoglalást akarja 
megbélyegezni, azaz úgy állítani oda a dolgot, 
mintha múltkori ezikkünknek politikai, a magyarok 
ellen irányuló ezélzatja volna. No kérem, ez a 
legsilányabb harezmodor. Aki czikkünket tényleg 
elolvasta és mégis ilyet állíthat, az rosszakaratból 
beszél, az a tények ismerete daczára is a tényék
től eltérőt mond azért, hogy ellenfelét azok előtt, 
kik maguk a dolognak utána nem járhatnak, be
feketítse, őt olyan csúnya bűnnel rágalmazza, mely
nek valakire való kenésével megnyerheti a győzel
met — érnek nélkül. Az érvek erejét helyettesíti 
a rágalom pusztító mérge.

Végül hadd álljon itt még az a kép, melyet 
a támadás szerzője az orthodox luth. felfogásról 
rajzol: „Hiszen csak az ostyával való úrvacsora az 
igazi (ezt mondja az orthodox lutheránus ?) s hi
szen az orthodox lutheri felfogás szerint a kálvi
nista, a ki nem hiszi, hogy az úrvacsorában testi
képpen veszi a Krisztus testét és vérét ez nem ke

resztyén (igazán?) és csak kárhozatot eszik és iszik.“ 
Aki ilyen képet tud rajzolni ellenfeléről, hogy azt 
ily torzképpol annál könnyebben leterithesso és nem 
tud jobban elmélyedni ellenfelei szavának értel
mébe (ami szeretet volna), az ne beszéljen szere* 
tétről, legkevésbé ott, ahol az nincs helyén. Messze 
vezetne ugyan, ha dogmatikai s ethikai fejtegeté
sekbe akarnék bocsátkozni arról, hogy az egyház
hoz való hűség és az igazság védelmében tanúsí
tott határozottság nem ellenkezik a szeretettel, nem 
szeretetlenkedés. Ha a támadó szerző jámbor pio- 
tista laikus volna, kinek fejében az érzelmek túl
súlya alatt a tiszta fogalmak képződése és létezése 
hiányos, akkor ezt szükségesnek tartanám. Külön
ben kimutathatnám akkor azt is, hogy még a dias
pora gondozásában is érvényesülni kellene a mi 
egyházunk konfessionális álláspontjának és hogy 
az lehetséges is volna, vagy legalább olv egyezség 
alapján kellene annak történni, nuly a nagyge- 
resditől eltérőleg egyházunk alapelveivel nem ellen
kezik. Csakha mindezek kizárt lehetőségek, azaz 
lehetetlenségek volnának, mondhatná rám a Prot. 
egyh. és isk. la}), hogy szeretetlenkedem. Dj mig 
ezt ki nem mutatja és mig érvek nélkül rágalmaz 
és ferdítésekkel dolgozik, addig joggal adhitom 
vissza a kölcsönt, mondván, hogy mindez nszégye- 
néro válik egy keresztyén lelkipásztornak.“

Ami végül csekély személyemet illeti, mint 
igen sok egyházi lapnak (a Prot. egyh. és isk. és az 
Ev. egyh. és iskolának is) sok munkatársa, úgy 
én is álnév alatt irtain, mert azt gondoltam, hogy 
czikkem érnei szóljanak, személyem pedig ne za
varjon senkit az érvek mérlegelésében, hanem ma
radjon háttérben, mig a „Prot. egyh. és isk. lap“ 
támadásának szerzője — úgy látszik — azt hiszi, 
hogy személyének ismerete pótolja az érvek hiányát. 
Re hogy az álnév használatát nálam mégis senki 
félre ne magyarázza, bátorkodom azt aláírni.*)

L ie . Dr. D axer  Oyörg-y.

— Ideális szervezet, melynek körén belül a 
keresztyónség magasztos elvei megvalósíthatók, volt 
a legutolsó egyetemes gyűlésnek az ogyetomes fel-

*) Én vagy tiz év óta komoly egyházi lapnak tartottam a 
Prot. egyh. és iskolai lapot. A lapom ellen intézett támadás azon 
nézetembem nem ingat meg. Persze néha .jó lapban is napvilágot 
láthat az oly otromba támadás, a minőt a nevezett czikk intéz 
ellenem és munkatársam ellen. A »Prot. egyh. és isk. lap" is 
hallja e színtelen és iránytalan egyházi lapok f o l y t o n o s  csi- 
ripelését ellenem és lapom ellen. Ezeket a silány iránytalan lapo
kat utánozni bizony egy komoly laphoz nem illő dolog. A ma
gyar kálvinisták ellensége sohasem voltam, sőt az igazi kálvinistát 
mindég becsültem. Nem is akartam sohasem a kálvinistákat támadni, 
hiszen midőn azt akarjuk, hogy mi lutheránusok egészen luthe
ránusok maradjunk, ezzel a kalvinismust nem támadjuk. A kal- 
vinismus a régi uniált gyülekezeteket is megbontotta Temesvárott, 
Pancsován, Kikindán. Helyesen cselekedett — csak azután ne 
emlegessék az uniót a papiroson sem ; mert az élet azt meg- 

< hazudtolja. S ze r k e sz tő .
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felügyő által kitűzött vezéreszméje Ezen vezéresz
mére különös világot vet az egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 66-ik pontja, mely szórni szóra 
ekképen hangzik: „66. (Zs.) Fölvétetett Veres Jó
zsef esperesnek felebbezése a bányai egyházkerü
letnek a szarvasi istentisztelet nyelvének ügyében 
hozott határozata ellen.

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy 
a véleményadásra kiküldött bizottság jelentése sze
rint a megfelebbezett kerületi határozat az iratok
hoz csatolva nem volt és ennek folytán az ügy 
tárgyalásába nem bocsátkozhatott, ez ügyben ér
demleges határozatot ezúttal nem hozhatott.“

Nézetünk szerint a szarvasi istentiszteleti nyelv 
kérdésében Veresnek joga sem volt felebbezni; 
mert hiszen ő a bányakerületi határozat által mint 
gyülekezeti tag rövidséget nem szenvedhe ett. A 
szarvasiak megnyugodtak a bányakerület határo
zatában és ezt az esperes — ha tisztán egyházi czél 
lebegne szemei előtt, csak örömmel fogadhatta 
volna. És azután az ily emberek azt mondják, hogy 
őket politikai czélok nem vezérük. A tények be
szélnek !

— A b.-csabai ág. b. ev. egyház nagytemplomi 
orgonáját alaposan átalakíttatja, kibővitteti — a régi 
orgona síp-anyagának felhasználásával. Áz uj or
gona 36 fő és 22 mellék változattal bir. Az orgona 
építését Soukenik János szegedi orgonaépitő nyerte 
el. 19500 koronát kap a munkálatért.

— A „Debreczeni Protestáns Lap“ 1-ső számá
ban a következő tanulságos ezikkecskét közli:

— „Hogy kell nevelni a jó egyháztagokat?'' 
Pár nap előtt egyik vidéken lakó lelkész bará
tunknál voltunk s ott véletlenül egy jó arcú gö
rög katholikus öregasszonnyal találkoztunk. Vé
letlenül megtudván, hogy az asszony olyan al
földi vidékről való, hol görög-kathoiikust irmagul 
is bajos találni, óvődni kezdettünk vele ilyen 
formán: ..maga öreg néni magyar asszony, ugye
bár, csak a vallása görög?" „Nem én bizony 
tisztelet.es uram, mert én oláh vagyok; az apám, 
meg az öreg anyám is az volt.'1 „Ugyan hogy 
mondhat már ilyet, hiszen a szeme sem úgy áll; 
aztán meg olyan kifogástalanul beszél magyarul, 
hogy oláhul valószínűleg nem is tud." „Tudok 
biz én s nem is akarom elfelejteni s ha a mi 
tisztelcndőnk harangra gyűjt, bár szegény cse
léd asszony vagyok, én is adok neki egy forintot." 
„Nohát már miért adna - kötődtünk vele to 
vább — hiszen több pénze van annak a pópá
nak, mint magának." „Az meglehet nagy jó uram, 
hanem mi nem úgy szoktunk szólani, mint a 
magyarok, hogy t. i. a mit adunk, a papnak 
adjuk; mi lelki szükségből adakozunk s a mit a 
pap kap, azért az becsületesen megszolgál." (Ez 
okos nyilatkozatnak rajtunk kívül még egy má
sik lelkésztársunk is fültanuja volt!) „Helyesen! 
öreg néném, de hát akkor miért nem követelik

Nyomatott a „COBVlNA“ könyvnyomdáb

meg attól a pópától, hogy a magyarul ilyen jól 
beszélő híveknek magyarul misézzen?" „Áztépen 
nem tehetjük, mert annak a papnak kötelessége 

j óvni az anyaszentegyház nyelvét," így beszélt 
i ez az öreg oláh asszony; mi pedig, a kik ott 
I jelen voltunk, összenéztunk s azt kérdeztük egy- 
I mástól: vájjon mikor voltak Magyarországon 

olyan jó idők, midőn a magyar mellére vágott 
s büszkén vallotta magát kálvinistának!?"

Egész terjedelmében közöltük e czikket. Ta
nálságos korrajz az hazánk és egyházi viszonyaink 
legújabb korszakából.

Az „Ev. Egyházi Szemle" ezéljaira adakoztak: 
Dr. Simko L. egyházfelügyelő 6 kor. Makovicky 
V. kereskedő 2 kor.

Ezen adományokból ingyen példányokat adunk 
szegény lelkész és tanítóknak.

Előfizetési felhívás,
Jlz u j éofolyam kezdetén újból elő- 

\ fizetésre alkalmat nyújtunk Lapunk ba- 
\ rátáit kérjük , hogy az eddig is tapasztalt 
) buzgosággal terjeszszék a lapot.

JJz előfizetési pénzek (egész énre 4 
korona, fé l énre 2 korona) az alant je l- 

\ ze tt czim alatt küldendők .
Evangélikus Egyházi Szemle 4 

kiadóbiuatala
Békés-Csabán.

S z e r k e s z tő i  ü z e n e te k .
Jam risk a  és.Jfoc^a. E p erjes. Nem kívánom, hogy le- 

) rakják a fegyvert. Önökkel nem harczolok. Különben is a tanit- 
) vány nem lehet különb mesterénél. Nem győztek meg arról, 

hogy az a felvilágosítás, melyet beösmernek, nem volt de- \ 
( nunciálás. Csak igy tovább, még lehetnek önök is eperjesi theo- 1 

logiai dékánok !
Bp. Köszönöm a jóakaró bátorítást.. Igaza van, hogy a frá

zis uralma következtében hazai országos egyházunkra is alkal- 
( mazni lehet az Üdvözítő azon mondását: „A mennyeknek or

szágán erőszakoskodnak, és az erőszakoskodók ragadják magok
hoz azt.» (Mát. 11- 12.) Bizony siralmasak kilátásaink.

V. ur kéthónapi1 tollrágás után végre megcsinálta leg
újabb förtnedvényét. Erre már serétet sem pazarlók.

Sz. Gy. D. Az eredményeket én nem látom ; de hát sok
szor üdvös még a pusztában elhangzó szó is. A baráti üdvözle
tért köszönet. Néha te is tentába márthatnád a tollat.

Dr. B . I. R. Ideális világnézet manapság a ritkaságok közé 
tartozik -  annál jobban kell becsülnünk. L —in talán találkozunk.

N. L. S. Igen óhajtanám én iá, ha az „Ev. Egyh. Szemle" 
barátai ez évben találkozhatnának. A találkozási helyet majd a 
lapban közzé teszszük.

nz. Minden igyekezetem daczára a czikk ezen számból ki
maradt ; a jövő számban közlöm.

Cz. S. K. E. Nem tudtam, hogy V. korteshadjáratba n még 
Dunántúl is szerepelt s hogy ott arra biztatta a híveket, hogy 
menjenek ki a templomból, a midőn nem az ő pártjabeli lelkész 
lép a szószékre. Nyilván azt akarta, hogy üres legyen a templom 
mint saját egyházában. Szarvason is már e téren eredményekkel 
dicsekedhetik.

- g y .  A czikket a jövő számban közlöm. Túl sokat nem, 
érdemes vele foglalkozni. Elég a serét !

A Koren Pál által irt Konfirmácziói vezérkönyv 
megjelent. A 13 ívre terjedő műnek ára (kötve), 
beleértve a postaköltséget is, egy korona. Meg
rendelhető Csabán a Corvina könyvkereskedésben.

m Békés-Csabán Főtér, volt Michnay-féle ház.
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Előfizetési á r : '/í lap szellemi és anyagi

Egész évre . . . .  4 kor. F e le lő s  szerkesztő  és  k iadó: részét illető közlemények a
fé l é v r e .. . . . . . . . . . . . . . . .2 kor. szerkesztő és kiadóhoz inté-
Egyházi érdekű hirdetés egy- S Z E B E R E N Y I  L A J O S  Z S . zendők.

szeri közlésének ág. h. ev. lelkész J5 -Csabán. /  lap minden hónap 30-án
d i j a ..................... 1 kor. tétetik postára.

*  ......  -  - - - *

2 szám . ß .-Csaba, 1901. Február 2 81/etedili énfolyam .

Evangélikus papiak.
Külföldi egyetemeken hospitálva, megra- 

gadta figyelmemet egy tudós német theologiai 
professor, aki épen azt fejtegette, hogy mily 
áldás volt Németországra a coelibatus eltörlése 
és az, hogy a rideg plébániák helyére lépett az 
evangélikus papiak. Fejtegette a jeles professor, 
hogy Németország hány kiváló embere került 
elő a példás családi élet tűzhelyéről, az evan
gélikus papiakból.

Az evangélikus papiaknak szép múltja 
van hazai országos egyházunk történelmében 
is. A papiakban uralkodó vallásos szellem ki
áradt az egész gyülekezetre. A papiak volt 
azon művelt család lakóhelye, melylyel a falu 
és városka hivő népe a legtöbbször érintkezett
— melylyel teljesen együtt érezett jó és bal- 
sorsban egyaránt A papiak jó erkölcsével, a 
példás papi családdal — csendes, szünetlen 
predikálás volt, melynek áldásos hatását az 
egész gyülekezetben fel lehetett ismerni.

Régi paplakaink szerény külsővel is sokat 
tettek gyülekezeteink felvirágzására. Újabban, 
különösen a múlt század második felében, sok 
új, szegényes viszonyainkhoz képest, diszes 
papiak épült.

De az új paplakok nemcsak a díszes 
külsővel, hanem igen sokszor a bennük ural
kodó szellemmel is különböznek a régi, egy
szerű külsejű paplakoktól.

Korunk a bürokratizmus kora. Minden 
téren az iroda képezi a központot. Sokan azt 
hiszik, hogy a lelkészkedésnél is fő az iroda
— iktatókönyv, pontos expediálás. A régi lel- 
készi irodáknál nem ez volt a fő, — hanem a 
minden külső rendnél többet érő bizalom. A

lelkészi iroda a legkedvesebb hivatalos helyi
sége volt a híveknek, a hova bizalommal lép
tek. mert ott nem rideg hivatalos hangot, ha
nem a szerető atyai szív szavát hallani remé- 
nyelték Ma már sok helyen, ha nem volna 
az a külső felírás „lelkészi iroda“ — azt hinné 
az ember, hogy nem a lelkészi irodába, hanem 
a jegyzői vagy szolgabirói hivatalba lép az 
egyháztag. A tekintélyes szempillantás — a 
hang, a rövid válasz sok lelkészi irodában 
olyan, mint a szolgabiró úrnál — s csak a 
livrés inas és zsandár hiányzanak! Némely 
nagyobb városi egyházakban a papiaktól el
különített lelkészi hivatalos he'yiségeket létesí
tettek, meghatározott hivatalos órákkal. A lel
készlakokat tehát e helyeken már nem fogják 
zavarni a hívek. Megszűnik az az „ósdi“ álla
pot, a mikor a régi paplakok irodáiban nem 
volt hivatalos óra, hanem reggeltől estig bár
mikor ellátogathattak a lelkészhez híveink 

A papiak szelleme a legtöbb helyan ma 
már egészen más mint régente volt. Csodálko 
zunk, hogy evangélikus paplakainkból kikerült 
férfiak gyakran ép oly közönyösek az egyház 
és vallás iránt, mint a többiek, kiknek bölcső
jük nem ringott a papiakon. Nem akarunk 
mindent a papiak rovására írni. Gyermekeinket 
nem mi magunk neveljük. „Felekezeti“ közép
iskoláinkban töltik el ifjúságuk legnagyobb ré
szét És mégis mily sokszor kereshetjük az 
okot magában a papiakban, amelynek szelleme 
nem üt el más házak szellemétől. Közös ima, 
ének nem hangzik benne Hiányzik az, a mi 
régi paplakaink dísze volt: a házi istentisztelet. 
Hiába ajánlja a lelkész a legelragadóbb ékes
szólással a házi istentiszteletet híveinek, ha 
saját házában nyoma sincs annak, ha saját

wtV
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hajlékában minden másról beszélnek, tárgyal- \ 
nak, csak egyet kerülnek gondosan: a vallás 
kérdéseit. i

Evangélikus paplakaink példányképei vol- 
tak a nemes keresztyén idealismusnak. Minő j 
egészen más képet nyerünk, ha a Fégi naiv j 
idealisták helyett a világ óvatos fiaira akadunk ; 
ma, kik soha semmi fontosabb kérdésnél síkra j 
szállni nem mernek, kiknél fő az, hogy a j 
közvélemény „kegyét“ el ne veszítsék, hogy ; 
a világ fiai kegyet árasztó szemhunyorítása 
valahogy el ne maradjon.

Sokat tanácskozunk, beszélünk ma arról, 
hogy egyházunk veszélyeztetett helyzetében j 
mi volna a teendő. Egyik részről ajánlják a 
gondosabb „cura pastorálist“, másik részről a | 
belmissiót, ismét másrészről a vallásoktatás J 
hatályosabbá tételét, mások meg a confirmá- ) 
landók oktatási idejének meghosszabbítását 
Szó sincs róla, sok a teendőnk, s a megválto
zott viszonyok között a régi intézményeket 
kibővíteni, módositani kell. De mindezek felett 
áll paplakaink szellemének, hitéletének meg
újítása, reformálása. Igaz e téren szabályrende- 
letekkel, gyűlési határozatokkal mit sem lehet 
tenni!

Lelkészi értekezleteken, testvéri összejőve- 
telek alkalmával e kérdést is szóvá lehet tenni, 
hogy paplakainkból kiküszöböljük a bürokratiz- 
must és tegyük azokat ismét azzá, a mik a 
múltban voltak, gyülekezeteink legkedvesebb 
helyévé — a hova híveink szívesen menjenek, 
a hol mindég atyai szivet leljenek. Honosítsuk 
meg először ott (már a hol hiányzanak) a házi, J 
családi istentiszteletet és a példaadás nem lesz j 
áldásnélküli, nem lesz egyedül álló.

Alföldi. !

-új-

A szektákról.
Különös tekintettel azok tanbeli eltérésére az ev. luth. egyháztól ; 

Irta : S aabye G. H., dán ev. lelkész.

Minő az erkölcs a szekták gyülekezeteiben? ; 
Jobb, mint a szekták tana. Az elmélet és gyakor- 
lat tudvalevőleg nem mindég egyeznek egymással. \ 
A szektáknál általában nagyobb figyelmet fordi- 
tanak a külső erkölcsös életre, mint a nagy nép- 
egyházaknál. De mig a nagy népegyházaknál több ( 
a testi szenny, addig a szektáknál több a lelki 
szenny: a lelki gőg és kárhoztató szenvedély. Nem 
állnak ők a publikánus álláspontján, hanem inkább >

a farizeusokra emlékeztetnek, a midőn hálát adnak 
Istennek, hogy jobbak, mint mások. Sajátsága a 
szektáknak továbbá az, hogy az evangeliomi sza
badságot félreértik és igen gyorsan a törvénysze
rűségbe (nomismus) esnek, a midőn az úgynevezett 
adiaphorákat is, a minő a műélvezet, táncz stb. 
bűnnek minősitik, másrészt meg igen könnyen a 
törvény felé helyezik magukat (antinomismus), 
hamis szellemi álláspontra állva as erkölcsi tör
vényt felfüggesztik.

A szektákat az országos egyház álláspontján 
betörő seregnek kell tekintenünk s taktikájukat, 
mivel a legtöbbször igen alattomos és ravasz, kár
hoztatnunk kell. Lassan lopódznak be egyes csa
ládokhoz, hogy hálójukba kerítsék a gyenge és 
Isten igéjében meg nem erősödött lelkeket. Nem 
lépnek elő azonnal különleges tanaikkal, hanem 
először igyekeznek megnyerni a bizalmat, azután az 
uralmat a kiszemelt áldozatok felett. Eltérő tanaikat 
eleintén egészen jelentékteleneknek tüntetik fel ujon- 
czaik előtt.

Végre, amidőn azt kérdezzük, hogy mint ke
resztyének miképen viseltessünk a szektákkal szem
ben, úgy az evangeliom azt mondja: legyetek tü
relmesek ! A keresztyén türelmesség nem feltétlen. 
Midőn sokan azt mondogatják, hogy mindennel 
szemben türelmet kell tanúsítanunk, kivéve a tü
relmetlenséget, úgy ez állítás nem egyéb hamis 
szellemeskedésnél. Van a türelmetlenségen' kívül 
még sok más dolog is, amit nem keit megtűrnünk. 
Nem szabad megtűrnünk a bűnt, a rosszat bárminő 
alakban sem. A tolerantia nem indifferentismus ; a jó 
és rósz, a kegyes és istentelen, az igaz és hamis, 
a szép és rút közötti különbséget a tolerans egyé
niség teljes erejében érzi. Türelmes a tévelygővel 
szemben, de a tégelyt nem szenvedheti ; irgalmas 
szemben a bűnössel, de a bűnt utálja ; szereti az 
igazságot, gyűlöli a bűnt. A bűn, tévely és hazug
ság ellen küzdenünk kell, bárhol találjuk is azt — 
tanban, életben egyaránt. Ha a világ ezért türel
metleneknek nevez bennünket, ne törődjünk azzal. 
Ilyennek nevezték el a farizeusok Jézust is, mivel 
az nem szenvedhette a farizeusok formaságokban 
megkövesült kegyességét, a midőn a betű megölte 
a szellemet.

Két szikla van, a melyen a tolerantia hajó
törést szenvedhet. Az egyik az indifferentismus, 
mely az igazság szeretetének gyengeségéből ered ; 
a másik a fanatismus, hamis buzgóság, melynek 
forrása a felebaráti szeretetnek hiánya, amidőn az 
egyéniséget összekeverjük a dolgokkal s elitéljük 
őket együttesen, akként szólva Krisztushoz : „Uram 1 
akarod-ó, hogy parancsoljuk, hogy tűz szálljon alá 
az égből és megeméssze ezeket?“ — Ösmerjük az 
Üdvözítő azon feleletét: „Nem tudjátok minémü 
lélek legyen'.ti bennetek ?“ Mily sokszor elfelejtették 
és elfejtik az Üdvözítő ezen válaszát korunk vallási
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és politikai vitáiban. És korunk mégis fennen di- ; 
csekszik humanitásával. Azok, kik magukat a leg 
felvilágosultabbaknak tartják, zászlajukra nagy bo- ' 
tűkkel írták fel azon szót : tolerantia. De őzen j 
tolerantiára vonatkoztatható a költő azon szava:

„Wir sind die Apostel der neuen Zeit,
Auf unserer Fahne steht: Duldsamkeit!
Und weigert ihr euch tolerant zu sein —
So schlagen wir euch den Schädel ein!*

Korunkban sokkal több a tanatismus, mint a 
tolerantia. A szekták, épen -zeniben az egyházzal, 
e tekintetben korunk gyermekei. Az egyes szekták
nál e részben is eltérés észlelhető, de lényegében | 
mindegyik bőszült ellensége az egyháznak !

Az egyházak is keményen elitólik a szektá
kat. Az egyháziasság szép tulajdonság, de nem 
szabad azt az cvangeliomi érzület rovására érvé 
nyesiteni. Külümbséget kell tennünk a szekták kö
zött is. Üdvözítőnk türelmes volt a vele szemben 
ellenséges indulaté szamaritánusokkal is, legyünk 
tehát mi is türelmesek a tévelygőkkel szemben.

II.

A b a p t i s t á k .

Véreb harezok után a 16-ik század második 
felében győzedelmeskedett a reformáció Angliában. 
Az 1562-ben tartott londoni zsinat az úgynevezett 
hamiinczkilencz cikkelyben megszerkesztette a z 
angol államegyház hitvallását. De az angol nép 
nagy része nem találta elég tisztának o tant és pu- 
ritánus elnevezés alatt elszakadt az államegyház
tól. Ezektől ismét elszakadtak az independensek. 
akiknek az volt az elvük, hogy az egyik egyház 
gyülekezet teljesen független a másiktól, nincs 
szükség egyházi (elsőbbségre, nincs szükség külön 
hitvallásra, elegendő, ha Krisztus evangéliumában 
hiszünk és a hit zsinórmértékéül egyedül a szent- 
irást ismerjük el. Az independensektől váltak ki 
1633 táján a baptisták, mivel a gyermekkeresztsé- 
get elvetették. Nagyon elterjedt e szekta Angliá
ban és Amerikában. Az utóbbi helyen 16311-ben 
létesült az első gyülekezet. .Jelenleg néhány mil
lióra tehető számuk. Nem képeznek egységes szék- ( 
tát. Két fő csoportra oszlanak, a  partikular bap
tisták Kálvin tanát fogadják el, inig a general bap
tisták Arminius tana felé hajlanak. A két fő párt 
számtalan apróbb szektára oszlik.

Németországban 1834 ben lép fel a baptismus. 
Alapitója és legbuzgóbb terjesztője volt Oncken 
hamburgi kereskedő. Dániába a negyvenes évek
ben vitte be a baptismust Köbner, a kit Hamburg
ban kereszteltek meg. Svéd és Norvégországban 
is elég nagy számmal vannak a baptisták. Magyar- J 
országon Millard, a brit és külföldi bibliatársulat {

igazgatója, terjesztette el a baptizmust kolportőr- 
jeivel, kik közül különösen Müller, jelenleg buda
pesti baptista lelkész és fővezető, tűnik ki.

Az új baptisták hitvallása 15 pontból áll. A 
keresztyén egyház általános hitvallásait elvetik. 
Isten ismeretének egyodüli forrása a szentirás, a 
hitnek és életnek egyedüli zsinórmartéke (1 p.). A 
kiválasztásról azt tanítják: „Az elkárhozott emberi 
nemzetiség azon tagjai, kik a Krisztus által szer
zett megváltást elsajátítják, az Atya által kiválasz
tattak, noveik fel vannak jegyezve az égben s át 
adatnuk a Krisztus kezeibe mint az ő népe . . . 
Ez az isteni határozat örökké szilárdan áll. úgy 
hogy a kikre vonatkozik, a kik kiválasztattak, azo
kat nem lehet többé kiragadni Krisztus karjaiból.“ 
A kegyelmi eszközök sorrendje a következő: Iston- 
igéje, kerosztség, úrvacsora. „De az ima lelke mind
ezen kegyelmi állapotnak.“ A 8-ik pont szól a 
keresztségről. melyet egészben véve csupán enge- 
delmességi aktusnak tekintenek. Erre mint fő tanra 
még visszatérünk. Az úrvacsora (9 p.) szerintük 
inkább mint megemlékezés és hitvallomási tény 
jön lekintétbe. Gyónás és absolutio nem előzi meg 
az úrvacsorát. Az úrvacsorát úgy szolgáltatják ki 
mint a református egyházban.

A gyülekezetről azt tanítják: „Minden meg
tért ember kötelessége, hogy csatlakozzék az Úr 
tanítványaihoz, hogy akként egy testnek legyen 
tagjává.“ A gyülekezetképzés szerintük tehát nem 
a szentlélek műve, hanem emberi mű. A gyüleke
zet maga köréből választ véneket, tanítókat, szol
gákat. A vének és tanító hivatala egy és ugyan
azon személyre is ruházható. „Tanításának tiszta
sága felett az egész gyülekezet felügyel, a mely 
haladéktalanul leteheti az illetőt állásáról, ha az 
evangeliom tani tilsától eltér és a figyelmeztetésre 
nem hallgat.4 Minden gyülekezeti ügybeu szava
zással döntenek. Uj tagokat a gyülekezetbe elő
zetes vizsgálat után vesznek fel, ha az illetők ki
jelentették, hogy a megfeszített Krisz uson kívül 
mást Üdvözítőül el nem ösinernek. Az élet tiszta
ságának megőrzésére fő eszközük az egyházfegye
lem, melyet Máté 18, 15—17 alapján gyakorolnak. 
Szavazással kizárnak olyanokat a gyülekezetből, 
kik botrányt okoznak. A megtérő bűnös azonban 
ismét szavazás útján felvehető a gyülekezetbe. A 
törvényről szóló tanuk egyezik egyházunk tanával. 
A baptista szombatosokkal szemben azt tanítják, 
hogy a vasárnapot az első keresztyének példája 
szerint úgy kell megszentelni, mint a keresztyének 
sabbat-ját. E pontnál meg kell jegyeznünk, hogy 
ámbár tanításuk a törvényről he^es, mégis élet
módjuk egészen magán viseli a törvényszerűség 
bélyegét, amennyiben nem ösmerik az igazi evan- 
geliomi szabadságot. A legkissebb munkától is 
tartózkodnak vasárnapon. így pénzt kezükbe nem 
vesznek, tüzet nem raknak, nem főznek stb.



Átmegyünk a baptisták azon tanára, melyben 
főleg eltérnek tőlünk, a keresztségről szóló tanra. ; 
A gyermekkeresztságről szóló tant elvetik, mert j 
meggyőződésük szerint ellenkezik az az Úr rende- j 
lésével, az apostolok eljárásával és az ős egyház j 
szokásával és tanával. Csak a felnőttek, a kik \ 
hisznek és újjászülettek, keresztelhetők meg.

Azt tanítják: az „újjászületés az új élet kéz- 
dete, melyet Isten ad az evangeliom hallgatása és \ 
a szentirás olvasása által. Erre következik a hit.“ t 
A keresztség engedelmességi aktus, és nyilvános 
beszorozás a gyülekezetbe. A szent írás világosan 
megjelöli, hogy kiket szabad keresztelnünk, azokat, 
kik az evangeliom által és Isten szabad kegyelme \ 
folytán megtértek bűneikből a Krisztushoz, és teljes 
szívből hisznek ő benne mint üdvözítőjükben.“ Az 
a keresztség, melyet a népegyházak adnak, nem 
keresztség s azok, kik a baptismuzhoz lépnek át 
újra,keresztelendők. Az igaz keresztség az új testa- 
mentom szerint abban áll, hogy a keresztelendő 
az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében 
alámerittetik az vízben és ismét felbukkan. Csak 
ezen módon haj tátik végre az Isten rendelése 
szerint a keresztség (Róm. 6, 5, Ef. 4, 5.) és Krisztus 
parancsa megtartja eredeti, mély értelmét (Kol. 2, l 
12—12). Azt mondják : „A keresztség görögül bap- 
tizmus — annyit jelent, hogy valakit alámentünk 
a vízben és a viz teljesen elfedi őt“. Hivatkoznak 
Kálvinra, a ki azt mondja : „baptizo szó bemerit- 
kezést jelent, a bemeritkezést az ős egyház meg
tartotta“. A baptisták a keresztséget folyókban vagy 
pedig imaházaikban felállított medenczókben hajt
ják végre, a  baptista tunkerek a háromszori alá-- 
merítésre helyeznek íősulyt.

Lássuk már most a baptizmus ellenvetéseit 
szemben a gyermekkeresztséggel.

A baptisták azt mondják, hogy a gyermek- 
keresztség ellenkezik az Ur rendelésével, és hogy 
Krisztus azt nem parancsolta. Mi pedig azt kér
dezzük : váljon az Ur világosan megtiltotta-e a 
gyermekkeresztséget ? Bizonyára nem. Miért tilt
játok tehát ti, miért akarjátok kivonni azon áldásos 
jóból a gyermekeket, midőn az Úr sehol sem mondta, 
hogy őket kivonjátok?

Erre ők rendesen azt válaszolják : miért paran
csoltok ti olyasmit, a mit az Úr nem parancsolt ? 
Erre válaszunk az, hogy mi nem parancsoljuk a 
gyermekkeresztséget.

Nálunk nincs kényszerkeresztség, hanem a ke- \ 
resztség önkéntes cselekmény. — Ha valaki éppen 
nem akarja gyermekét megkereszteltetni, szabad- j 
ságában áll akarata szerint cselekedni. Nem akar- < 
juk a szülők természetadta jogát korlátozni. Nem \ 
akarunk az emberek hite felett uralkodni, hanem \ 
azok üdvét előmozditani igyekszünk. Ezt cseleked- 
jük, midőn azt mondjuk a szülőknek : „Bűnt kő- $

vettek el, midőn gyermekeiteket meg nem keresz
tel tetitek, mert jogotok és kötelességtek, hogy a 
kis gyermekeket megkereszteltessétek, a mit mi a 
szentirásból világos és értelmes okokkal bebizo
nyíthatunk.

De előbb azt kérdezzük, ha Urunk nem pa
rancsolta meg a kisgyermekek keresztségét, váljon 
megparancsolta-e talán azt, hogy csak felnőtteket 
kereszteljünk ? Nem. Az Úr csak a keresztséget 
rendelte el, de nem határozta meg a kort, a mely
ben a keresztség eszküzlendő. 0  azt mondta : te
gyetek minden népet tanítványaimmá, keresztelje
tek, tanítsatok minden népet, azaz minden embert 
— és a kisdedek is bizonyára emberek.

De helytelen az, ha mi azt mondjuk, hogy az 
Úr nem rendelte el a gyermekkeresztséget. Nekünk 
tulajdonképen azt kell mondanunk, hogy az Úr 
határozottan nem rendelte el a gyermekkeresztsé
get, és hogy miért nem tette ezt, azt a következők
ben mondjuk el. A keresztség a szentirás tana sze
rint az újjászületés fürdője. (Til. 3, 5, János 3, 5.) 
A kere-ztségben Isten gyermekeivé születünk. De 
az újszülött Isten gyermek épen úgy igényli a gon
dozást, és ápolást mint az újszülött gyermek álta
lában. A keresztség újszülöttje gondozása és ápo
lásának feltétele a kereszt yén gyülekezeti és csa
ládi élet. Először kellett tehát létesülnie a keresz

ti tyén gyülekezetnek, s csak azután lehetett szó a 
kisdedek keresztségéről. Megkellett kezdeni a fel- 

1 nőttek keresztségével s csak azután lehetett szó a 
kisdedek keresztségéről. Ez a magyarázata tehát 

/ annak, hogy az Üdvözítő határozottan nem ren- 
< delte el a gyermekkeresztséget. Az apostoli egyház 
I missziói egyház volt, missziói vagy felnőttek ke

resztségével. Az apostoli iratokat vagy az új tes- 
tamentoinot nagy részében missziói iratnak kell te
kintenünk. Ezért van leginkább szó az új test- 
tamentomban missziói keresztségről.

Márk. ev. 16, 15—16-ban e keresztséget az Úr 
azon szavakkal rendelte e l : „Elmenvén mind e 
széles világra, prédikáljatok az Evangyéliomot min
den teremtménynek. A ki hijénd és megkeresztel- 
kedéndik, idvezűl, a ki pedig nem hijénd, elkár- 
hozik.“ A sorrend tebát ez: az evangyéliom hir
detése, a hit, a keresztség. Minden missiói mun
kának ez a menete.

Az egyház nem lehet mindég csupán missió 
egyház. Missiói feladatát .be Leli fejezni és igy a 
hóditó egyháznak egyetemes, 'uralkodó egyházzá 
kell lennie. Ez meg is történt. A pogány népek 
keresztyén népekké lettek és e változott helyzet 
folytán szükségszerű követelménynyé lett a kis
dedek keresztsége.

(Folytatása következik).
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Egyetemes névtár.
1891. óta nem jelent megegyházunkról új egye- < 

temes névtár. Azóta pedig nagy átalakuláson ment j 
keresztül egyházunk nemcsak a 10 év alatt előfor- j 
dúlt nagyszámú szemólyváltozás, hanem leginkább 
az utolsó szinat által életbe léptetett úgynevezett 
„arányosítás“ következtében is. Esperessógok a régi í 
kerületekből kiszakítva, más kerülethez csatokat- \ 
tak; nagy egyházmegyék feldarabolásából új espe- 
rességek keletkeztek: úgy hogy egyházunk térképe \ 
szervezeti beosztása ma egészen más, mint volt az ; 
utolsó egyetemes névtár kibocsátása alkalmával. í

Ez okvetlen indokolta volna, hogy az egyete ! 
mes gyűlés új névtár kiadásáról azonnal gondos
kodjék. Hiszen minden rangú és rendű egjesület j 
és szövetkezet kibocsát magáról, tagjainak száraá- j 
ról időnként s kiváltképen nevezetesebb átalaku \ 
lások után értesítést, mennyivel szükségesebb, hogy í 
oly tekintélyes erkölcs* testületnél mint országos 
egyházunk, betartassák azon eredeti határozat, hogy 
minden ötödik évben új egyetemes névtár adandó 
ki. Ezen határozat be nem tartása miatt ma a püs
pököktől lefelé tulajdonképen senki sem tud ma
gának világos képet alkotni egyházunk jelenlegi 
beosztásáról s arról, hogy hol kicsoda tölt be egy
házunknál hivatalt: ami mindönkire, de különösen \ 
azokra nózvo igen kellemetlen, akik valamely kör- 
irattal, újsággal, vagy bármely más ügyben akar
nak az egyház tisztviselőinél bekopogtatni.

Ezen állapot már valósággal tűrhetetlenné ' 
vált s ezért örömmel üdvözöljük a legutoltó ogyo- 5 
temes gyűlést, hogy legalább most, mikor ahorvát- ( 
szlavonországi esperesség megalakulásával az „ará
nyosítás“ és külső szervezkedés befejezést ny**rt s 
a legújabb népszámlálás adatai is felhasználhatók : 
119. jegyzőkönyvi pontjában uj egyetemes névtár 
kiadását elhatározta s egyben Poszvék Sándor fő
jegyzőt annak összeállításával megbízta.

Azt, hogy az egyetemes gyűlés Poszvék Sán
dort bízta meg az új névtár szerkesztésével, igen 
szerencsés választásnak tartjuk, mert az ő ismert 
lelkiösmeretessége és p mtossága biztos garancziát 
nyújt arra nézve, hogy nevezett mű a hozzáfűzött 
követelményeknek meg fog felelni s még ez évben 
megjelenik Mégis mivel az egyetemes gyűlés azon 
általános megjegyzésen kívül, hogy az egyetemes 
névtár kiadását az eddigi keretben elhatározta, a 
szerkesztés mikéntjére nézve semmiféle utasítást 
nem adott: talán nem lesz felesleges néhány a 
gyakorlati szükségességből folyó óhajt nyilvánítani, 
melyeket a nagyérdemű szerkesztő az összeállítás
nál figyelembe vehetne.

Ha az eddig megjelent egyetemes névtárakat 
megtekintjük, úgy bizonyos sablónszerüséget ve
szünk rajta észre. A gyülekezetekben és személyek

ben beállott változások bejegyzésétől oltokintve, a 
névtár többi részét öt évről öt évre egyszerűen 
újra lenyomatták. Értjük az ogyetomes egyházra s 
az egyes kerületekre vonatkozó történelmi hőveze
téseket s az egyes tanintézetekről szóló históriai 
adatokat. Ezek tehát annyiszor megvannak már 
az egyes községek irattárában, ahányszor az egye
temes névtár napvilágot látott. Pedig ennek nincsen 
semmi értelme. Az uj névtárban elég volna min
denütt a legutolsó 10 év alatt előfordúlt nevezete
sebb események felemikése s az igy megtakarított 
helyen valamely kerület, esperesség, gyülekezet, 
vagy ami jelenleg a legtermészetesebb volna, az 
utolsó zsinat történetének s hatásúnak ismerteté
sét lehetne hozni, minek mogirásáru Poszvék Sán
dor, ki a zsinat munkájában oly tekintélyes részt 
vetts nyugodt és higgadt Ítéletével mindenki rokon- 
szenvót bírta, kiválóan hivatva lenni. Ennek kere
tében lehetne beszámolni egyházunk új beosztásá
ról egészen a horvát-szlavón esperesség megalaku
lásáig, miáltal az új és régi névtár közötti különb
ség mindenki előtt már az első pillanatra érthető 
lenne. Az egyetemes névtárnak egyáltalán h'vkönyv 
jellegével kellene bírni s az egyetemes gyűlés már 
ez őszszol intézkedhetnék, hogy az egyházi fő
jegyző, ki a névtár szerkesztésével állandóan meg
bízandó volna, az öt év múlva ismét kiadandó 
névtár részére egyházunknak ne csak ezen öt évre 
terjedő rövid történetét állítsa mindég össze, hanem 
bízzon inog mindég valakit egy kerület, esperesség 
vagy intézet stb. történetének összeállításával is. 
Ezáltal az ogyetemes névtár idővel egyházunk tör
ténetének kincses bányájává válhatnék s belső ér
téke is nagyban gyarapodna.

Ha már most a részletekbe bocsátkozom, meg
jegyzem, hogy tekintettel leszek a Zelenkn püspök 
által tavaly kiadott tiszakerületi névtárra is, mert 
valószínű, hogy az egyetemes névtár új szerkesz
tője is kiterjeszti reá figyelmét s kívánatos, hogy 
az ottani üdvös úiitások az egyetemes névtárba is 
felvétessenek, a hibák és hiányok pedig javitassa
nak, illetve pótoltassanak.

Itt mindenekelőtt a gyülekezetek neve jön 
tekintetbe. Természetes, hogy a helységnevekről 
szóló országos törvény értelmében, elsősorban min
denütt a magyar helységnevek használandók ; de 
mivel a névtár gyakorlati és tudományos czélokat 
is szolgál, kívánatos, sőt szükséges, hogy zárjelben 
mindenütt a régi német, tót vagy más nyelvű el
nevezések, valamint, ha a község neve megválto
zott, az eredeti régi nevek is megemlitessenek. 
Szükséges ez már azért is, mivel a nép rendesen 
csak saját nyelvén ismeri az egyes községeket s 
igy ha hívein kel közölni kell valamely gyülekezet
ről valamit, nem tehetjük azt eredmény nyel, ha 
saját nyelvükön nem nevezhetjük azt meg előttök
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az illető gyülekezetét. De ennél sokkal fontosabb \ 
a történelmi érdek. Gyülekezeteink a legtöbb régi 
okmányon és kéziratban eredeti nevökön emlittet 
nek s igy, ha az nincs a névtárban felemlítve, a 
történelemmel foglalkozók gyakran meg sem tud
hatják, hogy mai nevén melyik is hát az a gyüle- j 
kezet, melyről valami fontos adatot felfedeztek. A 
régi névtárban ez helyenként meg volt, például a 
mosonyi, liptói stb. esperességekben; a Zelenka- 
féléből azonban teljesen kimaradt. Kívánatos, hogy 
az új egyetemes névtárban, afiliákra is kiterjesztve, 
általánosan bevezettessék.

Aztán fel kell tünteti a névtárban a gyüleke
zetek istentiszteleti nyelvét. A régi egyet, név
tárban m., n. és t. betűkkel jelezték a z t; a Zelenka- 
féléből ez a jelzés kimaradt, Nos tény, hogy a zsi- •( 
nat kimondta, hogy a gyülekezeteket nem szabad 
nyelvek szerint megnevezni, úgy hogy pld. oly he
lyeken, ahol két vagy több egymástól független 
gyülekezet van, nem nevezhető az egyik magyar, 
a másik német, a harmadik tótnak. De azt már 
úgy a köz-, mint sokszor a magánérdek is megkí
vánja, hogy a régi jelekkel az új névtárban is ki- 
tüntettessék gyülekezeteink istentiszteleti nyelve. 
Mert hiszen azt csak szabad, sőt kell is tudnunk, 
hogy hazai egyházunk melyik s hány gyülekeze
tében hirdetik magyar, tót vagy német nyelven ; 
Isten igéjét*? Fontos ez már csak annak megítélé
sére is, hogy hány magyar, német és tót theoló- 
gusra és tanitóképezdészre van szükségünk, a gyü
lekezeteknek lelki vezérekkel való ellátása végett. 
Aztán mondjuk, hogy egy állás megüresedik s va
laki folyamodni akarna érte. De honnan tudja meg, 
hogy beszéli-e az ottani istentiszteleti nyelvet, ha 
a névtárban nincs kitüntetve? Jómagam némi kis 
irodalmi tevékenységet fejtek ki s többször kell a 
németnyelvű községekben működő kartársakhoz 
fordulnom. Most tudom, hol keressem őket; de ha 
nem lenne feltüntetve a névtárban, honnan tud- \ 
jani? Honnan, hogy a pestmegyei Kis-Harta, a fe
hérmegyei Ondód, a Veszprém megyei Lajos-Ko- 
márom stb. német községek ? S ép igy nem tud- \ 
hatják mások sem, hogy hova küldhetnek a hívek 
lelki táplálása végett magyar vagy tót egyházi la
pokból, naptárak s könyvekből mutatványszám)- 
kát, csomagokat stb. \zérta regi névtár ezen gya
korlati szempontból is oly szükséges megjelölése 
okvetlen megtartandó !

Nagy szerepet játszik a névtárnál a hívek 
szama. Ennek községenként pontos kimutatására 
a most lefolyt népszámlálás alapján kiváló gond i 
fordítandó ! Szükségesnek tartom, hogy valamennyi 
anyagyülekezetnél soroltassanak fel nemcsak a fi- 
liák, hanem — talán sűrűbb szedéssel, az összes ) 
hozzácsatolt politikai községek is s mindegyik 
községnél emlitessók fel ott lakó híveink száma, 
hogy tudjuk meg határozottan nemcsak azt, hogy

voltaképen hányán is vagyunk, hanem azt is, hogy 
hol mekkora a szórványunk s hol kell missziói 
lelkészi állásokat rendszeresítenünk?! — Azért 
felületesnek tartom a Zelenka-féle eljárást, mely 
szerint a szórvány lélekszáma csak általánosság
ban van megemlítve. Pl. a 95. lapon: „Kükemező. 
Népessége helyben 113, vidéken 228; 6 politikai 
községben 341 lélekkel.“ De melyik az 6 politikai 
község? S nem tartoznak-e más községek is a 
szórványhoz, hol ma nincsenek, de 5 év múlva 
lehetnek híveink? Nem helyes a régi egyetemes 
névtárban sem az olyan felsorolás, mint pl. a 73. 
lapon: „Bezi. Lsz. az anyában 750. Enesén □, Sö
vényházán, Kónyon, Rába-Patonán és Fehértón 
170, összesen 929.“ Meg kell említeni, hogy abból 
a 170 lólekből melyik helyen hány lakik. Egyedül 
az he'yes, ha mint pl. a 60. és 61-ik lapoo Kolta 
és Körmendnél az összes szórványhelyek, az ott 
lakó hívek számával, esetleg a létező templom és 
iskola megjelölésével felsoroltatnak. Hadd tudja a 
lelkész, valahányszor a névtárt kezébe veszi, mely 
községek tartoznak szórványához; hadd tudja meg 
az uj lelkész belőle, hogy hol mily számmal van
nak elszórt hívei ? Sőt még többet is kívánnék ! 
Tüntessük ki zárjelben, mint a kath. névtárakban 
teszik, az anya és leánygyülekezeteknél egyenként, 
a szórványra nézve pedig egy összegben, hogy 
hány s mely felekezethez tar ózó más hitü lakos
sága van ugyanazon községnek vagy vidéknek, 
ilyformán : Nagy-Péter 2154 (793 r. k., 1224 ref., 
79 zsid.). A mostani és 5 évről 5 évre ismétlődő 
népszámlálás ezt nagyon megkönnyítené, reánk 
nézve pedig ugyancsak hasznos és tanulságos volna 
tudni, hogy hol, kivel állunk szemben s hogy a 
különböző segélyek kiosztásánál hol kell egy kis 
sereget nagy ellenséggel szemben erősítenünk. Sőt 
jó volna, ham int a Zelenka-féle névtárban, minden 
esperesség végén, már előre kijelöltetnének azon 
pontok, melyeken missziókat kellene létesíteni. 
Hiszen a kongrua rendezése következtében felsza
badul a közalapnál 20,000 korona s ezen összegen 
10 missziói központot lehetne szervezni, miből az 
egyháznak bizonyára nagyobb erkölcsi nyeresége 
volna, mint az eperjesi jogakadémiára o y köny- 
nyelmüen megszavazott összegből.

Helyes a Zelenka féle névtár azon újítása, 
hogy a lelkészek és tanítók fizetése is felemlit- 
tetett, amit az új egyetemes névtárban is ki kellene 
mutatni. Csakhogy ennél nagyon óvatosan kel 
eljárni.

ü. tanítóknál pontosan kimutatható a jövedelem 
nagysága, mivel azt a nyugdíjügy rendelésekor a 
közigazgatási hatóság az egész országban egységes 
eljárással határozta meg. Nem igy a lelkészeknél. 
Itt a kongrua rendezésekor ugyan szintén megbe
csülték a hiványokat, — de ahány ház, annyiféle 
mértékkel mértek. Innen van, hogy nem egy jó-
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állású pap nagy, mig olyik szegény javadalrnazásu 
lelkész semmi fizetés kiegészítésben sem részesül. 
Mégis újabb általános és egységes becslés elren
deléséig, ezen annak idején a presbytériumok által 
megejtett, a püspöki hivatalokhoz felterjesztett s a 
kongruásoknál a miniszter által is jóváhagyott becs
lést kelleuo figyelembe venni, mindenütt kitüntetve 
a kongnia, a tanítóknál pd. az élvezett államsegély 
nagyságát is. S fel kellene sorolni, mint a Zelenka- 
fóle névtárban történt úgy az ogyetom, valamint a 
kerületek, esperességek s egyes gyülekezetek, to
vábbá az összes intézetek ingatlan és tőkevagyonát, 
az ingatlanoknál a terület nagyságát is.

Szép munka a Zelenka-fóle névtárban az ^össze
sítés* és üdvös volna, ha az megbízható és pontos 
adatok birtokában, az új névtárban az összes kerü
letekre s aztán az egyetemes egyházra is kiterjesztet
nék. Jl tanintézetek ismertetésénél nem kel lone 
annyira a részletekbe bele menni, mint az a Zo- 
lenka féle névtárban törtéut. Mivel az intézetek tör 
ténete a régi névtárakban már közöltotett: most 
elég az utolsó 10 óv rövid történetét adni s hisz- 
sziik, hogy a főjegyző, mint tanár nem fog ez irány
ban a tulajdonképeui egyházi rész rovására terjen
gőssé válni. Kívánatos, hogy az egyes szeretet 
intézmények, melyek a régi egyot. névtárakban 
eddig kevés figyelemben részesültek, az újban, mi
ként Zelenkáuál, nagyobb méltánylásra találjanak. 
Az utolsó postát és a legközelebbi távirdaállomást 
nemcsak az aaya, hanem a leáuyközsógoknél is fel 
kellene emlitoni; úgyszintén nemcsak azt, hogy 
mióta van a községnek anyakönyve, hanem és ki
válóan azt is, vannak e régi egyház történeti szem
pontból ton fos iratok birtokában s ha igen, melyek 
azok? Végro átuézhetőség tokiuietóbon a régi egye
temes néotúr beosztás it czélszerübbuek tartom a 
Zelenka-félénél s igy azt kellene az uj kiadásnál 
is szem előtt tartani.

Igaz, hogy oly nagy testület, mint hazai egy
házunk mindenre kiterjeszkedő névtárának öszszo. 
állitása sok nehézséggel és nagy költséggel jár. De 
hisszük, hogy tekintve egy mindenben hü és meg
bízható névtár nagy fontosságát, az összes egyházi 
tényezők s nevezetesen az esperesek a legnagyobb 
buzgósággal és lelkiősmerotességgel rajta lesznek, 
hogy a szerkesztőnek nehéz feladatát, pontos ada
tok pontos beküldésével megkönnyebbitsók. S hisz- 
szük, hogy a Luther 7arsaságnak, melynek az 
egyetemes egyházi pénztár költségén kellene az 
egyetemes névtárt kiadni, még szép unyagi haszna 
is lehetne belőle. Mert ha az árt 2—3 koronára 
szabjuk s valamennyi anya és leánygyülekezotet, 
tan- és jótékony intézeteinket kötelezzük a névtár 
megvételére és figyelembe vesszük, hogy számos 
felügyelő érdeklődésből s még több gyáros és ke
reskedő reklám czélokra szintén megveszi a köny
vet: úgy a jövedelem nemcsak a szerkeszd fárad

ságát s a kiad is költs igeit fedezi, hanem még a 
Luthor-Társaság javára, vagy más jó czólra is jö
vedelmez valamit.

Egyébként biztosra vesszük, hogy P.mvók 
Sándor kezéből olyan Egyetemes Névtárt kapunk, 
melyet mindenki megnyugvással vesz majd kezébe 
s mely egyházunk jelenlegi hű képét tárja elénk.

zn.

IRODALOM
— Gednly Lajos: Evangéliumi Káté. Népisko

lák, konfirmandusok és ismétlösök számára. Enge
délyezve egyetemes gyűlés által. Újpest, 1899. 87 lap. 
Ara aeménykütésben 40 krajozár.

E tankönyv felöleli a népiskola egész vallás
iam anyagát — kivéve a bibliai történeteket. Leg
kevésbé tartjuk sikerültnek a bevezetést. A kiindulási 
pont e bevezetésnél az, hogy mindnyájan boldogságra 
törekszünk. A gyermekre nézve a „boldogság“ ép 
oly elvont fogalom, mint a vallás, kijelentés. Minő 
helyes kiinduló pont a káté oktatásánál az, melyet 
Luther kiskátéjában lelünk azon kérdésben : Mit kell 
minden keresztyénnek ismernie ?

A káté használható a Ironfirmálandók oktatá
sánál is. Az egyházi tantól nem tér el. Tartalma a 
kővetkező: I. rész: A biblia. E részben tárgyalja 
a hittant és erkölcstant Luther M. kiskátéja nyomán. 
II rész: Egyháztörténet. E rész három fötejezetre 
oszlik, úgymint: 1. az őskeresztyénség, 2. Luther és 
a hitjavitás. 3. A prot. egyház története Magyaror
szágon. III rósz : Symbolikus tanok.

n.z egyháztörténetnél ki kellene terjeszkedni 
tankönyveinkben a középkorra is. Ezt tanításunkban 
meglehetősen elhanyagoljuk — pedig a kereszt nség 
azon korban is sok jót alkotott.

— I)r. Luther Márton kis kátéja. Fordította 
Adorján Ferencz nyíregyházi fögymn. vallástanár. 
Az ág. h. evang. egyetemes egyház által elfogadott 
szöveg. II. kiadás; Budapest, 1 ÍJíX). Kiadja: Kókay 
L ajos, Ki lap. Ara 20 fillér.

Dr. Luther Márton kiskátéjának modern fordí
tása ez, mely nem ragaszkodik a régibb magyar for
dítások szövegéhez, hanem igyekszik az eredeti szö
veget teljesen modern magyar nyelven adni Az 
eltérést e példánál is látjuk.

Régi magyar szöveg. Adorján fordítása.
Tiszteljed a te atyádat és Tiszteld atyádat és anyá- 

anyádat, hogy jól legyen dől- dati hogy jó do|god lényén
god és hosszú életű légy e 
földön. és hosszú ideig élj a földön.
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A régi s»ö veget nem lehet egyszerűen elvetni 
s amennyire csak lehet kimélni kell. Hiszen ha iA.dor- 
ján teljesen következetes, akkor elhagyja a „Mi 
Atyánk* régi formát is és egyszerűen az „Atyánk“ 
szót használja.

Helytelen nézetünk szerint az is, hogy e káté
nál elmaradt a régi bevezetés és a Luther által irt 
klassikus előszó. A népiskolák 1-ső osztályában sok 
helyen tanitják a bevezetést. A házi tábla oktatásai 
is teljesen elmaradtak e kiadásból.

— R. Schaefer: Das Herrenmahl nach Ursprung ) 
und Bedeutung mit Rücksicht auf die neuesten For- } 
schungen. — Gütersloh. C. Bertelsmann. (420 1.) ;

A  hazai egyházunkban újabban felmerült kór- ! 
dések közül mindenesetre a legégetőbb és leginkább 
sürgeti a megoldást a megujitott nagy-geresdi szerző- j 
désnek — hitvalláshü lelkészeket mélyen sértő — : 
kótszinüsége által telvetett urvacsorai kérdés. Ezért 
időszerűnek találjuk, hogy fentnevezett müvet épen , 
most ajánljuk theologiai müvekkel foglalkozó lelkész- 
társainknak. De nemcsak időszerűnek, hanem egy- : 
szersmind felette fontosnak, sőt szükségesnek tartjuk, ; 
hogy egyházaink lelki vezetői az úrvacsora kérdését 
a szentirás és hitvallásos iratainak alapján — s ezek 
közé számitjuk a Concordia-könyvben foglalt vala
mennyi hitvallást, behatóan tanulmányozzák, hogy 
egész határozottsággal állhassunk ellent a megujitott 
nagy-geresdi szerződés által egyházunkat ienyegető 
veszélynek. Mert veszélyeztetve látjuk a nevezett 
szerződés által egyházunknak egyik legnagyobb kin- \ 
csét, melyért őseink szenvedtek, melynek feladására 
nem túrhatta reá őket semmiféle kecsegtető külső 
világi siker : veszélyeztetve látjuk a tiszta evangye- 
iiomi tant, veszélyeztetve látjuk Urunk, a Jézus, 
Krisztusnak legdrágább örökét, a hivők legnagyobb 
lelki vigaszát: a Úri szt. vacsorát. Ezen veszélylyel 
szemben csak úgy védekezhetünk, ha a csábitó, külső, 
megengedjük, jámbor szívvel, de oktalanul várt elő
nyöket, melyeket egyházunk vezetői a nevezett szer
ződéstől remélnek, nem tekintjük, ha általában nem 
keressük a sikert s csak egy az igyekezetünk, csak j 
az : hogy hű sáfárjai legyünk az Urnák ; ha a világ 
csábításai helyett ama „Szent és Igaznak“ beszéde 
egyedüli reménységünk, ki a tiladelfibeli gyülekezet s 
angyalának úgy ír : „Tudom a te dolgaidat. íme ad- l 
tam te elődbe egy megnyílt ajtót, melyet senki bó 
nem zárhat; mert vagyon valami jóság benned és 
megtartottad az én beszédemet, meg sem tagadtad 
az ón nevemet.“ „íme eljövök hamar, tartsd meg azt 
a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat.“ (Ján. jel. 3., 8., 11.)

Fent nevezett mü szerzője a Németországban 
az utolsó évtizedben újból felmerült urvacsorai kér
dést beható vizsgálat tárgyává teszi, s tárgyalása 
folyamán az e téren lelmerült theologiai irodalmat 
éles elmével bírálja, annak eredményeit komolyan

megfontolja. Nevezetesen, hogy csak a mü főbb 
részeit említsem, beszél: az úrvacsora szereztetósének 
idejéről, indító okáról, — s- itt szemben az újabban 
felmerült hypothezisekkel kimutatja, hogy azt a passah- 
vacsorával kapcsolatosan s annak beteljesedéseként 
ünnepelte az Űr tanítványaival; — az úrvacsoráról 
szóló szentirásbeli tudósítások hitelességéről és egy
máshoz való viszonyáról. A legnagyobb lelkiismere
tességgel vizsgálja, hogy vájjon az úrvacsorának is
métlése az Úr rendelésén alapszik-e? — ja modern 
szabados theologi elkapatottságában már ezt is min
denféle hipothezisek segítségével kétségbe vonja. 
— Szerző e hypothezisek alaptalanságát kimutatja 
és az úrvacsora eredetére nézve azon eredményre 
jut, hogy az az Úr rendelésén alapszik, azaz : ismét
lését maga az Úr rendelte el. A mü második részé
ben az úrvacsora jelentőségét vizsgálja az egyes evan- 
gyeliomi tudósítások (Márk. 14,25; Máté 26, 26- 28.; 
és Lukács 22, 19—20) és Pál apostolnak a Korintus- 
beliekhez intézett első levelének idevonatkozó sza
kaszai 5, 7. 8 ; 10, 1—4. 14—22; 12, 13; 11, 17—22, 
23—26. 27—34) alapján. Itt azon hitvallásainkkal 
megegyező eredményre jut, hogy Jézus urunk teste 
és vére a kenyér és bor színe alatt valósággal jelen 
van és a hivők által vétetik. Az egész mű tisztán 
csak a szentirásbeli helyek beható, komoly magyará
zatán és megfontolásán nyugszik és igy az irás- 
magyarázat objektiv, történeti jellegét mindvégig 
megőrzi. Ha itt-ott a tudósítások hézagossága szerzőt 
feltevésekre készteti, úgy ezen feltevéseiben is szi
gorúan a szentiráshoz tartja magát és nem ópiti fel
tevéseit pusztán a képzelet találékonyságának ingatag 
talajára.

Mindezek alapján ezen mű tanulmányozását olva
sóinknak a legmelegebben ajánlhatjuk, s csak azt 
kívánjuk, iiogy minél többen olvassák és merítsék 
belőle azt a meggyőződést, hogy nem a mi tetszé
sünkre van bízva az Úr szent vacsorája, azért nem 
is oszthatjuk kónyünk-kedvünk szerint : hol igy, hol 
amúgy ! Hogy csak akkor vagyunk az Úr hü sáfárjai, 
ha szigorúan az 0 rendeléséhez tartjuk magunkat s 
ha azért az 0 rendelése szerint osztjuk is híveinknek 
az 0 szent vacsoráját.

- r .  —1.

— J. A. Fábry. Zpráva o II evanj. A. V. vnú- 
tornomissionej a pastorálnej konferencii zo diía 12. 
septembra r. 190j. Lipt. Sv. Mikulás. Nákladom a 
na sklade „Tranoscia“, knihkupecko-nakladatel’ského 
spolku. 64. 1. 20 fillér.

a  múlt évben O-Turán tartott belmissiói és 
pastorális értekezletről ad számot e tartalmas füzetke. 
Az egyetemes gyűlés által nem engedélyezett „Tra- 
novsky“ egylet ideiglenes elnöke, Fábry J. A. lel
kész indítványozta, hogy évenként egyes gyülekezet
ben jöjjenek össze a lelkészek és egyleti szervezke
dés nélkül tartsanak értekezletet a belmissió és lel



készkedés théraóit tárgyalva s megmaradva a szigo
rban egykázias alapon.

A múlt évben az ó-turai gyülekezet hívta meg 
az érdeklődő lelkészeket ily értekezletre. A tüzetké- 
ben megtaláljuk az értekezlet lefolyásának leírását, 
Jánoska Gy. Efez. 411 — ltí alapján tartott templomi 
beszédjét, Mocko J. főesperes értekezését a vallásos 
iratok terjesztéséről, Bodicky C. felolvasását a szek
tákról, FábryJ. értekezéséta keresztyén józanságról.

Az érdeklődőknek melegen ajánljuk e liizetkét.

K Ü L M I S S I O .
— Grönland. A testvéregyház (Brüdergemeinde) 

a múlt évben átadta összes grönlandi missiói állo
másait és gyülekezeteit a din országos egyháznak. 
A keresztyénség e hideg országban már .annyira 
előre haladt, hogy a herrnhuti missio belátta, mi
szerint az ő missiói hivatása megszűnt és helyet 
kell adnia a rendes gyülekezeti életnek. A herrn- 
hutiak szolid és becsületes munkát végeztek az el
hagyott szegény eszkimók között, a hol legutóbb 
6 fő és 30 mellék missiói állomásuk volt 8 missio- 
nárius és 30 benszülött segítő vezetése alatt. Az 
átadott gyülekezetek gondozása két dán lelkészre 
van bizva. Mindkét lelkészt Haliénak hívják. Idősb 
B. az északon fekvő gyülekezeteket gondozza, mig 
ennek fia ifj B. a délen fekvő gyülekezeteket veszi 
lelki gondozás alá. Mindkét lelkész kitünően érti 
az eszkimók nyelvét s bírják teljesen a benszülöt- 
tek bizalmát. Idősb Balle már 40 év óta igazgatója 
a grönlandi lelkészi seminariumnak és egyszersmint 
lelkésze a godthaab-i gyülekezeteknek. Fia ez utóbbi 
helyen született. O egészen beleélte magát a grön
landi viszonyokba. A theologiát Koppenhágában 
végezte s azután beutazta Angliát, Németországot, 
Svéd és Norvégiát; de azért visszatért az eszki
mókhoz.

Szomorú volt a hü munkások búcsúja gyüle
kezeteiktől. De bizonyára azon tudattal távozhattak, 
hogy utódaik hűen fogják gondozni a reájuk bízott 
nyájat.

B E L M I S S I Ó
Belmissziói egyesület. A Protestáns Irodalmi 

Társaság tavalyi közgyűlésén Pozsonyban az 
alliance budapesti képviselői részéről mozgalom 
ndittitot t egy „országos protestáns belmissziói

e g y le t  alakítása érdekében. A talajt az alliance 
„Krisztusban hivő“ rajongói látszólag jól elkészí
tették s elég ügyesen Mayer Endrét, az eperjesi 
ágost. b. ovang. theológia jeles tanárát kérték meg 
felolvasóul, nyilván úgy gondolkodva, hogy ezzel 
ismét megnyerik a lutheránusokat ötödik keréknek 
egy református egylet részére. A mai inaszakadt 
korban, mikor egyáltalán s különösen egyházunk
ban oly ritka a férfias meggyőződés s a meggyőző
déshez való hűség, csaknem biztosra vettük, hogy 
azok, kik ama gyűlésen részt vettek (a hitvallás- 
hűek természetesen mindkét félről távol tartják 
magokat az ilyen összejövetelektől) egymás karjaiba 
borulva, örömkönnyekkel proklainálják az egylet 
megalakítását: azonban öroendetesen csalódtunk. 
Mintha a sokakban al ó lelkiösmeret végre mégis 
felébredt s figyelmeztette volna mindazokat, akiket 
illet, hogy ha tényleg szükség van belmissziói mun
kásságra, amit bizonyára senki sem tagad, úgy 
indítsuk azt meg saját egyházunk körén belőj 
történelmi fejlődésünk alapján, saját eszközeink
kel a magunk érdekében. Készakarva nem ele
gyedtünk eddig a megindult vitába, mert bár az o 
lap körül csoportosulok álláspontját mindenki is
meri, nem akartuk, hogy azon becsületbeli köte
lességünk teljesítése miatt, hogy az ágost. hitv. 
evang egyház érdekét, mint ezen egyháznak hűsé
get esküdt szolgái, idegen elvek betolakodása ellen 
védjük, vagyis az igazságot szolgáljuk, ismét szere- 
tetlenséggel vádoljanak. (Mintha bizony az L'r 
valahol meghagyta volna, hogy szerétéiből tagadjuk 
meg az igazságot.) S mivel tudjuk, hogy egyházunk 
hitvalláshü tagjai közül úgy sem csatlakoznék 
senki sem ezen máris „alkotmányos temetésre“ 
utalt mozgalomhoz, most is csak azért szólunk 
hozzá, hogy örömmel konstatáljuk, miszerint végre 
theológiai tanáraink között is akadt egy, ki a meg
indult vitában az egyházi belmissziói munkásság 
pártját fogta. S mivel Ttaffay Sándor azon bátor
sága miatt, (hová jutottunk, hogy bátorság kell 
hozzá), hogy az egyház érdekében szót emelt, a 
szereletet hirdető atyafiak részéről máris sok igaz
ságtalan megtámadtatásban részesült, ide iktatjuk 
az Ev. E..és l.-ban közölt ezikkének főbb passzu
sait, melyekben bizonyára mindnyájan egyetértünk 
vele. „Az ón igaz szívből jövő tanácsom egészen 
komoly meggyőződés alapján . . . az, hagyjanak fel 
az országos protestáns belmissziói egyesület alakí
tásának tervével . . . Hiszen az evangéliomi keresz
tény egyház (úgyis) a legszebb és legtökéletesebb 
belmissziói egyesület. Ezt bizonyítja . . .  az is, hogy 
a múltban sohasem gondoltak belmissziói egyesü
letek alakítására s ma is csak ott gondolnak arra, 
ahol vagy az egyház külső és belső viszonyai meg
kívánják (pld. nagyvárosokban), vagy pedig ahol 
az egyházfogalom változáson ment át, s nevezete
sen ahol . . . különbséget tesznek hivatalos és nem
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hivatalos egyház között. Ez utóbbit, úgy látszik, 
a belmissziói egyesületbe tartozó hívők, igazak, 
ujjászülöttek alkotják. S ép ez ellen szólaltam én 
fel komoly érvekkel. A múltból . . . merítettem azt 
a komoly meggyőződést, hogy a mikor a belmissrió 
liszteletreméltó lelkes barátai egy élő organizmusz 
mellett vagy organizmuszban idegen szervezetet 
akarnak létesíteni, akkor amannak létét támadják 
meg akaratlanul. Onnét tanultam meg azt is, hogy 
egyedül csak az az erő mentheti meg és tarthatja 
meg ezt a mi gyengülő egyházunkat, a mely létre 
hozta s amely sok nehéz küzdelemben meg is tar
totta : az Istenige} Ennek az Istenigének pedig 
meg van a múlt által ezer viszontagság között ki
próbált hármas alkalmazása: a prédikáció, katechi- 
záció és pasztorális. Tessék ezeket lelkiösméretesen 
gyakorolni, gyakorlásukat lelkiösméretesen ellen
őrizni, akkor majd nem esik szó többé arról, hogy 
az evang. egyház mellett kellenek-e még külön, 
országosan szervezett2 belmissziói egyesületek ? . . .  
Ámde az az egyesületezés az egyházon kívül akar 
megindulni s állani is, ezért nem is támogatná, 
hanem támadná az egyház érdekeit. Hogy az egy
házon kívül akar megindúlni és maradni, azt nem
csak az a szerencsétlen alapszabály tervezet mu
tatta, melyet a pozsonyi gyűlésre kibocsátót 
tak, hanem az is, hogy „futkározó atyafia
kat“, azaz hogy „utazó titkárokat“ akarnak a 
békés egyházakra zúdítani, akik a lelkész munká
ját a „hivatalos egyháztól függetlenül“ a árják 
elősegíteni . . .  Én tehát nem a belmissziói mun
kásság ellen küzdőm, hanem az (ilyen) egyesületei 
ellen. Mert azt tartom, hogy ezeket országosan 
szervezni, pláne a „hivatalos“ egyházon kívül s 
ezekből a „futkározó atyafiak“ révén a gyülekeze
tek életébe beavatkozni, valóságos bűn volna . . . 
(Vették volna inkább pld. Pozsonyt például.) Itt 
élő bizonyságát láthatta volna a belmissiói egye
sület minden egyes barátja és „illetékes vezetője,“ 
hogy mit és hogyan kell szervezni az egyház épí
tésére a „hivatalos egyház“ kezében, közjóra, buz
gón, hivalkodás és országos zaj nélkül . . .  S ez 
igazolja azt is, hogy nem a felekezeti szükkeblüség, 
hanem a belmissiói munkájának helyes felfogása 
mondatja velem azt, hogy én közös prot. országos 
belmissiói egyesületet nem kívánok . . . (Mert) ez 
igenis unionálás és pedig olyan ügyekben, melyek
ben a tan mellett legkevésbbé lehet unionálni. 
Közös országos egyesületnek a vezetői nem lehet 
nek csak egyik felekezet tagjai s ha ezek bármiben 
intézkednek, már okvetlenül idegen felekezet leg
bensőbb „családi“ ügyeibe avatkoznak. Hogy itt 
olyan nyelvi és nemzetiségi és tanbeli súrlódások 
jönnének létre, milyenekre semmi szükségünk sincs,

1 És a s z e n t s é g e k  (Sch. Ö.) 
8 Felekezetközi (Sch. Ö.)

azt könnyű belátni. Ez csakugyan „szektákra s 
nemzetiségi pártegyházakra bomlasztaná szét a 
magyar protestantizmust, amitől óvja meg őt az 
ég.“ Mert ha másként nem, a belmissiói egyesüle
teket elfogadó és el nem fogadó pártokká tömö
rülne az egyházak egyeteme, pedig ez is csak 
pártokra bomlás. Azért én a testvérrel kezet fogva . .. 
kívánok küzdeni . . .  a közös ellenség . . . ellen ; 
de ur akarok maradni a magam portáján, mert az 
én házam az én váram; annak ügyeibe, családi 
dolgaimba senki emberfiának, még a testvéremnek 
sem engedek beleszólást. Ezért kell ennek a bel
missziói munkásságnak felekezetinek és neveze
tesen gyülekezetinek és nem országosan szervezett 
központi dolognak lennie . . .  De még egyet. Sem 
azon a módon, melyet tervbe vették, sem azzal a 
modorral, melylyel küzdenek, nem érhetnek óhaj
tott czélt a belmisszió „illetékes vezetői.“ A saját 
igazságukról való felettébb nagyfokú meggyőződés 
tudatában, az „egyedül üdvözítő“ igazság igényével 
minden más nézetet eleve lenézni, kigúnyolni, minden 
másként gondolkodó embert eleve hitetlennek, nem 
igaz keresztyénnek bélyegeznisroszakarattal megvá
dolni, nem evangéliomi eljárás. Ha eddig barátja let
tem volna is a belmissiói egyesületeknek, most fordul
nék el azoktól, a híveknek modora miatt, mert előre 
is látom, milyen volna az az uj szellem, milyen 
lenne az az uj hang, mely azok révén egyházainkba 
befurakodnék, bontani az egyetértést, elkedvetle
níteni a komolyabb elemeket, ölni a szeretetet. 
Az önhittség, a dölyf, a türelmetlenség a másokat 
szeretetlenül meg- és elitélő önigazság szelleme ez 
. . . Ezzel a szellemmel bontani lehet, építeni nem. 
A mi czélunk és hivatásunk pejig az építés, azért 
ez a szellem semmiféle formájában nem kell.“ — 
Eddig Ttaffay. Férfias, igaz szavak; egy az egy
ház érdekét komolyan szivén viselő hivő léleknek 
a közelgő veszélyre figyelmeztető, óvó felszólalása. 
Bárha megszívlelnék mindazok, akiket illett.! Az 
alliance emberei boldogítsák csak továbbra is a 
református egyházat s vezessék azt szakadás utján 
a methodizmusz felé, ha az ottani Őrtállók alusz
nak; de ne zavarják a mi vizeinket. Mayer Endre 
pedig s mindazok, kiket közülünk is már-már el
csábított ama beteges, érzelgős irány szirén éneke, 
térjenek idejében vissza a féljg már elfelejtett jó 
édes anyához, egyházunkhoz. Elég sebből vérzik, 
az igaz; de az újjászületés kellékeit önmagában 
bírja. Tömörüljünk saját körünkben,Isten egyháza 
igazságának fényében, valamennyien nemzetiségi 
különbség nélkül, gyülekezetenként szervezett egy
házmentő s épen azért egyházi alapon folyó bel
missziói tevékenységre, akkor czélt érünk s meg
látjuk Isten áldása lesz munkánkon. De ha néhá- 
nyan talán divatos szólamok által megtévesztve, 
az alliance tévedéseit akarják, bár jó szándékkal, 
bevezetni egyházunkba, oly vihart támasztanak,
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melynek pusztítását előre nőm is sejtik. Azért hagy
janak végre fel a szélvetéssel, hogy a vihar ki no 
törjön.

Ágfalva.
Scholtz Ódon.

BELFÖLD

Harsányi Sándor
orosházi íy. lelkész 

1832 -  1900.

Harsányi Sándor Orosházán, 1832. decz 18-án 
született jó módú iparos szülőktől. Az elemi iskolá
ban kiváló tehetségével kitűnő gyermek vágyának a 
tovább tanulásra anyagi akadályok nem állták útját; 
a jómódú szülök a szarvasi iskolába küldik öt. A 
negyvenes évek korszaka volt ez. A szakszerű taní
tás behozatala mellett tanárban, tanulóban ott lüktet 
az egész nemzet vérkeringését átható nemzeti szellem 
ereje, mely a szarvasi iskolában Vajda Péter, Ballagi, 
Greguss vezetése mellett erős hatással van a tanu
lóság szellemi alakulására Tudni, hogy alkotni le
hessen a hazáért. Ez a vezér-elv. Csoda-e, iia az 
1848-as eseményeket követő harczi-zaj behat az is
kolai falak közé s elragadja a vérmezőre a lelkes 
ifjakat? Harsányi 16 éves ifjú volt, midőn fegyver
rel kezében ott állt a golyózápor között Új-Aradnál, 
úgyszintén a szent-annai csatározásban, Világosnál 
ö is könnyezve teszi le a fegyvert, melylyel nem 
lehet tovább a szabad hazát megvédeni. Innen, mint 
gyermekifjut hazabocsátják s ö ismét tanulmányai
hoz tér vissza.

Theologiát Sopronban, Pozsonyban, majd Bécs- 
ben hallgat. — 1855-ben Rohonczon szentelik pappá 
s a vasmegyei Górczére megy káplánnak. Sokszor 
kedélyesen beszélte el azt a boldog ifjú korszakot, 
melyben 8 váltó-forintért s egy koncz papirént káplán- 
kodott, tűrve az agg főnök szeszélyeit jó kedvvel. — 
Gérczéröl Nemes-Dömölkre, majd 186'J-ben Oroshá
zára megy káplánnak.

Itt az ifjú lelkész otthon van; a szülőföldön, a 
család, a rokonság a sok jó barát között, azon az 
áldott szülőföldön, hol még ma is élnek olyan igazi 
orosházi jámbor lelkek, kik arra a halandóra, ki nem 
Orosházán lakik, sóhajtva jegyzik meg: szeyeuy. 
Midőn főnöke Mikol&y István elhal, erős pártja van 
Harsányinak a lelkész-választásnál, de a már országos 
hírű Györy Vilmossal szemben elbukik. — Ez el 
nem keseríti. Orosházához csatolják szeretető, élet

viszonyai, ott marad hát s 1862-ben elfogadja a fel- 
végi tanítói állást. 16 évig tanít és nevel a szó leg
nemesebb értelmében. Iskolája — minta iskola, külö
nösen, midőn 1868-ban u. n. professorrá lépteti elő 
az egyház s a legnagyobb fin növendékeket bizza rá. 
Az eredmény meglepő, vizsgája egész ünnep szülő
nek, érdeklődőnek, tanulónak — azt hiszem önmagá
nak leginkább Fáradhatlan a modern tanítás vív
mányainak tanulmányozásában, alkalmazásában; maga 
szerkeszt tankönyveket, hires volt az iskolája a rajz- 
tanitás eredményéről, melyben kétségtelen első volt 
az ország népiskolái közt. Buzgósága elismerésre is 
talált: 1869-ben a közokt. kormány megbízásából 
Németországba megy oktatásügyi tanulmány czéljából. 
Sok hasznát veszi ezen kiterjedt ismereteknek a békési 
esperesség: tantervei kidolgozásában legnagyobb része 
Harsányinak van.

1878-ban csaknem egy évig egymaga administrálja 
Orosháza egyházát, nehéz körülmények közt, kiváló 
tapintattal, mintáz esperes által kinevezett administra-, 
tor. A nép nem akar papot választani, izgatott a 
hangulat, sok a tennivaló ; de ö e nehéz időben mu
tatja meg igaz jellemét. A szigorú külső, az igazat 
keményen kimondó beszéd az erély emberére vall; 
de az, hogy annyi keserű küzdelem után, mégis meg
tiszteli az egyház a lelkészi állással, arra mutat, hogy 
megismerték benne a szereb') szivü pásztort, a min
den segítségre, minden vigasztalásra, engesztelésre 
kész jellemet,

1879 április 20 óta volt Orosházán rendes lel
kész. a z  egyház, a község minden ügyében lelkes, 
f áradhatlan munkás, az egyházmegyében 8 évig jegyző. 
Mindenütt tevékeny, hol csak tehetett valamit. Érint
kezésben látszólag hideg, de belül csupa hév, csupa 
szív , csupa jóakarat. Nem volt úgynevezett kitűnő 
szónok, de közvetlen, világos és igaz, s mikor benső 
hitéből fakadó közvetlen érzése fellelkesité : magasz
tos, ékes és nagyon hatásos

Családi élete boldog volt. Áldott jó neje —- 
Torkos Zsuzsánna, öt erőteljes fia a rajongásig sze
rették ; szerette a sok rokon, kik közül talán egy 
sincs, ki ne érezte volna a szívből jövő segedelmet, 
melylyel támogatta az ö jobb keze s nem tudta azt 
a bal soha.

1900. okt. 29-én szélhüdés következtében elvégzé 
munkás életét.

Legyen áldott emlékezete.
— Az erdélyi részekben levő ág. h. ev. egy

ház felügyelője S t r a u s z e n  b u r g i  Arz A Ibert 
e hó 16-án elhunyt az Úrban Nagy-Szebenben. A 
megboldogult önzetlenül munkálkodott egyháza fel
virágzásán. Született Nagy-Szebenben I860 október 
14-én Atyja ugyanott számtanácsos volt és későbben 
Kolozsvárra áthelyeztetvén, az utóbbi helyen járt 
fia az ottani ref. collegium!) i, majd későbben a nagy
szebeni ev. fögymnasiumba és az ottani jogi aka
démiába. Jogi tanulmányait a bScsi egyetemen fejezte
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be. Állami szolgálatba lépett. 1872-ben Nagy-Szeben- 
ben államügyész volt, 1876-ban lemondott hivatalá
ról és ügyvédi irodát nyitott. 1892-ben lett az orszá
gos consistorium tagjává, míg 1894-ben egyhangúlag 
felügyelővé választotta őt az erdélyi részekben levő 
ág. h. ev. országos egyház.

Egyházának minden ügyében tevékeny részt 
vett. Mint buzgó templomjáró férfiú, jó példát szol
gáltatott, maga is forrón óhajtva az egyházias, ke
gyes érzület erősödését. Külső megjelenése is igen 
tiszteletet parancsoló volt Legyen emléke egyházá
ban és hű népe körében áldott!

N y i la tk o z a t .* )

Az „Evang. Egyházi Szemle“ és a „Cirkevni 
Listy“ folyó évi első számaiban megjelent, az eper
jesi collógiumi hittanintézetből 1900. évi deczember 
21-ikén kizárt hittanhallgatók feg elmi ügyét tárgyaló 
közleményekre kinyilatkoztatjuk, hogy, — mellőzve 
a jogerős Ítéletnek és a hivatkozott lapokban ez Íté
letre vonatkozó megjegyzéseknek vita tárgyává té
telét, mert ez sem feladatunk, sem jogunk nem le
het, — a czikkekben foglalt s az eperjesi coll. hit
tanintézet tanár testületére von atkvzó alaptalan sértő 
és rosszindulatú kifejezéseket visszautasítjuk.

Egyébként pedig eljárásunkat nyugodt lélekkel 
bocsátjuk felettes egyházi kormányzó testületeink és 
a hazafias evangélikus nagyközönség bírálatára.

Eperjes, 1901. évi február hó 3-án.
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi 

Collegiuma hittanintézetének tanár-kara nevében
Dr. Szlávik Mátyás,

ev. theol. dékán.

*) Beküldetvén a nyilatkozat hozzánk közlés vé - 
gett, eleget teszünk a kérelemnek és közöljük azt. \ 
De ismét kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy e : 
nyilatkozat nem válik díszére az eperjesi theologiai 
intézet tanári karának. Ismét azon cynizmust látjuk 
megnyilatkozni, mely az ítéletben kifejezést nyert. í 
Hivatkoznak „jogerős Ítéletre“ — vagyis a formai 
igazság mögé akarnak bújni akkor, a mikor a tárgyi 
igazság ellenük szól. Érveket, indokokat nem hoznak 
fel, hanem ahelyett megvádolni szeretnék alapos indo
kolással ellátott múltkori czikkünket. Sértés és rosz- 
indulat nem foglaltatik abban. Sérteni nem volt 
szándékunk, csak alaposan megbírálni az egyházunkra 
szégyent hozó eljárást. Pontról pontra kimutattuk, 
hogy az ítélet jogi „non sens“ — egyszóval hallatlan 
absurdum. Véleményünket osztja majdnem az egész 
hazai evangélikus sajtó. Az eperjesi eljárást elitéli 
még a túl szelíd „Ev. Glocken“ is.

A Lipcsében megjelenő „Ev. Lutherische Kir- 
chenzeintung“ 6-i számában a szerkesztő képtelen
ségnek tartja az Ítéletet. A Nagy-Szebenben megje
lenő „Kirchliche Blätter“ utolsó száma teljes szöve

gében közli az ítéletet. így tehát a külföldi egyházi 
lapok is meggyőződnek arról, hogy valóban a mi 
egyházi életünkben ily képtelenségek is lehetségesek.

\ — Nagyon ^megszívlelendő és igaz dolgot mond a 
Kirchliche Blätter 43-ik száma a következőkben :

„Nem titkolhatjuk el, hogy ezen ítélet és indo
kolása a mi köreinkben is (az erdélyirészekben lévő 
ev. egyházban) ellenszenvet keltett és affeletti szé
gyenünknek kínos érzését, hogy az ág. h. evang. 
egyházhoz tartozó bírák, lelkészek és tanárok magu
kat és egyházukat ily hajmeresztő eretnek kutatással 
beszennyezték. Maga az Ítélet, úgy annak indokai is 
kihívják a leghatározottabb ellenmondást és tekintet
nélküli kárhoztatást. Ha már a saját népűnkhez és 
anyanyelvűnkhöz való ragaszkodást, egy ép oly ter
mészetes, mint szent jogot, elitélik, megbüntetik, 
akkor tényleg a magyarhoni ág. h. ev. egyház már 
messzire jutott. Ezen Ítélet törvénytelen, mert nem 

 ̂ támogatja azt az állami törvény, sem más fegyelmi 
' szabály egyetlen határozata sem; jogtalan, mivel 
; ártatlanokat üldöz és büntet egy legkevésbé sem 
i becstelenitő vagy erkölcsileg meg nem engedett tettért# 
I Ez ítélet mindenek felett nem evangélikus, mert bele- 
í ütközik a protestantismus nagy alapelvébe, mely az 

anyanyelv jogát méltányolja és szemben a római 
egyház nivelláló befolyásával érvényre emelte.“ — 
Csak helyeselhetjük ez okos véleményt és minden 
tekintetben elfogadjuk. Mi is elösmerjük, hogy na
gyon messzire jutottunk ! Ha az eperjesi Ítéletet fel
sőbb hatóságaink helyeselnék — a mit elképzelni 
sem merünk — akkor sorban megfoszthatják hivata
luktól összes nem magyarajku gyülekezeteink lelké- 

\ szeit és tanítóit.
A kolozsvári jogi fakultás, a pozsonyi egyetemes 

theologiai akadémia kisbizottsága határozatával szin
tén erősen megbírálta a „jogerős ítéletet.“

Az absurd Ítélet némi magyarázatot lelhetne a 
felvidéki városka túlzott soviniszta légkörében. Az 
ilyen helyre nem való elhelyezni háromnyelvű orszá
gos egyházunk számára lelkészeket képző intézetet, 
nem különösen akk.or, a midőn a tanárurak magasabb 
műveltsége nem oly fokú, hogy magát e szellem fölé 
helyezné.

a. nyilatkozat azt mondja, hogy a tanári kar 
eljárását nyugodt lélekkel bocsátja a „hazafias nagy 
közönség'“ bírálatára. Ezzel mintegy azt akarja mon
dani, hogy hazai országos egyházunkban van nem 
hazafias közönség is. Nézetünk szerint, ha tényleg 
volna nem hazafias közönségünk, úgy az csak az 
lehetne, amely az eperjesi Ítélethez hasonlóan gon
dolkozik. De mi még ezekről sem állítjuk kereken, 
hogy hazafiatlanok, hanem a szenvedély által félre
vezetett tudatlanok, kik felszeg módon szeretik a 
hazát. Legyenek meggyőződve tudós professzor urak, 
minden komoly ember, bármely politikai táborban 
legyen is, elitéli az önök eljárását. Dicsérni legfeljebb
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azon ignorans — jobbára nem is evangélikus tömeg, 
holmi zugreporterek képesek, kik e szóra „tót— 
pánszláv“ extasisba jönnek és készek lennének mind
járt börtön és akasztófára gondolni. Ez utóbbiak 
nem komoly emberek, hanem a napi sajtó felületes
ségeivel tulhizlalt egyének. Ezek aláírják minden 
pontját az önök ítéletének, sőt tapsolni fognak — 
és tapsaikat nem irigyeljük. Ezen közönség által 
nyújtott babérokat átengedjük önöknek.

Szerkesztő.

A 6 3 - i k  p o n t .

Még mindég a bányakerületi múlt évi közgyű
lés jegyzőkönyvének 63-ik pontjáról van szó. Az van 
ott írva, hogy a papi hivány üresedés alkalmával és 
felsőbb hatóság jóváhagyásával leszállítható. Ezt tá
madtam ón, ezt védelmezi Veres.

Én hivatkoztam a bányakerületi utasítás VII. 
rész, 5-ik pontjára : »kissebb fizetésre . . . hivatalt 
vállalni tilos.* Hivatkoztam az egyházi alkotmány 
44. §. a) ezen szavaira: >ű hiványilag megállapított 

fizetéseket alább nem szállíthatja.« S hivatkozom és 
bizonyítom ugyancsak az E. A. 23b §. ezen szavai
val : intézkedik, melynek következménye a hívd- 
nyilag megállapított illetmények csökkenése, érvény
telen.«

Veres Józset a 63-ik pont igazát, ugyancsak a 
most idézett három szakasz szavaival bizonyítja, ilyen 
féle okoskodással. Tilos — tehát nem tilos ; le nem 
szállíthatja — tehát leszállíthatja; érvénytelen — te
hát érvényes. íme egy törvény, a mely állítólag azt 
mondja: igen is, nem is. íme egy forrás, a melyből 
egyidöben kétféle viz bugyog eiö, hideg is, meleg is. 
íme a logika, ha akarom vemhes, ha akarom nem 
vemhes!

Azok az idézett ijij-ok vagy azt mondják, a 
mi egyházunknak a legrégibb időktől álláspontja: 
hiványcsonkitás tilos; vagy pedig azt, amit a 63-ik 
pont hirdet: szabad a vásár. De bocsánat, mind a 
kettőt nem állíthatja. Vegyük azonban közelebbről a 
kerületi közgyűlés határozatának apológiáját.

A törvény azt mondja: kisebb fizetésre hivatalt 
vállalni tilos. Erre Veres: de ha . . . Kinek ne jutna 
itt Petőfinek hires verse: Ha csizmámnak talpa,sarka... 
Ha az a sok ha meg. ha elpusztulna tőlem a pokolba, 
akuor . . . Addig azonban, a még az a ha nem a 
pokolban van, hanem Veres kalamárisában, addig a 
törvény intézkedése áll érintetlenül. A törvény azt 
mondja tovább: fizetéseket alább nem szállíthatja. 
Erre Veres : tehát felsőbb hatóság engedélyével le
szállíthatja. Itt az a felsőbb hatóság kifejezés hozza 
öt tévedésbe. Felsőbb hatóságról itten csak azért 
van szó, mivel a hivány, ha felsőbb hatóság által 
nincsen jóváhagyva, érvénytelen. A dolog tehát igy 
áll: felsőbb hatóság által megerősített hivány — le 

nem szállítható, ellenben felsőbb hatóság megerősíté

sét nem nyert hivány — leszállítható. Az azonban 
jogi absurdum; törvénysértés felsőbb hatóság enge
délyével. Ugyanez áll a törvény idevágó harmadik 
szakaszáról is.

Veres felveti még azt a kérdést is, hogy mi
ként képzelem én a 63-ik pont indokolásának meg
semmisítését. Megmondtam ón ezt már múltkori cik
kemben is és tudom, meg is értett mindenki, a ki 
akart, de a gyöngébbek kedvéért megismételhetem. 
Ilyen féleképpen képzelem én azt: a múlt évi köz
gyűlés jegyzőkönyv 63-ik pontjának indokolása hely
telen, azért inegsemraitittetik, mert a törvény ez: 
hivány leszállítás úgy üresedés alkalmával, mint fel
sőbb jóváhagyással tiltva van. Mert a kerületi köz
gyűlés csak a szarvasi hivány ügyében hozott vég
leges határozatot, a törvényt azonban csak tagadja, 
de meg nem semmisítheti. A szarvasi hiványt már 
nem lehet menteni, azért hangsúlyoztam múltkor s 
hangsúlyozom újra: nem a szarvasi hivány ügyében 
fogtam én tollat, hanem hogy a törvény világos ér
telmét megvédelrnezzem.

Fölszólaltam, hogy egyes törvénysértésekből, 
vagy a törvény helytelen magyarázásából rendszer 
ne fejlődjék. Hogy felsőbb hatóság engedélyével vagy 
üresedés alkalmával nagyobb egyházaink hiványán 
hosszú szomorú sorban le ne száll itassanak, egész a 
minimumig. Ki lesz aztán pap, ha még reménye sem 
lehet valaha jobb parochiához jutni, egyik gyengébb 
lesz, mint a másik.

Van eset, a midőn a hivány leszállítható, de 
nem üresedés, nem felsőbb engedély, hanem rendkívüli 
körülmények teszik azt indokolttá. Ha az egyház 
annyira elerötlenedik, megtogy lélekszámban, hogy 
papját, tanítóját fizetni képtelen, akkor nemcsak le
szállításnak, hanem megsemmisítésnek is van helye. 
Ekkor a szomszéd egyházhoz csatolandó mint filia. 
Az ilyen esetet azonban sohasem szabad a törvénnyel 
indokolni, hanem a rendkívüli körülményekkel. Mert 
üresedés soha sem lehet rendkívüli körülmény és 
felsőbb hatóság nem vis major, a mely előtt a törvény 
rendelkezése semmi Ha a szavazási eset is rendkívüli 
körülményekkel indokoltaiik, nem szólok hozzá, de 
miután a törvénynek félremagyarázásával indokolta- 
tik — nem szabad ennyiben hagynunk.

n. törvény betűje, szelleme, eddigi alkalmazása 
mind mellettem bizonyít : hivány csonkítás tilos. A 
63. pont mellett azonbai semmi bizonyítók nincsen. 
Nem végnélküli szóáradatot, hunom törvényt kérek 
idézni, a hol az van mondva, hogy a hivány ürese
dés alkalmával vagy felsőbb engedéllyel leszállítható. 
Mert valamit belemagyarázni a törvény egyes sza
kaszaiba, az igen könnyű mesterség, de nem szép 
mesterség, tökép a midőn egyházunk ilyen sarkalatos 
törvényeiről van szó. Megfogom a egy szavát, s 
levezetem abból, még Pithagorus tantételét is. Csak
h o g y  ezt komoly ember, komoly alkalommal nem 
Sogja elkövetni.
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Az általam idézett három szakasszal szemben 
csak egysoros törvényt kérek felhozni, akkor meg
adom magam. Egy-két soros törvényt — és nem ezer 
sz avú mondókát! —gy*

— A dunántúli ág. h. ev. ének- s zenepártoló 
egyesület legújabban kiadott jelentése szerint szépen 
halad előre. Tagjainak száma a múlt évben 208-ról 
227-re emelkedett. Az egyesület szívesen szolgál ( 
oly gyülekezeteknek tervvel és útmutatással, melyek 
orgonát építtetnek. Szívből óhajtjuk, hogy ez egylet, 
melyből sok áldás fakadhat egyházunkra, virágozzék.

— A nyíregyházi ágostai hitv. ev egyház ez
évben kiadta első évkönyvét Geduly Henrik igazgató 
lelkész szerkesztésében.

Az igazgató lelkész rövid előszava után, az 1900- ik 
évről hosszabb jelentést közöl a gyülekezet felügyelője > 
Májerszky Béla. E felügyelői jelentés hálásan emlé
kezik meg a gyülekezet múlt évben elhalálozott lel
készéről Bartholomaidesz Jánosról, a ki 60 éven át l 
hirdette az evangéliumot ezen egyházban. Majd mint ] 
legfontosabb eseményt felemii ti a felügyelő, hogy a 
gyülekezet a zsinati törvények értelmében szabály- 
rendeletet alkotott, melyet a felsőbb hatóságok jóvá
hagytak. E szabályrendeletet is megkaptuk és egy 
pontjában hatalmas lépést látunk a kyriarchia felé 
Ugyanis a 63 §. d. pontja a felügyelő teendőitekként 
Írja körül : „ellenőrzi az egyházközségi tisztviselőket 
s gondoskodik, hogy azok buzgón s lelkiismeretesen 
teljesítsék kötelességüket.“ Itt tehát a helyi felügyelő 
a lelkészek teljebbvalójává avanzsirozott, holott a 
zsinati törvény szerint (60. §.) „ő a lelkész tekinté
lyének őre.“ (Elég furcsa ugyan ez a definíció is, 
mintha az ev. lelkésznek tekintélye megőrzésére őrökre j 
volna szüksége, mig a plébános, pópa és rabbinus ( 
ily őrök nélkül is megvannak). Ikerelnök a felügyelő 
a zsinati törvény szerint, tehát semmi tekintetben ( 
sem áll a lelkész fe lett, hanem a mellett. Ugyan
csak sajátsága ezen szabályrendeletnek, hogy a fel 
ügyelő őrzi az egyházközség pecsétjét és a felesleges 
pénztárkulcsokat. így mennek keresztül ezen szabály
rendeletek, hozva különfélébbnél különfélébb ponto
kat, mily sokkal helyesebb lett volna, ha a zsinat 
alaposabb munkát végez és nem lett volna szükség 
ily furcsaságokra !

Közli az évkönyv az uj lelkész, Paulik János 
beköszöntő beszédjét, melyet I. Kor 21—7 alapján 
tartott. E beszédben kifejezést ad az uj lelkész azon 
feltevésének, hogy gyülekezetében, mely egyhangú 
bizalommal hívta meg őt, csak a Krisztust akarja 
hirdetni.

Külön fejezetben szól az igazgató-lelkész a gyü
lekezet egyházi hatóságairól és helyi kormányzatáról. 
Majd ismét a népmozgalmi adatokról. Született 765 
gyermek Meghaltak 497-en. Házasságra lépett 143

pár. Konfirmáltatott 214 gyermek. Az Ur szent va
csorájához járultak 10069-en.

A gyülekezet bevétele volt az elmúlt évben 
115,53 L kor. 68 fillér, kiadása 101,666 kor. 36 fillér. 
A gyülekezet alapítványai kitesznek 47,896 kor. 88 
fillért. A jótékonysági rovat beszámol a hívek nagy 
buzgóságáról.

„Eszmék a jövőre nézve“ czim alatt az igazgató- 
lelkész arról szól, hogy szükséges lenne a nép szá
mára külön azon időben, melyben eddig a tótnyelvü 
istentisztelet tartatott, új magyarnyelvű istentiszte
letet hozni be — miután a népiskolából, a konfirmá- 
landók oktatásából (a millenium emlékére) kiküszö- 
böltetvén a tót nyelv — az ifjabb nemzedékre nézve 
ez szükséges. Felemlíti azonban, hogy nem óhajt sem
mit sem tenni a vallásosság rovására. Nyíregyháza 
helyi viszonyai tényleg igényelhetnek ily uj isten
tiszteleteket ; de nézetünk szerint azoknak nem sza
bad kiszorítani a tót többség istentiszteletét. Igen 
helyesen járnak el a szászországi vend nyelvszigete
ken a hol mindenütt vasárnap délelőtt két nyelven 
végzik az istentiszteletet; de persze ott a vallás- 
oktatásnál meghagyták a nép nyelvét.

Az új lelkész Paulik János már külön szó
zatot bocsát ki gyülekezetéhez, melyből közöljük 
a következő passust : „Első sorban is, kedves 
Atyámfiái, azt kell nekünk mindnyájunknak figye
lembe vennünk, hogy mi a magyar haza polgárai 
vagyunk; az-é a hazáé, melyet magyar vitézség, ma
gyar honfiúi gond és bölcseség szerzett, védett s tar
tott meg számunkra a reája zúdúló annyi vihar kö
zött. Magyar föld az, a mely életünkben nékünk a 
mindennapi kenyeret adja ; magyar föld az, a mely
ben halálunk után testünk pihenni fog. S a mikor 
ez igy van, nem lehet nekünk előbbre való felada
tunk, minthogy mi ezt a hazát teljes szivünkből sze 
ressük, nyelvét elsajátítsuk, ápoljuk, hogy igy nem 
csak érzésben, hanem nyelvben is teljesen összefor 
junk többi honfitársainkkal. S mikor a magyar nyel
vet elsajátítottuk, kötelességünk azt érvényre ju t
tatni s megszólaltatni is, hogy magyar szó ■ - s ne 
idegen — zengje a magyarnak minden érzését, fe
jezze ki gondolatait — mindenütt.

Azt hiszem, Atyámfiái, hogy ezen szavaim he
lyességében senki sem kétkedik — s azért azt mon
danám, miután a jó Isten minket magyaroknak terem
tett: magyar nyelven zengjük az O dicséretét is! S 
ez alapon — viszonyainkat tekintetbe véve — azt 
javasolnám: létesítsünk a földmivelö nép számára 
való magyarnyelvű istentiszteleteket.“

Minő érvelés, minő logika, minő confusio ez? 
Nem tudja-e a szerző, hogy e szavaival mennyire 
sérti nem magyar ajkú gyülekezeteink százezreit! 
Tehát azok, kik más nyelven dicsérik Istent — nem le
hetnek jó hazafiak — azok nem szeretik valóban a ha 
zát. Evangélikus pap — ki csak a Krisztust akarja hir-
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de te i — őrizkedhetnék az ily blasphemiától s tin hat
ná, hogy Isten adja mindennapi kenyerünket, hozza fo
hászkodunk akként: a mi mindennapi kenyerünket 
ad meg nékünk ma!

„ H a b e n t  sua f a t a . u

Nemcsak libelli, hanem a konsistoriumok Íté
letei is, habent sua fata. Hogy ezt illustráljuk, fel
hozunk egy esetet egyházi törvénykezésünkből, 
anélkül hogy kritizálni akarnánk, csupán a ténye
ket sorolva elő.

A turóczi ág. hitv. ev. egyházmegyébe kebe
lezett haji egyházközség elhunyt lelkésze helyére 
1898. év szeptember havában uj lelkészt választott. 
A választási gyulés alkalmával az egyház addigi 
felügyelője, a választás eredménye által elkedvet
lenítve, hivataláról lemondott s igy megürült a fel
ügyelői állás. Az uj lelkész megérkezvén, az egy
házmegye alperese által, — ki a nevezett egyházat, 
mint szomszéd administrálta, sa  ki a kerületi gyű
lés által az esperesség vezetésével inegbizatott, il 
letve néki mint törvényesen megválasztottnak, az 
esperesség kormányzása átadatott — inegbizatott 
minden, a lelkészi hivatallal járó teendő végzésé
vel s különösen utasittatott, hogy a felügyelő vá
lasztását ejtse meg minél előbb, hogy az egyház 
rendbe jöjjön.

A felügyelő választása az 1898. évi október 
2 -án meg is történt, megválasztatván ezen tiszt
ség! e Hrianka János, mosóczi polgár Róth E. a 
stubnyai lakos és körmöcz városi erdész ellenében. 
A választás nehány stubnyafürdői ur és ezek által 
rávett háji egyházhivok által megtámadtatott. Az 
egyházmegyei törvényszékhez benyújtott panaszban 
kettő volt kiemelve: hogy a lelkész nem volt be
iktatva; s hogy a választás befejezése után több 
szavazásra jelentkezőt nem bocsátottak a szava
zásra. #

Az elsőfokú törvényszék elrendelte a vizsgá
latot, a mely több napig folyt s a melynél kitűnt, 
hogy a háji panaszlók azt sem tudták, hogy mi
féle panaszt Írtak alá, valamint az is, hogy a vá
lasztási lajstrom szerint történt leszavazás után, az 
olvasáskor jelen nem voltak közül egyetlen egy 
egyház hivő jött a templomba, de az sem je ent- 
kezett a szavazáshoz, s igy a választás teljesen 
befejezettnek mondatott ki s az eredmény kihir 
dettetett. így csak azon ok maradt fenn, hogy a 
lelkész nem volt még beiktatva. Az elsőfokú tör
vényszék nov. 13 án tartott ülésében az elővizsgá
lat és a tárgyalás eredményéhez képest meghozta 

a választást megerősitő és a panaszlókat a per
költségekben marasztaló Ítéletét, annál is inkább, 
mert a háji panaszlók mind viszavonták panaszu
kat, egynek kivételével, a ki a tárgyaláson nem 
jelent meg.

Ezen Ítélet ellen a panasznál megmaradtak 
felebbeztek a felsőbb bírósághoz: nem azért, mintha 
nem lettek volna meggyőződve az ítélet igazságos
ságáról, hanem a mint azt magok őszintén beis
merték, csak azért, hogy a perköltségekről egyre- 
egyro vagy 6  7 frt. esett volna, a mi nékik igen 
magasnak látszott.

I A kerületi, mint másodfokú bíróság, az első
fokú ítéletet feloldotta, a választást megsemmisí
tette, újnak megejtését rendelvén s a lelkészt a 
perköltségek megfizetésére Ítélte, azzal indokolván 
ítéletét, hogy a lelkész nem volt beiktatva s igy a 

választó-gyűlés megtartásához nem volt joga.
Ezen ítélet ellen a lelkész felebbezett az egye

temes törvényszékhez. Az egyetemes törvényszék a 
múlt évi egyetemes gyűlés alkalmával megtartott 
ülésében a másodfokú Ítéletet első részében meg
erősítette, illetve helyben hagyta megsemmisítvén 
a választást; második részében azonban megvál
toztatta, a perköltségek megfizetését az egyházra 
magára hárítván. így jutott az egyház szép kará
csonyi ajándékhoz, a mely csak 182 koronájába 
került. Természetes, hogy az el Ion már nem volt 
remedium.

Es még habent sua fata. Január hó végével 
új választást ejtett meg az egyház; ezen választás 
által megmutatta, hogy az első választás is csak
ugyan a többségnek akarata volt; mert most még 
nauyobh szótöbbséggel ugyanazon Hrianka lett 
megválasztva. Ezen tény igazolja fényesen az első
fokú törvényszék eljárását és a két magasabb 
törvényszék — tévedését. Teimészetes az oly sze
gény egyháznak drágák az ily exkursusok ; mind- 
azáltal tanult is valamit. Es az eset igen tanulsá
gos nlindenkire nézve, már azért is, hogy az a leg
alsóbb forum : az egyházközség mikép tudja meg- 
semmisiteni a legmagasabb törvényszéki Ítéletet — 
mely ellon felebbezésnek helye nincs — anélkül, 

\ hogy azt a legkevésbbé is megsértené; de azért is, 
hogy az egyházak igy nem igen épülnek, hanem 
inkább megrázkódtatnak.

Sajátságos és párját ritkító az egyetemes tör- 
> vónyszók azon Ítélete, melyet hozott azon hires vá

lasztási perbe i, melyhez a ólyomi csperességi tör
vényszék lett delegálva, a szuesányi egyház válasz
tását illetőleg. A szuesányi szavazat érvényesnek 

' találtatott, a választás inegorősiitotett; ennek kö- 
) vetkeztében a panaszló perét vesztette. A pervesz- 
) tésnek a következményei világszerte ismeretesek, 

t. i. hogy a vesztes fél tartozik a költségeket raeg- 
} fizetni, ha csak a lelek egymás közt ki nem egyez

kednek. Ezt tudja az egész világ, még a nem jo- 
I gászok is. És mégis mi történik ? Az egyetemes 
j törvényszék, a hol a hírneves jogászok is foglal- 
\ nak helyet: a pert megnyert egyházat a költsé-
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geknek 3A, azaz háromnegyed részében való vise- S 
lésére, a pervesztes panaszlót pedig azoknak V* azaz 
egynegyed részében való megfizetésére Ítélte.

Ezen szerencsétlen per a turóczi esperesség J 
egyházainak csupán 813 koronájába került, elte
kintve az egyesek által megfizetett költségektől, 
ezekkel a 900 koronáig felmegy az összeg. Hiszen 
van miből, gavalléroskodiiatunk; terem Turóczban 
elég krumpli! Hanem jajgatni tudunk, hogy pusz
tulunk, veszünk. Mi megvagyunk győződve, még 
pedig oly erősen, mint önmagunk létezéséről, hogy 
egyházunknak nem árthat semmi külső ellenség, > 
mert benne él .az igazság ereje, — nem mint in 
institutione administrationis, hanem mint in insti
tutione doctrianae et salutis — hanem igen is el
pusztul egyházunk, ha mi magunk ássuk alá annak 
alapjait. Videant consules!

— A „Budapesti Hírlap“ 50-ik számában a 
következő tudósítást közli:

„Egyházi közgyűlés. Balassagyarmatról Írják az O. E.-nek:
A balassagyarmati ág. hitv. ev. egyház ma délelőtt 11 órakor 
tartotta közgyűlését, melyen Baltik Frigyes püspök és Stranyavsky 
Géza kir. közjegyző elnököltek. A presbitérium azt indítványozta, 
hogy minden második vasárnap kizárólag magyar istentisztelet 
tartassák. Miután senki sem szólalt fel, Stranyavsky elnök az 
indítványt egyhangú határozattá emelte. Ekkor azonban a tót 
parasztok, a kik mind tudnak magyarul, zajongni kezdtek s ve
zetőjük, Simon Pál tiltakozott a határozat ellen. Az elnök ragasz
kodott a kimondott határozathoz, mire a tótok újra lármáztak és 
elhagyták az ülést. Ha az indítványt szavazásra bocsátották volna, 
a tótok kisebbségben maradtak volna, mert az egész intelligencia 
jelen volt ez ülésen."

így hoznak nálunk sok helyen egyhangú hatá
rozatokat. A forma meg van tartva. A határozat ki 
van mondva. Ha pedig leszavazták volna az intel- / 
ligenciát — az ügyes politikusok találnak utat, a j 
mint más példák mutatják. — Megfellebbezik az 
ügyet. Egy akta hiányozni fog. Nem lesz vége a f 
huzavonának. Kiéheztetik a „tót parasztokat“. Szó- ■ 
moru dolgok ezek, melyek íőpásztoraink szemei előtt 
folynak le, kiknek nem csak az emberek előtt, hanem 
Isten előtt is számot kell adni a reájok bízott gyüle- ] 
kezetekről, ielkekről!

— „A magyar protestáns theológusok konfe
renciája“ egyik legújabb eredménye a, legalább lep
lezve, az unió érdekében működő budapesti alliance 
köröknek. A konferenciát, melyen egyházunk theoló- 
gusai is aktiv részt vettek, református istentisztelet
tel nyitották meg, melyen református dicséret ének- > 
lése után Szabó Aladár imádkozott, ami az egész 
akciót eléggé jellemzi. A prédikációt Mészáros János 
ref. theológus tartotta. Maga a konferencia a buda- < 
pesti református fögymnázium disztermében folyt le, 
ahol az egybegyűlteket egyházunk részéről nem ki- 
sebb mint Dianisba Frigyes káplán üdvözölte, a  
következő thémákat tárgyalták : „Evangélium és 
tudomány“, s „A theológus^k gyakorlati kiképzése.“ ;

Végül elhatározták annak kivitelét, hogy ezentúl a 
theológiákon a gyakorlati tárgyak között, a „gazda
ságtannak, a köz- és magánjognak és egészségtannak“ 
is tágabb hely jusson. A konferenciát bankett fejezte 
be az „István főherceg“ szállóban. — Nem volna 
ellene kifogásunk, sőt örömmel üdvözölnök, ha saját 
egyházunk theológiai intézeteinek ifjúsága keresné 
az egymással való sűrűbb érintkezés lehetőségét s 
tárgyalna olyan kérdéseket, hogy pld. miként töltsék 
eredménnyel a tanulmányi időt, hogy idővel egyhá
zunknak hű és munkás vezetői lehessenek. De az ilyen 
közös konferenciák, pláne az emlitett befolyás alatt, 
nemcsak feleslegesek, hanem egyenesen károsak, az 
olyan kérdések tárgyalása pedig, mint pld. a theológu- 
sok gyakorlati kiképzése egyáltalán nem tartozhat
nak az ifjúság elé. Majd meghatározzák azt az erre 
való theol. tanárok és gyakorlati lelkészekből álló 
szakértő bizottságok. Ifjúságunk csak tanuljon szor
galmasan s fegyelmezze magát a Krisztusban való 
kegyes életre. S mig 0I37 sokan azt sem végzik kellő 
buzgósággal, amit az egyház érdeke feltétlenül elöir, 
addig hagyjunk csak békét a gazdaságtannak s köz 
és magánjognak, ügy is az a bajunk, hogy elég lel
készünk jobb gazda vagy fiskális — mint theológus.

zn.

A pogányok közötti missióra adakoztak :
A mezőberényi polgári iskola I. és II. oszt. 

növendékei 4 korona. N. N. 2 korona.
Ezen adományok a lipcsei missióintézetnek 

adatnak át.

A szepes-iglói ág. hitv. evang. egyházközség

SEGÉDIíELíKÉSZT
keres. Az állás javadalmazása 1200 korona fizetés, 
150 korona hittandij, bútorozott lakás és fűtés.

Érdeklődőknek közelebbi felvilágosi tással szolgál
Dt*. Walsen Gyula,

ág. h itv . ev. le lk ész .

Évang. Egyházi Könyvkereskedés
It.-Csabán.

Következő müvek leszállított áron kaphatók: 
Szeberényi L. Zs. „Utazásom a külföldön“ — 1 kor.
Dr, M. Luther. iDelfy fatedfifmus, ford. Leska

ezelőtt 25 kr., most kötve — — — — 20 fii.
— — Rendes áron kaphatók: — —

D. Sartorius. Summorum Poftylfa. Fűzve 4, kötve 5 kor. 
Kmí}a Sruornofti (Az ág. h. ev. egyház összes

hitvallási iratai) fűzve 4 kor, kötve — — 5 kor 
Ambrozyus. „pfípraroa f jmrtt" fűzve — — 2 kor 
íélbőrben 2 kor. 80 fii. egyszerű kötésben 2 kor 50 fii 
— 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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Előfizetési ár:

Égisz ívre . . . .  4 Kor.
é v r e .................... 2 kor.

Egyházi érdekű hirdetés egy
szeri közlésének

d i j a ......................... 1 kor.
» ---------------------------------- 3»

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

ág. h. ev. lelkész $  -Csabán.
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lap szellemi és anyagi 
részét illető közlemények a 
szerkesztő és kiadóhoz inté- 

zendők-
) \  lap minden hónap 30-án 

tétetik postára.
%_________________________

H etedik éofolyam . 3- szám .

Theologiai fakultás.
Két év előtt élénk eszmecsere alapját ké

pezte a theologiai fakultás kérdése. Megpen- 
ditetteez eszmét beiktatása alkalmával a Bánya- 
kerület érdemdús felügyelője. Megmozdultak az 
egyes esperességek és kerületek

Az alkotmány visszaállításakor kilátásba 
lett helyezve, hogy a mint a róm. kath. theolo
giai fakultás vau a budapesti egyetemen, úgy 
legyen ugyanott prot. theologiai fakultás is. 
Igaz ugyan, hogy ugyanakkor akadtak egyes, 
épen prot. egyetemi tanárok, kik a „tudomány“ 
nevében ez ellen protestáltak. Mások pedig az 
„utonomiát“ féltették, befejezvén nem régen a 
patentális harczokat. Azóta épen az „autonó
miából“ sokkal fontosabb pozíciókat feladtak. 
Középiskoláink ma már úgyszólván tisztán ál
lami intézetek, melyekhez hozzájárul a szegény 
ág. h. ev. felekezet, hozzájárul akkor, a midőn 
máshol sokkal égetőbb szüksége lenne filléreire.

A vallásszabadság korszakában elég visz- 
szás helyzet az, hogy az egyetemen van róm. 
kath. theológiai fakultás és nincsen prot. theo
logiai fakultás. Ausztriában, a hol elenyészőleg 
csekély a protestantismus, viszonyítva a róm. 
kath. lakossághoz, az állam külön evang. 
theologiai fakuitást tart fenn a birodalom fő
városában, Bécsben. Az uj központi egyetem 
felállításakor az ultramontán irányzat meg 
akasztotta azon czélzatot, hogy a theol. fakul
tás az uj egyetemben helyeztessék el. A túl
nyomóan katholikus Francziaországban van 
protestáns th 'olcgiai fakultás. Oroszországban 
is, a hol csekély a protestánsok száma, viszo
nyítva az óhitű államegyházhoz, létezik a dor- 
parti egyetemen theológiai fakultás.

A római katholikus egyházra nézve az

B.-Csaba, 1901. M circzius 30.

nem oly fontos kérdés, hogy van-e theológiai 
fakultása, vagy nincs. Tanárainak tudományos 
szabadsága nagyon csekély. Vannak dús jö
vedelmű kanonokjai, akik idővel és pínzzel 
rendelkeznek bőven arra nézve, hogy a t , do- 
mánynyal és irodalommal foglalkozzanak.

Református testvéreink nem érzik annyira 
a theologiai fakultás szükségét; mert hiszen ne
kik. „ha nem is az egyetembe illesztve, van 
már két egyetemi városban theologiai intéze
tük, és igy hallgatóik egyes tantárgyakat az 
egyetemen is hallgathatnak.

Nekünk azonban kiválóan nagy szüksé
günk lenne t -eologiai fakultásra és pedig lehe
tőleg a fővárosi egyetemnél. Magára a theolo
giai fakultás szervezetére, tanáraira és irányára 
nézve már elmondtuk nézetünket e lap 1899 iki 
évfolyamában, most inkább csak a theologiai 
fakultás létesítésének sürgetésére hívjuk fel a 
figyelmet.

Az az akadály, melyre elődeink hivatkoz
tak, hogy az autonómia sérelmet szenvedne e 
fakultás felállításával, ma már nem létezik. A 
tanárok kinevezésénél az állam bizonyára lel
kiismeretesen járna el és meghallgatná egy
házi hatóságainkat

Gyülekezeteinkre is bizonyára sokszor több 
tekintettel van az állam ma is, mint a politi
kai párturalom alatt álló és a közvéleményt sok
szor szolgailag követő egyház kormányzatunk.

Theologiai ifjúságunkat sem kell féltenünk 
a fővárostól. Igaz, hogy a nagy városban több 
a kísértés; de másrészről a kis városok (Kre
winkel) félszeg szelleme nem hat sorvasztólag 
az ifjúság szellemére, lelkületére. Külföldön is 
kis városokban nem egy virágzó theologiai fa
kultás van, de ott a kis város sablónos felfo
gását ellensúlyozza azon férfiak vallásossága
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és nagy tudománya, kik a theologiai kathedrá- 
ban ülnek. Nálunk sok esetben azok lettek 
theologiai tanárokká, kik papoknak nem vol
tak alkalmasak; de a külföldön rendesen ki
váló tudományos munkásság képesít csak theo
logiai tanárságra.

Mily nagy előny lenne már az is egy 
theologiai fakultás felállításánál a fővárosi egye
temnél, hogy theologiai hallgatóink a főváros 
nagy könyvtáraiban búvárkodhatnának — eset
leg tanári pályára is készülhetnének. Közép 
iskoláink igy ismét theologiát is végzett taná
rokat nyerhetnének, kik nélkül maholnap nem 
lesz sok értelme felekezeti középiskoláinknak.

A protestáns theologiai fakultás felállításá
val a fővárosi egyetemen megdöntetnék az a 
nézet is, mintha ezen egyetem rom. kath. 
egyetem lenne.

Sok évig protestáns emberek álltak a 
kormány élén. Ezek egy lépést sem tettek arra 
nézve, hogy az egyetemen protestáns theologiai 
fakultás állíttassák fel Váljon lehetséges lesz-e 
az ma, a mikor a kor szelleme egészen más 
felé kezd irányulni — s a mikor a közvélemény 
is erősen Róma felé kezd hajolni ?

Egyházi hatóságainknak, intézőköreinknek, 
vezérférfiainknak kellene sürgetni a kérdés meg
oldását. Ma még talán lehetséges, de ki tudja, 
hogy holnap nem fog-e már ez is a lehetetlen
ségek sorába tartozni ? Jogos, méltányos, igaz
ságos követelésünk ez szemben a állammal, 
melynek intéző körei az uj egyházpolitikái 
törvények megalkotásánál annyira hangoztat
ták és ma is újra nem egyszer hangoztatják, 
hogy kiváló tekintettel akarnak lenni a hazai 
történeti múlttal biró egyházakra.

—i.

Jézu s szer etet ét nem  lehet 
megölni.

„ Senkinek sincs n agyobb szereteted  E  mon
d á s  igazságáró l meggyőződhetünk, ha J ézu st a 
keresztfán szenvedni és m eghalni látjuk.

Elvették mindenét: erejét, szépségét, sza b a d 
ságát, j ó  hírnevét, barátait, követőit, m ég ruháját 
is, m elylyel testét takarta. M o st életét is elveszik. 
D e  egy kincsét el nem vehetik tőle, e l nem vehe
tik szeretetét, a z t a szeretetet, m elyet ellenségeivel

\ szem ben is tanúsít. É s ők ezt akarják. M indent 
\ megpróbálnak, h ogy  szeretete garázsán ak  utolsó 

szik rá já t is kioltsák. D e  a z  tovább ég, ső t új 
\ lángra lobban.

A z  egész szenvedéstörténet végső harcz, a 
gyű lö le t és szeretet harcza. M intha a pokol 

I minden leleményességét kimerítette volna, hogy  
\ J ézu st oda terelje, hogy a z  m integy legyőzötten  
: akként kiáltson fel: ezek gyűlöletükkel túloznak, 

nem szerethetem többé őket. Judás áruló csókja, 
a g y a lá za to s  ham is tanúk a m agas tanács és 

\ P ilá tus előtt, a m elylyel halálos gyűlöletüket a z  
igazság  és törvény köpönyegével akarják befedni; 
arczulcsapása, ostoroztatása, a tövis korona, me
lyet fejére nyom nak; a z  a gya láza t, hogy őt, a 

félm eztelent, vérrel elboritottat, leköpdösöttet a 
I rongyos biborpalástba öltöztetik, kezébe nádat 
\ tesznek s  kivezetik a bámúló tömeg elé  —  m indez 
\ nem-e g y ilk o s  löveg a z  ő  szeretete ellen, m elylyel 
I a z t m egsem m isíteni akarják?  É s ime egy átok, 

eg y  sza va  sem a haragnak, eg y  hangja  sem a  
I  keserűségnek sem hallható a z  ő  szen t ajkairól.

A z t  m ondhatták: várj csak! M a jd  ha át- 
hasitják a szegek tenyerét és lábá t a keresztfán, 
m ajd  ha o tt f o g  fü g g n i ég  és fö ld  között m int 
m eggyalázott, m ajd  akkor m egnyitja száját, düh
tő l k iabáln i s  bennünket gyű lö ln i és á tkozni fog . 
M egn yitja  száját. Tekintetét Isten f e lé  szegzi, 
im ádkozni akar. Talán, h ogy Isten h arag já t 
öntse k i e g y ilk o so k ra ?  „A tyám !"  ekként kezdi- 
A  legszebb nevet választja, h ogy m integy Isten 

) szivébe nyúljon, h o g y  kérését m eghallgassa. 
„A tyám , bocsásd m eg nekik!" É s mintha attól 
tartana, h ogy  tú l soka t kér, h o zzá  teszi e foh ász-  

I hoz: „m ert nem tudják, m it cselekednek." A z t  
I hiszik, h ogy  K risztu s szeretete összetörve előttük 

fe k sz ik  a porban ; és ime ism ét teljes erejében 
és nagyságában  á ll a z  előttük.

Walther »Qotter-Liebe.«

A szektákról.
) Különös tekintettel azok tanbeli eltérésére az ev. luth. egyháztól. 

I r ta : S aab ye G. H. dán lelkész.

Márk. ev. 10, 12—16. azt mondja Üdvözítőnk : 
I „Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket és 
I meg ne tiltsátok őket; mert ilyeneké az Istennek 
s országa.“ Urunk azon szava „ilyeneké az Isten or-
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szága“ nem jelenti azt, hogy valamennyi gyermek 
tényleg bírja az Isten országát, mert a mi a .testtől 
született, test az“ és a bűnös lény nem bírhatja 
Isten országát, mert az a lélek országa s igy esak 
az lehet részesévé, a ki a lélektől született(Ján. 3. 6 .) 
„Ilyeneké az Istennek országa“ ez azt jelenti, hogy 
a kis gyermekeknek van szintén Iston országához 
igényük és bemehetnek abba. Es ha azt kérdezzük, 
mi módon érvényesíthető a kis gyermekeknek ezen 
igénye, úgy az Üdvözitővol akként válaszolunk : 
Csak is a az újjászületés fürdője, a keresztség által: 
„bizouy bizony mondom néked: Ha valaki nem 
születéndik víztől és Szent Lélektől, nőin mehet 
bó az Isten országába.“ (János 3, 5.) Hasonlítsuk 
össze ezen mondást Márk. 10, 14-el s látni fogjuk, 
hogy a gyermekeknek joguk van Isten országához, 
és hogy az egyedüli ajtó, melyen át oda juthatnak, 
a szent keresztség.

Nézzük már most a gyormekkeresztséget tör
ténelmi szempontból. Itt mindjárt a baptisták azon 
ellenvetésével találkozunk, hogy az apostolok csak 
felnőtteket kereszteltek s igy az ősogyház baptista, 
egyház volt.

Már előbb is megjegyeztük, hogy mivel az 
apostoli egyház missiói ogyház volt, szükrégszerü 
volt a felnőttek keresztolése. De ez nőm zárja ki 
azt, hogy az apostolok megengedhetőnek tartották 
a gyermekkeresztséget, ha bizonyos esetekben meg 
voltak annak előfeltételei, s igy egyes kivételes 
esetekben gyermekeket is kereszteltek.

Ami az elébb említett feltevést illeti, úgy 
indokolva látjuk azt Pétor apostol kővetkező szavai
ban: „Térjetek meg: és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök
nek bocsánatára; és veszitek a Szemlélőknek 
ajándékát; mert nektek lett az ígéret, és a ti 
fiaitoknak és mindeneknek, kik messze vágynak: 
valakiket tudniillik a mi Urunk Istenünk elhivand.“ 
(Ap. csel. 238—39.) Felvilágosítva a pünkösdi szel
lem által, kijelenti e helyen az apostol, hogy az 
Isten országába való bemenetel ígérete nem csak 
a szülőknek, hanem azok gyermekűinek is adatott, 
melyhez vezető kicsiny kapu a keresztség, melyen 
csak akkor mehetünk bé, ha kicsinyek vagyunk 
vagy olyanok, mint a kis gyermekek (Máté 18, 3). 
A baptisták erre azt szokták ellenvetni, hogy Isten 
országához vezető más ajtót ismernek, t. i. magát 
az LJr Jézust, a ki azt mondja „Én vagyok a 
juhoknak amaz ajtajok“ (Ján. 10, 7.). De mielőtt 
ő általa Isten országába juthatnánk, elébb hozzá 
kell jönnünk s vele közösségbe lépnünk — és 
hogy vele közösségbe léphessünk, annak egyedüli 
ajtaja a keresztség. Midőn Krisztus tanítványainak 
azt mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis 
gyermekeket és meg ne tiltsátok őket“ — akkor 
felette csodálkoznánk azon, hogy az apostolok a 
Szent Lélek vételo után oly nézetben lehetnének

miszerint megtagadnák a keresztyén szülék gyér me 
keitől azon kegyelmet, melyet a zsidó szülék 
gyermekeinek sem tagadott meg az Úr. Tudvalevő 
dolog, hogy a zsidó vallásban a gyermekük nyolc 
napos korukban kőrülmotóltetés által felvétettek 
az ó szövetség gyülekezetébe. Pál apostol pedig 
azt tanítja, hogy a körülmotéltetés az ó testamen- 
tomban jelképe a szent keresztsógnek az uj testa- 
mentomban. Pál apostol azt mondja ; „Kiben körül is 
metéitottek kéz nélkül való körülmetéléssel, mikor 
a testnek bűneinek állatját levetkeztétek a Krisztus
nak körülmetélése által. Eltemettettek ő vele együtt 
a keresztség által“ hol 2, U, 12 Midőn Isten az 
ó szövetségben felvette a gyermekeket közösségébe, 
miként lehetne kevésbé kegyelmes a kisdedekhez 
az uj szövetségben ? Miként tagadhatná meg azt a 
keresztyén szüléktől, a mit nem tagadott meg a 
zsidó szüléktől, hogy gyermekeiket kegyelmébe és 
a Megváltó közösségébe ajánlják.

A szent Írásban vannak egyes helyek, melyek 
valószínűvé toszik azon feltevést, hogy az aposto
lo« tényleg kis gyermekeket is kereszteltek. Van
nak ugyanis egyes helyek, melyek azt mondják, 
hogy az apostolok egész családot megkereszteltek 
ig y : Korneliust és háza népét (Apóst. csel. 10, 
44 — 48) Lydiat és háznépét 116, 15), a filippibeli 
börtönőrt és övéit (16, 33), Krispust és családját 
(18, 8 ), Istvánt és háznépét (1. Kor. I, 16). Nem bizo
nyos, hogy o házakban voltak gyormekek, de való
színű. 8 őt Efez. 6 , 1 , Kol. 3, 26, 1 János Kol. 2, 12 is 
e valószínűség mellett szólnak, mert az apostolok 
e helyen úgy szólnak a gyermekekről, minta me
lyek a gyülekezethez tartoznak, és csak azok tar
tozhatnak az Úr gyülekezetéhez, kik meg voltak 
keresztelve.

Ha az apostoli korszakról áttérünk az aposto
lok után következő korszakra, úgy a történelem 
fonalán azt találjuk, hogy a gyermek keresztség, 
melynek jogosultságát az egyházatyák, Tertullián 
kivételével, elismerték, lassan egyre tért hódított. 
A 3-ik században általános szokássá lett az észak- 
afrikui egyházban, az 5-ik században pedig az egész 
egyházban általánossá lett. Abban, hogy lassan 
hódította meg a tért és nyomult előre teljesen egyezik 
sorsa a karácsony ünneplésével. A karácsony meg
ünneplésének első nyomait a nyugati egyházban a
4-ik század második felében találjuk s innen jutott 
el a keleti egyházba és csak az ötödik században 
lett általánossá. Amint nem von le semmit sem a 
karácsony ünnopónek szentségéből és jelentőségé
ből az, hogy oly későn lett általánossá, úgy nőm 
von lo semmit sem a gyermekkeresztség jelentősó- 

! géből sem az, hogy csak az 5-ik században lett 
általánosan uralkodó egyházi szokássá.

A baptisták legfőbb ellenvetése a gyermek- 
> keresztség ellon az, a midőn azt mondják: „A 
L keresztség feltételo a hit, s mivel gyermekek
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nem hihetnek, tehát meg sem keresztelhető^“ El
ismerjük, hogy hit nélkül nincsen keresztség, de 
tagadjuk azt, hogy a gyermeknek nem lehet hite. 
Az uj testamentom különféleképen szól a hitről. 
Jakab apostol levelének 2-ik fejezetében úgy szól 
a hitről, mint ismeretről Isten és az isteni dolgok
ról. Pál apostolnak mélyebb felfogása van a hitről, 
midőn azt uj életnek, vagy uj életerőnek nevezi, 
a mely áthatja az egész emberi életet. A héberek
hez Írott levél szerzője a hitet erős meggyőződésnek 
tekinti a láthatatlan dolgokról. Ily értelemben 
nem lehet szó a kis gyermekeknél a hitről. De ez 
nem zárja ki, hogy más értelemben ne szóljunk a 
kisgyermekek hitéről. A szent irás támogatja ezen 
nézetünket. Dávid azt mondja: „Te vagy Uram 
Isten én bizodalmám gyermekségemtől fogva.“ (71 
Zsolt. 5.) Mát. 18, 6 -ban az Üdvözítő szól a kicsi
nyekről, kik hisznek ő benne és keresztelő János
ról azt mondja Luk. 1, 15 «hogy még az ő anyjá
nak méhétől fogva Szent Lélekkel bételik.“ Ha a 
hit lényegében fogékonyság Isten és az ő országa 
iránt, úgy bizonyára a fogékonyság már a gyer
meknél is meglelhető. E hit alapján megkeresztel
jük a gyermekeket. Bizonyára fejletlen hit volt még 
az is, melylyel birt azon 3000 ember, a kiket pün
kösd első ünnepén megkereszteltek. „Minden ke
resztség, még a felnőttek keresztsége is lényegében 
gyermekkeresztség, mert a felnőtteknek is, a kiket 
megkeresztelünk, úgy kell fogadniok Istenországát, 
mint a kis gyermekeknek, úgy kell magokat érez- 
niök, mint a kezdő lények, a kik semmit sem nyer
nek önmaguktól, hanem Isten kegyelméből“, mondja 
igen helyesen Martensen (Martensen Praedikener 
4 köt. 247 1.)

Mi az egyik szektát a másikkal is legyőz
hetjük. A baptisták ellenzik a gyermekkeresztsé 
get, mig az irvingiánusok szigorúan ragaszkodnak 
ahhoz. Egy irvingiánus iró a következőképen szól 
a gyermekkeresztségről: „Mivel az újjászületés a 
gyermekeknek van szánva, mivel övék Istenországa 
— ők kizárassanak-e a keresztségből, holott az 
újjászületést a keresztség által nyerjük? Váljon 
nem ugyanaz Ur mondotta-e, hogy a gyermekeké 
az Istenországa, a ki a keresztséget mint Isten
országa ajtaját elrendelte? Ha az ember Isten ké
pére teremtetett, úgy lehetséges-e azt feltenni, hogy 
van létezésének oly korszaka is, amelyben nem hihet 
az Istenben? Váljon a hit olyas valami, a mit csak 
bizonyos korban, értelmünk fejlődése bizonyos kor
szakában nyerhetünk el? Vagy inkább nem-e Is
tennek ajándéka a hit? Váljon Isten nem adhatja-e 
az ember bármely életkorában ezen ajándékot ? A 
háromegy istenben való hit nem azért létezik a 
kicsinyekben, mert azok keresztény szülőktől szü
lettek, de mivel őket Krisztushoz hozták, ajándé
kozta nekik az Úr ezen hitet.

Ha valaki azt kérdezné, honnan tudom én

i azt, hogy Isten a kisdedeknek hitet adott: Válaszom 
\ az: mert Isten mindég megadja nékünk azt, amire 
I szükségünk van, hogy elfogadhassuk azon áldást, 

melyet nekünk szánt. Ha Isten országa a gyerme- 
I kéké, úgy Isten megadja nékik azon hitet is, melyre 
I szükségük van, hogy megnyerjék az újjászületést,
' mely nélkül senki sem mehet bé Istenországába... 
i Azon szokás, hogy a kisdedeket megkereszteljük,
; Isten kijelentett akaratára támaszkodik. Csak ha 

feltételezzük, hogy ezen szokás már az apostoli 
< korszakban keletkezett, csak úgy érthetjük meg 
\ azt, hogy az egyház első századaiban már uralkodó 
= általános szokássá vált. Az a lelkiismeretesség, a 

melyet az első századok püspökei tanúsítottak min
den oly szokással szemben, mely nem származott 
az apostolok korszakából, szinte lehetetlenné tette 

j volna a gyermekkeresztség behozatalát is nagy 
harczok és küzdelmek nélkül. De ilyen harczokról 
nem tud semmit sem az egyháztörténelem.“

Hit nélkül nincs keresztség. Láttuk az eddi- 
\ giekből, hogy a kisdedek is bírhatnak oly hittel, 
!> mely szükséges arra, hogy megkereszteltessenek 
I és az által felvétessenek Isten országába. Ha az 
) volna elvünk, hogy csak akkor kereszteljük a gyer- 
V mekeket és kereszteltessük meg magunkat, amidőn 
\ hitünk ereje oly nagy, hogy erre magunkat mél- 
\ toknak képzeljük — akkor ugyan mikor történhetne 
( e keresztelés? Nagyon későre :kellene azt halasz- 
) tanunk, mivel méltatlan voltunkat érezzük. Mi nem 

alapítjuk a keresztséget a mi hitünkre, hanem In
i’ tünket alapítjuk a keresztségre és az Ur kegyelmi 
/ tényére a mi keresztségünkben.

A baptisták azt mondják, hogy minden oly 
szokás, mely nem lelhető fel határozottan a szent- 
irásban — elvetendő s nekik mégis van oly szo- 

\ kásuk, a mely sem az apostoli, sem későbbi kor- 
( szakban fel nem lelhető, a midőn szavazás utján 
\ döntik el azon kérdést, hogy ki vehető fel a gyü- 
; lekezet tagjainak sorába és ki nem.

A felnőttek keresztsógénél, mint fő érvre, a 
) baptisták Krisztus megkereszteltetésére hivatkoz- 
[ nak. (Mát. 3, 13—17) E hivatkozás azonban téves, 
í mert Krisztus megkereszteltetése nem keresztyén 
í keresztség, hanem János-féle keresztség és ez az 
I egyház keresztségére nem lehet mérvadó. A bap

tisták azt mondják, hogy Krisztus 30 éves korában 
j  kereszteltetett meg, Kövessük tehát ebben is őt. 
í De a „követés“ ilyen meghatározása teljesen hely- 
■ télén; mert nekünk nem Krisztus külső életkörül- 
! ményeit kell követnünk, hanem az ő érzületét. 

(Fii.'2, 5, 2 Kor. 12, 18)
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M eth od isták .* )

A hitetlenségnek azon alakja, melyet deismus- 
nak nevezünk, a 18-ik század elején kezdett be
szivárogni uz angol államegyházba. Az utóbbinak 
papjai csekély ellenállást fejtettek ki a deisraussal 
szemben. Úgy történt, amint sokszor szokott tör
ténni ilyen esetben, hogy az ellenféllel hamis 
kompromissutnra léptek és nem a deismus, hanem 
az egyház tett engedményeket. Arra törekedtük, 
hogy idomítsák az ovangeliumot a deistikus tudo
mányhoz. Az ily esetekben az evangeliom mindig 
vesztes fé l; mert az evangeliom borát nem lehet 
az emberi bölcseség vizével összekeverni, mivel ez 
utóbbi esetben elveszti erejét és a nép éhen hal 
a sötétségben. Az evangoliomot egyszerűen hittel 
kell hirdetni, „nem szólásban való bölcseségye!, 
hogy a Krisztusnak kereszte  hijábavaló ne lenneu 
(I. Kor. 1, 17). A deismussal való krompromissum 
és üres formalismus következtében az egyházi ige
hirdetés elvesztette képességét arra nézve, hogy 
ébreszthesse és táplálhassa a hitéletet és az angol 
hivő nép fájdalmasan nélkülözte a megfeszített 
és feltámadt Megváltóról szóló bizonyságtételt

1729 ben négy ifjú az oxfordi egyetemen 
hetenként néhány estén összejött, hogy épüljenek 
a szentirás olvasása által. Többen csatlakoztak 
hozzájuk. Czélul tűzték ki, hogy meglátogassák és 
pártfogásukba vegyék a szegény és elhagyott gyer
mekeket, hogy meglátogassák a betegeket, a rabo
kat s őket megtérítsék. Miután bizonyos formasá
got követtek, a megtérés előidézésében bizonyos 
methodus szerint jártak el, elnevezték őket raotho- 
distáknak.

A legjelentőségteljesebb tagja volt ez egyesü
letnek John Wesley. 1735 — 1738 ig Amerikában 
prédikált, de úgy érezte, hogy hite nem elég erős. 
Végre az uj élet utat tört magának az ő lelkében 
is. Maga azt mondja, hogy 1738-ban, május 24-én 
» / 4 8  órakor tért meg. Megkezdi nagyszabású nép- 
szónoki működését. Szabad tereken, gyárak mel- 
lett, kikötőkben a matrózoknak prédikált, „hogy 
megtámadja az ördögöt az ő váraiban.“ Wesley és 
az ő világi prédikátorai ezeket téritették meg. 
Wesley szónoki képessége mellett kitűnő szervező 
tehetsége volt. Whithefiold — a leghatalmasabb 
prédikátorok egyike, legbuzgóbb munkatársává lett 
Wesleynek. A kegyelem választás tanába nem 
egyeztek. Wesley Arminianus volt, mig Whithefield 
Kálvinhoz ragaszkodott. Ez a szakadás máig is

•) A szerző müvében a baptisták után nem következnek 
a methodisták. Mi ezen sorrendet használjuk, mert hazánkban a 
baptistákon kívül jelenleg ez a legelterjedtebb, ha nem is mint 
külön szekta, de mint különös szellemi irányzat.

F ord ító .

II. fönnáll a methodisták között; de a nagy többség 
Wesley pártján áll. Wesley azt mondogatta, hogy 
az egész világ az ő gyülekezete. Fáradhatlanul 
munkálkodott egészen halála napjáig 1791, márczius 
2-ig. Kiszámították, hogy W. 52,000 mérföldet uta
zott és 40,000 szer prédikált. A hernhuttiakkal 
vitatkozott a keresztyén tökéletességről. Wesley 
nagyon szabadelvű férfiú volt. Azt szokta mondani: 
„Mi nem tekintünk a különféle hitnézetre, minden
kit felveszünk közösségünkbe. Egy feltételünk van 

, csak, hogy az illető becsületesen igyekezzen meg
menteni lelkét.“

Egy szekta sem nyert nagyobb elterjedést, 
mint a mothodista szekta. Számukat ők 24 millióra 
becsülik. Leginkább foglaltak tért Angliában és 
Amerikában. Egyházszervezetük részint a püspöki 
egyházszervezet, részinta kongregationalista egyház- 
szervezet, a mely utóbbinál az egyes gyülekezetek 
teljesen függetlenek egymástól. Különösen rajongó 
divat jött létre az amerikai methodistáknál, a hol 
a nagy ébresztő összejöveteleket több nap és éjen 
át szokták tartani a szabad ég alatt.

(Folytatása következik).

IRODALOM
Révész Bálint: Vasárnapi, ünnepi és al

kalmi imádságok Kiadja: Csiky Lajos, debreczeni 
ev. ref. theol. akadémiai tanár. Hatodik kiadás. 
Budapest, Kókai Lajos tulajdona. 1900. 414 lap. 
Ára szép kötésben fi korona, aranvinotszéssel 7 
korona.

A boldogult tiszántúli ref. püspök imái most 
hatodszor jelennek meg. A hatodik kiadás már ma
gában is jelzi ez imák értékét. A szerző előszavá
ból közöljük a következő részletet: „Gyakran fo
hászkodtam munkálkodásom közben is : Uram ! 
taníts imádkozni! (Luk. 1 1 , 1  ) De ennyit mégis 
szabad a szerénység megsértése nélkül kimonda
nom : hogy én gyermekkoromban is szerettem 
imádkozni és szavakban imádkoztam. -  Szeretek 
most is imádkozni, mert a hit és vallás földi 
mennye lelkemnek. Istent tartom Atyámnak, kitől 
mindent javamra várok, kinek gondviselésében bi
zalommal nyugszik életem. Nem tökéletes pél
dányul, csak parányi erőm megkisértése jeléül, 
imádkozni szerető buzgóságom mutatványául nyúj
tom át a közönségnek, s az egyházi szolgáknak 
ezen imádságokat; csak munkálkodni akartam, mig 
nappal van, mert eljő az éjszaka — véletlen jöhet 
el, — melyon mijd nem mu okál kod ható ms ha lesz 
szolgatársaim közül csak egy, kit utánam imád
kozása közben megszáll a buzgóság lelke, mely 
engemet a munkában melegített; ha lesz a gyü

lekezet tagjai közül csak egy, kiben ezen imád
ságok által a hit erősödik, a szív mintegy meg-
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szentelődik; ha lesz örülő, kinek keblében ezek 
hálafohászokat költenek, vagy lesz kesergő, kinek 
szemében keresztyéni megnyugvás, bizalom és re
mény könnyeit fakasztanak : úgy elértem czélomat 
mert nem csak magam imádkoztam, de mások is 
imádkoztak velem.“

A mü kiállítása igen diszes, sokkal díszesebb 
mint az eddigi kiadások. Sz.

— A Luther társaság egyházirodalmi értesí
tője. Ily czimen februártól kezdve uj egyházi folyó
iratot indított meg a Luther-társaság. Mi egy ily 
szaklapot nem tartunk fölöslegesnek. Igen helyes 
lenne, ha az irodalmi értesítő czime helyett „egy
házi értesítő“ czimét venné fel a lap ; mert az eddig 
megjelent számokban is elég sok helyet foglalnak 
el az egyházi és nem tulajdonképen irodalmi dol
gok. Az egyházi értesitő mint pártok felett álló 
egyházislap, az egyházi események pártatlan leírá
sára és hivatalos pályázatok közlésére szorítkoz
hatna az irodalmi rovaton kívül. Magasabb szín
vonalon álló és külső kiállításában is a mai kornak 
megfelelő egyházi luth. hetilap nem volna feles
leges. Igen helyes a lap következő megjegyzése a 
szarvasi istentisztelet kérdésnél : „Nem az a baj, 
hogy nincs magyar isten tisztelet, hanem az, hogy 
maholnap nem lesz, a ki az isteni tiszteletet látó 
gassa.“ Ilyen helyes megjegyzéssel ma már ritkán 
találkozunk.

A lapnak nem válik előnyére, hogy dr. Szlávik 
Mátyás ide is Írja (mint az Ev. Egyház és Isko
lába, Prot. egyh. és isk. lapba) a maga felületes, 
külföldi lapokból átvett stereotyp kifejezésekkel 
(Olvassuk Luthardt lapjában, Jól mondja Bey- 
schlag, kíváncsian várjuk stb.) s közhelyekkel unos 
untig átszőtt s semmit mondó megjegyzésekkel kí
sért „külföldi szemléjét.“ Úgy jár el, mint a modem 
journalista ollóval s csirizzel, azaz fordítások gyár
tásával dolgozik. Hogy mily felületes ezen gyári 
munka, kitűnik különösen ott, ahol német minta 
nélkül dolgozik pld. a 2. számban ott, ahol a né
met theol. tudományos folyóiratokat felsorolja. A 
liberalis irányúak közt felemlíti a holtakat is, de a 
megszűnt „Zeitshrift für kirchl. Wissensch. a. kirchl. 
Lebenyt vagy Harless lapját »Zeitschrift für Protes
tantismus u. Kirche« vagy Lémmé folyóiratát: »Neu 
Jahrbücher für deutsche Theologie« eil elejti. A katho- 
likusok közűi pótoljuk ezeket: »Khatolik« Zeitshr. 
f. kath. Theologie, Studien, »Stimmen aus Maria 
Laach« Biblische Studien. A kritikai lapok közül 
hiányzik a liberalis irányú, de jó szolgálatokat tevő 
»Theol. Rundschau«, melyetBoussett ad ki. A »Theol. 
Jahresbericht kicsi, de jó lap, azonkívül kizárólag a 
nem theologiai, de ilyen szakbeli könyveket is is
mertető Göttinger gelehrte Anzeige, Deutsches Lite
raturblatt, Literar. Centralblatt. A vasárnapi lapok 
(Christenbote, Sonntagsblatt, Pilger aus Sachsen 
stb.) mellőzésével említést érdemel a Christi. Welt 
mellett, melyet Szlávik említ, kétség kívül az egy- 
házias, luther. irányú jeles lap : »Der Alter Glaube« 
és a ref. »Reform. Kirchenzeitung«, Müller erlangeni 
tanár szerkesztésében A tudományos Theol. folyó 
iratok közt első rangú helyet foglal el és minden 
esetre a Szlávik által említett liberális irányuakkal 
bátran versenyezhet a megbold. Frank erlangeni 
tanár által alapított s most Zahn, Walther, Seeberg, 
Kolde, Caspari, Volck, König, Schmiedt, Oettingen, 
Hőmmel s más jeles positiv luth. theologusok közre-

) működésével kiadott Neuekirch. Zeitschr. (6 frt, meg
jelenik a Deichert-féle könyvkiadóinvataiban Lip- 
csében), mely most már 12 éve szolgál az összes 

; theologiai munkásságnak gyütőpontja gyanánt a 
; luth. egyházon belül és pedig a lutheránus hit- 
; vallás szilárd álláspontján állva. Ezt a lutheránus 
: hitvallást tudatos energiával akarja ökumenikus 
; jellegének megóvása mellett úgy ki, mint befelé 
> képviselni. Különös, hogy az értesítők tanúsága 
} szerint ezen folyóiratot egyik hazai theol. főisko- 
( Iánk tanári könyvtára sem járatja s igy valósziaü- 
: leg egy theol. tanárunk sem olvassa. De a sokkal 

drágább és sokszor üres destruktiv liberális irányú 
lapokat fölös számban is járatják. Mi tapasztala
tunkra támaszkodva, csak melegen ajánlhatjuk 
olvasóinknak, ha theol. tudományos lapot akarnak 
olvasni, a Neue kirchliche Zeitschriftet. Ugyancsak 
megfeledkezik Szlávik a szintén positiv irányú 

) »Beiträge zur Förderung christlicher Theologin« cz.
folyóiratról, melyet Cremer és Schlatter adnak ki,

X Tneg a positiv uniónak átalakuláson átment »Kirch- 
i liehe Monatschrift« cz. lapját. — Az ószövetségi tu

dományoknak szolgál Stade lapja : Zeitschr. für die 
alttest. Wissensch., melyet Szlávik nem említett, az 

; ujtestamentomi könyvek korának felderítésére Preu- 
schen lapja : Zeitschrift für die neutestam. Wissensch.,

’ melyet szintén nem említ, valamint Spittanak a 
gyakorlati theologiát szolgáló lapját sem, a »Monat
schrift für Gottesdienst u. Kirchl. Kunst«-ot. Hiányzik 
a Theol. Zeitschr. aus der Schweiz, Zeitschr. des deutsch. 
Palaestinavereins, melyek pedig mind liberális irá
nyúak. Seeberg és Bomwetsch: Studien zur Gesch. d. 
Theologie u. Kirche-jét, a Harnack-féle Texte u. Unter- 
suchungen-X is meglehetett volna említeni. A gya
korlati theologia lapjai közül hiányzik : Halte was 
du hast, Dienet einander, Seelsorge in Theorie und 
Praxis, amely a mi tapogatódzásaink irányítására 
a cura pastoralis terén is tán valamivel hozzájá
rulhatna. A belmissió ügyének szolgálatában áll a 
Schäfer-féle Monatschrift für innere Mission és a 
Fliegende Blatter aus dem Rauhen Haus. Továbbá 
kitűnő s tanítóinknak, lelkészeinknek ajánlható a 
Katechetische Zeitschrift. Említendő a Zeitschrift für 
den evang. Religionsunterricht, a hymnologia terén : 
Siona, az egyházi művészet ápolására a »Christliches 
Kunstblatt.« A zsid * missiót szolgálja a Saat auf 
Hoffnung és NathanaeL a pogány missiót: Evan
gelische Missionen, Zeitschrift für Missionskunde u. 
Religionswissenschaft, a lipcsei Fv. luth. Missonsblatt 

i és sok más. Nem említjük a provinciális egyház
ul történet (bajor, szász, Württemberg!, mecklenburgi 

stb.) kutatásainak szentelt lapokat, melyekről Szlá
vik nem tett említést.

Ezeket szükségesnek tartottuk elmondani, hogy 
a helyes és szükséges lap a jövőben jól válassza 
meg munkatársait — és tartsa távol azokat, kik 
felületességükkel árthatnának a lap jó hírnevének 
és előmenetelének.

— „Casopis pre evanjelické bnhoslovie.“ Ily
czimen uj tudományos theologiai szaklap jelenik 
meg tót nyelven. Fő munkatársai a lapnak dr. KVa

'S cala János dór páti és dr. Skalsky G. A. bécsi theo
logiai tanárok. Felelős szerkesztője a lapnak Jánoska 
György liptó-szent-miklósi lelkész és a „Cirkevné 
Listy“ szerkesztője. Az uj lap, mint az utóbbi lap
nak melléklete négyszer jelenik meg évenként. Elő- 

' fizetési ára 2 korona. Nagy jelentőségűnek tartjuk
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e lapot, mert ez az első tudományos evangélikus 
theologoiai szaklap a szláv irodalomban. A czik- 
kek tót és cseh nyelven jelennek meg, a mi igen 
helyes, mert ez által az olvasó kör tágabb s a ki 
az egyik nyelvet érti, megértheti a másikat is. Ta
lán idővel a lengj’el ev. theologusok is — a hol 
külön szaklap fenntartására kicsiny az ev. lengyel 
közönség, szintén csatlakozhatnak a vállalathoz.

a  lő munkatársak nevei, kik kizárólag az ev. 
theologiai tudománynak élnek, kezességet szolgál
tatnak arra nézve, hogy a lap állandóan magas tu
dományos színvonalon fog állni és egyházias, hivő 
irányban fog haladni. Az első szám tartalma a 
következő: Dr. Kvftcala János: Az új századdal. 
Dr. Skalsky: A praktikus theologia történelméből. 
Mocko János : a tót kálvinista énekeskönyvről. A 
kereszténség lényege (Harnack könyvének kritikája). 
Fábry J. A. „ Elmen vén tanítsatok minden népe
ket.“ J. L „O-testamentomi értekezés“. Az irodalmi 
értesítőben következő müveket és folyóiratokat is
mertetik : J. Frey: «Die zweimalige römische Ge
fangenschaft und das Todesjahr des Apostels Pau
lus.” Dr. G. Mertz: „Die Pädagogik der Jesuiten.“ 
J. Tranovsky „Modlitwy chze;cianskie“. Dr. Rein- 
hold Seeberg. «Grundriss der Dogmengeschichte.“ 
P. CheKicky «Postilla.” Rafifay Sándor «A hellenis- 
mus és Phiionismus Kosmogoniája.“ J.Goll. rRib- 
liotheka historická.“ H. Wolf. «Der Protestantismus 
in Steiermark, Kärnten und Krain.“ G. Skalsky : 
„Upominka na den konfirmace.“ — A Luther tár
saság egyházirodalmi értesítője. Kívánjuk, hogy e 
jeles vállalat erősödjön és a közönség részéről is 
kellő támogatásban részesüljön.

— Korén Pál: Konfirmácziói vezérfonal. 1900. 
Nyom. «Corvina“ könyvnyomda H.-Csubán. 199. 1, 
Ara kö ve 1 kor. P a v e l  Ko r e n :  Návod k vy- 
ucovaniu konfirmandov. Ucebné kniha a í-ítanka. 
W Békés-Cabe. Tlacon knihtlaciarne „Corviny.”

A jelzett konfirmácziói vezérfonal Dr. Szebe- 
rényi János konfirmácziói vezérfonalának magya
rázata. Az emlékelendő szöveg mindkét vezérfonal 
ban majdnem szórúl-szóra, néhol kevés kihagyással 
és másutt pótlással van közölve. Ezen körülmény 
a czimben is kifejezést nyerhetett volna akként: 
Dr. Sz. J. konfirmácziói ne /.ertön a hinti k magya
rázata.

Jelen kiadásban a szerző különösen az egyház- 
történeti részt dolgozta ki alaposan. Ezen egyház
történeti rész mind azt tartalmazza az egyháztörté
nelemből, a mi lelkesítő, vonzó és érdekes. Szinte 
sajnáljuk, hogy ezen rész mint külön egyháztörté
nelem meg nem jelent; mert vonzó olvasmányul 
szolgálhatott volna az művelt családjainkban is. 
Ezen rész kétségkívül fénypontja az egész műnek. 
A róm. kath. egyházzal folytatott polémia elég 
éles; de ez utóbbi körülmény nem szolgál hátrá
nyára a műnek, mivel végei kell vetni az áltolorantiá- 
nak ez ellenféllel szemben, melylyel sem megal
kudni, sem compromissumra lépni nem lehet. ltja
inknak — szemben a jövőben reájuk várakozó csá
bítással — szilárdan, tűrhetetlenül kell állni a kér. 
hit igazságában.

Vezérkönyvnek inkább nevezhotŐ-c mű mint 
tankönyvnek, s különösen oly lelkészeknél, kik 
német műveket olvasni nem képesek mint vezér- 
könyv jó szolgálatot tehet. A Dr. Sz. J. féle vezér
fonálból egyet mást nézetünk szorint ellehetett volna

hagyni — különösen ellehetett volna hagyni azon 
passust (128 1.), mely szorint a konfirmáozió meg
újítása a korosztség fogadalmánaa — mert ezen 
definitio nem egyeztethető össze az egyházi tannal 
— vagy legalább azon véleménynek adhat helyet, 
mintha a szent kerosztség a konfirmáczió nélkül 
nem lenne teljes szentség. A konfirmáczió előké
szítés az Úrvacsora első élvezetéhez, ezen megoa- 
tározás felel meg az egyházi tannak. Nem tartjuk 
megfelelőnek a i93-ik lapon található következő 
definitiót s-etn, moly az eredeti vezérfonalban nem for
dul elő : „Szent az, aki utálja a bűnt és azért sohasem 
vétkozik” — ez csak pissiv oldala a szent fogal
mának — nincs benne az activ rész. Ezen defini
tio hibás és nem is egyezik som az általános kér. 
tannal, sem a róm. kath., sem egyházunk tanával.

Szerző jeles munkát végzett s különösen az 
egyháztörténeii rósz alapos kidolgozásával érdemet 
szorzott az evang. tankönyv írás terén. A szent
ségekről szóló tan egyházunk tanításával egyező. 
A váltanoknil ki lehetett volna terjeszkedői a 
szektákra is — mert h'sz az utóbbiak nem kevésbé 
ellenségei egyházunknak, mint a pápista keresz- 
tyénség. A vezérfonal első megjelenésénél még 
nem voltak szektáink; de ma már ez ellenfelet 
ignorálni nem lehet. Sz. L.

— Dr. T. Skat Kordáin. Évig Preise og Évig 
Fortabelse. Et Lejlighedskrift. Andet op lag. Kjöben 
havn. Forlagt af universitets boghandler G. E. C.
< lad . 191)1. — 1 1> lap.

A tudós dán püspök Rördam műve rövid pár 
hét alatt második kiadást ért. A mű czimének for
dítása : az örök üdvösség és örök elkárhozás.

A mű megjelenése mint alkalmi irat összefügg 
a következő eseménynyel.

Néhány évvel ezelőtt Harbő szigetén nagy 
szerencsétlenség történt. Körülbelül 20 halász a 
tenger hullámai között lelte halálát. A holttesteket 
kifogták és sorba felálitották a kis helység tem
plomában. A bolmissiói irányhoz tartozó lelkész a 
lialotti beszédben azt mondta, hogy az előtte fekvő 
koporsókban feküsznok egyrészt azok, kik örök
üdvösséget nyertek, másrészt azok. kik a kegyelem 
idejét elmulasztották és örök kárhozatba estek. A 
temetésnél jelen volt egy pár fővárosi laptudósitó 
is, és ezek lapjaikban erős czikkeket közöltek az 
illető lelkész ellen, szívtelenségnek bélyegezve eljá
rását. Az illető püspök is, kinek kerületéhez tarto
zott Ilarbő szigete, szelíd megrovásban részesítette 
a halotti beszédet tartó lelkészt. A belinissiói irány 
emberei feliratot intéztek a dán vallásügyi minisz
tériumhoz, mely feliratban az örök elkárhozásról 
szóló tant a keresztyénség alaptanának nevezik.

Rördam függetlenül püspöktársaitól, nyilatko
zik c kérdésben. Szerinte az örök elkárhozásról 
szóló tan nem képezi a keresztyen hit alaptanát, 
mert az alaptan maga a Jézus Krisztus. Fejtegeté
sében azt igyekszik kimutatni, hogy az örökelkár
hozás ítélete a szentirás tana szerint csak akkor 
fog bekövetkezni, a mikor Krisztus eljön Ítélni 
eleveneket és holtakat, t. i. a végítéletkor.

Szerinte igehirdetésünkben nem az örökelkár
hozásra kell fektotni a fősúlyt s e tekintetben hi
vatkozik magára Lutherre, a ki egyik müvében 
azt mondja: Derhalbeu ihnen zu rathen ist, dass 
sie mit Gottes Gerichten unverworren bleiben, bis 
sie das im Glauben erwachsen und dieweil, wie
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St. Petrus sagt 1 Petr. 2., der Milch sich nähren, 
und sollichen starken Wein sparn, sich in dem 
Leiden und der Menscheit Christi üben und sein 
lieblich Leben und Wandel ansehen.“ (XXII. k. 
85 1. Erl.)

Művének beosztása a következő: 1. Isten azt 
akarja, hogy minden ember üdvözűljön. 2. De nem 
akar mindenki üdvözűlni. 8. Az Ítélet, elitélés, el
választás. 4. Az ítélet már itt az életben kezdődik. 
5. Mikor kezdődik a kegyelem ideje ? 6 Váljon 
mindjárt az ember halála után mondatik-e ki az 
ítélet ? 7. A halál és ítélet közötti időszak a ha
lottak országában. Az ujtestamentomi tan a ha
lottak országáról. Az ős egyház tana a halottak 
országáról. A római egyház tana. Luther és a 
lutheránus egyház tana. 8. Van-e fejlődésnek helye 
a halottak országában? 9. Lehetséges-e a megtérés 
a halottak országában ? 10. ítélet. Örök üdvösség
és örök elkárhozás. 11. Váljon utoljára minden em
ber üdvözűl-e? 12. Váljon az elkárhozottak utoljára 
megsemmisittetnek e? 13. Milyen helye van az örök 
kárhozat tanának a keresztyén hittanban és ige
hirdetésben ?

E műnek egyes fejezeteit közölni fogjuk külön 
fordításban. Az eschatologia kérdései a hit fontos 
kérdéseit képezik. A hol hitélet van, ott ily kér
dések iránt is érdeklődnek. Rördam püspök nehéz 
feladatot tűzött maga elé — mindazonáltal jobb, 
ha a püspökök a hitélet ily nehéz kérdései iránt 
érdeklődnek, azokkal foglalkoznak — mintha pél
dául politikai szereplésben és tündöklésben találják 
fel fő hivatásukat.

— Adolf Harnack: Das Wesen des Christen
thums. Sechzehn Vorlesungen vor Studirenden al
ler Fakultäten, gehalten. J. C. Heinrichsche Buch
handlung 1900. (IV. és 190. old. Ára fűzve P92 
frt. kötve 2'52 frt.

Harnack Adolf, berlini theol. tanár, kétség 
kívül a Ritschlféle theologiai irány leghíresebb kép
viselője a jelenkorban. Sokan mennek Berlinbe 
csak azért, hogy őt hallgathassák. És bár saját 
tapasztalatomból beszélve, őt valami phaenomena- 
lis szónoknak vagy előadónak nem tartom, mégis 
a német theologusokat, kik őt Berlinben hallgat
ják, majdnem mind magával ragadja. Pedig az 
egyház érdekének szempontjából nezve e dolgot, 
abban valami örvendetes jelenséget nem láthatunk. 
Mert Harnack theologiai liberalismusával, sőt mond
hatjuk radikalismusával az egyház hitét legna
gyobb részt feloszlatja és azokat, kik őt követik, 
hit tekintetében hajótörést szenvedettekké teszi. 
Harnackban láthatni a Ritschlianismus konsequen- 
tiáit, amelyek mindinkább balra eső állásba szőrit 
ják. Mig Ritschl és követői eleinte fennhangon ki
kiáltották az ő eltéréseiket, sőt nem titkolták leg- 
éleseob ellenséges indulatukat az u. n. liberalis 
protestáns iránynyal szemben, addig — amint azt 
legújabban a hires philosophus Hartmann és Har
nack fentidézett könyvének kritikájában hangsú
lyozza — a Harnack által képviselt Ritschl-féle 
balpárt és a liberalis Protestantismus közt alig van 
valami különbség. Ide vezet az igazi Ritschlianis
mus.

Harnack fentidézett könyve amellett, hogy er
ről tényleg tanúskodik, egyszersmind igen alkalmas 
arra, hogy belőle hazai olvasóközönségünk is me
rítse Harnack nézeteit a keresztyénség lényegéről.

Azzá teszi e könyvet azon körülmény, hogy két
ségkívül nagyon szépen, mondhatnám fényesen és 
legtöbbnyire elég könnyen érthető nyelven van 
megírva. De többet is lehet tanulni ezen könyvből, 
mint Harnack nézetét a keresztyénség lényegéről. 
Harnack állítólag vallási, theologiai és történeti 
meggyőződésének quintessentiának nevezie. És 
tényleg belőle meg lehet ismerni az ő saját
ságos történeti és dogma történeti konstrukczióit. 
A figyelmes és kritikával olvasni tudó olvasó lépten 
nyomon felismerheti azt a mesterkélt eljárást és a 
tényeken elkövetett erőszakoskodást, melyek segít
ségével ezen liberalis theologus is, mint minden 
liberalis theologia, az igazi keresztyénségbői a maga 
sekély keresztyénségét leszűri, kidestillálja. Ilyen 
figyelmes kritikával olvasni tudó olvasót sokat 
kívánunk e könyvnek. De aki erre nem képes, mert 
a tanítás minden szele ide s tova hajtja, az ne 
bántsa, mert e könyv a kisértés hatalmával bi
lincseibe találná verni.

Jellemző a szerző módszerére az, hogy Jézus 
tanának megállapítására csak az első három evan- 
geliomot akarja felhasználni. A negyedikre nézve 
kategorice kijelenti — amire persze jogalapja nincs, 
mert az egyáltalában még nem „biztos tudományos 
eredmény“ — hogy szerzője nem János apostol. 
De az első 3 evangeliom történeti értékének meg
ítélésében elég kedvező nézeteket koczkáztat. Sze
rinte nem állotta ki a tüzet az a nézet, mely az 
evangeliomokban „pártiratokat“ lát bizonyos ten- 
dencziával (Bauer s iskolájának nézete). Későbbi 
időből származó toldások nincsenek bennük. Jézus 
életének megírására a források nem elegendők. 
Jézus alig járt a rabbinusok iskolájába, az essenusok- 
hoz semmi vonatkozásai nem voltak, belső küzdel
meken, kríziseken nem ment keresztül. Jézus össze
függése a zsidósággal nagyon laza. Azon nézet, 
mely szerint Jézus tana csak az akkori zsidóság 
tanaival való összefüggésében volna érthető, Harnack 
szerint helytelen (9. old.) Azon ujabbkori vitában, 
vájjon Jézus tana (főleg az istenországáról) és je
lentősége az ő korának képzetköreből értendő-e meg 
(J. Weiss) vagy pedig vájjon ő azon messze túl 
ment, sőt vele tán ellentétbe is helyezkedett (Bousset) 
Harnack nem osztja az első helyen említett nézetet. 
Szerinte az istenországának képzetében az esehato- 
logiai vonásokat (az ördögét stb. is) kortársaitól 
átvette, de sajátja tulajdonkép s azért a becsesebb 
mozzanat az istenországáról, mint jelenlévőről szóló 
képzetköre.

De még jellemzőbb Harnack módszerére tulaj
donkép a módszer hiánya. Ő ugyanis még az első 
három evangeliomot sem aknázza ki egészen Jézus 
tanának s igy a keresztyénség lényegének megálla
pítására. Még ezen evangeliomokból is csak ki kell 
— szerinte — hámozni az evangeliomot. Persze hogy 
hogyan, mily elv, mily módszer szerint történjék 
ez, azt Harnack maga sem tudja. Kijelenti ugyan, 
hogy ilyenre nincs is szükség, („weitschichtige, 
methodische Anweisungen und breite Einleitungen 
sind nicht nötig“ 9 old.), hogy az evangeliom az 
evangeliomban oly világosan felismerhető, hogy 
azt eltéveszteni nem lehet (das Evangelium im 
Evangelium ist etwas so Einfaches und kraftvoll 
zu uns Sprechendes, dass man es nicht leichtver
fehlen kann) — azért szerinte sem könnyű dolog, 
maradandót és mulót, elvit és pusztán történetit 
megkülömböztetni. A „Blick für das Lebendige und
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wahre Empfindung für das wirklich Grosse*4 ele
gendő, hogy a helyes utat eltaláljuk. Amint látjuk, 
a módszer hiányát úgy mint a régi rational izmusnál, 
itt ezen újabb rationalismusnál is a common senso, a 
„gesunder Menschenverstand,“ a termászetos észjá
rás helyettesíti. De evvel a biztos módszer helyett az 
önkény uralmát proklamáljuk. Mert kinek a Blick je 
és Empfindung ja lesz a helyes vezér, Harnack é 
vagy azé, ki egészen más eredményre jön *? Másutt 
ezt úgy fejezi ki, hogy „das gesunde an geschicht
lichem Studium gereifte Urtheil“ igazíthat el. Ilyen 
önkényes módszer mellett nem lehet csodálkozni, ha 
Harnack saját vallomása szerint is a csodáéibeszé 
léseknél „immer eine gewisse Unsicherheit nach- 
bleibt.“ De azért vannak Harnack módszeres el ei 
közt olyanok is, melyek minden hozzáértő ítélete 
szerint nem történetiek, hanem dogmatikaiak. Így, 
a csodatörténetek megítélésében többek közt kiin
dul abból az elvből, hogy csodák nem lehetnek (keino 
Wunder geben kann) Hogv a tenger vihara egy 
szóra lecsendesedett, azt — Ilarnack vallomása sze
rint — nem hiszszük és nem fogjuk hinni soha. 
Hát bizony ezek oly elvek, melyek nem a történet 
tanyulmányozásun alapulnak, hanem apriori, mint 
egy világnézet dogmái lehetnek Ilarnack előtt bízó 
nyosak. de annyi bizonyos hogy ezen világnézet 
nem a keresztyén és igy annak mértéke szerint a 
keresztyén üdvtörténetet mérni nem lehet.

Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Har
nack ily utón módon, ily módszer mellett azt hozza 
ki a keresztyénség lényegéül, ami neki tetszik, azaz 
amiben még ma az ő személyes keresztyénség1! 
áll. Hogy ez a valódi történeti és az egyházi kérész- 
tyénségnek csak rossz kivonata, kísértető, mely 
annak minden mélységét, sajátosságát levetkőztette, 
említeni sem kell. Ezen Harnack-féle keresztyén- 
ségre pld. jellemző, hogy benne Krisztus személyé
ről és megváltói müvéről nincs szó. Hogy Ilarnack 
szerint Jézus maga sem jelölt ki magának helyet 
ezen keresztyénségben, fent vázolt módszere után 
már nem léphet meg bennünket. Érdemes és érde
kes volna még olvasóink előtt bemutatni, hogy 
miben is áll Harnack szerint Jézus tanának egész 
tartalma (biz sovány az) és mily állást foglal az 
el uz askesis, a socialismus, a jog, a kultúra kér
déseiben; hogyan keletkezett az őskeresztyénség- 
ből a katholikus keresztyénség (itt Harnack tud
valevőleg nagy szerepet tulajdonit a gorög szellem 
befolyásának), hogy hogyan jellemzi s méltatja a 
görög és lóm katholicizmust és végül a protestan- 
tismust. Hogy itt sok meglepő, sőt sok helyes né
zetre s megjegyzésre is találunk, dehogy sok ferde, 
túlhajtott és hamis állításra is bukkanunk, az ter
mészetes. A tárgyalás menetében az újabb időben 
felmerült problémák ébrentartása és az aktuális 
kérdések tekintetbe vétele (hol csak a kérdések 
szerzői nevének sokszori elhallgatása hiányt képvi
sel) és élénk eldöntése csak emeli a könyv érté
két. De mindezen dolgokra itt csak röviden rámu
tathatunk. Kik ezen dolgok iránt élénkebben érdek
lődnek és bővebb felvilágosítást keresnek, azok 
olvassák el magát a könyvet, de kritikává I, köves 
sék óvatossággal, amiben tán fenti megjegyzésünk 
egyike vagy másika is némi útbaigazítást adhat.

Lie. dr. Daxer György.

— Dávid Gyula ev. ref. lelkész: Jézushoz hi- 
vog.itás. Hollandból 2 kiadás. Corvina nyomda. 1901. 
Ára 25 kr.

Ezen könyvecske alaphangja: jövel Jézushoz. 
Igon nagy . nyomaték kai szólítja fel erru minden 
olvasóját. Es amennyiben mi sem tudunk másban 
üdvöt találni, mi is csak ajánlhatjuk ezen erólyen 
hívogató szózat olvasását és kívánjuk, hogy annak 
minél többen engedjenek is. Indokolja mindig egy- 
e iy  bensőségteljes elmélkedés alakjában (melyhez 
odavágó szentirási helyek csatlakoznak), miért men
jünk Jézusuoz ; azért mert bűnösök vagyunk, hogy 
békességünk legyen, hogy a pokolba no meniünk, 
jó lelkiismeretűnk legyen, uj szivet nyerjünk, hogy 
Isten gyermekei lehessünk s a mennyországba me
hessünk. Jézushoz menjünk, imádsággal, bizalom
mal, hittel, úgy ahogy vagv bűnösen, ha erre 
méltatlan is vagy, ha nem tudsz is hinni, ha fiatal 
vagy öreg vagy, ha magadról megfeledkezett em
ber vagy s:b. Aztán jövel most, máskor nehezebb 
lesz, ma, holnap késő lesz, azonnal, ha nem jö z, 
el vagy veszve. Ezen sürgetőség hangsnlyozása ne 
ijesszen meg bennünket, mert egészségtelen türel
metlenséggel nem találkozunk benne, hanem ko
moly intéssel. A könyv holland retormátus erede
tere jellemző, hogy Jézushoz hívogatván, mondja 
olvasójának, hogy no gondolja, hogy nincs elvá
lasztva. Ezen kis elmélkedés élénken tárja elénk a 
praedestináczió esetleg bénító hatását a vallásos 
életre, melytől e könyv említett elmélkedése is 
akarja olvasóját óvni. Jellemző az is, hogy a szent
ségek útja a Jézushoz való jövés czéljából nincs 
megemlítve. Arra is felel 7 elmélkedésben, hogy 
ki Jézus. Jézus isten, ember, bűnösök megváltóla, 
az élet útja, édes idvezitő, ítélő biró s végül, Jézust 
megtalálod igéjében, a mi vallásunkban az Ő há
zában.

— „Der alte Glaube. Evangelisch lutherisches 
Gemeindeblatt für die gebilde en Stande“ czimü 
lap már mult évi október hava óta második év
folyamát kezdte. A lapot egyesek nagy anyagi 
áldozataival indították meg azon reményben, hogy 
a lutheránus egyház miveltjoi mindenütt felkarolják 
az ügyet, hogy aztán majd saját lábán is megáll
hasson. Az első évben tudott is vagy 2)00 olvasót 
a lutheránus hit zászlaja köré gyűjteni. De mindez, 
amint folyó évi inárczius 22 ikén megjelent számá
ban a lap élén közlött felhívásában Írja, még kevés. 
A felhívás szerint még vagy 1000 előfizetőre volna 
szükség, hogy a lap önmaga fedezhetné költségeit. 
Jelentékenyebb adományokat adtak a tartalékalapra 
Badenben, Württemborgben és Hessenben. Kérik 
más országok hitsorsosait is, hogy ezen miiből 
vegyék ki részüket, mely csak mint az ev. lutli. 
összeg.yház műve virágozhatik.

A. mi hazai egyhazunknak is sok német gyü
lekezete van. Különösen a városi gyülekezetekben, 
de német nyelvű és németül tudó lelkészeink közt 
is sokan volnának, kik a lapot előfizetésükkel tá
mogathatnák annál is inkább, mert abból igen sok 
épülést, okulást, hitükben való megerősödést is 
meríthetnének. Azonkívül támogathatnának olyan 
lapot, mely bátran, áldozatokkal és mondhatjuk 
(tapasztalatunk alapján, mert e lapot megjelenése 
óta ismerjük) szakavatottsággal és ev. luth. egy
házunk világmeggyőző hitének erejével és ezen 
erőben való bizalommal vette fel a küzdelmet a
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modern theologia hasonló iránya lapjával, a „Christ- / 
liehe Welt“-tel, mely már évek óta szórja a modern > 
theologia egyháziatian, sokszor egyház?és biblia- \ 
ellenes tanainak konkolymagvát a miveit keresztyén | 
társadalomba. A ki tudja, milyen nagy küzdelem 
ez, mely nemcsak a németországi, hanem az összes ? 
lutheri egyházak érdekében folyik és át van hatva l 
a mi ev. luth. hitünk és az evangeliom üdvezitő 
erejéről a mi veitekre n jzve is, az ne késedelmez- 
zen vele, hogy a lapra maga is előfizessen és ne 
kímélje a fáradságot, hogy a német nyelvű s né 
metüí értő míveltek közt számára előfizetőket to- | 
borozzon. Ara egy évre 8 mii. =  4'80 frt. Megren- ( 
delhető bármely könyvkereskedésben, vagy a postán ) 
vagy H. G. W a l l m a n n  könyvkiadóná 1 Lip- > 
ősében. ]

K Ü L M I S S I Ó .  I
(

— A lipcsei evang. luth. misszióegyesület a
múlt évben is szép eredménynyel működött. Mivel 
hazai egyházunk misszióbarátai ezen egyesülettel 
léptek érintkezésbe, nem lesz felesleges, ha olva- ; 
sóinkkal az egyesületről egyet s mást közlünk. Az 
egyesület múlt évi junius 6. és 7-én tartotta évi 
közgyűlését Lipcsében, melyen Schwartz igazgató 
örömmel jelentette, hogy a hittérítők Indiában a 
tamul nép között ismét 803 pogányt keresztelhettek, \ 
miáltal az ottani lélekszám 18473-ra emelkedett. 
Ezek közül az úrvacsora élvezetére jogosultak \ 
száma 8395, kik 16249-szer járultak az Ur aszta
lához, vagyis mindegyik átlag kétszer, mi szép vi- j 
got vet az egyháztagok hitéletére. Iskoláinkat ; 
7232 gyermek látogatta, vagyis ismét körülbelől ; 
ötszázzal több, mint az előző esztendőben. Az in- j 
diai munkamezőn jelenleg 29 hittérítő, 5 európai 
missziói tanítónő, 25 benszülött lelkész, 52 kate- j 
cheta, 12 evangélista, 353 tanító s 62 tanítónő t 
működik. Igen örvendetes, hogy a trankebari theoló- 
giai intézetből ismét 6 benszülött hitjelölt lépett a 
misszió szolgálatába, csupa jeles képzettségű, Krisz
tusért rajongó ifjú, kiknek működésére nagy re
ménynyel tekinthet az egyesület. Az Indiában dü
höngött éhínség miatt, melyről a napilapok is so
kat írtak, missziónk néhány állomása is sokat 
szenvedett. Számos egyháztag kivándorolt s csak 
a hazai misszió barátok áldozatkészségének köszön- 
hető, hogy az éhínség állomásainkon nagyobb pusz- { 
titást nem okozott. )

Az afrikai munkamezőkről a következőkben ) 
számolt be a misslóigazgató : A Kilimandsáró tövén j 
elterülő dzsaggamissiót a lakosság között támadt \ 
lázadás nagyban megakasztotta. Csak mikor a nés '

met kormányzó múlt évi márczius 2-án 19 pártütőt 
felakasztatott, állt némileg helyre a béke. üzért a 
tervezett negyedik állomást nem lehetett megnyitni. 
A misszió itt 6 év óta működik ; jelenleg 9 hit
térítő áll munkában s eddig összesen 24 pogányt 
kereszteltek meg. A másik afrikai missziómező a 
wakambák között van s mig a dzsaggák között a 
lázadás, addig itt az éhínség gátolta a sikeres 
működést. Itt az éhínség oly nagy volt, hogy a 
lakosság kétharmada kipusztult; Pfitzinger testvér 
Ikuthából Mulangoha menet húsz falu közűi 17-ben 
nem talált élő lelket. így nem csodálható, ha a 7 
hittérítő az elmúlt éven egyetlen pogányt sem ke
resztelhetett s a lélekszám 44 maradt. Elég gondot 
adott az állomásokra sereglett éhezők százainak 
etetése. Azonkívül árvaházakat rendeztek be, me
lyekbe körülbelől 100 gyermeket vettek fel. Lehet, 
hogy ezekben rejlik egy szebb jövő csirája. Az 
egyesület az éhínség enyhítése végett külön adako
zásra hívta fel barátait s ezek rövid néhány hét 
alatt 123.C00 márkát itak össze. Csak ennek segít
ségével volt lehetséges, hogy a testvérek naponként 
százakat, némely nap 1200 éhezőt etettek s men
tettek meg az éhenhalástól. a  keresztény szeretet 
ezen közvetlen tapasztalása, bizonyára szintén meg
hozza majd idővel gyümölcseit.

•
Ezen rendkívüli adományok daezára az egye

sület rendes évi bevétele nem csökkent, sőt inkább 
gyarapodott. Tavaly a számadás 13.000 márka 
hiánnyal zárult. Ezidén a rendes kiadások 36.000 
márkával gyarapodtak s mégis tetemes felesleg 
maradt, mert a rendes bevétel is 451.000 márkáról 
540.000 márkára emelkedett. Ezen összeghez hazai 
egyházunk 1800 márka 52 fillérrel járult, mig pld. 
a szászországi luth. egyház 186.468 m., a bajor 
99.500 m., az oroszországi pedig 74.486 márkát 
adott. Ezen adományok legszebben igazolják, hogy 
a sokat ócsárolt lutheránus orthodoxia, — mert a 
hivő lutheránus körök pártolják a lipcsei missziót, 
— mégsem olyan merev és halott, mint a liberális 
frázishősök hazánkban is hirdetik. Az egyesület 
tavaly óta régi lapja, az „Evang. Luth. Missionsblatt“ 
mellett »Kleine Missionsglocke« czimen missziói 
gyermeklapot is ád ki, melynek már 65.000 elő
fizetője van s mely nagyban fokozza már a gyer
mekek szivében a misszió szeretetet. A gyűlés 
alatt ismét 7 uj hittérítőt is ordinálhattak, oly szám, 
minő eddig egyszerre még elő nem fordult. Közü
lök 4 az indiai, 3 pedig az afrikai munkamezőre 
küldetett. De a legjobb az, hogy a 7 között 3 vég
zett theológus volt, pláne két olyan, ki már évek 
óta mint lelkész működött. S mivel a lipcsei fiók
egylet október 21-iki ünnepén ismét kiküldhettek 
egy felszentelt lelkészt, megtörtént az, amire a 
németországi misszió-egyletek történetében nincs 
analog eset, hogy a lipcsei misszió egy év alatt
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4 theologust küldhotott ki hittérítőül a pogányok 
közé. S épen ez is bizonyítja azon nagy tekintélyt 
melynek a lipcsei misszió örvend, hogy azon 
theologusok, kik misszi - szolgálatába lépnek, csak
nem kivétel nélkül neki ajánlják fel szolgálatukat. 
Jelenleg 18 theologus áll a lipcsei misszió szol
gálatában.

Végül még megemlítjük, hogy a lipcsei misz- 
szió utolsó közgyűlése, méltányolva azon buzgósá- 
got, melyet dr. Baltík, Gyurátz és Sárkány püspö
kök érdekében hazánkban kifejtenek, a dunáninneni, 
dunántúli és bányai kerületeknek szavazati jogot 
biztosított közgyűlésén. Őszintén kívánjuk, hogy 
végre Zelenka püspök s vele a tiszai kerület is a 
többihez csatlakozzék, hogy igy viribus unitis, még 
nagyobb eredménnyel pártolhassuk mi is a lipcsei 
missziót, mely az ágostai hitvallás alapján állva, 
egyházunknak s egyházunk által Krisztus Urunk
nak igyekszik híveket gyűjteni a pogányok között.

Uj századba léptünk. Teljesítsük benne lelke
sebben s lelkiösmeretesebben mint eddig összes kö
telességünket,rde különösen az Ur missziói parancsát!

Sch ti

KÜLFÖLD.
Ausztria. A „Los von Rom“-mozgalom követ

keztében Ausztriában 1898. január elsejétől 1900. 
október elsejéig kerek számmal 11,800 személy lett 
evangélikussá, 3650-an pedig az ó-katholicismushoz 
tértek át, úgy hogy a róni. kathol. egyház ezen 
idő alatt 15450 lelket veszített az áttérések által. 
Jellemző a nevezett mozgalomra a következő epizód 
is : Midőn a legújabb birodalmi gyűlési választások 
befejeztettek, melyek tudvalevőleg a radikális német 
képviselők számát jelentékenyen szaporították, Schö
nerer nyilatkozatot adott ki. melyben egyebek közt 
ezt mondja: „Népünket minden idegen, tehát a 
zsidó befolyástól is megóvni s Rómától elszakadni, 
magától értendő kötelességünknek ismerjük.“ „Azon 
képviselők, kik eddigelé fontos okokból még nem 
szakadtak el Rómától, a Schönerercsoportlioz csak 
mint vendégek tartozhatnak.“ Erre egy még róm. 
kath. tagja a Schönererc oportnak Bodenbachba 
gyűlést hivott össze, hogy Schönerernek ez utóbbi 
kijelentése ellen állást foglaljon. E gyűlésen három 
jelenlevő evangélikus képviselő, ki azelőtt katholikus 
volt, ekkép nyilatkozott: „Az alúlirt evangélikus 
német-radikal is képviselők kijelentik, hogy a vallá
sos Los von Rom mozgalomnak a politikával való 
összeköttetését nem tartják kívánatosnak, mert a 
politika múlandó, az evangélium pedig örökké való. 
Berger R., dr. Eisenkolb, Wolf H. K.“ E nyilatkozat 
valóban nagyon örvendetes s az ausztriai evang. 
mozgalomnak igen szép gyümölcse.

Németbirodalom. Az Allgemeine Evangelisch- 
Lutherische Kirchenzeitung f. évi 3-ik számában 
a lapnak alapi tója és 32 év óta főszerkesztője, dr. 
Luthardt arról értesíti a lap barátjait, hogy előre
haladott kora miatt dr. theol. Hölscher, lipcsei lel
kész (St. Nicolai) kezébe adja a lap kiadását és 
szerkesztését. Hölscher azután az 5 ik számban a 
lap olvasóit és munkatársait üdvözli, további bizal
mukat kéri s arról biztosítja, hogy a lap iránya a 
régi marad. A mivé Isten áldása mellett lett a lap, 
az a jövőben is akar maradni: a lutheri egyház
nak közös orgánuma, a kölcsönös megértés helye, 
az egyesülés kapcsa, a határozó befolyás és indítás 
orgánuma. Szembe fog szállani ezentúl is a kor 
vallástalan materialismusával; küzdeni fog a jelen 
rationalismusával, bármily csillogó színben lépjen 
az fel. Magasra fogja tartani a lutheri keresztyén- 
ség zászlaját a mesterségesen csinált unióval szem
ben. „Benső rokonság áll fenn az unionismus és a 
rationalismus közt, mely az unió egyházában ho
nossági jogot követel. Az unió positiv követői küz
denek ugyan eme tolakodó barát ellen, de nehezen 
rázhatják le magukról. Az uniót kívülről csinálták 
s az egyházra rátukmálták, nem belülről született 
és fejlődött, nem a történelem alkotása, hanem a 
történelem megszakítása (bruch).“

Innét azon bizonytalanság és nyugtalanság, 
mely benne és általa létrejött. A tannormák elvesz
tek benpe s a biztos elvok helyébe a subjectivitás 
lépett. Ks mi lett ennek eredménye az unió köbe 
lében való lutheranismusra ? A református Zahn 
Adolfnak a iy. század egyházi feflődésének meg
ítélésével igaza lesz : az unió a református egyházat 
Németországban fölsz Ívta, a lutheri egyházat pedig 
ctbikájában és alkotmányában református kovásszal 
megbontotta.* „Az a meggyőződésünk, hogy vala
mely egyház szilárd hitvallási alap nélkül gyökeré
ben beteg s elvesztette azon hivatását, hogy a nép- 
élctnek kovásza legyen. Azért a lutheri egyháznak 
érdekét képviseljük az unió szelleme ellenében s a 
keresztvén népnek igazi érdekét az unió propagan
dája ellenében. Mert mi lutheránusok vagyunk s 
azon meggyőződésben élünk, hogy a lutheri keresz- 
tyénség az isteni igazságnak ama kifejezése, mely 
egészséges hit- és erkölcstanával evangélikus né
pünknek jövőjét biztosítja.“ „Reményiem, hogy a 
Kirchenzeitung ezentúl is megmutatja, hogy a luthe- 
ranismus mellett nem feledkezik meg az egész föl
dön elterjedt Isten országáról és hogy ott is, a hol 
a kardját forgatja, a békének szellemét hordja szi
vében.“ — Szívből örülünk mi, magyar honi luthe
ránusok is az új szerkesztő ezen kijelentéseinek 
s az Eg áldását kérjük munkásságára, hogy az A. 
Evang.-Luther. Kirchenzeitung az ő vezetése alatt 
is megmaradjon a régi magaslatom, barátjaitól sze
retve, becsületes ellenségeitől tisztelve vagy félve, 
az aljasoktól pedig gyűlölve.

Észak« merika. Az itteni lutheri egyház a leg
újabb statisztika szerint örvendetes haladást mutat 
fel. A zsinatok összes száma 61, köztük a pennsyl
vaniai a legidösbik, a missouriai a legnagyobb. A 
lelkészek száma 6700, a gyülekezeteké 11123, a kom- 
munikánsoké 1.665,878. A generalkonzilhoz 1156 lel
kész tartozik, 2010 gyülekezet és 370409 kommuni- 
káns ; az u. n. zsinati konferencziához, mely missiou- 
riai irányt követ, 2029 lelkész, 2650 gyülekezet és 
581029 kommunikáns ; a general-zsinathoz, mely nem



szigorúan konfessionális, hanem sok tekintetben unionis- ( 
tikus és methodistikus, 1226 lelkész tartozik, 1568 ( 
gyülekezet és 194442 kommunikáns. Az Jowa-zsinat, ' 
mely az európai kontinens lutheri egyházaihoz leg- < 
közelebb áll, 433 lelkész tartozik, 825 gyülekezet és l 
74059 kommunikáns. Nyelv tekintetében van körül- 
belül: német 5438 gyülekezet 984423 kommunikáns- 
sal, angol 2137 gyülekezet és 280732 kommunikáns, 
norvég 2372 gyülekezet és 247,467 kommun., dán 216 
gyülekezet és 18500 kommun., finn 46 gyülekezet és f 
11048 kommun., islandi 26 gyülekezet és 5559 kom
munikáns. n. gyülekezeteknek körülbelül 6-od része 
methodisztikus és unionisztikus irányú, a többi szi
gorúan lutheri konfessionális. Az összes lelkészek po
sitiv irányúak ; egyik zsinat sem tűrné az ő intéze
tein a negatív irányt, Feltűnő, hogy e kimutatásban 
nincsen szó a tót v. cseh lutheránusokról, a minek 
magyarázata valósz nüleg abban rejlik, hogy azok a 
nevezettek közül nem tartoznak semmiféle zsinathoz, 
hanem, önállóak. s

Ejszakamerikának sajátságos felekezeti viszo- < 
nyaira jellemző a kővetkező kimutatás : Adventista ; 
(chiliasták) van 88798, baptista, kik 13 pártra oszol- 1 
nak s tulnyomólag négerek, van 4.744,874, folyam- ) 
testvérek (ujrakeresztelők, 3 pártban) vannak 4739-en, 5 
Plymouthtestvérek (darbistak, chiliasták) 6661, róm. 
katholikus 8.616,326 bérmált (10.129,677 keresztelt), 
lengyel katholikus 15 ezer, ó-katholikus 10 ezer, re
formált katholikus 1500, irvingiánus 1394, christa- 
delphoi 1277, christiánusok 111,835, christián scientis- 
ták 100 ezer, Isten egyháza 38 ezer, swedenbergiánu- 
sok, kik számban fogynak, 7679, kongregationálisták 
(independensek, puritánusok, legnagyobbrészt soczi- j 
niánusok) 629,h74, Krisztus tanítványai (hitvallás nél- ■ 
kül) 1.149,982, dunkardok (ujrakeresztelők föltűnő 
ruházat, szakái) 111,481, episcopalisk (angiikánusok) 
716,431, reformált episcopalisok, kik a róm. katholi
kus kovász ellen protestálnak a püspöki egyházban, 
0743, evang. közösség (Albrecht-testvórek) 118,865, 
egyesült ev. egyház, kik 10 év előtt személyes viszá- \ 
lyok miatt elváltak az Albrechttestvérektől s a metho- \ 
distáktól, 60893, qudker (4 párt, positivok és deisták) 
117868, német evang. zsinat (porosz uniós egyház) 
203574 (1890-ben 187432), görög katholikusok 20 ezer), 
orosz egyház 40 ezer, zsidó 1.058,135, ebből 846508 : 
orthodox (lengyel, orosz és galicziai) és 211627 re- 
formzsidó, többnyire német, mormonok (az utolsó na- 
pok szentjei, chiliástak, polygamisták) 300 ezer, re- \ 
form, mormon 45500, lutheránus 1 665,878 (10 év \ 
előtt: 1.231,072), mennoniták (7 szekta) 54748, < 
methodisták és pedig püspöki 2.716,437, protes- 
tans: 536,171, déli püspöki method. 1.457,864, 
method, négeregyházak 1.300,000 taggal, 12 to- < 
vábbi method, közösség 30 ezer taggal, herrn- 
hutiak 14,817 (1890-ben: 11,781, presbyteriánusok 
1.576,608, német református 243,545, holland reform. 
107.594, iidvhadsereg 40 ezer Krisztusban egyesült 
testvérek 470,484, unitárius 71 ezer, universálista 48 
ezer, német ev. protestánsok 36,156, schwenkfeldiánok 
306, waldensrömianok 20 vlzy, templombarátok (Hoff
mann) 340.

— Németország. Folyó évi február 8-án volt 
25 éve annak, hogy a szászországi ev. luth. egy
házban megalakult az u. n. chemnitzi conferenczia. 
Határozottan konfessionális irányú férfiak alakítot
ták a szász országos egyház ev. luth. jellegének 
és hitvallásos alapjának megóvására és védelmére. :

Ezen alkalomból f. é. február 11. és 12-én jubiláris 
gyűlése volt a konferencziának az ország főváro
sában, Drezdában. Annak tárgysorozatából kiemel
jük Volck dorpati theol. tanár előadását ,,az ó-tes- 
tamentomi üdvtörténet jogosultságáról az iskolai ta
nításban,“ melyben a modern biblia kritika hypothő
siseinek az iskolába való beczipelése ellen foglal, 
állást. Az előadást egész tejedelmében közli az 
„Alig ev. luth. Kirchenzeitung“ 8 —11 számaiban, 
melyre ezennel rámutatunk. A második előadást 
Fleischer loschwitzi érd. lelkész, a konferenczia 
egyik veterán harczosa tartotta az ev. luth. egyház 
hervadhatlan ifjúságáról. A Beyschlag és más né
met theologusok által óhajtott német birodalmi 
egyház (Reichskirche) alakítása kérdését illetőleg 
azon helyes alapelvből indulva ki, hogy egyházi 
közösség csak a hitvallási közösség alapján lehet
séges, a konferenczia elvetette a különböző hitval
lási alapokon nyugvó németországi egyházak ezen 
egyesítését, kimondván a z t: „hogy az országos ev. 
luth. konsistoriumot megkeresi, hogy a lutheránus 
egyházak kiküldötteinek és egyházkormányzati kép
viselőinek közös értekezlete létrejövetele érdekében 
a lutheránus egyházak szorosabb egyesülése czéljá- 
ból intézkedjék és minden más ellenkező ajánlatot 
utasítson vissza. — Az értekezlet történetét Auers- 
wald lausnitzi érd. lelkész megírta „25 Jahre 
Konferenz-Arbeit. Rückblick auf die Geschichte der 
Chemnitzer Konferenz“ czim alatt. Megjelent H. 
G. Wallmann könyvkiadó hivatalában Lipcsében ; 
ára 30 kr. Melegen ajánljuk.

— Protestánsok száma Ausztriában. 1782-ben 
a türelmi parancs után következő évben Ausztriá
ban s mindkét hitvallású evangélikusok száma 
73,722 volt, 1783-ban 79,226, 1785-ben 107,424, 
1788-ban 156,865 Jelenleg 470,000. Száz év alatt 
meghatszorozódott az evangélikusok száma és mégis 
ma is nem egészen 2% képezi a lakosságnak. Az 
üldözés és elnyomás nem volt eredménytelen ; de 
hol állna ma Ausztria, ha legalább a lakosságnak 
fele protestáns lenne — minő irodalma és kultú
rája lenne az ott élő népeknek ? A „Los von Rom“ 
kiáltás a múlt bűneinek büntetése és kezdete a 
jobb jövőnek. A mozgalom eleintén erősen politi
kai színezetű volt, de ma már határozottan a poli
tikai elem fölé emelkedett a vallási. Ez utóbbi tényt 
beösmerve a cseh evangélikus egyházi lap az „Ev. 
Cirkevnik“ következőképen elmélkedik; „És mit 
tesz a mi cseh nemzetünk ? Nagy részében uralko
dik a vallásos közöny, a másiknál a j ellemtelenség, 
mely ma tele torokkal Al szidj a a klerikalizmust és 
holnap már szolgálatába lép, ha az koncot dob oda 
neki, vagy kegyesen leiéje mosolyog. Ezek okai 
nemzetünk politikai balsikereinek/ 4



45

BELFÖLD.
Államsegély a tiszai ág. h. ev. lelkészek részére 

az 1899—1901 évekre ily ezímon részletes kimuta
tás jelent meg. Érdekes e kimutatás és tanulságos :

Esperesség leik. áll. sz. áll. segély, foly.
1. Árvái ü. 4.
2. Brasssói 12. 3.
3 Gömöri 41. 3ti.
4. Hat sz. kir. v •ros 11. 7.
5. Hegyaljai 13. 12.
t>. Kishonti 15- 7.
7. Liptói lti ti.
8. Sárosi 13. 12.
9. Tátrnaljai 11. 10.

10. Tiszavidéki 14. 9.
11. Tizenhárom városi 22. 17.

Így tehát 175 lelkész között 123 államsegélyes. 
Hová lesz az ev. egyház függetlentsége — ha a 
nem állarasegélyes lelkész olyan lesz ma-holnap 
mint a fehér holló. A kifizetendő kongnia 78,178 kor. 
74 fillérben lett megállapítva s ebből kifizettek 
28,734 kor. 42 fillért — mindenesetre kevesebbet 
mint az államsegőlyes tiszakeriileti középiskolákra 
évenként fizettek. 78,178 koronát előlehetett volna 
teremteni más úton is — és nem az autonómia fel
adása útján I

— -.Szabályrendelet tervezet a lelkipasztorko* 
dásról.“ Ily czimen a pesti esperesség megbízásából 
Kruttsehnitt Antal vadkerti lelkész szabál)rende
letét dolgozott ki, melyet a napokban nyomtatásban 
kezeinkhez kaptunk. Annak idején kifejeztük, hogy 
a lelkipásztori gondozást nem lehet paragraphusoklm 
foglalni — sőt nagy merészség, ha valaki ily alak
ban e munkára vállalkozik. K. javaslatában nincs 
semmi új, a mi bármely eurapastoralist leiró műben 
ne volna sokkal bővebben és alaposabban megírva.

Vannak érdekes különlegességei is o tervezet
nek, igy példáúl azt mondja : „Az orgonából no 
csináljunk kíntornát. Hogy pedig mindez ne essék 
meg, arról gondoskodjék a körültekintő lelkipász
tori éberség.“ — Ez pedig nem tartozik a cura- 
pastoralishoz, hanem a tanítóképzőt körébe, hogy 
ne adjanak bizonyítványt olyanoknak az orgonálás- 
ból, akik csak kíntornázni tudnak. — Egy szabály- 
rendelet tervezet körébe nem tartozik azon meg
jegyzés sem : „Olvastam egy lelkészről, ki kitűnően 
prédikált, de erkölcstelenül élt. Ha a szószéken 
állott, mindenki azt mondotta : bár sohasem jönne 
le onnét — mikor pedig lejött volna, egyhangúlag 
nyilatkoztak : bár a szószékre soha többé fel no 
menne.“ — Ilyen adomák már régen megjelentek 
a lőcsei kalendáriumban! — Felolvasásnak szűkebb 
lelkészi körben csak megjárná e dolgozat — de 
tervezetnek nagyon szegény, különösen akkor, a

midőn nem is tárgyalja tulajdonképeni themáját. 
E kinvomatott „szabályrendeletbenu nincs úgyszólván 
szó sem a lelkipásztorkodásról, hanem ogy pár ke 
gyes óhaj, javaslat fordúl benne elő. Sz.

— Kereszt az egyetemen. Csekély esemény 
és mégis a korra jellemző. A budapesti egyetem 
tantermeiben ki akarják függeszteni a keresztet. 
A lapok némelyike, mint örvendetes jelenséget 
tünteti fel a dolgot. Sokan pedig különösen örven
detes tüneménynek tüntetik fel azt, hogy k a to li
kusok és protestánsok együtt haladnak e kérdés
ben. Mi az egész mozgalomnak mélyebb jelentősé
get nem tulajdonítunk. A keresztyén szellőm külsői- 
tése ez irány, a mely ma országszerte elhatalma
sodott s mely úgy látszik, az ifjúság lelkét is e l
ragadta. Bennünket is lelkesít a kereszt jelvénye 
épen úgy, mint azokat, kik azt úton útfélen muto
gatják — fából, aranyból és kőből. A koresztyén- 
ség, ha túlságos suU t fektotün' i külsőségekre, a 
külsőségekben elvész s épen a a sőségekre fősulyt 
helyezve, elhanyagoljuk a lényeget, az evangelio- 
inot. Mikor őseinket elnyomták, üldözték, akkor 
diszlettek legszebben a nagyszombati egyetem tan
termeiben a keresztek.

Evangélikus ifjúságunk jobb, ha o mozga
lomtól távol tartja magát és bizonyára a kereszt 
szolgálatában fog állni, ha tanulmányait alaposan 
végzi és az igazságot őszintén keresi.

A kereszt jelvényével visszaélést is lehot űzni. 
Bánk evangélikusokra visszatetsző az, ha a mint 
egy felföldi kath. városban alkalmunk volt látni, 
még a sörös hordók jégszekrényén is ott áll a ke
reszt jelvénye és az a három betű : I. H. S.

— A ^Sárospataki Lapok“ Péter Mihály ref. 
lelkész tollából igen figyelemre méltó czikkot kő 
zöltek. „A magyarországi református tót gyülekeze
tek sorsau cim alatt. Péter Mihály cikkét mindjárt 
meg is támadták, azt mondva, hogy a ref. egyház 
helyesen jár el, mivel Kálvin nemzeti egyházakat 
alkotott. Persze e polem isták nem gondoltak arra, 
hogy magában a kálvini reformatio hazájában van 
német és franczia református egyház és Ausztriá
ban van német és cseh reformátús egyház. Közöl
jük Péter Mihály czikkének főbb részét; mert egy
házunkra nézve is sok megszívlelendő megjegyzés 
van benne — s reá nem lehet reá fogni, mint reánk 
alaptalanul ránk fogták, hogy politikai ezélzat ve
zette tollát. Komoly és nem politikától elhódított 
egyén — a helyzetet úgy fogja felfogni, a mint 
azt Péter Mihály teszi következő soraiban:

„A magyarországi ref. vallást szeretik magyar 
vallásnak nevezni. Es ez igaz is, mert a ref. leg
inkább a magyar faj lakta vidékeken vert gyökeret,

> de ki ne tudná, hogy tótajku gyülekezeteink is
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vanak, ha mindjárt egy százalékban is. Én e gyü
lekezetek iránt ezelőtt nem érdeklődtem, mert tá
volról ismertem őket, de mióta közelebbről veszem 
ezeket szemügyre s alkalmam van belső életöket 

* megfigyelni, állíthatom, hogv velők szemben az 
egyház intéző hatósága határozottan téves, rósz 
politikát folytat. Bizonyos magasabbnak látszó érde
kekért koczkára teszi, feláldozza e gyülekezeteinket. 
Ez a politika nem tegnapi keletű, nagyon régen 
keletkezett, de gyülekezeteink kárával történt. Ha 
valaki végiglapozza pl. a felső-zempléni egyházme 
gyére vonatkozó okmányokat, látni fogja, hogy itt is 
ott is volt egy-egy gyülekezetünk, ahol pedig ma már 
csak elvétve akad egy-egy református. Kétségtelen, 
hogy e kipusztulásban tetemes része volt az üldö
zéseknek, a középosztály gyengülésének, fokozatos 
tér vesztésének, de nem hiszem, hogy az igazi 
protestáns felekezeti öntudat, hitélet valahol gyen
gébb lábon állana, mint ezekben a mi tót ecclé- 
siáinkban. Ha ez a politika tovább folyik, az erős 
kath. invázió e ponton súlyos csapást fog ránk 
mérni. Megmaradnak tán azok az anyaegyházaink, 
melyekben a hivek túlnyomó többsége hitünket 
vallja, a hol a róm. katholikusoknak nincs hol 
lábaikat megverni, mert nincs egy imaházuk, nincs 
iskolájuk, de szórványaink, fiókegyházaink lassan, 
de biztosan el fognak pusztulni.

De hát miben nyilvánul ez a politikai irány, 
kérdi az olvasó. Abban, hogy ősidők óta s most 
pedig még kevésbé fordítunk oly gondot a gyüle 
kezet nyelvére, mint a minőt megérdemel. Tettük 
s tesszük ezt oly szempontból, melynek inditó 

oka kétségtelenül igen nemes, — de felekezeti 
hitéletre a mai viszonyok között határozottan káros. 
Az inditó ok a magyarosítás, azon felfogás, hogy ha 
lassanként elvonjuk e gyülekezetek anyanyelvének esz
közeit, ezek hovatovább megmagvarosodnak. Még ugyan 
meg nem magyarosodtak és nem is fognak ily módon 
magyarosodul, de hogy hovatovább gyengülni fog ez 
ecclesiákban a felekezeti szellem, az bizonyos.

Soroljunk fel néhányat e rósz intézkedések
ből ! Nálunk megtörténhetik, hogy tót egyházak 
élén állanak, tót területeken missionáriuskodhatuak 
olyanok, kik a tót nyelvről halvány sejtelemmel 
sem birnak. Van-e ennél képtelenebb állapot?

Micsoda absurdum dolog volna, ha egy angol 
missionárus elmenne a távol keletre és angol nyel
ven akarná megtéríteni a vad népeket ? Hát mikép 
érűlközik az ily lelkész híveivel, mikép vesz részt 
örömükben, bánatukban, mikép inti, vigasztalja 
őket, miképen gyakor >1 belmissiót ? Ezt én nem 
tudom, de egyet gyanítok, azt, hogy mikor lelkésze 
meg nem é rti: elmegy biz az a hivő ahoz a másik 
paphoz, a ki nyelvét megtanúlta és őt meg is érti.

Ott van egy másik dolog: az istentisztelet 
nyelve. A magyarosítás magas érdekében maga a

\ kerület úgy intézkedett, hogy tót gyülekezeteinkben 
legalább minden harmadik vasárnap magyarul kell 
prédikálni. Nem tudom, hogy a legtótabb gyüle
kezetekben tényleg keresztűlvitetik-e ez, de annyit 
tapasztaltam, hogy ha ez gyakorlatban volna: az 

: a vasárnap elveszett a gyülekezetre. Tapasztalatból 
a legőszintébben állíthatom ezt. Több tót egyház
ban tartottam templomszentelési beszédet, tehát 
tudom. Soha rosszabbúl nem éreztem magamat, 
mint szereplésem alatt. A szónok czélja az, hogy 
a mit érez, azt másokkal is éreztesse, hogy a mit 
mond, azzal építsen. Istenem 1 és azok az arczok, 
azok a bámészkodások. Látták, hogy beszélek, fel 
is sóhajtottak, egy Isten, egy Jézus szóra — de 
sommi nemesebb építést nem végeztem, erről meg 
voltam győződve. Ezt csak állításom igazolásául 
hoztam fel, nem azért, hogy még ily alkalommal 
is előnyt adnék a tótnak.

Ott van egy harmadik dolog. És kijelentem, 
hogy ezt tartom a legfontosabbnak. Mert legma- 
gyarabb papunk is megtanúlja kévésével hívei nyel
vét, hogy velük érülközhessék, ha mindjárt azon idő 
alatt sok érdek is van veszélyeztetve. Ámde tótajkú 
hitsorsosaink kezében nincs semmi vallásos, lélek- 

$ építő, lélektápláló mű, melyet megértenének.
A tót zsoltárok fogyatékán vannak, tót ima

könyvek egyáltalában nincsenek tudtommal; oly 
I könyv, melyből vallását megismerné, megszeretné, 

azt védeni tudná, sehol sincs.
Ez végtelen nagy baj, nagyobb még annál is, 

ha lelkészével saját nyelvén nem érülközhetnék, 
nagyobb annál is, ha a magyar nyelven tartott 
istentiszteletet meg nem értené, mert mindezek hij- 
ján is, — legalább csendes óráiban, otthon áhita- 
tos buzdulást, okulást tudna szerezni. így? így 
bizony a legtöbbször, legkivált a fiók egyházakban, 
a szórványokban züllés, pusztúlás a mi híveink 
sorsa. Ott vannak a róm. kath. nyomtatványok, oly 

? nyelven, a mit a hivő megért. Hát mit tegyen az 
ilyen elhagyatott ref. ember — üres óráiban hozzá
juk folyamodik. Imádkozni akarna, imakönyve 
nincs. Ott vannak a róm. kath. imakönyvek, fel- 

j veszi ; felveszi talán épen róm. kath. feleségeét. 
Ugyebár, nincs az ilyen munkának jó eredménye. 
Nem rég F.-Zemplénben nehány lelkész mozgal
mat akart indítani, hogy kéressék fel a kerület 
arra : adjon segélyt, már nem emlékszem rá vilá
gosan, a tót zsoltárok újra nyomatására-e, vagy 
egy tótnyelvü s házi használatra szánt imakönyv 
kibocsátására. A kérelem fel sem mehetett a kerü
letre, de ha fel megy is. kérdés, adott volna-e a 

l kerület ilyenre segélyt. Nem rendelte volna-e alá 
a tiszta felekezeti érdeket ama magasabb érdeknek, a 
magyarosítás eszméjének.

De hát czélt érünk-e e politikával, s hogy úgy 
) mondjam passiv magyarosítással ? A magyarosítás
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nak ma egyik általánosan elfogadott eszközének az 
iskolákat tartják. Olyanok-e a mi tót gyülekeze
teink iskolái, úgy folyik-e abban a tanítás, oly mog- 
magyhrosodott gyermekek kerülnek-e ki azokból, 
hogy azok felnőve már nélkülözhetik a tótul írott 
vallásos könyveket és a tótul tartott istenitisztelo- 
tet ? Nem hiszem. Inkább az ellenkezőről vagyok 
meggyőződve.

ügy tapasztaltam, hogy tótajku egyházaink 
iskolái többnyire gyengébbek a magyarajknaknál, 
nemcsak azért, mert midőn itt a nyelv akadályai
val is kell küzdeni, a mi amott nincs meg, — addig 
másfelől sociilis környezetbeli viszonyok folytán 
inkább is, a gyengébb tanítók menhelyei a tót 
ecclésiák. Azt a tervszerűséget, azt az okos, ész
szerű paedagogiai eljárást, a mit óhajtani kellene, 
igon-igen kevés helyen láttam én. A legtöbbször 
annyi az egész, hogy a gyermek a magyar tan
könyvet bemagolja ugyan, de tökéletesen mindegy 
volna, ha francia lett légyen is az a szöveg, melyet 
betanult, úgy sem érti. Természetes, hogy bajos is 
megértenie, igen is nagy paedagogiai lángelmével 
kellene bírnia annak a tanítónak, ki azokat még 
a magyar anyanyelvű gyermek előtt is nehézkes 
tankönyveinket a tót gyermekkel megértetné. Az 
eredmény hát a mai viszonyok között az iskolák 
által való magyarosításnál annyi, mint semmi. A 
gyermek fejében megmaradt egy-két útszéli kife
jezés, nem több. Hogy építsen már most az ily 
alapokra az egyház, mikép folytassa a magyarosí
tást ott, a hol az ctt jól el sem kezdetett ?

De többet mondok. Tegyük fel, hogy az is
koláink utján való magyarosítás a legtökéletesebb 
volna, mely semmi kívánni valót nem hagyna 
maga után, tegyük fel, hogy a gyermek (> év alatt 
tökéletesen megtanulná a magyar nyelvet, olyanok-e 
a felső vidék viszonyai, hogy o megszerzett isme
retet a gyermek megőrizhetné. Nem. A mi tót 
gyülekezeteink megmagyarositása rövid időn meg
történhetnék, ha csak ők magok volnának tótok, 
körültök magyar gyülekezetek volnának. De körültök 
egy nehezen vagy soha nem mozdítható, csökönyös 
szláv elem lakik, azzal vannak körülvéve.

Kilép a gyermek az iskolából. Mit, ugyan mit 
hall az a gyermek, a ki az iskolában, hangsúlyoz
zuk a jól magyarosító iskolában, megtanulta a ma
gyar szót. Egy szláv szél zúgását. A fák leveleit ez 
mozgatja. Az ipar, a kereskedés kereko ez. A föld- 
mives ezzel hajszolja a csákót. Minden, minden 
szláv körűlte. Mit képzelünk, megmaradhat-e ő ma
gyarnak? Nem maradhat. Pár év múlva, még ha 
az iskolából teljes nyelvismerettel jött is ki: ott 
van, a hol volt, mikor az iskolába bement. Én azért 
mindig bámulom azokat a politikusokat, a kik a 
felső-vidékre beállítanak egy-két minta állami isko
lát s azt hiszik, ezzel óriási lökést adnak a magya

rosításnak, Semmit vagy igen keveset, az iskolá
zás végeztével elért fényes — mert az — eredményt 
úgy elnyeli a kőrűlhuUámzó szláv áradat, mintha 
soha sem lett volna. Az ős ösztön hatalmasabb 
egy-két minta iskolánál. Ezt az ős anyanyelvi ösz
tönt, csak közös, minden felekozet, a közgazdaság 
az ipar, a kereskedés, a közélet közös, összetett, 
egyértelmű munkájával lehetne legyőzni.

Mig ez távol van, addig a mi mai irányunk 
mindig veszélyeztetni fogja felekezeti állásunkat.

De hát kérdhetné valaki, mi ennek a cikknek 
a célja ? Ennek a cikknek a célja az, hogy oszmél- 
tesse azokat, a kik az egyház élén állanak, hogy 
a mikor mintegy mintát állítanak a tót egyházak 
által a világ elé, hogy irue nézzétek, mennyire szí
vünkön fekszik nekünk a magyarosítás mert ime 
tót iratokat sem engedünk híveink közé jutni, akkor 
tulajdonképen a mai viszonyok között a magya
rosítás ügyét nem mozdítják elő, a felekezeti ügy
nek pedig határozottan ártanak.

De hát tótositsunk ? Dehogy, Isten mentsen! 
Mi a hazát és egyházunkat egyformán szeretjük. 
De úgy képzelt eredményekért nem is kell felál
doznunk felekezeti érdekeinket. Cikkem célja tehát 
eszméltetés azok részére, kik e kérdést, o viszo
nyokat nem ismerik, vagy elfogultak*) Jégtörés, 
hogy ha tót egyházaink így kiáltoznának, a mint 
tényleg kiáltoznak is* — adjatok nekünk egy tót 
nyelvű imakönyvet, adjatok egy tót nyelvű zsoltárt, 
ha ilyen megírására valaki majd vállalkozik, akkor 
hallják és értsék meg ezt a szót: s ne állják útját, 
hogy e szegény halandók „csillapítsák lelki éhsé
güket és szomjúságukat.“ Ne állják útját merő so- 
vinismusból, mert e sorok írója is van oly magyar 
érzelmű, mint bárki a világou, de felekezetét is 
fölötte nagyon szereti.“

— Böjti balok. A mai kor elvilágiasodásának 
egyik legjellemzőbb tünete, hogy a böjti időben is 
mindsürübben rendeznek táncmulatságokat, bálá
kat. A test nőm elégszik meg a farsang nyújtotta 
élvezetekkel, liánom a magábaszállás, a bünbánat 
idejét is megszentsógtelenit1 dobzódásaival. S a 
legszomorubb, hogy mindezt nemcsak azokról mond
hatjuk, kik nyílt ellentétben állanak az egyházzal, 
hanem sajnos, egyházi részről sem állanak minde
nütt ellent az ez irányból jövő kisértésnok. S ez 
csak természetes folyománya annak, hogy napja
inkban nálunk a világ uralkodik az egyház s nem 
az egyház a világ felett. Farsangon napirenden 
vannak a különféle evang. egyletek által rendezett 
„sikerült“ táncvigalmak, melyekre a rendezők annál 
büszkébbek, mennél többet „jövedelmeznek“ az 
egyház céljaira. Nos, még egy lépés a kárhozatba

*) Azokat ugyan meggyőzni nem lehet. Fejük keményebb az 
útszéli tuskónál. Szerk.
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vezető lejtőn lefelé s megszületnek a böjti „protes- - 
táns“ táncvigalmak. Egy ilyenről a „Prot. E. és
I. Lap“ f. é. 9. száma igy számol be : ,,Bethlen estély.
A nagyenyedi Bethlen-kollégium ifjúsága, a Bethlen > 
szobor alapja javára márczius 2-án (tehát böjtben) 
diák-estélyt rendezett. Volt zene- és énekelőadás, > 
felolvasás, szavalat, a hangverseny után pedig j 
táncz“. Tehát egy protestáns kollégium, mely theoló- : 
giát is foglal magában, vigan tánczol a keresz
ténység gyászheteiben. Szegény Bethlen, hová ju
tottunk, hogy ez a te neved cégére alatt történhe
tik ! De jellemző az is, hogy a belmissziót, ima
hetet, megtérést stb. oly hangosan követelő „Prot.
E. és I. Lapu-nak egyetlen elitélő szava sem volt 
ezen hirhez. Pedig az ilyen botrányra idejében rá 
kell mutatni, mivel nálunk nagyon ragadós az 
ilyen betegség.*)

zn.

— Mit jelent az, La van evang. tankönyvvállalat 
és l<a nincs? Ez azt jelenti, hogy az egyháznak 
nemcsak hogy nincs tiszta jövedelme, hanem ellen
kezőleg kész kiadása is van ; tehát kettős veszte
sége. Egy példa bebizonyitja ezen állitás igaz voltát.
A budapesti evang. egyháznak nincs tankönyvvál
lalata s ennek következtében kénytelen évente 120 
koronát, mint kész kiadást, költségvetésébe beállí
tani, hogy a nem felekezeti iskolákba járó leg
szegényebb sorsú evang. gyermekeket vallástani 
tankönyvekkel elláthassa. Bezzeg okosabb a zsidó!
A budapesti izraelita hitközség felállított felekezeti 
tankönyvvállalatot s ennek tiszta jövedelméből nem
csak hogy valamennyi szegény izraelita gyermeket 
elláthatja vallástani könyvekkel, hanem még jöve
delmet is húz belőle. Az 1899. évben bevett tisztán j 
1200, azaz ezerkétszáz koronát. Ugy e ehhez nem ] 
kell bővebb kommentár ?

Különben örömmel hozzuk köztudomásra, hogy 
már számos gyülekezet bejelentette az evang tan
könyvvállalat létesítéséhez való csatlakozását.

A gömöri esperesség valamennyi gyülekezete, 
számszerint 40, belépett, ami az ottani főesperes, 
nt. Tetray Gyula úrnak ügybuzgóságáról tesz szép j 
tanúbizonyságot, nt. Becser Endre gömöri alesperes j 
úr pedig ezeket Írja a tankönyvvállalatról: „Véle- 
ményem szerint itt a 12. óra, hogy az egyház hi- ■ 
veinknél meglankadt egyházias szellem uj életre \ 
keltésének módjáról komolyan gondoskodjunk. S í

*) E sorok zártakor olvassuk egyik lapban, hogy a r o z s -  ' 
n y ó i ág. h. ev. főgymnásium ifjúsága T ö r k ö l y  János (volt \ 
gömörpanyiti l e l k é s z ,  s jelenleg főgymn. v a l l á s t a n á r )  
s H a z s l i n s z k y  Rezső tanárok vezetése alatt, márczius 
Ó-én, tehát szintén a böjti időben jótékonyczélu műkedvelői elő
adást rendezett, melyet t á n c z m u l a t s á g g a l  kötöttek össze. \ 
— Nos mondja még valaki, hogy felekezeti középiskoláink nem 
végeznek egyházi missziót ? ! Szó sincs róla, haladunk — csak
hogy a lejtőn l e f e l é .

N yom atott a „CORVINA“ könyvnyom dában

most Majba Vilmos által javasolt lutheránus könyv
kiadó vállalat teljesen ezen czélnak szolgálatában 
áll, tiszta meggyőződésből, teljes erővel kész va
gyok közreműködni, hogy az létesitessék.“ Jelent
kezni lehet M a j b a  Vilmosnál (Budapest, VII., 
Rottenbiller-utcza 12.

S z e r k e s z tő i  ü z e n e tek .
- a .  s. Bp. A hirdetésekért, mivel azok közérdekűek, dij 

nem jár. Különben is csak akkor közöljük, ha helyünk van. A 
lelkész urak, kik szükségesnek tartják a vallásos iratok terjesztését, 
bírnak elég anyaggal a Luthertársaság, a Tranoscius egylet és a 
b.-csabai evang. egyházi könyvkereskedés kiadványaiban. De e 
téren nálunk a legtöbb helyen nagyon szomorúak viszonyaink. 
Körülbelül néhol nálunk is olyanok, mint amiket Péter Mihály 
czikkében a reform, egyházban felfedezett.

-gy. Az eperjesi Ítéletre vonatkozólag eleget mondtunk 
már. Persze nem is gondoltunk arra, hogy akadnak még oly 
férfiak is, kik azt védelmezni képesek. Ez is jellemző adat kor
rajzunkhoz. A külföldi lapok is regisztrálták az eperjesi eseménye
ket és nem nagyon hizelkedően. Sz. csudálkozik, hogy a külföldi 
lapokba büntetlenül lehet Írni igazat, mert hisz a külföldi lapok
ban csak igaz dolgok jelentek meg e tárgyban. És ezek liberális 
férfiak, kik szabadságról, igazságról perorálnak. Bizony szépen 
néznénk ki, ha mindnyájunk felett az eperjesi tanár urak bírás
kodnánk !

r. o. C hicago. Mindent megkaptam s a közlőitek alapján 
irok az ottani egyházi állapotokról. Az e - i  Ítéletről tartott fel
olvasásról köszönöm az értesítést. Nem is csuda, hogy Ameriká
ban sem képesek felfogni, hogy miként képezhet bűnjelt a fény
kép -  ha tisztességes ruhában fényképezteti le magát az ember.

cs. M. Kár volt elküldeni a bélyeget.
St. G. B. Beküldött czikke már a lap zárta után érkezett. 

Levélben közöljük véleményünket.
nz. Köszönöm szives értesítését

Hdtrálékos előfizetőinket kérjük, szívesked
jenek kötelezettségüknek eleget tenni.

A Luther-Társaság könyvkiadó hivatalában
Budapesten, VII. Rottenbiller-utca 12.

Kapható magyar és tót nyelven

1. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép szin-
nyomatu kép. Ara 30 fillér.

2. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép fekete
nyomatú kép. Jézus, Luther, Melanchton képeivel. 
Ara 10 fillér.

liuthei* JVIáFton é le te , irta Szeberényi Lajos. 
II. kiadás. Képekkel. A r a ...................40 fillér^

A rendelésoket kérem czimemre (Budapest, 
Vil. Rottenbiller-utcza 12.) küldeni.

M ajba V ilm o s,
vallástaaár.

Békés-Csabán Főtér, volt Michnay-f éle ház .
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A lelkész és a politikai szereplés.
Közelednek az országos képviselő válasz 

tások. Meg fog indulni a politikai harcz ország 
szerte s nem egy helyen izgalomba jönnek a 
kedélyek, mérkőzni fognak a politikai pártok, 
lesz sok zaj, lesznek ügyes beszédek, ügyes 
fogások. Nálunk, a hol nincs titkos általános 
szavazás, a hol népünk sem érett az ilyen 
politikai harczra, a választásoknak külön techni
kája van, melynek leírása nem tartozik lapunk 
feladatai közé E választási technika körébe 
tartozik az is, hogy sok helyen igyekeznek 
belevonni a választási harczba a lelkészeket is 
akként, hogy vagy pártelnökséggel bizzák meg, 
vagy pedig kortesnek szegődtetik fel. Hiú és 
szerepelni vágyó egyének könnyen engednek a 
csábításnak és belesodortatnak oly harczba, 
melyben ok és gyülekezetük csak kárt vallhat, 
melyben lelkészi állásuk tekintélye nagy csor
bát szenved.

A lelkész ne politizáljon — ezt szeretik 
axiómaként sokan emlegetni — különösen azok. 
kik a lelkész politikai működésétől félnek. A 
lelkész, mint a társadalomnak és hazájának 
tagja, szintén kell, hogy politikai meggyőződés
sel is bírjon — és e meggyőződésének sza
badon, nem félve a hatalmasok haragjától és 
nem keresve azok kegyes szemhunyoritását, 
kifejezést is adhat. De van valami igaz is azon 
állításban, hogy a lelkész ne politizáljon, ha 
ez alatt azt értik, hogy a politikai szereplés 
nem méltó a lelkész magasztos hivatásához. 
A lelkész politikai szerepet ne vigyen — ez 
helyes elv, amennyiben a politikai vezérszerep 
a gyülekezetben magában is pártoskodást idéz
het elő és ellentétbe hozhatja gyülekezetének

azon tagjaival, kik a lelkész politikai meg- 
.• győződését nem osztják — s igy feszélyezi a 

lelkészt lelkészi hivatása teljesitésében. Ha van 
is a lelkésznek külön politikai erős meggyőző
dése, neki mégis bizonyos tekintetben a pártok 
felett kell állnia; mert neki nem az egyik vagy 
másik párt győzelme a fődolog, hanem az Isten 
országa terjesztése, a lelkek üdve, az evangeliom 

> érvényesitése.
A lelkész politikai szereplésére nézve irány

adó a mi Lutherünk. Őt is a politikai harczokba 
akarták sodorni, de ő a csábítás és kísértés
nek ellenállott. Münster, Rothmann bele mentek 
a politikai küzdelembe — megszűntek lenni 
lelkészek és ismeretes az ő siralmas végük.

Kik a lelkész politikai vezérszerepét vé
delmezik, szeretnek hivatkozni a róm. kath. 
papságra, mely különösen a „néppárt“ (helye
sebben római pápista párt) feltűnése óta élénk 

] részt vesz a politikai harczban. Ne irigyeljük 
politikai szereplésüket, még ha nagy győzelem 
kiséri is azt. A politikai harcz nem fog áldást 
hozni végeredményében sem a római kath. 
papságnak, sem a római katholikus egyház
nak. Ausztriában már élvezi ezen egyház po
litikai szereplésének gyümölcsét.

A református egyház hanyatlásának egyik 
\ fő oka hazánkban a református lelkészek po

litikai szereplése, mely sok gyülekezetben fel
dúlta a békét, viszályt hozott létre a lelkész 
és hívei között s oda juttatta igen sok helyen 
a ref. népet, hogy midőn lelkészt választ, arra 
néz különösen és főképen, hogy minő politikai 
párthoz tartozik a lelkészjelölt.

Kik a lelkész politikai szereplését védik, 
Jj arra szeretnek hivatkozni, hogy mily kívánatos 
I lenne, ha minél több evangélikus lelkész jut-
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hatna be a parlamentbe is, ott védelmezhetné 
hathatósabban e g y h á z á t H a  nekünk volna- 
nak semmittevésre kárhoztatott kanonokjaink > 
és szerzeteseink — úgy mutatónak egyet-egyet 
átengedhetnénk a parlamentnek is. De nekünk 
még a gyülekezetben sincs elég lelkészünk — 
és az egyház üdve és ja v a  elsősorban a 
gyülekezetek feloirágzásától s nem a par
lamenti harczok sikerétől függ.

Újabban püspökeink ikerelnök társaikkal 
bejutottak a főrendi házba. Volt is alkalmuk 
egyházvédelemre — és minő szomorú volt ott 
szereplésük — azon szomorú szereplés alatt 
szinte óhajtottuk, bárha ne lettek volna ott. 
Egyetlen református püspöknek volt meg a bátor
sága az egyházi érdek mellett szép beszédben 
síkra szállni, de az is már a következő gyű 
lésen alávetette egyéni meggyőződését a párt
fegyelemnek — és bocsánatot kért a megsér
tett „liberalismusu-tól.

A politikai szereplés külön iskolát kiván 
s e tekintetben püspökeink alig versenyezhet
nek a római püspökökkel, kik anyagilag tel
jesen függetlenek, ikerelnök nélkül lépnek a 
parlamentbe, pihent erővel, széles látkörrel, 
mert nem a gyülekezet vezetésétől elfáradtan 
lépik át a főrendiház küszöbét !

A politikai szereplés szinte külön élethiva
tás, ha a lelkész annak szolgálatába lép, el
hanyagolja tulajdonképeni hivatását, a lelkész 
kedést, melyben ha eredménynyel akarunk mun
kálkodni meg kell feszítenünk minden erőnket.

A politikai szereplés ne legyen lelkünk 
óhaja — a „hiú dicsőség“ ezen formája is 
bűnös és nem hoz áldást sem a lelkész hit
életére, sem gyülekezetének előmenetelére. A 
politikai harczokban való részvétel még egyet
len egyháznak sem vált hasznára — és nincs j 
siralmasabb dolog, mintha a lelkész politikai j 
szereplése után kénytelen tapasztalni azon 
mondás igazságát: a mór megtette kötelességét, 
a mór mehet.

A politikai választások idején figyelem i 
tárgya sok helyen a lelkész oly köröknek is — \ 
melyek a választási harczok nélkül nem is j 
tekintenek reá — mutassa meg lelki főlényét 
ezekkel szemben is azzal, hogy mint evangé
likus lelkész nem vállalkozik kortes szerepre, 
nem szerezhető meg politikai eszköznek.

A politikai vezérszerep nem nekünk való 
— s abból, bármily magasra emeljenek is az 
emberek, eltörpülten fogunk visszatérni pap 
lakunkba, templomunkba. _.

*) Ott is csak hallgatnának és ha beszélnének, alig mer- ; 
hének az egyház érdekei szempontjából beszélni, mert őket is 
a párt fegyelem és a k ö z v é l e m é n y  vezetné. Olyan önálló, 
bátor papi képviselőnk, milyen pld. Stöcker Németországban, 
alig-alig akadna.

A szektákról.
— Különös tekintettel azok tanbeli eltérésére az ev. luth. 

egyháztól. —

Irta: S aab ye H. G. dán ev. lelkész.

Most pedig áttérhetünk a methodisták tanának 
és szokásainak leirására. Wesley azt mondja egy 
helyen : „A mi legfőbb tantételeink, melyek min
dent magukban foglalnak a következők : megtérés, 
hit és szent élet. Az elsőt ezek közül a vallás 
tornáczának tekintjük, a másodikat a vallás kapu
jának, a harmadik pedig maga a vallás“.

Hogy a megtérés a vallás tornácza, ezt mi is 
szivesen halljuk, de nem mint a methodizmus kü
lönleges tanát és követelményét; mert az evangeliom 

j ezt minden emberhez intézi, azt mondván: „A

I
 tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, 

mostan minden embernek mindenütt hirdeti, hogy 
megtérjenek“ (Apóst. csel. 17, 30.) Ezen szavak 
első sorban a pogányok és zsidókhoz voltak intézve; 
de azért nem csak a pogányok és zsidóknak kell 

í megtérniük. A megtérés követelménye vonatkozik 
I mindazokra, kik a keresztségben keresztyénekké 
i lettek. Nincs senki sem a megkereszteltek között 
í bűn nélkül — és nem csak a keresztség előtti, 

hanem az azután elkövetett bűnt is megkell bánni, 
el kell hagyni, ha a bűnbocsánatot el akarjuk 
nyerni. A megtérésről helyesen tanitják a metho- 

; disták, hogy az lényegében érzület változás, ameny- 
> nyiben a megtérő szomorkodik a felett, a mit előbb 
j élvnek tartott, a bűn felett. A megtérés kutforrása 
I vágyódásunk Isten után, melyet Tsten lelke indított 

meg bennünk. „A megtéréshez szükséges erőt Isten 
adja nékünk, de a megtérés ténye a mi cselekede
tünk”. A megtérés igy egyrészt Isten kegyelmének 
és másrészt az emberi szabadságnak ténye. Azokat 
pedig, a kik az emberi közrehatást a megtérésnél 
tagadják, emlékeztetjük az irás tanára, mely szerint 
az ember elhalasztja megtérését (Máté 23, 37, 
Luk. 13, 6 -9 .) És ezen elhalasztásban nyilvánul a 
szabadság ténye és veszedelme. Mind ebben egyet 
értünk a methodistákkal. Az ő különleges tanuk 
ott lép előtérbe, a hol a megtérés módjáról van szó. 
Mig mi azt tanítjuk, hogy a megtérés különféle 
módon valósul meg az emberi egyéniség külön- 
félesége szerint, addig a methodisták csak egy 
bizonyos módot ösmernek el a megtérés helyes 
menetének. Szerintünk csak az az igaz megtérés, 
ha azt erős bűnbánat, fájdalom és harcz előzi meg 
és vége boldog érzés és megnyugvás Isten kegyel
mében, a mire azután következik a űöltétlen bizo
nyosság személyes érzete a megtórőnél.

A methodista felfogás teljesen figyelmen kívül 
hagyja az emberi természet különféleségét és ennek 
következtében magának a megtérésnek különféle
ségét. A szenvedélyes egyéniségeknél egészen más
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a megtéiés menete, mint a csendes egyéneknél, az 
értelem által vezérleteknél egészen más, mint az 
érzelgö egyéneknél. Más Pál apostolnak, más Já
nosnak, más Mária Magdalénának és egészen más 
a bethániai Máriának megtérési története. Es e 
pontnál a inéi hód isták nem veszik tekintetbe a 
Szent Lélek különböző útjait, illés prófétának a 
Horeb hegyén nem jelent meg az l'r viharban, 
földindulásban, tűzben, hanem csendes beszédben 
(1 Kir. 19). A methodismus tévelyc épen az, hogy 
azt hiszi, miszerint az Ur csak viharban, földindu
lásban, tűzben jelentheti ki magát és nem egyút
tal a csendes beszédben, lágy szellőben is. Nem 
tagadjuk, hogy az Ur egész gyülekezetekhez ép 
úgy mint egyesekhez eljöhet viharba n és földren
gésben — a mothodista bűnbánati harcz (Buss- 
kampf) vihar a szellem világában, földrengés a 
szívben -- do épen úgy eljöhet az a szellem csen
des beszédjében, a mint eljött Illéshez, úgy eljön 
legtöbbször az uj szövetségben (Máté 12, 19—20), 
mert a vihaT, tűz és földrengés a Sinai tulajdonai 
— mig az evangeliom szelíd, csöndes szellő. A 
methodista gyülekezésnél legtöbbször csak menny
dörgést hallunk. A nagy hallgatóságot, bár annak 
tagjai megkereszteltettek, pogánynak tekintik és 
az uj életet nem abba helyezik, hogy bensőleg, 
csendesen elsajátitsuk Üdvözítőnk müvét és azt, a 
mit az ő kegyelme ad nékünk, hanem abba, hogy 
az ember rohamosan szakítson bűnös múltjával és 
mintegy maga törje át a bűn falát, bár látszólag 
nem tagadják is a kegyelem közreműködését. A fő 
czél a hallgatóság megtérése s ezt egy csapással 
akarják elérni, a prédikálás e szerint a megrendi- 
tésre helyezi a fő czélt. Ez igehirdetésnél a hallga
tóság idegeit felizgatják és pillanatnyi erős hatást 
idéznek elő, anélkül hogy a sziveket a valóságban 
meg indítanák és maradándó hatást idéznének elő.

A methodista felfogás a megtérésről nagy 
veszélyt rejt magában. Ha a mi gyermeki viszo
nyunk Istenhez, és a bizonyosság arról, hogy a 
kegyelem állapotában vagyunk, a bünbánat fájdal
mán és a kegyelem érzetének édességén alapszik, 
úgy mi üdvreménységünket érzelmeinkre és han
gulatainkra alapítjuk a helyett, hogy Isten igéjére 
és ígéreteire alapítanánk, önmagunkra a helyett, 
hogy az Urra alapítanánk azt, s igy nem lehetünk 
sohasem biztosak abban, hogy tényleg a kegyelem 
állapotában vagyunk-e; mert hangulataink, érzel
meink változók, mint a tenger tükre, mely vissza- 
tükrözteti az égbolt minden változását A keresz
tyén életében van oly időpont, amidőn igaz fájdal
mat érzünk bűneink felett, mely fajdalom egyesül 
az Isten kegyelmében vetett erős reménnyel. Ismét 
van oly időpont is, a midőn csak a bűnt látjuk és 
a kegyelem elsajátítására képtelenek vagyunk. Van 
aztán oly idő is, a midőn nem látjuk sem az egyi
ket, sem a másikat — ez a lelki üresség és száraz-

j ság ideje. Az utóbbi időszakban kénytelenok vol- 
) nánk kétségbe esni, ha a methodista világnézet 
) alapján állanánk. De egészen másként áll a dolog, 
; ha a helyes evangélikus világnézettel bírunk;mert 
; ez az üdvbizonyosságot Krisztus müvére és érde

meire helyezi, ez érdemeket és üdvtényeket hittel 
sajátítja el — legyen bár e hit gyenge is. Az evan
gélikus keresztyén tudja azt, hogy Isten és Krisz 
tus szeretető kegyelem, és hogy e kegyelem nom- 

' csak a fegyelmező, hanem a nevelő kegyelem. A 
kísértés és leUi üresség, szív szárazság idejében

> a fegyelmező kegyelem vezérli őt. Jól tudja, hogy 
amint gyermekeinket azzal is neveljük, hogy meg-

( vonjuk tőle az élvozetot és játékot — úgy nevel 
\ bennünket sokszor az isteni kegyelem is. Es ha 

Isten távol áll tőlünk, eltakarja arczát előlünk, ez 
sohasem jelenti azt, mintha kegyelmét megvonta 
volna tőlünk. Ez állapot is a kegyelem állapota, 
bár mi azt nem érezzük. Isten eltakarja előlünk 
kegyeimé*, úgy mint a napot olszokta takarni fel
hőkkel szemeink elől és igy ha sokáig felhős az 
ég, annál jobban örülünk, ha szemeinkkel láthat
juk újból fényét és érezzük melegét. A kegyelem 
nem függ a mi érzelmeinktől, hanem attól, a ki 
azt nékünk a hitben adja, „a kinél nincs változás 
vagy változásnak árnyéka.“

A methodizinus azon tévelyével, mely szerint 
a megtérés egy és ugyanazon módon létesül min
denkinél, t. i. erős bűnbánatit arcz után, szoros kap
csolatban van más tévely. A methodista nem egy
szer midőn azt kérdezi, milyen korú az ember, ez 
alatt azt érti, hogy mióta tért meg. Azt hiszik, 
hogy minden ember pontosan meghatározhatja 
megtérésének időpontját, napját, óráját Ez esetben 
is tehát ők a kivételt általános szabálylyá teszik. Az 
egyháztörtén elem értesít bennünket oly megtéré
sekről is, a melyeknél a megtért pontosan meghatá
rozhatta élete furdaló pontját és az azt kisérő külső 
körülményeket (Bál ap., Antonius, Augustinus, Pas
cal), do az ily megtérések a kivételek közé tartoznak. 
A szabály az, hogy a megtérés az emberi ólet bi
zonyos rövidebb, vagy hosszabb korszakában létesül. 
A pillanatnyi lefolyású megtérés csalódás, mert

> rendesen hosszú és csendes lelki átalakulás előzi 
; meg azt és ezt az időszakot is a megtérés folya

mához kell csatolnunk, a  megtérés nem egy be- 
végzott cselekedete az embernek, a melynél azt 
mondhatná: no most már készen vagyok ! Meg
térésével egészen sohasem készül ol az ember e 
gyarló életben. „Az ó Adáraot mi bennünk napon- 

I kénti bünbánat és töredelmesség által ol kell foj
tanunk“, a mint Luther mondja. Ez nem ellenkezik 
azzal, mintha a megtérés nem létesülhetne életünk 
bizonyos időszakában ; de ezen örvendetes esemény 
után is újból felélőd a bűn. A bűn nem a meg
szentelt akaratból származik, hanem azon akarat ma
radványokból, melyok még nem szentolődtek meg s
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melyek nem szeretetünknek, hanem utálatunknak 
tárgyai, melyek érvényesülni akarnak a hivő ke
resztyén életében is és ezen bűnök ellen állandóan 
harczolnunk kell. Nem szűnünk meg Isten gyer
mekei lenni azért, mert bűnösök és gyarlók vagyunk, 
de megszűnnénk azok lenni, ha bünneink felett 
fájdalmat nem éreznénk és nem harczolnánk azok 
ellen. Azon kálvinista tan ellen, mely szerint senki 
sem tudhatja kiválasztatott-e vagy sem s csak re 
ménységünk lehet a kegyelemben, de bizonyosságot 
csak a halál után nyerhetünk, helyesen hozzák fel 
a methodisták, hogy arról bizonyosságot nyerhetünk 
már az életben a szent lélek belső bizonyságtétele 
folytán (Rom. 8, 15), melynek részeseivé leszünk 
részint az ima (Rom. 8, 15), részint a megszente- 
sülés világában (Rom. 8, 14, Apóst. csel. 5, 3i). De 
ezt a bizonyosságot nem nyerhetjük el könnyen. 
Meg kell alaposan győződnünk arról, váljon e bi
zonyságtétel igaz-e vagy hamis, s nem-e érzéki
ségünk hangja az csupán, a mit a szent lélek 
bizonyságtételének tekintünk.

Nem fogadhatjuk el a methodisták azon állí
tását, mely szerint a hit a vallás ajtaja és a meg- 
szentesülés maga a vallás. A hit nem a vallás 
ajtaja, hanem maga a vallás, mivel a vallás 
közösséget jelent Istennel és ez a közösség a hit. 
Á hit uj élet az emberben „a jó akarat, a tiszta 
szív, uj értelem“ Luther szavai szerint. De ha a 
hit nem képezi a vallás ajtaját, mi akkor a vallás 
ajtaja? Az ajtó a keresztség ! Ez volt mindég az 
egyetemes keresztyén anyaszentegyház válasza. 
Amennyiben a hituj, alapjában szent élet Istenben, 
úgy senki sem hozhatja önmaga létre ez uj életet, 
Istentől származik az, kezdete ez uj életnek az 
Írás szava szerint a keresztség. (Ján. 3, 5, Titus 3, 5 ) 
De a methodisták, kik az Írásra, mint a hit egye
düli zsinórmértékére hivatkoznak, e ponton meg
tagadják az Írást Az Írással szemben azt állítják, 
hogy a keresztség nem az újjászületés fürdője, 
hanem csak jegye az újjászületésnek. Á tulajdon- 
képeni újjászületés szerintük a megtérés. Az a tan, 
mely szerint az újjászületés egybeesik a megtéréssel, 
téves tan. Az újjászületés kizárólag Isten kegyel
mének műve, mig a megtérésben annyira közrehat 
az emberi szabadság is, amennyiben az ember 
elhalaszthatja megtérését

Különösen téves a methodisták tana a kérész 
tyén tökéletességről, melyet ők „teljes megszente- 
lődésnek' és „tökéletes szeretetnek“ vagy szív 
tisztaságának neveznek. A tökéletesség az egész 
egyéniségre vonatkozik, a testre, lélekre egyaránt 
akként, hogy mi teljes szívből és teljes erőnkből 
szeretjük Istent. „A kegyelem tapasztalatának oly 
állapota e tökéletesség, melynek tudatára juthatunk 
már ez életben a kiengesztelésben való hit által“. 
E tannak szerzője maga a szekta alapitó Wesley, 
a ki a megszentelődésről azt mondja, hogy az a

vallás. Később módosította tanát, azt mondván, 
hogy a teljesen szent állapot sem zárja ki az emberi 
gyengeséget, és hogy ezt is elveszíthetjük. A hamis 
methodista ‘tannal szemben hangsúlyoznunk kell, 
hogy e földi életben nincs absolut tökéletesség. 
Isten igéje arra int bennünket, hogy törekedjünk 
szent életre, amely abban áll, hogy engedelmeske
dünk Istennek. Lehetetlen, hogy bárki is a kegye
lemben éljen és Isten gyermeke maradjon, ha nem 
törekszik az illető az engedelmességre a mennyei 
Atya iránt, mely engedelmességre való törekvést 
megszentelődésnek nevezünk. Nem lehet senki sem 
Isten gyermekévé, ha nem érez fájdalmat bűnei 
felett és nem törekszik őszintén arra, megvetni a 
rosszat és cselekedni a jót. A megszentelődés 
ismérve annak, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, 
de mi nem ez ismérvre alapítjuk üdvünket, hanem 
a Krisztus tettére, megváltására. Ezt kívánja tőlünk 
Üdvözítőnk is.

Bármennyire törekszünk is mi a megszentelő- 
désre, az mindég hiányos lesz és ha erre alapíta
nánk üdvünket, meg kellene halnunk a kétségbe
esésben. Tovább annál, hogy törekszünk a tökéle
tességre, ez életben senki sem juthat. János apostol, 
kinek szavaira szeretnek a methodisták a tökéle
tességről szóló tannál hivatkozni, (I Ján. 3, 9.) azt 
mondja levelének más helyén (I. János 1, 8): „Ha 
azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk; ma
gunkat megcsaljuk és igazság mi bennünk nin
csen“. A keresztyén tökéletességről szóló tannál a 
methodisták önmagukat csalják meg.

(Folytatása következik.)

A protest, reálencyklopaedia 
6. és 7. kötetének uj kiadása*)

Még egyéb ujabbkori theologusok és egy
házi férfiak közt említendők a következők élet
rajzai : a héber nyelv kutatásáról nevezetes Gese- 
nius és az ujtestamentomi szövegkritikáért érdeme
ket szerzett Griesbach, a legjobb ujtestamentomi 
szótár szerzője Grimm, az egyháztörténész Gieseler 
a melanchthoni egyház feltalálója Heppe, a szelle
mes egyháztörténész Hase, a kiváló hires stuttgarti 
prádikátor és költő Gerok, aztán Hagenbach és 
mások. A római egyház hires férfiai közül meg
említjük Görres, Hermes és Hefele életrajzát. Az 
első, Görres, egy republikánus szellemű, radikális

*) Ezen közlemény a múlt évi 12. és f. évi 1. számban 
megjelent közlemények folytatása és vége. Szerk.
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róm. katholikusnak vedlését mutatja, mig nem 
oda fejlődött, hogy a trieri állítólagos Krisztus
kabát kiállítását is irodalmilag védelmezte és nagy 
részben hozzájárult ahhoz, hogy a kölni érsek 
Droste-Viseheringnek a porosz kormánynyal való 
küzdelmében a róm k;ith. közvélemény az érsek 
javára fordult. Do azért még sem volt ultramontán 
és Mirbt, a czikk Írója, boldognak nevezi, hogy 
nem érte meg a Syllabus és a Vatikánum idejét. 
Köréje csoportosult Münchenben a (lörrespárt és 
halála után alakult meg a „Görres-társaság a tu
domány ápolására a katholikus Németországban.“ 
Az ő indítására keletkeztek 1838-ban a még ma is 
fennálló „Historisch politische Blätter.** Hermes 
egy olyan róm. kath. theologus, akinek tanát, 
melylyel ő a róm. dogmákat az ész előtt igazolni 
akarta, csak halála után Ítélte el a pápai szók kö
vetőinek minden szepitgetési kísérlete daczára. A 
harmadik róm. kath. theologus, Hefele egyike a 
legkiválóbb ujabbkori róm. theologusoknak, akik 
Möhlertől kiindulva és az ő szellemében a komoly 
tudományos kutatást a róm. egyházhoz való hű
séggel összetudták egyeztetni. Irodalmilag igen 
sokat dolgozott a híres tűbingeni rTheologischo 
Quartalschrift-*ba. Leghíresebb munkája a zsinatok 
története (Konzilien-Geschichte) ez. óriási szorga
lomról és széleskörű ismeretről tanúskodó müve. 
Az utolsó vatikáni zsinaton ő volt a csalhatatlan- 
sági dogma ellen küzdő kisebbségnek vezére. A 
kész dogmának azonban sok habozás után alá
vetette magát, amiért sokan az egyetemi (Tübingen) 
tanárból lett püspököt elitélték. Hefele azonban 
nem bánta meg ezen lépését, hanem áldozatnak 
nézte, melyet hitének s egyházának meg kellett 
hoznia. Möblerrel és Döllingerrel ugyan nem állít
ható egy sorba, de utánuk ő volt a legnagyokb 
német róm kath. egyháztörténész a 19. században. 
Sírkövén e szavak olvashatók : „Non nitres in judi
cium cum servo tuo-.

A római egyház történetéből megemlítjük az 
Assisii Ferenczről szóló és a Ferenczrend egész 
történetét felölelő czikket, melyet Zöckler irt szo
kásos alaposságával. Sabatier könyvét Ferencz éle
téről, mely az újabb időben legtöbb feltűnést kel
tett. Zöckler sok helyen tekintetbe veszi. Azután 
említendők a különböző nevű pápák (pld. Gergely, 
különösen VII. Gergely — Hadrian, Felix, Gelasius 
stb.) életéről és uralkodásáról szóló czikkek. Mirbt, 
VII. Gergely korának jó ismerője, VII. Gergely és
IV. Henrik német király összeütközéséről és a hires 
canossai útról úgy Ítél, mint a mai történeti tudo
mány szokott. Nem lát IV. Henriknek ezen tetté
ben pusztán önmegalázást, banem „mesteri sakk- 
huzást- , melylyel a pápát azon erkölcsi kényszer- 
helyzetbe hozta, hogy őt az átok alól felmentse. 
Maga Gergely is érezte — amint egyik leveléből ki
tűnik — hogy nem ő maradt Canossában a győztes.

Fontos azon czikk is, mely Guchról az u. u. 
előreformatorok egyikéről szól. Különösen Ullmann 
„Reformatoren vor der Reformation“ ez. könyvével 
alapította meg azt a mai nap is még sokfelé elter
jedt téves nézetet, mintha ezen férfiak, kiket az 
előreformatorok névvel szoktunk összefoglalni, iga
zán rofonnátori alapon állanának. Az említett czikk 
azonban Goch személyére vonatkozólag kimutatja, 
amit a mai történeti tudomány valamennyi „elő- 
reformátorról“ állít, hogy ama UUmann-féle nézet 
helytelen. Mig Goch a szentirásról szóló tanban a 
reformáczió küszöbén áll ugyan, addig megigazulási 
tanával még egészen középkori alapon áll. A meri
tum, az érdem, folyton előtérbe lép nála. Nagyon 
hangsúlyozza az egyház tekintélyét. Az a hit, me
lyet ő emleget, nem a reformátorok, hanem a római 
egyház hite. O egyike azon férfiaknak, kik azáltal, 
hogy Augustinnusra mentek vissza, korukkal 
szembeszálltak. De igazi reformátor, mint Luther, 
nem volt.

A reformácziókori történetbe vágó czikkek 
közül kiemeljük Kolde czikkét Bölcs Frigyes, szász 
választófejedelemről. Kolde „Friedrich der Weise 
und die Anlänge der Reformation" ez. müvében 
azon állítással lépett fel, hogy Bölcs Frigyes a 
reformatiót nem azért támogatta, mintha személyé- 
sen Luther hive lett volna, hanem azért, mivel 
igazságossága nem engedte, hogy Luthert bizonyí
tékok nélkül elitéljék és mivel nem akarta uj egyo- 

\ temét oly hires tanárától, mint Luther volt, meg
fosztani. Bölcs Frigyes a kegyes kath. fejedelmek 
igazi mintaképe volt, aki a zarándoklás, a szentek 
és ereklyéik tisztelete dolgában igen nagy buzgó- 
ságot mutatott. Kolde ezen czikkében is igen ügye
sen fejti ki ezen nézetét Bölcs Frigyesről. Igen 
érdekes azon czikk is, amely / / / .  Frigyes pfalzi 
választófejedelemről szól, mert kitűnik belőle, mily 
hive volt eleinte ezen fejedelem Luther tanának és 
a luth egyháznak. Kezdetben országában is a 
lutheri reformáoziót terjesztette. De később mind
inkább a ref. hitvalláshoz közeledőn (különösen a 
Hesshusius s Kiebitz közt kitört urvacsorai vita 
alkalmából), mig végre egész országát a lutheránus 
papok s tanárok elűzése után teljesen átreformálta. 
A heidelbergi egyetemre ref. tanárokat hívott, a 
templomokat ref. szellemben megtiszlitotta a képek
től, oltároktól, orgonáktól és az ifjúság oktatására 
Ursinus és Olevianus által megiratta a hires heidel
bergi kátét. így keletkezette luth. egyház romjain 
a ref. egyház a Pfalzban. És hogy a luth. egyház 
nem járt igy Németország löbbi részeiben is, (sőt 
teljesen a mi hazánkban sem), az nem a reformá
tusokon múlt. Aki meg akar győződni róla, mily 
alattomos taktikával jártak el a svájeziak közül 
már Zwingli és társai Luther ellen, az olvassa el 
Walther igen higgadt ozikkét (Reformirte Taktik 
im Sakramentsstreit der Reformationszeit) a Neue
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kirchl. Zeitschrift VII. (1896.) évfolyamának 10. s j 
11. füzetében; aki meg tudni akarja, hogy mennyi j 
csellel és mily kétes álutakon igyekeztek, maga j 
Calvin is, meg különösen a kryptokalvinisták luth. J 
egyházakban a kalvinismus útját egyengetni, hogy 
azután a teljes kalvinismus bevonulhasson oda, az j 
olvassa el Schmid könyvét: „Der Kampf der luth. 
Kirche um Luthers Lehre von Abendmahl im 
Reformationszeitalter“ és csodálkozni, meg istennek 
hálát fog adni, hogy annyi emberi ellenségeskedés 
s cselszövés daczára még létezik luth. egyház. Ezen 
küzdelmek, a luth. egyháznak létéért való küzdel- \ 
meinek idejébe vezet minket azon czikk is, mely ; 
Hardenbergről szól. Hardenberg is igazi mintaképe 
azon kétértelmű férfiaknak, kik Luthertől eltérőleg 
tanítottak az úrvacsorában, de azt nyíltan bevallani * 
nem merték s nem akarták s igy olyan zavart 
idéztek elő, melynek eredménye az urvacsorai kü- ' 
lönböző viták voltak, melyeknek nyomában sok- ] 
szór, mint Hardenbeig székhelyén Brémában is, a ) 
kalvinismus térfoglalása járt luth. egyházakban.

A biblia egyes könyveire vagy személyeire 
vonatkozó czikkekbőlfelemlítjük a Habakuk,Gideon- 
ról szólókat, az újszövetségiek közül Zahn jeles ' 
czikkét a héber levélről; azután a Félix és Fes- í 
tusról szóló jeles czikket, mely végeredményében \ 
azt konstatálja, hogy az apostolok cselekedeteinek - 
könyve „auf durchaus originaler Kenntnis und j 
tiefeindringender Beobachtung der Begebenheiten, 
Verhältnisse und Persönlichkeiten ruht.“ Ugyanígy 
konstatálja egy másik theologus (Dalman), hogy 
a biblián kívüli források képe Gamaliel jelleméről ; 
teljes összhangban áll avval, amit az Apcs. könyve 
róla ir. Amit Cremer az ujtestamentom ezen kife
jezése „test“ (sarx) jelentéséről a kérdéses helyek 
beható s lelkiismeretes exegesise alapján ir. az 
lényegesen eltér azon nézettől, amelyet Holsten ' 
nyomán több liberális theologus és azok nyomán 
hazai „tekintélyek“ is vallanak, hógy t. i. Pál 
apostol evvel a kifejezéssel az embernek anyagi, 
érzéki véges részét jelölné, mely a bűn elve volna. 
Heinrici czikke az Ur hasonlatairól (Gleichnisse) is 
sok tekintetben érdekes. A hasonlatok hitelességére 
vonatkozórag hosszabb elmélkedés után arra az 
eredményre jut, hogy azok ezélzatos elferdítése, 
költése ki nem mutatható. A hasonlatok magya
rázata Heinrici szerint szükséges. Ezt Jülicher, 
azon követelményével szemben, hogy nem szabad 
a hasonlatokban semmit sem allegorizálni, hang
súlyozza. Deissmann a hellenistikus görög nyelvről 
irt czikkében is azt vitatja, hogy az uj szövetség 
görög nyelve nem valami különös görög nyelv, 
hanem a közlekedési nyelv, mig Heinrici ennek a 
„hermenentikáról“ irt czikkében mintegy 100 lappal ; 
később ellentmond.

Ezen két kötetben már elég sok czikk van, | 
mely dogmatikai vagy ethikai tárgyú. A sok közül \

csak azokra mutatunk rá, melyek istenről, a hitről 
és az imádságról szólnak. Az isten fogalmáról, tu
lajdonságairól stb. s az itt felmer lő problémákról, 
Köstlin, hallei tanár irt. Az uniált egyetem tanára 
is rámutat arra, hogy bizony még az istentanban 
is vannak lényeges különbségek a luth. és a ref- 
egyház tanítása közt. Feltűnő, hogy sok jelenték
telenebb dogmatikus nézetét sokkal lelkiismerete
sebben veszi figyelembe, mint a sokkal jelentéke
nyebb Frankét s ennek remek, istentanával oly 
szerves összefüggésben álló tanát az isteni tulaj
donságokról meg sem említi. Kirn czikke a hitről 
elég kimerítően veszi figyelembe az uj abb időben 
itt felmerült vitás kérdéseket. És itt általában véve 
a konservativ nézet mellett foglal állást a modern 
újításokkal szemben, de úgy, hogy az azokban rejlő 
igazságot is elismerni igyekszik. A hit isten müve, 
Krisztus, mint hitünk alapja, és Krisztus, mint hi
tünk tárgya közt, különbséget nem lehet tenni. A 
bünbánat megelőzi a hitet. (Herrmann ellen) Igen 
meglepő az, hogy Herrmann az imádságról szóló 

czikkében kijelenti, hogy az imádság szükségsze- 
rüleg kérő imádság s evvel lelép mestere, Ritschl 
útjáról, ki csak hálaadó imádságról akart hallani. 
Ezen — hogy úgy mondjuk — jobbrafordulásával 
függ bizonyára össze az is, hogy hires könyvét 
(Verkehr des Christen mit Gott) kiegészíti annak 
beismerésével, hogy az imádkozó imádságának éltető 
ereje az a bizalom, azon hit, hogy Isten kérésünk 
által arra indíttatja magát, hogy a világ folyásá
ban uj jövőt kezdjen. Felveti a kérdést, vájjon is 
ten ami imádságaink folytán enged-e olyasmit meg
történni, ami különben nem történt volna. És erre 
azt feleli, hogy az, aki kéréseink meghallgatásá
nak lehetőségét tagadja — „ist eben damit im 
Innersten von Gott geschiden.“ Annak istene többé 
nem a személyes szellem, aki neki felel. Ha lehe
tetlennek tartjuk, hogy isten kéréseinket meghall
gatja, kénytelenek vagyunk a vallást illúziónak tar
tani. így szól most a liberális irányú Ritschlt kö
vető Herrmann. Mily változás és mondjuk — ha
ladás ez már Ritschl óta, aki azért, mivel az imád
ság meghallgatását nem akarta állítani, a kérő 
imádságot egészen elvetette és csak a hálaadó imád
ságot ismerte el.

Még figyelmeztetünk egy pár czikkre. Hering 
hallei tanár az istentisztelet fogalmának meghatá
rozásánál helyesen hangsúlyozza, — a ref. isten- 
tisztelet művészet ellenes szellemével szemben — 
hogy a művészetnek az istentiszteletben való. fél
használása ellen nem lehet a szent írásra hivat
kozni. Minden, ami az igazság kifejezésére alkal
mas, felhasználható. A boldogult Hinschius az 
eretnekesitós római fogalmát távoltartja az ev. egy
háztól. Szerinte a téves tanítás az ev. egyházban, 
mint tévedés, elvetendő ugyan, de meg nem bün
tethető, hanem lelkipásztori oktatás által legyőzendő.
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De evvel nem ellenkezik, hogy lelkészt, aki téves 
tanokat terjeszt, fegyelmi úton hivutalától meg
fosszanak. Sőt laikusoknak az egyházból való ki
zárása az egyház ellen tanúsított konok ellensé
geskedés esetén sem volna indokolatlan. Azon 
visszaéléssel szemben, melyet különösen minálunk 
is űznek az egyetemes papság elvével, midőn abból 
akarják nálunk a laikus elem bofolyását az egy- 
házkorraányzásru, de még annak kyriarohikus túl
súlyát is az ikerelnökséggol együtt levezetni, rá
mutatunk Sehling egyházjogász competens Ítéletére, 
aki ezen levezetés ellen, ha mindjárt csak félig 
is, felszólal, mig Sohm és Rieker szerinte önnek 
jogosultságát kereken tagadják, rámutatván arra, 
hogy az egyetemes papság vallásos (és nem egy
házjogi) elv, mely csak azt jelenti, hogy Isten és 
az ember közt nincs szükség papi közbenjáróra, de 
mást nem.

Lindner lipcsei egyetemi tanár egészon élté - 
rőleg a modern evolutionistikus vallástudományi 
módszertől, a keresztyén vallás álláspontjáról irta 
meg czikkét a pogány vallásokról. Ilyen álláspont
ról — és nem a naturalistikus u. n. összehasonlító 
vallástörténet álláspontjáról, molya keresztyén val
lást a többiekkel egy színvonalra állítja és igy 
annak különös kijelentésből való származását elveti, 
kellene a mi theol. intézeteinken is ezt a tudományt 
tanítani, ha már egyszer tanítják. TanulságosCaspari 
ezikke a bibliai történet tanításáról. Caspari úgy 
a régi, mint a modern szélsőség ellen nyilatkozik, 
amaz szerint a bibliai történet oktatásának csak 
az a czólja, hogy a káté tanításának szolgáljon, 
e szerint a káté a bibi. történetnek valami függeléke. 
Caspari helyesen mondja, hogy a bibliai tört. az üdv
történet ismerőét akarja a gyermekekkel közölni, 
de egyszersmind a káté tanítására is czéloz, a káté 
rendszeres tanításához szolgáltai ja az alapot és a 
példákat. Es igy a káténak megmarad a maga 
külön helye, mint eddig is (a modernekkel szem 
ben) a bibliai történet oktatása mellett.

A jelenkornak egy érdekes tüneménye kétség 
kívül az u. n. üdvhadsereg. Róla a sektás mozgal
maknak és igy az üdvhadseregnek is egyik legjobb 
ismerője, Kolde erlangeni tanár irt egy czikket. 
Kolde tollából bírjuk az üdvhadseregnek legjobb 
monográfiáját: „Die Heilsarmee. 2. Aull.“ czim alatt. 
Ö irta meg egyszersmind a Jézus szivének kultu- 
sáról szóló czikket is és evvel bevezett bennünket 
a modern katolicizmus materialistikus irányú ke
gyességének vagy jobban mondva babonájának egy 
igen jellemző jelenségének ismeretébe. A róni. katho 
licismusnak egy másik, szintén materialistikus irá
nyú kegyességét jellemző vonása — az űrnapjának 
ünneplése. Ezt ők az urvasorai átlényegülés taná
nak dicsőítésére ünnepelik. Magának az ünnepnek 
megvan a maga története, mig nem végre különö
sen a rcformáczió után a reformátorok ellenkezései

miatt is oda fejlődött, hogy a róm. egyház legna
gyobb ünnepe lett, melylyol egész hatalmát és fé
nyét akarja a vi ág és különösen az „eretnekek“ 
előtt demonstrálni. És ezt azért teszi, ut. eius (t. i. 
a róm. egyház) adversaii in c «nspectu tanti splen
doris et in tanta universae ecclesiae laetitia positi 
vel debilitati et fracti tabescant. Tehát az űrnap
jának ünnepe tulajdonkép demostratió a protestán
sok ellen, melynek czólja őket esetleg visszatéríteni. 
Es mégis — sok protestáns ember az urnapi proczes- 
sión való részvétel által vagy az által, hogy leány 
gyermekét fehérruhába öltözve elküldi a körmenetre, 
a maga részéről is hozzájárul az urnapi ünneplés 
fényének emelésére és igy azon czél elérésére is, 
mely az ő megtérítésére irányul. Ily cselekedetre 
hitükhöz hü apáink nem voltak képesek. Példa rá 
brandenburgi Gy örgy (és a többi protestáns ren
dek) mugaviselete az 1530-iki augsburgi birodalmi 
gyűlésen, melyről már fennebb szóltunk.

A róm. katholicizinus elleni védekezésre, ne
vezetesen a róm. katholikus többség közt élő pro
testánsok védelmére a róm. egyházba való beolva
dás veszélyével szemben alakult a Gustav Adolf- 
egylet Úgy Gustav Adolfról, mint a róla nevezett 
egyletről van egy-egy czikk az 5. kötetben. Még 
nincs oly régen, 1<S94. decz. 9 én ünnepelte az 
egész protestantisuius a hős svéd király születésé
nek 300 éves jubileumát. Akkor az ultramontán 
sajtó, mint annak idején, mikor Luther születésé
nek 40). évfordulóját megültűk, reformátorunk em
lékét öngyilkossága hazug hírének terjesztésével 
beszennyezte, úgy a svéd királynak megjelenését 
a harctéren is avval gyanúsította hogy az pusztán 
önző becsvágya és svéd nemzeti politikája kielégí
tésére t rtóot. Lenz, a czikk Írója sem tagadja, 
hogy tett vágy és hatalmi törekvés is vezették a 
svéd királyt, de lépten-nyomon mutat rá arra is, 
hogy őt harczaiban tényleg és inkább a fenyegetett 

i vallásszabadság megmentése is lelkesítette. De 
Gustav Adolf azon megítélése ellen is tiltakozik 
Lenz, mely őt avval vádolja, hogy a vallásszabad
ság megmentésével darabokra lépte Németország 
nemzeti egységét. „Aber der Gedanke, dass die 
nationale Einheit an sich ein Gut sei, vor dem 
die kirchlichen und alle geistigen Gegensätze 
zurück treten müssten, war jener Zeit fremd, und 
es geht nicht an, ihn (t. i. ázt a fenti gondolatot), 
der selbst heute nur die Oberfläche unseres Le
bens beherrscht und über kurz oder lang in seiner 
ephemeren fíedeutung erkannt werden wird, als 
Maasstab für die Beurthoilung damaliger Politik 
zu gebrauchen.“

A Gusztáv Adolfról nevezett egylot közöttünk 
eléggé ismeretes. Adományaival, melyek fenállása 
óta 33 millió 94.0)9.74 márkát tesznek ki, hazánk
nak sok szegény gyülekezetét és iskoláját is támo
gatta. Hazánkban is keletkezett a Gustav Adolf



egylet mintájára a gyámintézet. Csakhogy mi elke
rültük a Gustav Adolf egylet legnagyobb hibáját 
t. i. a hitvallási alap elhanyagolását. Ami gyám
intézetünk azért nem annyira evvel, mint inkább 
a Gotteskasten nevű németországi gyámegyletek
kel helyezkedett egy alapra, amiért is inkább azok
kal, mint a Gustav Adolf egyesülettel kellene neki 
fegyverbarátságot kötnie. Akárhogyan is tiltako
zott legyen az utolsó nagygyűlésen a Gustav Adolf 
egylet titkára, hogy ők nem közönyösek a hitval
lás és a gyülekezetek belső hitbeli élete iránt, 
azért mégis nem foglal el határozott állást a re- 
formátori egyházak valamelyike mellett. A czikk 
Írója maga mondja, hogy az egylet mindazokat 
felkarolja, kik a reformáczió (melyik, a svájczi vagy 
szászországi ?) alapján állanak és igy a liberális 
protestánsokat is, akik csak a Róma elleni protes
tánsban, a negatióban, de nem a positiv hitben I 
értenek egyet a reformátorokkal. És azért is gyá < 
molit a Gusztáv Adolf egylet mindenféle protestán- < 
sokat, kik a r. kath. többség közepette laknak; de \ 
pld. lutheránusokat, kiket reformátusok elnyeléssel i 
fenyegetnek (sokszor fordul e lő!) vagy az unió | 
akarna aklába terelni (szintén igen gyakori eset j  
ott, ahol lutheránusok uniált országos egyház- j 
zal biró államokban, például: Poroszországban, 
Badenben stb. letelepednek) elvi álláspontjánál 
fogva nem segélyezhet. Ezen hézag pótlására, 
de meg arra is van hivatva a Gotteskasten, 
hogy azoknak, kik Gál. 6, 10-et tartva szem előtt 
a Gustav iidolf- egylet révén nem tehetnek ele
get annak, hogy hittestvéreiket segélyezzék, mi
vel ők ezen egylet támogatása által, mely más, 
mint luth. egyházakat is segélyez, nem járulhatnak 
hozzá ahhoz, hogy filléreikkel más, tévúton ha
ladó egyházaknak terjedését és megerősítését elő
mozdítsák, saját hittestvéreik támogatására alkal
mat adjon, a  hitvallások iránti közönyösséggel 
szemben a luth. Gotteskasten a luth. egyház alap
jára állanak. Azért csak lutheránusokat támogat
nak, még pedig úgy római katholikusok, mint 
más, evangélikusoknak nevezett felekezetek, ne
vezetesen az uniáltak között. A mi hazánkban 
is sok szegény gyülekezetét, de sok theologust is 
támogattak, kik Erlangenben, Rostockban vagy 
Lipcsében egyházukhoz hű, tudós theol. tanárokat 
akartak hallgatni. Évi jövedelme 70—80,000 márka.
De mig a mi gyámintézetünk elvileg a Gottes- 
kastennel áll egy alapon, amennyiben mi is csak < 
hazai eoang. gyülekezeteket segélyezünk és csak 
a Gustáv Adolf-egyletnek a vele való összekötte
tésnél fogva est ley adott pénzzel leszünk hűtlenek 
ezen elvünkhöz, (ami annak jele, hogy nem tuda
tos nálunk ezen elv követése) addig úgy a Gustav 
Adolf-egylet, mint a Gotteskasten álláspontjától elté- 
rőleg sokkal önzőbbek vagyunk, midőn adományain- \ 
katkevés kivétellel csak hazai gyülekezeteknek adjuk

} Evvel megtagadjuk azt a jó luth. álláspontot, mely 
j az országok és országos egyházak válaszfalai da- 
( czára is a közös luth. hit alapján álló testvérek 
I egységét hiszi és vallja. Lutheránus oekumcnicitás 

az, amit nekünk azoktól tanulni kell és a Gottes- 
\ kastentól még azt, hogy nekünk minden egyházi 
\ munkát, még a kül- és a belmissiót, meg a diaspora- 
i gondozást is, luth. egyházunk alapján, tehát fele

kezeti szellemben kell végeznünk.

j Lie. Dr. Daxer György.

IRODALOM
— Dr. Albert Hauck : Kirchengeschichte Deutsch

lands III. Th eil: Die Kirche Deutschlands unter den 
sächsichen und fränkischen Kaisern. Leipzig J. C. 
Heinrichs’sche Buchhandlung 1896. (VTTT. es 1042 ol
dal) Ara fűzve 21 korona, kötve 23 korona 40 fillér.

Olvasóinknak már bemutattuk Hauck hires egy
háztörténetének első két részét, mely már második 
kiadásban is megjelent. Moet még ismertetni akarjuk a 
harmadik részt, mely eddig még megjelent — mig a 
folytatás megjelenését minden érdeklődő feszült figye
lemmel várja. Szerzője müvéért eddig is már sok 
kitüntetésben részesült, amelyeket mi is már említet
tünk olvasóink előtt. Ezen 3. rész is ép oly elisme
résben részült a kritika részéről, mint az előbbiek. 
Sőt Mirbt, a marburgi egyetem egyháztörténésze, 
aki ezen 3. részben tárgyalt történeti anyagnak kü
lönösen VII. Gergely pápa korának egyik legkiválóbb 
ismerője, ezen 3. kötetet még magasabbra becsüli 
(höher stellen) mint az előzőket. Megemlitjük azt is, 

j hogy ezen kötet „'Die Kirche Deutschlands unter 
den sächsichen und tränhischen Kaisernu, czim 
alatt hü/ön is megvehető, ami — tekintve azt, hogy 

\ az egyháztörténet egy igen érdekes részét tárgyalja 
> és sok kiváló egyéniség rajzát adja (pld. II., III. 

IV. Henrik császárok, IX. Leo, VII. Gergely pápa) 
— igen ajánlható.

A kötet első könyve, mely az egész mü hato
dik könyve, a német egyház honsolidáczióját, 
vagyis a 191—1002-ig terjedő időszakot tárgyalja. Itt 
mindjárt az első fejezet igen érdekes fejtegetéseket 
tartalmaz a német püspöhöh oilági fejedelmi ha
talmának kifejlődőséről, a mely tárgyról Hauck 
1891-ben részletesebb fejtegetéseket tartalmazó pro • 
grammértekezést adott ki : „Die Entstehung der bi
schöflichen Fürstenmacht“ czim alatt. A karolingiak 
gyenge uralkodása alatt alakultak a határok védel
mére a különböző törzsek herczegségei. A Chlod- 
vig óta folytatott centralizáció helyére lépett a de- 
czentralizdczió. így alakult a szász és bajor, a sváb
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és két frank herczegség. I. Konrad király egész éle
tét emésztette ezen uj hatalom elleni küzdelemben. 
0  a régi frank királyok módjára akart király lenni. 
De küzdelme hiábavaló volt. Mint a királyi hatalom, 
úgy állott a püspöki kar is ezen újonnan alakuló 
kerczegi hatalom ellen síkra. n. püspökök a király 
mellé sorakoztak. De Konrád utóda, a szász Henrik, 
akit a haldokló Konrád maga ajánlott utódjául, nem 
folytatta a harczot a kerczegi hatalom ellen, hanem 
múltjához híven úgy cselekedett, mint király is, 
amint azt még akkor, mikor herczeg volt, helyesnek 
találta. Elismerte a herczegek jogait. Ezen lépés által 
kelyreállott ugyan a béke, de a püspökök és az egy
ház ezen politika mellett teljesen függésbe jöttek 
volna a herczegektöl. Ezt Nagy Otto, Henrik Ha, meg
akadályozta. Igen érdekes és szép Henrik és Otto 
összehasonlító jellemzése, melyet a 21 sk. lapokon 
találunk. Otto, mint Konrad a régi királyi hatalom 
és még ezen felül a császári korona után is töreke
dett. O megint átalakította a herczegséget hivatallá, 
melyet a király osztogat. A püspökök választásánál 
döntő befolyást követelt magának és az ő akarata 
ellenére senki sem lett püspökké. lg)- terelte Otto a 
a fejlődést olyan útra, melyen a püspökök királyi 
hivatalnokokból fejedelmekké lettek. Miután a ki
rályi hivatalnokok helyébe engedetlen herczegek lép
tek, a király nem uralkodhatott volna, ha nem gyűjt
hetett volna maga köré püspököket, kiknek hűségére 
számíthat. A püspökök egyenranguakká lettek a her- 
czegekkel. Evvel lerakta Otto a püspökök fejedelmi 
hatalmának alapjait. De Otto terveinek voltak ellen
felei is a püspöki karban, kik ellenmondást láttak 
abban, hogy a püspökök egyházi kötelességeik hát
térbe szorításával politikai kötelességeket teljesítse
nek. (Frigyes mainzi érsek, salzburgi Herold stb.) 
Otto nem tűrt ellenkezést ; követelte, hogy a püspö
kök ne csak püspökök, hanem egyszersmind neki hu 
fejedelmek is legyenek, kik a püspökség vagyonával 
neki szolgálni tartoznak. Otto alatt jött szokásba a 
püspökök investiturája a püspöki bot átadásával. Mi
után igy a püspök a királytól függővé lett, nem volt 
semmi akadály, hogy a király az egyház vagyonát 
szaporítsa. S Otto ezt a királyi hatalom erősítésére 
nagy mértékben meg is tette. Így nyertek a püspö
kök világi fejedelmi hatalmat. Nagy Otto politikai 
gondolata egyelőre bevált. A püspökök a királyi ha
talom legbiztosabb támaszai lettek. De megvolt ezen 
politikának a maga Achillessarka is. A püspökök t. i. 
a római pápának is engedelmességgel tartoztak. Es 
amin ezen pápai hatalom öntudatra ébredt, a legna
gyobb rázkódtatások el nem maradhattak. Tudjuk, 
hogy VII. Gergely és IV. Henrik versengésében azok 
be is következtek.

A könyvnek — képzelhetjük — egyik legérde
kesebb része épen ezen versengésnek rajzolása Hauck 
ezt megteszi a jelen kötet 2. (az egész mü 7.) köny
vében, melynek czirae: „a királyság túlsúlya az egy

házban és annak megtörése ftóma által*. Első fe 
jezete a királyi hatalom növekedő befolyását tár- 
gyalja II. Henrik alatt. A 3. fejezet a császárság és 
a pápaság viszonyát tárgyalja Henrik, lí. Konrád, 
III. Henrik császárok és Vili. Benedek, II. Kelemen, 
II. Damasus, IX. Leo s II. Viktor pápák alatt. Az 
5. fejezet tárgya a pápaság felszabadulása a királyi 
hatalom alól. Itt különösen IX. István, II. Miklós 
s II. Sándor pápákról és IV. Henrik uralkodásáról 
van szó. Magát a nagy jelentőségű világtörténeti 
küzdelmet a 6. fejezet ecseteli „Fünfzig Jahre Streit“ 
czim alatt, a mely idő alatt azonban a küzdelem be
fejezését is elérte az u. n. wormsi konkordátumban. 
Maga a küzdelem VII. Gergely és IV. Henrik közt 
eléggé ismeretes. Azért annak ismertetésébe nem bo
csátkozunk. Minket közelebbről érdekel a canossai 
esemeny, IV. Henrik bűnbánati vezeklése. Hauck 
remekül elemzi ezen esemény mozzanatait és szereplői 
elhatározásainak lélektani indokait. Különösen érde
kes, hogyan mutatja ki Henrik sakkhuzásait Ger- 
gelylyel szemben akkor, mikor már mindene elvesz
tettnek látszott. Előbb felajánlotta neki, hogy Kó
mában szolgáltat neki elégtételt, a  pápa azonban 
vonakodott vele Kómában tárgyalni és Németországba 
akart jönni. „Henrikre nézve ezen elutasítás egy 
újabb vereség volt. De használt neki. mert világossá 
tette helyzetét. Látta, hogy Gergely németországi feje
delmi ellenfeleivel szorosabb összeköttetésben állott, 
mint gondolta és hogy’ elhatározott dolog,hogy leteszik. 
Csak egy eszköze volt, hogy ezen végeredményt elkerülje: 
ha neki sikerül a pápa és a fejedelmek szövetségét 
felbontani. A fejedelmekkel való kiengesztelés ki volt 
zárva. De nem volt a pápa oly ellenfél, melyet meg 
lehet nyerni ? A szükség ezen pillanatában Henrik 
azon egyedüli gondolathoz folyamodott, amely neki 
kivezető utat mutatott: appelált — hogy úgy mond
jam — a pápától, ki a német lázadók szövetségese 
volt, azon pápához, ki a keresztyénség legtöbb papja. 
Egy római vezeklő úttal arra kell kényszeríteni a 
pápát, hogy neki az absolutiót megadja. A királytól 
megtagadta azt, megtagadhatta azt a vezeklőtől is *? 
De ha megadja, szövetsége a fejedelmekkel felbom
lik.“ Henrik soká várta a pápa absolutióját Hauck 
azt mondja róla, hogy akkor, mikor ezt várta, legelő
ször terv szerint cselekedett, mely ha sikerül, biztos 
eredmény re vezet. Sem olaszországi barátainak intelmei, 
sem a pápa halogatása nem tudták eltántorítani. „Vor 
Canossa erwies er sich als Mann. Es mochte etwas 
wie Freudigkeit durch seine Seele ziehen, während er 
auf Gregors Entschei hmg harrte ; denn wenn er auch 
nicht zu siegen vermochte, so vermochte er doch den 
Gegnern in dem Moment den Sieg zu entwinden, in 
dem sie glaubten, ihn ergriffen zu haben.“ A canossai 
tragédia nem a vár előtt, hanem a várban játszódott 
le. Gergely kötelezte magát, hogy a német fejedel
mekkel közösen fog cselekedni és saját érdeke azt 
kívánta, hogy ezen kötelezettségének eleget tegyen.
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Hogy most Henrik mint vezeklő jelent meg előtte, 
összeütközésbe hozta politikai meggyőződését papi 
kötelességével.“ Gergelynek választani kellett. Az a 
tény, hogy az a férfi, ki gyorsan és elszántan szokott 
cselekedni, 3 napig halogatta elhatározását, azt mu
tatja, hogy nagy harczot vivott önmagával. „So 
gewaltig Gregor war, so hat man doch oft Ursache? 
zu urtheilen, dass er der sittlichen Grösse entbehrt ; 
in diesem Augenblick bat er gross gehandelt, denn 
er that, was recht war, obgleich er dadurch seinen 
Absichten schadete.“ így Ítélve a dolgokat — és ez 
nézetünk szerint helyes Ítélet — érthető, hogy Hauck 
azt mondja: „Der 1 ag oon Canossa war kein Sieg 
Gregors“.

VII. Gergely és egyházi törekvéseink megérté
sére szükséges a szerzetesi rendek reformtörekvései
nek, nevezetesen a clunyi reformok ismerete, melyeket 
ezen könyv 2. és az első köny 6. fejezete tárgyal. 
A 2. könyv utolsó, azaz 7. fejezete ismerteti a szel
lemi élet haladását a művészetek, irodalom, tudomány 
iskolázás stb. terén, mig a 4. fejezet folytatja a 
wendek közti missió és a skandináv egyháznak Német
országtól való elválásának történetét. Ezen wend 
missió kezdeteit még ezen kötet első könyvének 21 
fejezete ecseteli, mig a német egyháznak cseh és 
lengyel missiói tevékenységét a 3. fejezet rajzolja. 
Ezen fejezetben történik említés a magyarok hon
foglaláskori és kalandozáskori szerepléséről is. (a 272 
sk. oldalon pedig Szt.-Istvánról és egyházpolitikájáról 
van szó.) Az első könyv 4 fejezete tárgyalja I., II. s 
III. Ottó uralkodását, 5. fejezete pedig ezen kor 
irodalmát és művészetét.

Mindezek mutatják a könyv gazdag tartalmát. 
Mi csak ismételhetjük legmelegebb ajánlásunkat : 
tolle lege !

—x . —

— Ifj. Draskóczy Lajos: .alkalmi beszéd a 
magyar keresztyén egyház 900 éves fennállásának 
emlékünnepén a XIX. század utolsó évfordulóján. 
Eperjes. Kósch Árpád könyvnyomtató intézetéből. 
1901. 12. 1.

Költői szép nyelvezetű e beszéd, szónoki lendü
let vonul át az egészen. Költői idézetekkel tele van, 
már a szentirási idezetek ritkábbak. Alap igéül szol
gál a 77. Zsolt. 6, 13, 14. verse. Az első részben vissza 
tekint az elmúlt 9 századra hazánk történetében, ki
emelve igen helyesen két fő mozzanatot : a keresz
tyén egyház megalapítását és a reformátiot, a máso
dik részben pedig a letűnt századot és letűnt évet- 
A törvényhozásból kiemeli az 1867/8, 1878/9, 1891/3, 
1894. évek alkotásait. Az utolsót ugyan kár volt 
kiemelni, mert hiszen ott van a gyermekek vallásá

éról szóló törvény az ultramontanizmus sikerült poli
tikai sakkhuzása, melynél mi is teljesítettük a poli
tikai eszköz szerepét.

E beszédben is többször halljuk emlegetni a

magyarok Istenét. Kár már egyszer nem vetni véget 
e pogány szokásnak templomainkban. Költők hasz - 
nálhatnak ily kitételt, — de keresztyén lelkész ne 
emlegessen nemzeti isteneket, mert azok, hála Krisz
tus győzelmének, már rég letűntek a pogány barbár 
világfelfogással egyetemben !

— Békés-Csabai énekeskönyv ágostai hitv. 
evangyelmi hívek számára. Hetedik tót-német felirásu 
kiadás. Budapest, Kókai Lajos könyvkersskedése. 
1901. 315 lap. Ára 2 korona.

Csinos kiállításban immár hetedszer jelenik meg 
a békés-csabai énekeskönyv. Ezen énekeskönyvet leg
inkább vegyes nyelvű gyülekezeteinkben használják. 
Lelki szegénységünket mi sem jellemzi jobban, mint 
az, hogy ez énekeskönyv uj és uj kiadásban jelenik 
meg, és hogy még uj énekeskönyvül is bevezetik. A 
régi német és tót klassikus énekek czim szerint meg
vannak ; de a melódián kívül nem maradt meg semmi 

; sem— aklasszikus hittartalom helyett sok helyen majd
nem paródiáját leljük az eredetinek. Van több oly ének, 

; a mely hitelveinkkel ellenkezik és szinte a kegyelem 
tana helyett a cselekedetekre helyez fösúlyt. Nem 
Csengey-féle bús népdalokra, hanem jó magyar éne- 

í keskönyvre van szükségünk, égető szükségünk —
, s nekünk nem a „zamatos dallam“ a fő, hanem az 
, evangélikus, positiv, benső hittartalom.

Kívánjuk, hogy a b.-csabai énekeskönyv, mely- 
; nek szerzőjét a legnemesebb intentio vezette egykor 

— minél hamarabb tűnjön el a láthatárról, uj ki- 
< adást többé ne érjen.

— Gyászdalok négyszólamú férfikarra. Dalár-
' dák, főiskolai és főkép tanitókápezdei énekkarok 
\ számára. Szerkesztette Veres Gábor képezdei tanár 
; Ára 1 kor. 36 gyászéneket tartalmaz e füzet 7 hazai

I
 szerzőtől. 1 Bethoventöl. A karok hangszerelése sza

batos, a dallamok hangulatosak, gyász, szomorúsá
got kifejezők. A karok szövege nagyon általános, ez 
hibája a karoknak. Egyetlen egyben fordulhatunk az 
Istenhez, mint az árvák atyjához és oltalinazónkhoz, 
a többinek a szövege nem keresztyénles, hanem vi- 

 ̂ lágias. Ezeket ugyan ellehet énekelni minden fővá- 
; rosi zsidó temetésen. Legjobbak Bordeaux G.-től 
, 3-ik, Borsay S.-től 10, 11, 12-ik, Veres G.-töl 15,
; 19, 23-ik, Vocelkától a 33-ik. Kapható e füzet Kókai 
I Lajosnál.

— Dr. W. Walther. Gottes Liebe. Predigten 
in Betrachtungen für die festliche Hälftes des Kir- 

I chenjahres. Leipzig. A Deicherts Verlagsbuchhandlung, 
j 1901. 132 lap. Ara 2 márka 50 fii.

ü  rostocki egyetem jeles tanára e kötetben 
adja ki prédikáczióit. Nem professor-izüek e prédi- 

< kácziók — de azért gondolatmenetük mégis sokszor 
§ nehézkes. ^  régi formával szakit. Egy-egy hosszabb
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beszéd több külön részre van osztva, úgy hogy kü
lön is olvasható azok által, kik elmélkedni és az ol
vasottban elmélyedni szeretnek. Mi inkább elmél
kedéseknek neveznénk e beszédeket, melyek mint 
olyanok az ujabbkori aazketikus termékek között ki
váló helyet foglalnak el. Ajánljuk olvasásukat és ta
nulmányozásukat lelkészeinknek és műveltjeinknek. 
Egy szemelvényt közöltünk e beszédekből lapunk 
múlt számában.

Sz.

, B E L M I S S I Ó
— A hires bielefelili belmissiói intézetek veze

tője, Bodelschwingh Frigyes lelkész, a múlt hó fi én 
ünnepelte 70-ik születése napját. 1831. márczius 
6-án született, mint az akkori porosz miniszternek 
Bodelschwingh Frigyesnek fia. Előbb bányász, majd 
későbben gazdász akart lenni. *23 éves korában 
theologiai pályára lépett. 1858-ban a párisi német 
ev. gyülekezetnek lelkészévé lön. (Még Franczia- 
országban nem találták ki az evangélikus egyház 
törvényhozó testületében azt a furcsaságot, mely 
szerint a gyülekezeteket nem szabad nyelvek szerint 
elnevezni, bár ott is tényleg egy és ugyanazon 
városban több különféle nyelvű gyülekezetek létez
nek). 1864-ben delwitzi lelkésszé lett, mig 1872- 
ben meghivták őt Bielofeldbo, hogy ott az újonnan 
alapított epileptikusok gondozásával foglalkozó 
szeretetház igazgatója legyen. Az Ő vezetése alatt 
ez intézet óriási intézménynyó fejlődött, s ma már 
úgyszólván külön kis várost képez és 17C0 epilep
tikus számára ad inenhelyek A fő intézet mellett 
van diakonissa intézet (62* > nővérrel) és diakónuso
kat képző intézet (330 diakónussal). O alapította 
az első munkáskoloniát a kóborló és munkát nem 
találó munkások számára. Érdemei elismeréséül a 
hallei theologiai fakultás 1884-ben theologiai dokto
rátussal tisztelte meg őt. Intézeteit a német császár 
is meglátogatta.

Bodelschwingh nem keresi a hatalmasok kegyét, 
Nem régen is meleghangú felhívást bocsátott ki 
az elhagyatott és szükséget szenvedő búr családok 
érdekében.

— A kőszegi evang. diakonissza egylet értesí
tője beszámol ez egylet működéséről az ÍÍM). évben. 
A visszapillantásban azt mondja az egylet elnöke, 
Prőhle II. lelkész: „Egyletünk megerősödött és

j virágzásnak indult, a diakonissza intézmény nép
szerűvé lett, úgy hogy a gyülekezet most már a 
magáénak tekinti a diakonisszát, s szívesen veszi 

! igénybe szolgálatát s szeretettel érdeklődik műkö
désű, öröme és szenvedése iránt. Ha voltak, akik 
kezdetben idegenszerünek találták e nálunk teljesen 
uj intézményt s nem tudták elgondolni, mikép vál- 

) hátik ez a gyülekezet javára: most szívesen elis- 
í merik, hogy csakugyan az evangéliumon alapszik

Iez az intézmény s áldást hoz a gyülekezetre.“ a  
kőszegi diakonissza egylet eddig csak egy diako
nisszát alkalmazott, ki első sorban a gyülekezet 
szegény sorsú betegeit látogatja és ápolja. A lefolyt 
évben 39 nappalt és 45 éjjelt töltött a betegeknél 

\ és betegápolás czéljából 918 látogatást tett. — Bárha 
' minél szélesebb körben elterjedne gyülekezeteinkben 
' ez áldásos intézmény.Cl

KÜLFÖLD
— A halle! iu íhhíúÍ konferenesia. Mindenki, 

aki a pogánymissió ügye iránt érdeklődik, bizo
nyára érdeklődni fog a hallei missiói konferencziá- 
nak f. évi február 11. és 12-én tartott gyűlései iránt 
s. Különösen most, hogy a keresztyéneknek chinai 
birodalomban lefolyt üldözése, milyenhez foghatót 
csak a római imperium ideje mutathat fel t és a 
„protestáns” németországi politikai sajtó támadásai 
épen az evangélikus (és kevésbé a katholikus) 
missiók ellen bő és tisztázásra nagyon is szoruló 
anyagot szolgáltattak a missió intézőinek és bará
tainak a megbeszélésre. Az első napon Würz inissiói 
titkár szólt arról, hogy mire taníthat minket a 
sajtónak múlt éni hadjárata a chinai missió elten? 

\ Ugyanis tavaly a chinai bonyodalmak okából a 
, német politikai sajtó nagy része a nála szokott 

tárgyismeret nélkül, de annál nagyobb gőggel és 
) hevességgel az evangélikus missiouárusokat okolta 

azért, hogy a chinaiak neki rontottak az idegenek
nek, de a benszülött keresztyéneknek is és halomra 
gyilkolták őkot. Ekkor az evangélikus missiói szak
tudósok, élükön Warneck haliéi egyetemi tanárral, 
győzelmesen visszaverték a támadásokat és kimu
tatták, hogy mily nagy tudatlanságot árultak el a 
vádolok. Ha a missiót terheli is valami felelősség 
a chinaiak dühének kitöréséért, úgy ez csak a 
róm. Katii missiouárusokat és különösen a róni. 
katli. püspököt, Anzort találja, mivel ezek nem 
átallották a világi hatalom segítségét igénybe venni



60

azon czélra, hogy ők is hatalomban tündököljenek \ 
és gőgös magaviseletükkel a chinaiak nemzeti 
büszkeségét lépten-nyoraon megsértsék.Ezen tények 
s érvek felsorolásával Würz előadásában nem fog
lalkozott, hanem csak levonja azokból a tanulsá
gokat. Erélyesen hangsúlyozta, hogy az evangeliom j 
szellemi, lelki dolog. Azért a missionárusoknak a 
jövőben sem szabad az európai ember önérzetével, 
hanem csak alázattal fellépniük és el kell mélyed- 
niöka chinai nyelv és szokások tanulmányozásába. 
Minden lépés a politika útjára, egy lépéssel elvezet \ 
a kereszttől. Hogy még annak a látszatát is elke
rüljék, hogy a missionárusok politikai ügynökök, ; 
amiknek a chinai ember főkép az európai hatalmak 
védelme alatt gőgösködő róm. kath. missionárusokat 
kénytelen tartani, azért a konzuloknak, mint európai 
politikai hatóságoknak segítségét nem szabad gyak- j 
ran igénybe venni, még ha ez a nyugati hatal- 
maknak nem is volna kellemes. Mert itt az evan- 
geliom ereje forog koczkán. Az evangeliomot nem j 
szabad összezavarni a világi hatalommal. A mis
siónak nem szabad irtózni a szenvedéstől sem. 
Bizony ezen fejtegetésektől a rendezett keresztyén 
egyházak s igy mi is tanulhatunk, hogy jobb a 
mi Urunkkal szenvedni, de az egyházat a világnak 
el nem árulni, mint a világgal kaczérkodni, hogy 
jó legyen dolgunk. Mert e világ kegye ne ámitson 
minket; az nem állandó. Ha érdeke megkívánja, 
agyarát ellenünk fordítja, mint a „protestáns“ Né
metország sajtója az evangélikus misszió ellen for
dult, mikor merkantilista és börzei érdekei ezt 
látszólag kívánták. —■ a  második előadás, melyet 
Warneck hallei tanár tartott, ugyanily szellemű j 
volt. Szólt a missió és a politika kölcsönös ni szó- 
nyáról. Á missió Isten parancsolatán alapszik, me- . 
lyet Isten iránti engedelmességből kell teljesíteni 
és eszköze az Isten igéje világi hatalom nélkül. ) 
A gyarmatpolitika az isteni gondviselés intézkedése 
folytán akaratlanul is Isten czéljainak szolgál ugyan, 
de mégis csak verseny a világ birtokáért és indító 
oka a nemzeti egoismus érdetce — daczára azon ' 
szónoki ürügynek a népek mivelődésének előmoz- j 
ditásáról. Eszköze az erőszak, a hatalom a szerző- 
dések külső formája daczára. JJzért a missiónak 
és a politikának nincseu semmi köze enymáshoz. 
Szólt a szónok azután még azon érintkezésekről is, 
melyek a missió és a világi hatalom közt elkerül- 
hetetlenek. Ezen előadás is, mely az „Alig. Misson - 
szeitschrift“ ben bizonyára meg fog jelenni, sokat 
nyújt, amiből az európai keresztyén egyházak is 
tanulhatnak.

— Ausztria. Dr. Eisenkolb azon austriai kép- 
viselők egyike, kik a Liguori Alfons moralethekája \ 
által fenyegetett közerkölcsiség érdekében a bécsi 
Reichsratban interpellációt adtak be. Hogy mily j 
szellem késztette őt ezen interpelláczió benyújtására, •

azt láthatjuk beszédjének azon részéből, melyet az 
„Alig. ev. luth, Kztg.“ közöl s melyből mi is egyet 
mást adunk: „Mi az uj hitvallásnak benső meg
győződésből lettünk híveivé . . .  mi kezünkbe vettük 
a kátét, mi régi idő óta ismét imádkozni tanultunk ; 
bensőnk is feltárult a keresztyén hit előtt, ami 
szivünk Jézus Krisztusé, a megváltóé. Mi nem 
türjük, hogy ismét valaki, ha mindjárt lelkész is, 
közénk és ami Istenünk, ami megváltónk közé 
álljon. Mi' boldogok vagyunk, ha az igazi keresz- 
tyénségért az cvangéliomért küzdünk, mert mi szív
vel lélekkel ami megváltónkhoz ragaszkodunk.“ 
Szép szavak, milyeneket nálunk sajnos, ritkán 
lehet hallani.

— Dr. Szlávik M. külföldi egyházi szemléinek 
jellemzéséhez. Már múltkori számunkban a Luther- 
társaság egyházirodalmi értesítőjének ismertetésével 
kapcsolatosan volt alkalmunk rámutathatni, mily 
felületesen dolgozik dr. Szlávik Mátyás tanár úr 
az ő külföldi egyházi szemléi megírásánál. Most 
megint reá mutathatunk ezen szemlék alapossá
gának egy újabb példájára. A Prot. egyh. és isk. 
lap f. év. 13. számában azt Írja, hogy „Harnack 
könyvét a keresztyénség lényegéről névtelenül egy 
nevesebb német theol. tanár egy kisebb brosúrá
ban éles bírálat alá vette. Az érdekesebb fejeze
tek czimei a következők : „a keresztyénség héja és 
magva“ ; „a csuda kérdéséről“ ; „Jézus igehirdeté
sének vannak-e uj részletei ?“ ; „a christológia“ ; 
„csak az atya s nem a fiú tartozik-e az evangé- 
liomba ?“ ; „áldozati halál volt-e Krisztus halála?“ ; 
„Pál apostol megrontotta-e az evangeliomot ?“ . . . 
Különben még azt is olvasom, hogy nemsokára 
Walther rostocki tanár és Rupprecht sausenhofeni 
egyház tanácsos is elleniratot fog közrebocsátani 
Harnak müve ellen.“ Ezen utóbbi dolgot Szí., mint 
az Ev. egyh. és isk. 11. számában Írja, az Alig. ev. 
luth. Kirchenzeitungban olvasta. Egy két héttel 
később már a tartalom részletesebb feltüntetésével 
olvashatta a lipcsei Deichertféle könyvkiadó hiva
tal egy hirdetését, melyben az ellenirat szerzőjét 
„ein namhafter Prof. der Theologie“-nak nevezi. 
De ugyancsak Deichertnek egy másik ilyen hirde
tése a megjelenő elleni rat, melyben ugyan igy 
részletezi a könyv tartalmát mint Szlávik (Schale 
und Kern im Christenthum . . . Die Wunderfrage. 
Hat Jesus Neues gebracht? . . . Die Christologie. 
Gehört nur der Vater, nicht aber der Sohn in das 
Evangelium? War Christi Tod ein Opfertod? . . . 
Hat Paulus das Evangelium verderbt ? . . . stb.) 
szerzőnek megnevezi Walther Vilmos rostocki theol. 
tanárt. Tehát Szlávik megfontolás nélkül két köny
vet csinál az egyből, mivel kétféle hirdetést olva
sott róla. Az egyiket Walther Írná meg még csak 
a jövőben. A másik (mely pedig ugyanaz) már bí
rálat alá vette Harnack könyvét, tehát már meg-
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jelent és névtelen kisebb  brosúra volna. Szóval 
úgy ir róla Szlávik, mintha már ismerné, pedig 
még meg sem jelent*) és terjedelme valami 11 iv 
lesz, tehát majdnem annyi, mint Harnack könyvéé. 
Szép „kisebb brosúra“ Még szebb alaposság, mely 
ilyen külföldi híreket képes világgá ereszteni.

Az Ev. Egyh. és isk. f. évi 9. számában is
mertette Szlávik azon közleményt, mely nz Alig. 
ev. luth. Kztg. f. évi fi. számában „Aus Ungarn“ 
czini alatt megjelent és nem győzi azt eléggé le- 
hordani, azt írja róla: „szégyenletes dolog“, „haza-* 
fiatlan, tendentiozus tudósítás“, „szomorú dologu 
„s még szomorúbb, hogy uz ilyen haza- és egy
házellenes denunczialüs büntetlenül marad.“ Már
most a Prot. Egyh. és Isk. lap f. évi 11. számában 
azt írja, hogy a Chornik der ehr. Welt ez évi 9. sz. 
szerkesztője Förster lelkész egyenes felhívása foly
tán Aus Ungarn ezim alatt az ő tollából egy ki
merítőbb tudósítás olvasható a nagy geresdi egyez
ségről, melyben különösen azokra az indokokra és 
körülményekre volt figyelemmel, a melyek a ma
gyar hazában az egyezség felújítását szükségessé 
tették.“ Már most hasonlítsuk össze Szlávik és az 
Alig. ev. luth. Kztgnak általa leszólt közleményét:

Alig. ev. luth. Kztg.

Der wichtigste Beschluss 

des letztjährigen Generalkon

ventes . . . war ohne Zweifel 

die Annahme der s. g. Verein

barung von Nagy Gcresd.

Chronik d. ehr. Welt (Szlávik) 
Es muss ohne Zweifel als 

der wichtigste Beschluss der 
beiden vorjährigen General- 
Konvente der ung. ev. u. ev. 
ref. Landeskirche die Annah
me resp.Wiederaufnahme und 
Bestätigung der sogen. Verein
barung von Nagy-Gerezsd an
gesehen werden.

Most jön Szláviknál egy sajátos rósz. melyben 
elmondja, hogy múlt évi inárczius 6-án összejött 
a két egyház képviselősége Prónay és Tisza elnök
lete alatt és elfogadta az egyezséget, melyet a két 
egyetemes gyűlés egyhangúlag elfogadott. „Csuk 
néhány nationalistisch gesinnto orthodox lutherische 
Kreise sträubten sich dagegen und schieben dersel
ben „unionistische Tendenzen“ u. dgl. unter.“ 
Most következik tovább:

Dieselbe will zwar laut ihrer 
Einleitungsworte »die traditio
nellen (!) Unterschiede der bei
den protest" . . . Kirchen in 
der Lehre und in den kirch
lichen Gebräuchen in Ehren 
halten" und nur die brüder
liche Liebe und den Frieden 
zwischen beiden Kirchen auf
rechterhalten und befestigen 
und zur Pflege und Hebung 
das Glaubenslebens beitragen.

Die Einleitungsworte der 
Vereinbarung deren Auffri- 

) schung die Übermacht Roms 
nötig machte, betonen aus
drücklich, dass sie »die tra- 

) ditionellen Unterschide der 
beiden prot. Kirchen in der 
Lehre und in den kirchlichen 
Grbräuchen in Ehren halten 
und nur die brüderliche Liebe 
und den Frieden zwischen 
beiden Kirchen aufrecht erhal
ten und befestigen und zur 
Pflege und Hebung des Glau
benslebens beitragen will.

•) Most már megjelent. Szerk.

Az egyezség bevezetésének fordításánál tekin
tetbe voendő, hogy Szlávik az ő közleményében 
az egyezség fordításából még az m részét az Alig. 
ev. luth. Kztg közleményének is átveszi szó szerint, 
mely már nincs többé idézőjelek k >zt s igy már 
nem szószerinti, hanem szabad fordítás. Sőt azt is 
meghagyja idézőjelek közt, mintha szó szerinti 
fordítás volna. — Azután jön Szláviknál 15 sor, 
mely ismét hangsúlyozza, hogy a diaspora bajai 
s a romanismus veszélye hozták létre az egyez
séget. Aztán megjelöli az egyezség tartalmát az 
egyezségben levő egyes részek cziuieinek lefordí
tásával (hol _a csatlakozott gyülekezeteket“ „Verein
barung mehrerer kleinerer Gemeinden“-nek fordítja, 
do olvasd el az egyezség 3. részét, mely szerint az 
egészen más) majd annak rendelkezéseiből megint 
az Alig. ev. luth. Kztggal találkozva és avval azo
nos fordításban a következőket közli:

So macht cs /  IV  ̂ 8 
d i e s e r  Vereinbarung dem Pfar
rer von Gemeinden, die im 
Sinne der Vereinbarung aus 
Evangelischen und Reformir- 
ten bestehen zur Pflicht „dass 
er das heil. Abendmahl den 
Anhängern beider Kirchen 
besonders, und awar zuerst 
den Anhängern seiner eigenen 
Kirche, nach dem kirchlichen 
Bekenntniss der betreffenden 
Gläubigen austheile d. h. den 
Reformirten mit Brot, den 
Evangelischen A B. mit Hostie 
So hat er auch die Beichte 
zu halten und den Kranken das 
heil. Abendmahl zu spenden."

Was die einzelnen kirch
lichen Handlungen betrifft, so 
macht es unter anderem § 8 
dieser Vereinbarung dem Pfar
rer von Gemeinden, die im 
Sinne der Vereinbarung aus 
Evangelischen und Reformir
ten bestehen, zur Pflicht „dass 
er das heil. Abendmahl den 
Anhängern beider Kirchen be
sonders, und zwar zuerst den 
Anhängern seiner eigenen Kir
che, nach dem kirchlichen Be

kenntniss der betreffenden 
Gläubigen austeile d. h. den 
Reformirten mit Brot, den 
Evangelischen A. B. mit Hostie 
So hat er auch die Beichte 
zu halten und den Kranken das 
heil. Abendmahl zu spenden."

Itt is megjegyzendő, hogy nz idéző jelek előtti 
aláhúzott közös szöveg megint nem az egyezség 
magyar szövegének fordítása, hanem az idézet meg
értéséhez szükséges tartalmi áttekintés, melyet 
Szlávik egyszerűen átvesz. Azután következik az 
Alig. ev. luth. Kztgban az egyezség azon rendel
kezése, mely a konfirmáczióról szól és az, mely a 
vallástanitásban a másik egyház tanainak bírálását 
megtiltja, melyet Szlávik elhagyott. Majd visszatér 
a német lap az egyezség 1. § ára, melyet Szlávik 
úgy csatol az előbbihez, mintha annak folytatása 
volna

Ganz in der Ordnung ist 
die A nordnung  des § 1 der 
Vereinbarung, wonach der 
Pfarrer der einen Kirche, wenn 
er irgend eine Funktion statt 
des Pfarrers der anderen Kir
che versieht, verpflichtet ist, 
diesen durch einen Matrikel
auszug davon zu verständigen.

F e r n e r  wird um der Scho
nung beider Konfessionen 
willen v e r o r d n e t ,  dass der 
Pfarrer der einen Kirche, wenn

1er irgend eine Funktion statt 
des Pfarrers der anderen Kir
che versieht, verpflichtet sei ,  
' diesen durch einen Matrikel
auszug davon zu verständigen.
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Ez is az egyezség 1. §-ának egy eléggé, sőt 
nagyon szabadon, bár híven visszaadott részlete, 
melyet Szlávik szintén ugyanazon szavakkal visz- 
szaad. így tehát Sziámik a helyett, hogy hazafias 
külföldi közleményeihez maga csinálná meg for
dításait s önállóan járna el, az általa oly nagyon 
lehordott hazafiatlan tendencziózus tudósításnak, 
haza és egyházellenes denuncziálásnak nevezett 
Allgemeinisches evang. luther. K" chenzeitung.-beli 
közlemény fordítását egyszerűen átveszi. Sőt meg
teszi ezt még ott is, ahol a fordítás szabadsága 
vagy jobban mondva az egyezség egyes részleteinek 
csak tartalmi visszaadása a szorul szóra való egyezést 
a két közlemény közt teljesen kizárja, ha csak nem 
az utóbb irt közlemény (tehát Szláviké) az előbbi
nek illető részleteit egyszerűen elsajátította. Itt tehát 
kézzel fogható, hogy Szlávik tudósítása az Alig. 
ev. luth. Kztg. közleménye egyrészének egyszerű 
átvétele. Szóval itt is visszatér Szlávik természete, 
melyet már annyiszor szemére vetettek, hogy szeret 
plagizálni.

Ahol meg önállóan ir, ilyeneket ir: „die 
Entstehung derselben schon im Jahre 1833 zu 
Stande kam , dann aber in den späteren Jahrzehnten 
einschläferte (elaltatott és nem e laludi). Egyéb 
uj adat a fent említett rámutatáson kivül a dias
pora bajaira és Róma hatalmára Szlávik közlemé
nyében alig van. Es mégis avval dicsekszik a 
Prot- Egyh. Isk. lap 13. számában, hogy az kime- 
ritőbb. Hozzácsatolja ehhez még a következőket: 
„Nem ártana, ha ily jóakarattal (már t. i. mint 
Szí. a Chronik ban) mások is gyakrabban tájé
koztatnák a prot. külföldet ami egyházi és iro
dalmi viszonyaink felől, mert azzal sikerrel ellen
súlyozhatnék a rosszakaratú s nemzetiségi izü 
hazai tudósításokat a külföldi prot. sajtóban. Egy
házi és nemzeti ügyet szolgálunk azzal egyaránt!“ 
Ilyen máshonnan, előbb alaposan lehordott idegen 
irodalmi termékekből jó részt átvett közlemények
kel akar az egyháznak és a nemzeti ügynek szol
gálni? Meglehet, tán addig, mig a külföldön rá 
nem jönnek az ily munka minőségére és értékére. 
De mihelyt arról meggyőződnek a külföldön, úgy 
járnak az üy munkák szerzői, mint Szlávik a Theol. 
Liberaturblattba rakott kakuktoj ásóival járt. Nem 
fogadják be többé és azt esetleg nyilvánosan ki is 
jelentik, ami bizony nem dicsőségére válik az ille
tőnek. Ez aztán szép szolgálat az egyháznak és a 
nemzeti ügynek, mely után Ítélve, legfölebb azt 
képzelheti a külföld, hogy valamennyi tudományos 
és hírlapi munkálkodásunk ilyen. Az ilyen közle- 
nyek nem tesznek jó szolgálatot, hanem igenis 
szégyent hozhatnak az egyházra és a nemzeti 
ügyre egyaránt. Hiába igyekszik Szlávik a kül
földi egyházi lapokba irt egyházias szellemű 
és nem politikai tendencziáju tudósításokat itt-

< hon diskreditálni avval, hogy „hazafiatlanoknak“, 
j „haza- és egyházelleneseknek“ stb. megbélyegzi. 

A belátó hazai egyházias körök is tudják, hogy 
ezek nagyon relativ értékű és jellegű szidat- 

: mák, melyek könnyen szerzőjükre is visszaesnek.
Amint tényleg Szlávik maga is kénytelen volt 

• tapasztalni, hogy az ő külföldi (nem egyházi, hanem) 
i> philosophiai informáczióit is hazafiatlansággal vá

dolta valami Cassius a Magyar kritika III. évf. 
I (1899. okt. 1.) 1. számában. Cassius figyelmezteti 
; „a közönséget az ilyen, a nemzeti önérzetet lábbal 

tápodé külföldi szereplésekre (milyen szerinte 
j Sz'áviké is), melyekről nehezebb a leplet levonni, 

hogy a külföld is kellő és való mezében lássa 
' ezeket a hazafiakat (t. i. Szlávikot).“ „Ez (kimutatni, 

hogy a magyar philosophia a magyar nemzet genie- 
; jenek megnyilatkozása stb.) nehezebb feladat, mint 
I idegen toliakkal (a külföld előtt hazaiakkal s viszont) 
\ ékeskedni, abban a biszemben, hogy ezt nem veszik 
I észre ott s azt nem itt. Észrevettük, hiába mosa

kodott Szlávik dr. úr. Most már figyelni is fogunk 
reá.“ Tehát amivel Szlávik másokat alapjában 
igaztalanul vádolt, ugyanavval vádolták őt náláná1 
nagyobb „hazafiak“. — Itt is igaznak bizonyult, 
hogy amiben valaki bűnt követ el, avval meg is 
büntettetik. Ha neki rosszul esett ez igaztalan vád, 
gondolja meg, hogy az másnak is rosszul esik és 
óvakodjék a hazafiatlanság vádjával való dobálód- 
zástól — különösen ha még hozzá az ily „haza
fiatlan“ tudósításokat idegen tollaknak használja, 
melyekkel ékeskedik.

* *

BELFÖLD.
>)V

— Felekezeti viszonosság. A „Magyar Szó“ 
f. é. április 18-iki számában az ev. ref. egyház 
konventjéről Írván, többek közt arról is értesíti 

i olvasóit, hogy Petri Elek a lelkészi özvegy, árva 
gyámintézeti végrehajtó bizottságának jelentését 
felolvasván, utána Bemeth Elemér a jelentésnek 

) azon pontjához szólt hozzá, mely azt célozza, hogy 
; mindazon lelkészek , kik  eo. nőoel lépnek házas- 
\ Ságra, kizárassanak a nyugdíjintézményből. így
> tehát a reformátusok nyugdíjintézetéből ref lelkész
> eoang. özvegye nem nyerhet nyugdijat. Van-e ami 
\ evang. egyházunk egyetemes nyugdíjintézetének is 
; ily rendelkezése? Ha nincs, meg kell azt hozni,

mert nem mi járunk el helyesen, ha ily rendelke 
zést meg nem hoztunk, hanem a reformátusok,



akik papi családjaik tiszta reform, voltát a fonti 
rendelkezéssel védik. Ezen rendelkezés is egy pél
dája annak, hogy a reform, egyház felekezotközi 
kérdésekben nem vezérelteti magát saját érdekei 
megtagadásáig uniós szellemű szempontoktól, mint 
a mi egyházunk, mely a nagygeresdi egyezségben is 
lemondott luth. urvacsoraosztási gyakorlatáról, inig 
a ref. egyház sommit sem vett az egyezségben 
magára, ami egyháza elveivel, tanaival ellenkeznék. 
A ref. egyház szóval sokkal jobban őrzi meg érde
keit, sőt méltóságát is és sokkal inkább cselekszik 
egy önálló, független egyháznak inogfelolően, mint 
az ev. egyház. Mi mindig csak nézzük, nem sórtjük-o 
meg a „testvéri szeretetot14, hogy egykoron az unió
nak ne álljon útjában semmi, inig a ref. egyház 
néma türelmet, az áltürelmet hangsúlyozza folyton, 
hanem helyesen felfogott egyházi érdeke szerint 
cselekszik. Egy másik példa erre az a tény, hogy 
a ref. gymnasiumok tanári állásaira csak ref. ember 
pályázhatik és ha evangélikust választanak, annak 
a református na!lásni a t Hell térnie, inig aini 
gymnasiumaink pályázatai mind még ki is Írják, 
hogy református is pályázhatik. Hol itt a' viszonos
ság ? De nem náluk keresendő a hiba, hanem 
nálunk, ahol az egyházi szempontok tekintetbe 
vétele ép úgy, mint az egyházias gondolkodás is 
majdnem teljesen nulla.

— „Tranoscius“ irodalmi részvénytársaság 
márczius 20-án tartotta közgyűlését Liptó-Szent- 
Miklóson.

A közgyűlés mint mindég, úgy most is igen 
látogatott volt. A tagok közelben és távolban ér
deklődnek az egylet ügyei iránt.

Ez egylet is élénk tanúságot tesz arról, hogy 
mily sokat lehet elérni csekély eszközökkel is, ha 
van lelkesedés és ügybuzgalom. Az egylet 10,OJO 
korona alappal indult meg két év előtt, többnyire 
csupa szegény ember filléreiből. (Hány ily alaphoz 
hasonló összeg fecséreltedk evangélikus emborek 
által is egy-egy képviselő választáskor!?) Két év 
alatt e részvénytársaság 22,450 koronát adott ki 
uj kiadványokra. A múlt év tiszta jövedelme 1364 
korona 55 fillér, a mi megfelel az alaptőke 13% nak. 
„Tranovskyu czimii evangélikus naptár megjelent 
6000 példányban s az utolsó példányig elfogyott. 
1902-ik évro 10,000 példányban jelenik meg. Ha 
lelkészeink és tanítóink még nagyobb buzgóságot 
fejtenek ki ezen egyetlen ev. tót naptár terjeszté
sében, úgy két év múlva már 20,000 példányban 
is megjelenhetne. A Luther társaság ajánlatát a 
kölcsönösségre nézve a társaság örömmel üdvözli.

Az egyetemes gyűlés bölcs határozata fényes 
czáfolatot nyer a részvénytársaság léte és felvirág- ( 
zása által. Kiadványai mind egyházias szelleműek, 
a politika száműzve van teljesen. Ha a társulat 
mint egyházi egylet szervezkedhetett volna, nem

kellene állami adót fizetnie. A múlt évben is e 
czimen 170 korona 66 fillért fizetett, ez összegért 
pedig ki lehetett volna adni l—2 nópiratkát. A 
derék részvénytársaság kiadványait a tót evang. 
gyülekezeteknek inelogen ajánljuk. E téren építsük 
egyházunkat buzgón, tettel, inkább mint a meddő, 
bár „a kerosztyénség magasztosabb elveit megvaló
sítani akaró“ egvházszorvezeti gyűléseken, hol azon 
magasztosabb elvek tényleg oly gyarlón és assan 
valósulhatnak meg.

Budapest felekezeti statisztikáját a legújabb 
népszámlálás alapján közölték a napi lapok. E köz
lemény szerint a 703,448 állandó lakos ekként osz
lik el :

ág. h. ev............................................ 37,170
r e fo r m á tu s ...............................  62,837
róm. katholikus..........................  427,122
gör. kel. és e g y é b ...........................10,131
zsidó ............................................166,198

E szerint a fővárosban volna a legnagyobb számú 
eveuge'ikas lakosságunk. Jelenleg 4 gyülekezetünk 
van ott 4 lelkészszel, 4 segédlel készszel. n. lelkészek 
szama nincs sehogy’ sem arányban a lelkek számával. 
A zsinati törvény értelmében 8 rendes lelkészi állo
másnak kellene ott lenni. Nem a létező gyülekezetek 
megszüntetése, és beolvasztása lenne tehát a czél, ha
nem azok kibővítése és szervezése. A legnagyobb az 
ott lévő gyülekezetek között a magyar ev. güleke- 
zet. Ez óriási gyülekezetben az összes lelkészi teen
dőket 1 lelkész, 1 segéd lelkészszel végzi — reggeltől 
estig munkában állva. Újabban a hitoktatók is segéd
keznek. Pénzügyileg e gyülekezetek nem állnak oly 
fényesen mint a pozsonyi gyülekezet. Az utolsó év
tizedben az evangélikusok száma 9,946 lélekkel sza
porodott. Óriási arányban szaporodtak a zsidók az 
utolsó évtizedben, 63,821 lélekkel. M i Budapesten az 
egész világ fővárosai között legtöbb zsidó lakik,

) U»-szor több mint egész Dániában, 32-szer több mint 
) Svéd és Norvégiában együttvéve. Jellemző, hogy e 
> nagy számú zsidóságnak csak 7 temploma van — s 
; amellett buzgó zsidók. A róm. katolikusoknak 27 
) templomuk van s igy egy-egy templomra jut 15,814 

lélek, ők vaunak a templomokat illetőleg a legrosz- 
szabb helyzetbén a zsidók után.

Egyházi értesítők. A pozsonyi gyülekezet 1900- 
ík évi állapotáról terjedelmes füzet számol be. E de
rék gyülekezetünk a sok jótékony intézettel és kü
lönféle iskoláival egyike a legvirágzóbb gyülekezetek
nek. Számra nézve nem a legnagyobb, de áldozat
kézségére, minden jó és nemes iránt való érzékére 
nézve minden esetre a legelsők között van. Diako- 
nissa intézete az első ev. luth. diakonissa intézet 
hazánkban, .i. jelentés kiemeli, hogy még mindég több 
diakonissára lenne szükség és hogy maholnap mind 
a diakonissa intézetnek mind pedig a kórháznak szük
sége van ni épületekre. Bizony e két intézmény bő-



vitése sokkal égetőbb és üdvösebb célja az egyház
nak mint holmi felekezetközi érdekeket szolgáló kö
zép iskolai internátu8ok nagy költséggel való rende
zése. A pozsonyi egyház kiterjedt ügyköréről tesz tanú- 
bizonyságot az ezen gyülekezet körében létező sok 
bizottság. E bizottságok a következők : 1. iskolaszék, 
mely a népiskolák ügyeivel foglalkozik ; 2. iskolai 
senatus, mely a lyceum ügyeit intézi ; 8. közigazga
tási bizottság, mely a gyülekezet pénz és gazdasági 
ügyeit vezeti; 4. Temetkezési vállalati bizottság, 
mely az egyház temetkezési intézetét vezeti; 5. Jog
ügyi bizottság ; 6. Diakonissa intézeti bizottság ; 7. 
árvaügyi bizottság, mely a gyülekezet árvaházát gon
dozza ; 8. Kis és nagy bizottsága a jótékonysági ügy
nek ; 9. Szegény bizottság, mely a szegények házát 
gondozza.

A gyülekezet statisztikai adatai: Kereszteltek 
száma 324. Konrfimáltak 148. Úrvacsorához járultak 
3228. Magán úrvacsorában részesült 152. Eskette tett 
111 pár. Eltemettetett 254. Hozzánk tért 10, egyhá
zunkból kilépett 13. A gyülekezet lélek száma a fiiiák
kal 8193. — A gyülekezet nagy buzgóságáról tesz 
bizonyságot a sok adomány a lefolyt évben is.

A gyülekezetét nagy alapítványokkal rendelke
zik. így egyházi és iskolai czélok fedezésére szolgáló 
alapítványai 1,092881 kor. 34 f., az alumneum és 
conviktus alapítványa 387,172 kor. 39 f. ; Stipendium 
alapítványa 175,052 kor. 53 f . ; jótékony intézetei
nek alapítványa 103,752 kor. 46 f. ; nyugdíj alapja 
647,507 kor. 13 f. Torony építési alapja, a mely csak 
1920-ban fordítható czéljára, már ma 282,804 k. 63 f.

A szentesi gyülekezet XVII-ik értesítője be
számol e gyülezet múlt évi főbb mozzanatairól. A 
nagy református gyülekezet mellett szép hivatást tel
jesít e számban kicsiny (Szentesen 489 lélek — a fi- 
liákkal 821 lélek), de buzgóságban és egyházszeretet- 
ben nagy gyülekezet.A gyülekezet bevétele az elmúlt 
évben 10,023 kor. 36 fillér, kiadása 6805 kor. 92 fil
lér. Templomalapja 60,449 kor. 76. fillér s igy már 
nem sokára e városban is díszes temploma lesz egy
házunknak.

S z e r k e sz tő t  ü z e n e te k .
Többeknek. Szerkesztőnk külföldi útjáról hazatérve -  

május 10-ike után fog válaszolni az eltávozása után hozzá érkezett 
levelekre és czikkekre.

Sz. J. D. Köszönjük a szives megemlékezést. A 2-llt Szám
ban közölt német vers fordítását, melyet szives volt közölni, 
itt adjuk:

Új időnek apostola vagyok,
Türelmesséi zászlaimon ragyog,
S ha türelmesek ftún akartok lenni,
Be fogom a fejeteket verni.

Igen helyesen jegyzi meg, hogy a gyűléseinken hangozta-; 
tott magasztos elvek sokszor a gyakorlattal merőben ellenkeznek.

r. o. C hicago. Sz. úr az »E. Egyh. és Iskola" 15 sz.-ban, 
reflektálva a múltkori üzenetemre, közli azon névtelen levelet,

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában

melyet Amerikából kapott az e - i  tanári kar, s mely igy szót 
»Urak! Szintén kívánjuk, legyetek olyan kegyesek közösen levé
tetni magatokat s a fénykép alá sajátkezüleg aláírni tisztes nevei
teket, akár hottentota nyelven is. hogy legyen szerencsénk meg
ismerni az uj század legbölcsebb biráit ! Nevezetesen pedig 
szeretnők megismerni azt a Dr. urat az ő legmagyarabb nevével, 
Szlávik Mátyást. Ej fíilemile, fülemile rosszul énekelsz, a Te hangod 
nem megy fel az égbe! Meghalt Mátyás király, oda az igazság. 
Amerikai tót lutheránusok." Ezen levél alá odú lehetett volna 
bátran Írni a nevet. Sz. úr kifejti, hogy ez üzenet kapcsolatban 
van lapommal. Mintha bizony nekem oly hosszú útra volna 
szükségem és nem intéztem volna minden támadást nyíltan. A 
szellemes amerikai levél nem kisebb értékű mint az a körülmény, 
hogy azt a czimzett hözli.

Az egyházi lapokat és gyűlési jegyzőkönyveket megkaptam. 
Köszönöm. Szívesen szolgálok lapom több példányával.

A Luther-Társaság könyvkiadó hivatalában
Budapesten, VII. Rottenbiller-utca 12.

Kapható magyar és tót nyelven

1. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép szin-
nyom&tu kép. Ara 30 fillér.

2. Emlékezés a konfirmáczió ünnepére. Szép fekete
nyomatú kép. Jézus, Luther, Melanchton képeivel. 
Ara 10 fillér.

h u th e r  JVIárton éle te , irta Szeberényi Lajos 
II. kiadás. Képekkel A ra ................. 40 fillér.

A rendeléseket kérem czimemre (Budapest1 
Vil. Rottenbiller-utcza 12.) küldeni.

M ajba V ilm o s ,
Yallástanár.s ____________________________________________

Evang, Egyházi Könyvkereskedés
B .-€sabán .

Kővetkező müvek leszállított áron kaphatók:
Szeberényi L. Zs. „Utazásom a külföldön“ — 1 kor.
Dr. M. Luther. JPclfy Faüdfifmus, ford. Leska 

\ ezelőtt 25 kr., most kötve — — — — 20 fii.
— — Rendes áron kaphatók: — —

D. Sartorius. Summotnm Poftylfu. Fűzve 4, kötve 5 kor. 
Kmí}a Sroornofti (Az ág. h. ev. egyház összes

hitvallási iratai) fűzve 4 kor, kötve — — 5 kor 
Ambrozyus. „pítprcuna F jmrtt" fűzve — — 2 -kor 
télbőrben 2 kor. 80 fii. egyszerű kötésben 2 kor 59 fii
Á g o sta i h itv a llá s , fordította Paulik János. I' 

kiadás. Képekkel. Ara . . . .  5  ̂ fiilé;
B ibliai tö rté n e te k , képekkel, irta: Bereczky 

Sándor. III. kiadás. Ara kötvo . . .  80 fillér.
Dr. h u th e r  JVIrton k i s k á té ja ,  Luther arcz- 

képével. A ra .......................... . . 10 fillér
L elkészek  és tan ító k  20% rabattot kapnak.
— Könyv és kép (képes) árjegyzékünket kívánatra megküldjük. -  

A  m eg ren d elések  k ö v etk ező  cz im en  in té ze n d ő k :

Evang. Egyházi könyvkereskedés
Békés-Csalin.

Bókós-Csabán Főtér, volt Michnay-féle fi íz.



EVANGÉLIKUS

EGYHÁZI SZEHLE.
M E G JE L E N  H A V O N K É N T  E G Y SZE R .

H etedik évfolyam . 5- szám

Spanyolország és hazánk.
Az a lázadás és zaj, mely manapság napról 

napra ismétlődik Spanyolországban, nem tisztán 
az anarchia és nihilizmus eredménye, mint azt 
némely hazai klerikális lap feltüntetni szeretné. 
A római katholikus egyház, mely évszázadokon 
át korlátlanul, versenytárs nélkül uralkodott 
d spanyol nép felett — a mai állapotok elő
idézője és nagyrészt okozója. Szinte hihetetlen, 
hogy a római katholikus egyház, mely oly ki
tűnően ért a nép fegyelmezéséhez — a leg
pápistább országban megélni kénytelen, hogy 
zárdáit és papjait önön népe támadja meg.

Abban az országban, melyben a leggyöke
resebben kiirtották a protestantizmust, melyben 
a római pápa uralmát mi sem zavarta, — elju
tottak az anyagi és erkölcsi tönk szélére!

Spanyolországban most, eltekintve a poli
tikai radikálismustól, lassan bár, de erősödni 
kezd az evangélikus egyház. A derék Fliedner, 
— kit az Úr nem rég szólított ki küzdő egy
házából — valóságos apostolként működött e 
sötét pápista országban — hirdetve az emberi 
találmányok és pogány bálványimádás helyett 
a Jézus Krisztus evangeliomát. Az evangélikus 
egyház nem lett politikai párteszközzé, nem 
szövetkezett politikusokkal, de dolgozott buzgón, 
őszintén a babona sötét mélységébe zuhant 
spanyol nép felemelésén, felvilágosításán.

Spanyolországnak szomorú része van hazai 
egyháztól ténetünkben is. Az ellenreformáció 
korszakában spanyol zsoldosok szerepeltek nem 
egy evangélikus templom elfoglalásánál, spanyol 
zsoldosok zsarolták evangélikus népünket, spa
nyol zsoldosok kisérték a börtönbe és a gályákra 
vértanúinkat.

B.-Csal)a, 1901. M ájus 30.

Az ellenreformáció korszakát éljük hazánk
ban. Néhány évtized óta lassan készült az a 
mozgalom, melynekelso hullámveréseit érezzük 
ma. Azt hittük, hogy e régi ellenség már mit 
sem árthat nekünk. Mig ő készülődött, komo
lyan készülődött a harczra, addig mi egymást 
irtottuk; hiú, káros és bűnös testvérharczban 
elfecséreltük a drága időt, diskreditáltuk apáink 
drága örökségét.

Miért hozzuk fel Spanyolországot ? Nem 
azért, hogy az ottani állapotokból hamis követ
keztetést vonjunk le, mint némelyek, különösen 
liberális politikai lapok hasábjain ezt megcse
lekszik. Azt szeretik ugyanis mondani: Aromái 
katholikus egyház a román népeket már tönkre 
tette, nálunk sem fog uralma örökké tartani. 
Ezek elfeledik, hogy a hazai katholicizmus nern 
egy az olasz és spanyol katholicizmussal. Ama 
két országban versenytárs nélkül állott a pápista 
egyház — és az a kizárólagos uralom ártott 
fejlődésének; de nálunk folytonos harczban a 
protestantizmussal, átvette sok üdvös intézmé
nyünket. Iskolái fejlesztésére nagy gondot for
dít, gyülekezeti énekét ápolta, az irodalom te
rén sokat tett. A hazai katholicizmus nem 
hasonlítható az olasz és spanyol katholicizmus- 
hoz, hanem inkább a német katholicizmushoz, 
mely vallásosság és erkölcs dolgában messze 
felette áll az olasz és spanyol katholicizmusnak.

A hazai katholicizmus sokat tanult tőlünk. 
A hierarchiai szervezetet megtartva, világi ele
mét bevonta az egyházi működése terére.Nagyon 
bölcsen, nem utánozta az ikerelnökséget, de 
az egyház társadalmi munkájában — első helyre 
tette mágnásait, főurait, bő munkamezőt bízva 
ottan reájuk A külföld kizárólagosan protestáns 
kezdeményezéseit átvette — szégyenünkre le

Előfizetési ár :
Egész évre . . . . k Ĵ or.
fél é v r e .................... 2 kor.
Egyházi érdekű hirdetés egy

szeri közlésének
d i j a ......................... I kor.

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

ág. h. ev. lelkész ß -Csabán.

fi lap szellemi és anyagi 
részét illető közlemények a 
szerkesztő és kiadóhoz inté- 

zendők.
lap minden hónap 30-án

telelik- n n c t i r a
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gyen mondva — előbb mint mi! Hiszen a 
keresztyén sociális felolvasásokat is, melyeket 
Németországban Stöcker és társai kezdeményez
tek, épen napjainkban megkezdték a római 
katholikus főurak Budapesten

A róm. kath. egyház nagy gondot fordí
tott papjai képzésére— és a hazai róm kath 
papságot műveltsége, külső megjelenése tekin
tetében nem lehet egy nap említeni sem az 
olasz és spanyol róm. kath. papsággal. Főpap
jaik nagy befolyásukat nem tisztán a nagy va
gyonnak köszönhetik, hanem kiváló szellemi 
tulajdonságaiknak, buzgóságuk és önzetlen 

i munkájuknak is. Ott nem választottak és 
mégis átlag a legkiválóbb férfiak jutottak a 
püspöki székbe.

Spanyolországban a róm. kath. egyház 
hanyatlásának oka az, hogy évszázadokon át 
egyedül állott. Hazánkban a róm. kath. egy
ház emelkedésének oka az, hogy erős verseny
társak mellett kellet* küzdenie — és hogy  
e versenytársak a z  utolsó évtizedekben  
lanyhaságukkalkih ivtákaróm . kath irány  
erősebb m űködését; tám adását Nálunk a 
róm. kath. egyház emelkedett; m ert miroha*  
mosan hanyatlottunk  nem az üldözés és el
nyomás súlya alatt; de mert egyházunk elvei 
iránt hűtlenekké lettünk, mert mi magunk sze
gődtünk katholikus élet elvek szolgaságába!

Sokan felszeretik hozni Spanyolország pél
dáját, hogy a közvéleményt elriasszák a pá
pista szellemtől és láztól. De ezzel sokat el 
nem érünk — ha mi magunk csak elveket, 
szép magasztos elveket hangoztatunk s a  mel
lett elhanyagoljuk a belső, őszinte kegyesség 
ápolását, s amellett laza erkölcs és hitnézet
nek hódolva, életünkkel nem tanúsítjuk azt, 
hogy igaz gyermekei vagyunk az evangélikus 
hitigazsággal áthatott kegyes, buzgó ősöknek.

J1 katholicism us em elkedett; m e it  m i 
hanyatlottunk, am int a hanyatlást majdnem 
minden téren kézzel foghatóan bebizonyíthatjuk.

Ötven év óta a Protestantismus hazánk
ban politikai harczokban merítette ki erejét — 
és elmulasztotta tulajdonképeni egyházi, vallási 
intézményei fejlesztését. Elbizakodott a fényes 
múltban — és azzal remélte pótolni a jelen 
nehéz munkáját. Az elmulasztott egyházi tény
kedés nagyon nehezen pótolható. Egészen uj 
nemzedéknek kell felnőnie, hogy a hibát jóvá 
tehessük. Visszakell térni a politikai hiába
valóságok teréről egyházi hivatásunk terére. 
Az evangeliom az az erő, melylyel egyedül 
visszanyerhetjük az elvesztett tért és időt Igazi 
hivatásunkra visszatérve, még mindég felve
hetjük a harczot — még mindég gyözedelmes- 
.kedhetünk. Vissza kell térnünk a régi alapra,

Í
de e visszatérés nem jelenti az idegen beteges 
irányzatok szolgai és gépies majmolását.

Jövel Szent Lélek! így fohászkodtak gyü
lekezeteink az elmúlt ünnepek alkalmával or
szágos egyházunkban. Jövel Szent Lélek! — 
Talán sohasem éreztük oly szükségét a Szent 

j Lélek munkájának, mint épen napjainkban, a 
j mikor egyre sötétebb felhők tornyosulnak egy- 
j házunk égboltján. Gyülekezeteink, híveink, ve- 
í  zéreink mind térjenek vissza oda ahhoz, a ki

I
 csodát müveit pünkösd ünnepén. Nem emberi 

bölcseség, sem üres paragrafusok, sem számitó 
politikusok vezethetnek bennünket győzelemre, 
hanem a Szent Lélek, a ki ajándékait közli 
velünk Isten igéjében és a Krisztus által ren
delt szentségekben. A szentirás a mi fegyve
rünk, ahhoz kell visszatérnünk, ez vezethet 

j egyedül győzelemre a jövő nagy harczában, 
melyet küzdeni fognak hazánkban is az álhit, 
hitetlenség és hit egymással. A katholicizmus 
spanyolországi vereségei nem használhatnak 
nékünk, ha a pápista világ nézetet győzelemre 
engedjük vergődni a mi vallási és egyházi hit
ványságunk által.

A szektákról.
— Különös tekintettel azok tanbeli eltérésére az ev. luth.

■ egyháztól. —

Irta: S aab ye H. G. dán ev. lelkész.

A methodisták azt tanítják a szentségekről, 
hogy azok jegyei és ismérvei a keresztyén ember 
hitvallásának és bizonyságai Isten kegyelmének 

I és jóakaratának irányunkban. De a szentségek reánk 
nézve nem puszta jegyek és bizonyságok; mert 
általuk önmagát adja nékünk az úr Jézus.

A m. szerint a keresztség nem az újjászü
letés fürdője, hanem csak az újjászületés ismérve 
és pecsétje Isten ígéreteinek az ő gyermekei szá
mára, „bevezető szertartás, mely által az ember 
formailag felvétetik Krisztus látható egyházába, 
mely által az illetők szellemi közössége és joga 
az uj szövetség áldásaihoz megerősittetik és meg- 
állapittatik.“ A keresztség a szövetség jegye az uj 
szövetség népére épugy, mint a körülmetélés volt 
az ó szövetség népe számára. A keresztségre alkal- 

( más első sorban minden felnőtt ember, a ki hisz 
i az úr Jézusban. A kisdedeket nem hitük alapján 

kell keresztelni, hanem a hit által való újjászüle
tés alapján. „Minden kisded alkalmas arra, hogy 

I megkereszteltessék, mivel azok megigazult állapot
ban vannak és a Krisztus által kiengesztelve Is- 

* tennel, annólkül, hogy tulajdonképen hitük lenne. “
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(Minden kis gyermek megigazult a kogyelem által, 
annélkül, hogy személyes hite lenne. Hawley.) 
Sajátságos az az állítás, hogy a gyermekek meg
igazult Állapotban vannak hit és keresztsóg nélkül. 
Miként egyeztethető össze ez állítás az egyház ta
nával az eredendő bűnről, az apostolok szavaival, 
melyek szerint természetünknél fogva mindnyájan 
a harag gyermekei vagyunk és az Ur azon sza
vaival, hogy a mi testből született test az és nem 
mehet be Isten országába, ha csak nem szü étik 
vizből és Szent Lélekből? Miként állíthatják a 
methodisták, hogy a keresztsóg feltétele az, hogy 
a kik részesülnek benne, méltók legyenek arra, 
holott a keresztyénsóg azt tanítja, hogy az ember
nek nincs érdeme Isten előtt, hanem minden arra- 
valóságunkat a keresztségbec nyerjük, a melyben 
Isten kegyelme méltókká tett bennünket arra, hogy 
az ő gyermekeivé legyünk. A methodisták azt ta
nítják, hogy az újszülöttek a meyigazulás állapo
tában vannak a keresztség nélkül is, igy a bap
tisták következetesebben járnak el, amidőn szintén 
azt tanitvu, hogy az újszülöttek a kegyelem álla
potában vannak, a gyermekkcrosztséget elvetik

Az úrvacsoráról azt tanítják, hogy az meg
emlékezés Krisztus haláláról, a mi bűneinkről, 
látható jegye Krisztus halálának és megpecsételéso 
az ő teste és vérével való közösségnek, ok az LTr 
asztalához járulnak bárkivel is, a ki valamely 
egyház tagja. Szerintük a keresztsóg nem előfel
tétele annak, hogy bárki is az Úrvacsorában része
sülhessen ; mert szerintük főfeltétele annak a 
keresztyén jellem és érzület. Szerintünk, a midőn 
keresztséget a keresztyénélet születésének és az 
úrvacsorát ezen élet táplálásának tekintjük, lehe
tetlen azt az Ur asztalához bocsátani, a ki meg 
nem kereszlelkedett. A methodisták arra szeretnek 
hivatkozni, hogy az apostolok részesültek az Úr
vacsorában anélkül, hogy megkeresztelkedtek volna. 
Ezzel szembe hivaikozunk arra, hogy a keresztyén 
egyház alapítása pünkösd ünnepével kezdődik és 
hogy az egyházi szokásoka szent Lélek által lettek 
életbeléptetve. E tekintetben az ősegyháztól kezdve 
napjainkig a keresztyénsóg. a methodistákat kivéve, 
egyértelemben volt. A methodisták a tévelyükkel 
a keresztség szentségét kicsinyítik, és az ő gyerme
ke, az Udvhausereg, úgyszólván egészen elveti azt.

Végül szólunk a methodisták egyházi szerve 
zetéről és különös szokásaikról. A wesley-i motho- 
disták három egyházi hivatallal bírnak — u. m. a 
diakonok, presbyterek és püspökök hivatalával. A 
diakónusok nemcsak a szegények és betegek ügyé
vel törődnek, hanem igehirdetők is. A presbyterek 
(t. k. lelkészek) prédikálják az evangéliumot, ki
szolgáltatják a szentségeket, két-három éven át 
kormányozzák a gyülekezetét. Methodista sajátság, 
hogy a lelkész nem marad sokáig egy helyen. A 
püspökök és presbyterek között vannak a superin-

tondensek, a kik maguk is presbyterek lévén, a 
püspökség több gyülekezete van reájuk bízva. A 
három fő hivatalon kívül vannak még evangélisták 
és missioilúriusok. A methodisták azt állítják, hogy 
az ő egyházszervezetük a legjobb, mivel egyesíti 
a létező egyházszervezetek minden előnyét, ameny- 
nyiben érvényesíti a hívők buzgóságát, a papok 
készültségétésa központi vezetéstől püspök kezében.

Egy másik sajátsága a methodista egyház 
szervezetnek az osztályrendszer. Minden gyülekezet 
kisebb körökre, ugynevezott osztályokra van osztva, 
egyes osztály ritkán bir 1*2 tagnál kevesebbet. Az 
osztályok élén állnak a vezetők, kik a lelkészek 
által választatnak. A vezető kötelessége megláto
gatni uz osztály egyes tagjait, hogy azoknak lelki 
előmenetelét megvizsgálja, tanácscsal és vigaszszal 
szolgáljon nekik s a lelkésznek róluk jelentést 
tegyen.

A *25 methodista hitezikken kívül Wesley szer
zett 28 általános szabályt az egész gyülekezet szá
mára. Ezek „apostoli nyilatkozatok a gyakorlati 
keresztyénsóg számára“, és arról szólnak, hogy mi 
a rossz, a mit kerülni s mi a jó, a mit tenni kell, 
hogy használhassuk a magán és nyilvános kegyelmi 
eszközöket. A magán kegyelmi eszközök alatt ér
tik a házi ájtatosságot, imát, a szentirás olvasását 
és a böjtöt. Ezeket a szabályokat a kezdők előtt fel
olvassák, midőn először lépnek az osztályba, azután 
minden osztályban negyedévenként és egyszer éven
ként az egész gyülekezet előtt. Mindenki köteles 
ezen szabályokat megtartani. A ki áthágja azokat, 
azt először megintik, s ha nem tér jó útra, kizárják 
a gyülekezetből. Ezen szabályok a törvény egyhá
zává teszik a keresztyénséget.

E szabályok némelyike a mózesi törvényből 
és az evangeliom intéseiből van átvéve, másrészük 
pedig specialis methodista termék, igy például az
5-ik megtiltja a rabszolga kereskedést, a 7-ik meg 
nem vámolt árúkkal való kereskedést, a 6-ik ások  
beszédet az alkunál, a 4-ik a bor és általában a 
szeszes italok élvezetét és az azokkal való keres
kedést, a ll-ik a fényűzést, a 12-ik oly élvezeteket, 
melyeket Jézus nevében nem élvezhet az ember, 
(dohányzás, táncz) a 13 ik megtiltja az oly énekek 
éneklését és az oly könyvek olvasását, melyek nem 
mozdítják elő a mi ismereteinket Istenről. Ily pa
rancsok és tilalmak azután oda vezetik az illetőket, 
hogy külső cselekedeteikre helyezik a fősulyt és 
nem az érzületre — ez minden pietisztikus irány 
fő veszélye !

A szeretőt lakomákat rendesen a negyedévi 
összejövetelek alkalmával tartják meg. (Ezeketmár 
meghonosították hazai ref. egyházunk bizonyos 
köreiben is ! szerk.) Ezen szeretet lakomát a többi 
osztály összejövetelekkel egyetemben társadalmi, 
„kegyelmi eszközök "-nők tekintik. (Ez sem idegen 
kitétel a hazai ref. egyház némely körében)
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Már előbb említettem, hogy a methodizmus \ 
főleg a pietisztikus irányhoz tartozik. Erről akarunk \ 
nehány szót szólani, elhagyva a pietizmus történetét.

a pietizmus elnevezés a pietas lafin szóból / 
ered, mely kegyességet jelent. A pietisták kegyes \ 
ségre törekedtek és szent életre, arra, hogy az egy- \ 
ház csupa élő keresztyén tagokkal birjon, s így 
megvalósuljon az életben is az egyetemes papság- < 
ról szóló tan. Az egyház újjászületése volt Spener, \ 
Franke és az eredeti pietisták fő icrve. A régi.< 
pietistáknál is helytelenítenünk kell azt, hogy ők j 
ugyanazon hibába estek, mely ellen az orthodox 
iránynyal szemben küzdöttek, keresztyénség nem ( 
pusztán kegyesség, hanem igazság is, nem pusztán 
élet, hanem tan is. ümily egyoldalúan fektetett fő / 
súlyt az előbbire az orthodoxia, ép oly egyoldalúan \ 
fektetett fő súlyt az utóbbira a pietizmus. A helyett, \ 
hogy egyesítették volna a keresztyen tannal a ke
resztyén életet, az igazsággal a kegyességet, elvá- . 
lasztották a kettőt egymástól és igy a kegyesség 
külső modorossággá fajult. Ma már ez utóbbi for
májában ismerjük a pietizmust — mely elvesztette 
régi jogosultságát a külsőitett egyháziassággal szem- j 
ben. A pietizmus megkezdte pályáját mint a jó só 
az egyházban, de ez a só hamar elvesztette erejét. 
Rajongó, beteges irányzatnak lett melegágyává; Bi- 
zonyos kifejezési módok, jelszavak stereotyp kegyes- 

“kedő szólamok, arczkifejezés, sőt lelkiharcz, melyet j 
mesterséges utón idéztek elő, lettek a pietisták fő 
ismertető jelei. A kegyesség mindinkább rendszerré > 
lett. Tagadni kezdték azon embernél a kegyességet, 
a ki az ő rendszerüket nem követte a kegyesség } 
gyakorlásánál. Egyeseknek megtérése és vallásos < 
tapasztalata szabálylyá lett mások számára, hogy 
ugyanúgy térjenek meg és ugyanoly érzelmek által < 
vezettessenek. \

Sok lelkész jegyzőkönyvet vezetett híveinek > 
lelki állapotáról. Néme'yek nagy buzgósággal mű- j 
ködtek ez irányban és inegbotránkoztak, ha hí
veiknél nem találták azt a lelki állapotot, melylyel ; 
a pietista recept szerint minden igaz keresztyénnek 
bírnia kell, ha nem találták náluk ezt az élő bűn 
vagy üdvtudatot, melylyel a pietisták előírása sze- \ 
rint minden keresztyénnek bírnia kell. A pietizmus 
közönyös lévén a tan iránt, fraternizált a szekták
kal és rajongókkal (épúgy, mint napjainkban. Szerk.) 
és előkészítette a rationalizmus útját, mely ép úgy 
mellékesnek tartotta a tant és fősulyt helyez az 
életre, az erény és jó cselekedeteket magasztaló 
prédikációival. A rationalismus győzedelmeskedett, j 
az értelem fegyverével leverte az érzelgést. A 
pietizmus és a rationalizmus egyaránt egyoldalú. 
Mindkét irány életet akar, a pietizmus kegyességet, 
szentséget, a rationalizmus erényt és moralitást. 
a  keresztyén kegyességben viszonyunk Istenhez 
és a világhoz, az erkölcsi és vallási rész szerves ; 
egységben van. Ezt az egységet a rationalizmus és ;

pietizmus feloldotta akként, hogy inig az első fő
súlyt helyez az erkölcsre, az erkölcs feladataira, 
ezáltal előkészítette a modern vallástalan humani
tás útját, mig a pietizmus fősulyt helyezve a val
lási oldalra, előkészítette a közönyt a világgal és 
világi feladatokkal szemben. ^  világi vonatkozások 
a pietizmus szerint egyértelműek a bűnös vonat
kozásokkal. A pietizmusnak nincs érzéke a társa
dalmi élet szépsége iránt, közönyös szemben az 
állammal és politikával, nem érdeklődik a tudo
mány és művészet iránt, elítéli az adiaforont, a 
színházat, zenét, éneket, tánezot, kártyát stb. mind 
azt, a mi nem jő a hitből (Rom, 14, 23.) a mit 
nem tehetünk Jézus nevében (Kol. 3, 17.) és Isten 
dicsőségére (1. Kor. 10, 31.) A pietizmus nem 
akarja észre venni, hogy a világ minden bűnös- , 
sége daczára, Isten világa, az ő teremtménye, rendje, 
hogy a világi még önmagábau nem bűnös, s azzá 
lesz az által, ha elszakad Istentől és hamis önálló 
Ságban akar létezni, A pietizmus figyelmen kívül 
hagyja, hogy mi nem csak arra vagyunk hivatva, 
hogy Isten gyermekei és a menny polgárai legyünk, 
hanem hogy hivatva vagyunk a világ polgárságára 
is, és ott is vannak feladataink és kötelességeink, 
melyeket teljesíthetünk annélkül, hogy mennybeli 
hivatásunkat elhanyagolnánk, sőt az utóbbit épen 
azáltal hanyagoljuk el, ha világi kötelességeink 
alól kihúzzuk magunkat és kerüljük a világot. Az 
igaz, hogy a lélek üdve a fődolog, de az rajongás, 
hogy a keresztyénnek nem szabad mást tennie, 
mint prédikácziót hallgatni, vallásos énekeket éne
kelni és csak vallásos dolgokról beszélgetni stb. 
Miként nézne ki az a család, a hol az anya tisz
tán csak vallásos dolgokkal foglalkoznék ? Nem a 
világot kell kerülni a keresztyének, hanem a rosszat 
a világban. Elösmerjük azt, hogy bizonyos tekin
tetben nincsen adiaforon ; mert minden tettünknek 
vonatkozásban kell lennie lelkiismeretünkkel.

Az egyház megjavításánál fő eszköznek tekin
tette Spener az egyetemes papságról szóló tan fel
újítását és e felújítást a konventikulumok, vallásos 
összejövetelek és laikusok igehirdetése által vélte 
elérhetni. A vallásos összejövetelek Spener terve 
szerint lettek volna azon csatornák, melyeken át 
Isten igéje gazdagon özönlene a nép köreibe; ezek 
alkotnának kis egyházat az egyházban, élő gyüle
kezetei az egyházközségben, lennének az egyház 
sava és világossága. De az egyháziasság ez eszkö
zök által nem lett előmozdítva. A helyett, hogy az 
egyházi szervezetbe beilleszkedtek volna, a felé 
akartak kerekedni és a magán vallási összejövete
leket többre becsülték a nyilvános istentiszteletnél, 
a laikusok igehirdetését a lelkészek igehirdetése 
fölé emelték. Az egyetemes papság és a lelkészek 
közötti határt eloszlatták és ajtót nyitottak min
denféle tévely és rajongásnak. A szektáskodás és 
fraternizálás a szektákkal képezi minden oly val-
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ásos iránynak fő veszedelmét, moly egyoldalúan 
súlyt helyez az életre — az ily irányzatban a szek
ták mindénkor alkalmas anyagra és médiumokra 
akadnak. A laikus prédikátorok működése igon 
könnyen vezet a rendes lelkészség kicsinyesére. 
A vallásos összejövetelek igen könnyen előidézik 
a nyilvános istentisztolet látogatásának elhanya
golását, — sőt az úrvacsora szentségének elhanya
golását is, mert nem akarják az illetők együtt él
vezni azt a hitetlenekkel. A midőn a pietizmus 
methodistikus módon akarja előidézni a megtérést 
s csak azt tekinti igazi újjászületésnek, háttérbo 
szorítja a keresztséget, az utóbbi fölé helyezi az 
újjászületés szellemkeresztségét. Inkább helyez súlyt 
azon viszonyra, melybe önmaga helyezi magát az 
ember szemben az Úrral — és nem néz azon vi
szonyra, melybe helyezi magát az Ur velünk szem
ben, a szentségben. A beteges foglalkozás saját 
érzelmeinkkel és lelkiállapotunkkal, mely apietiz- 
mus főismérve, igen könnyen átcsap azon másik 
végletbe, hogy csupán mások vallásos lelkiállapo
tával foglalkozunk. Lelkigőggel néznek a világ 
fiaira, kik alatt nemcsak a hitetlen é s . vallástalan 
embereket értik, hanem mindazokat, akik a kegyes
ség gyakorlásában nem akarják követni az ő mód
szerüket. A pietisták nem bírnak érzékkel arra, 
hogy a népegyház lényegét és jelentőségét fel
fogni bírják.

A pietizmus alaphibája, hogy egyoldalúan 
fogja fel a drága gyöngyről szóló hasonlatot. Ki
nyerni óhajtva a drága gyöngyöt, nem csak a rosszat 
akarja eladni a világból, hanem magát a világot. 
Mennél inkább sikerül a pietizmusnak azon hitre 
vezérelni az embereket, hogy a keresztyénség drága 
gyöngy s ezzel egyidejűleg elrejteni előttünk azon 
igazságot, mely szerint az a kovász is, melylyel 
minden emberit meg kell szentelnünk. Ménnél 
inkább sikerül neki kinai fallal eltorlaszolni a ke- 
resztyénséget a világtól, kizárni az emberi dolgok
ból a keresztyénit, annál inkább akar elzárkózni a 
világ is mindattól a mi keresztyéni, azt mondva: 
ha te ellehetsz nélkülem, elleszek én is nélküled ! 
És ez az, a miután korunk törekszik. Az állam és 
iskola, a tudomány és irodalom, az emberi szellem
élet különféle terén állandó nagy közönyt veszünk 
észre szemben a keresztyénséggel. A helyett, hogy 
a keresztyénség az emberi szellemóletet uraló és 
irányitó vallás lenne — azon az utón van, hogy 
tűrt vallássá legyen — és a tűrt vallástól közel az 
ut az üldözött vallásig. Az üldözés meg is kezdő- j 
dött, a mennyiben az üldöző a vallástalan huma
nizmus. A pietizmus csak a szent dolgokat kerosi, 
a humanizmus a világiakat. A pietizmus nem akarja 
látni az igaz és jogosult részt a humanitás törek
véseiben, és a humanitás vak abban, hogy nem 
látja, miszerint a pietizmus minden egyoldalúsága 
daczára az emberi élet fő oldalát műveli, a Krisztus

által közvetített istenfiuságot, mely egyedül képes 
az emberi lélek egészségét megőrizni, mely nélkül 
a humanitás minden sikere csak üres csillogás. Az 
egyetlen mód, molylyel elkerülheti az egyház azt, 
hogy le ne győzetossék a világ által az, ha áthatja 
a világot. Ezt a feladatot csak úgy oldhatja meg, 
ha feladva a pietizmus olzáikozását a vilásrtól, 
minden téren megvalósítani igyekszik Krisztus 
hasonlatát a kovászról.

A hetedik nap adventistái.*)

A tizenhatodik század második felében Angliá
ban elszórtan találhatók voltak az úgynevezett 
szombatosok, kik a vasárnap helyett a szombatot 
ünnepelték meg. Nagy üldözések dacára a 17-ik 
században már 11 nagyobb gyülekezetét alkottak. 
Legnevezetesebb prédikátoruk volt Bampfield F., a 
ki előbb az angol államegyház papja volt, de ezen 
egyházból kilépett, mivel azon meggyőződésre jutott, 
hogy helytelen a g.yermekkeresztség és a vasárnap 
megünneplése. 0 évig volt bebörtönözve Dorchester- 
ben és miután kiszabadult, Londonba ment, ott 
megalakította a hetedik nap baptistáinak gyüleke
zetét. Ezt a szektát Angliából Amerikába plántálta 
át Mumford, megalakítván ott 167l-ben a hetedik 
nap baptistáinak első gyülekezetét. Néhány év alatt 
80 ily gyülekezet keletkezett Amerikában — alkotva 
ott egyetemet és öt akadémiát.

1K43—1844 ben élénk adventista mozgalom 
keletkezett Amerikában- Az adventizmus alatt értjük 
az Ur gyors visszajöveteléro való várakozást. Ez a 
várakozás meg élénkült Skothonban és Észak - 
Angliában l-S40-ben. E várakozás legbuzgóbb hir
detője volt Mdler \V. Miller hatásának eredménye 
Amerikában az „első nap adventistái“ szektája, 
mely nem tévesztendő össze a „hetedik nap adven
tistái“ szektájával.

Festőn Rachel, a hetedik nap baptistái szek
tájának tagja, megösmerkedett az első nap adven
tistáival. Ez utóbbiak felvilágosították őt az Ur 
gyors visszajövetelóről, inig Ő az előbbieket arról 
oktatta ki, hogy miként kell megtartani Isten pa
rancsolatait és megszentelni a hetedik napot. így 
keletkezett a hetedik nap adventistáinak szektája 
1848. körül. E szokta „a hetedik nap adventistái ‘ 
elnevezés helyett, akként is nevezi magát „azok, 
kik megtartják isten parancsolatait és a Jézusban 
vetett hitet“ (Ján. jel. 14. 12). E szekta alig 60 
éves, do fiatal volta daczára nagy erőinegfeszitéssel 
és eredménnyel dolgozik. 1863 óta a Skandináv 
félszigeten megvetette lábát. 18/0-ben már Ameri
kában 25,000 hívük volt. Főállomásuk Battle Creek 
Michiganban. Ez utóbbi helyen tartják évenként

*) Az adventisták már hazánkban is próbálnak szerencsét. 
Eszközeik Amerikából visszatérő kivándorlóink.
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egyetemes értekezletüket. Battle Creek-ben van 
két nagy könyvnyomdájuk — ugyanott kórházuk 
és theologiai intézetük 13 tanárral, hol lelkészeiket 
képezik. Fő imaházukban 3000 ember fér el.

A hetedik nap adventistái nem űznek pogány 
missiót, hanem a megkeresztelt és „engedetlen“ 
keresztyének között akarnak hiveket szerezni s ő 
hozzájok vinni „az utolsó kegyelem üzenetét“ — 
a „harmadik angyal üzenetét“ (Ján. jel. U, 8—12.) 
A missiói buzgalom oly nagy közöttük, — hogy 
amerikai gyülekezeteik rendes lelkészek nélkül 
végzik istentiszteletüket, „mert képzett lelkészek 
erejüket és képességüket arra fordítják, hogy 
azokat vezessék az üdvhöz, a kik még el nem ju
tottak az igazság viliágosságához.“ A hol az ég
hajlat megengedi, a misszionáriusok magukkal 
viszik nagy sátraikat és azokban hirdetik az igét. 
A nők is prédikálhatnak. Szektájuk ügyére anya
gilag is sokat áldoznak. A tized fizetése isteni 
parancs, melyet teljesíteni minden hivő kötelessége. 
Missió telepeket létesítettek majdnem minden euró • 
pai államban. Fő missziói pontjuk a continens or 
szágaira S váj ez.

(Folytatása következik.)

Elmélyedés az első parancso 
latba.

S tra u s s  V ik to r  nyomán.*)

Minden valódi kezdet titokzatos és csodálatos, 
mertj rámutat és megláttatja velünk azt a megma
gyaráz hatatlant, a melyből ered ; bizonyságot tesz 
egy létről, a mely még nincsen, csak lesz. A mely 
lét a kezdetnek nemcsak előfeltétele, hanem tartalma 
is, úgy hogy a teljesség és teljesedés a kezdetben 
már megvan. Azért beszélünk a kezdet nehézségéről; 
ott és akkor t. i. ha hiányzik az a léterő, a mely a 
kezdetnek nemcsak előfeltétele, hanem tartalma is. A 
philosophia azért keresi mindig a kezdetet s erősen 
állítja, hogy ha az megvolna, akkor célját érte volna.

A kezdetnek ezen jelentőségéből folyik, hogy az 
elkezdett dolognak zsinórmértéke és próba köve ma
rad — a kezdet. A keresztyén hitnek, életnek és tudo
mánynak csak előnyére szolgálhat, ha a kezdetét vizs
gáljuk és tanulmányozzuk. E kezdet a kis kátéban 
foglaltatik elérhetetlen tárgyiasságban és tisztaságban. 
Csak a kezdetnek kezdetét vesszük elő, az első pa
rancsolatot. Mi keresztyének a parancsolatokat csak

*) Meditationen über das erste Gebot für Leute des Ge
dankenernstes und des Gewissens, von Viktor von Strauss. Leip
zig 1866. — „Elmélyedés" nem a Meditationen szónak fordítása, 
hanem azok tartalmának megjelölése.

v a maguk teljességében és teljesedésében láthatjuk, 
t. i. Krisztusban. Mert ha igaz, hogy a kezdetben már 

‘ benfoglaltatik a teljesedés, úgy viszont az is kétség- 
' télén, hogy csak a teljesedés láttatja velünk a kez

detet egész teljességében és mélységében. Az 5. 6. és
2. parancsolatnál megmutatta azt nekünk Krisztus 

; a hegyibeszédben.
Nézzük a tízparancsolat kihirdetésének előzmé

nyeit is. A sinai hegyről maga az Isten szólott em
beri szavakat. Ez az Isten részéről oly leereszkedés 
s mintegy belemerülós az emberibe, hogy valóságát 
nem hihetnők, hacsak nem ismernők és tudnók a 
Krisztus emberré léteiének még nagyobb csodáját. A 
midőn a kihirdetés történt, menydörgések és villám
lások lőnek és nagy sürü felhő a hegyen, és igen nagy 
trombita szó, annyira, hogy az egész táborbeli nép 
rettegett. Miért és minek mindez ? Hogy az Isten 
félelme legyen a népnek szeme előtt, hogy ne vét
kezzenek, mondá Mózes. Sokaknak e csodálatos tör- 

> ténet és előkészület három vallási és hét nagyon is 
közönséges erkölcsi igazságosságnak kihirdetésére — 
túlzottnak, feleslegesnek látszik. Yalószinü, hogy Israel 
fiai között is volt olyan, a ki Egyptom bölcseségében 
nevelkedve, Itasonló gondolatokat táplált és nemsokára 
rá az öntött borjut imádta. És nekünk, kiknek amaz 
erkölcsi igazság oly közönségesnek és magától érte
tődőnek tűnik fel, hogy szinte sérelmesnek tartjuk, 
ha valaki rájuk utal és rájuk figyelmeztet bennünket, 
mekkora büntető törvényszéki, csendőri, börtöni-ké- 
szülékre és apparátusra van szükségünk, hogy csak 
némileg is fentartsuk csak az 5., 6. és 7. közönséges 
erkölcsi igazságot, azt is csak legközönségesebb, leg- 
külsőibb értelme szerint! A többi közönséges erkölcsi 
igazság ellen nyíltan vétkeznek a miveletlenek épúgy, 
mint a legmiveltebbek.

Ez mindig úgy volt. Csakhogy minden korban 
egy-egy parancsolat ellen különösen vétkeznek. Min
den korban pedig a legelső parancsolat szenved leg
több sérelmet, a mi oka minden kővetkező parancso
lat megsértésének. Azért volt szükséges az első pa
rancsolatot s az abban Önmagát kijelentőnek jelen
létét a népnek mélyen és hathatósan bevésni.

Az Isten önkijelentésével kezdődik a tiz paran
csolat. Ezen önkijelentés nemcsak az isteni paran
csolás jogosságának s az emberi engedelmesség köte
les voltának megmutatása, hanem egyúttal az Isten 
létének és lényegének, valamint az ember khez való 
viszonyának legmélyebb feltárása. Noha minden kő
vetkező parancsolatra kiterjed, mégis az elsőhöz tar
tozik legszorosabban, mert, ha nem tudnók, ki az a 
beszélő Én, akkor a következő szavaknak : „Ne legye
nek neked En előttem idegen isteneid“, úgyszólván 
semmi értelmük nem volna. A sokszor előforduló 
rövidebb formula: En vagyok az Úr — mindig ezen 
Ön kijelentésre utal, melynek most minden egyes 
szavát sorban tárgyaljuk.
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É n.
Ént csak a személy mond. Soha emberi okosko

dás az Isten személységót fel nem ismerte volna. 
Kant szerint az érzék fölötti meg nem ismerhető. 
Ha tehát az Isten egyáltalában meg nem ismerhető 
— mennyivel kevéssé az O személy volta. Fichte 
szerint a gondolkodó én léteit ad Istennek és világ
nak. Természetes, hogy Istennek és világnak csak 
gondolt és képzelt léte van. Így a bölcselkedés el
vesztette ugyan a személyes Istent, de soha meg nem 
találta volna. Hiszen tudásának anyagát csak a külső, 
érzéki és a belső szellemi világ képezi s a teremtés
ből a teremtöt megismerni s begbizonyitani még 
eddig nem sikerült — még léteiét sem, hát még 
személy voltát.

Tényleg nem is kioán az ember, nem is hasz
nálna neki a logikai bizonyíték. Nem bizonyiték, 
hanem bizonyságtétel Önmagáról, az 0  létéről és 
jelen létéről — erre vágyódunk, erre vagyon szüksé
günk. S bizonyságot Önmagáról tett az Isten, midőn 
emberi szóval Ént mondott. Bármennyire is halmozzuk 
az „Isten- tulajdonságait és tökéletességeit — lelkün
ket ez meg nem hatja, mig nem az isteni En be
gyújt és bevilágít lelkűnkbe. Isten fogalmat akárki 
készíthet, az élő és ható En nélkül valamennyi holt 
és üres.

Ha az Isten Ént mond a mi nyelvünkön, akkor 
az igaz Isten csakis ami én mondásunkat, lényegileg 
hasonlót érthet alatta. Tudjuk, hogy az ember Isten
nek képmása. Még most is az — mint én. Mit jelent 
az : én.

Az az én, hogy ,a subjektum egyszersmind 
objektum. A subjektum, mint olyan különbözik az 
objektumtól, mint olyantól. A kettő ilyen formán 
nem egységet, hanem kettöséget, sőt ellenséget képez 
tiszta „Monasban“ elő nem fordulhat. Az Énben van 
objektum és subjektum s az objektum egyszersmind 
subjektum. Ha e kettöség és különbözőség egyúttal 
egység, akkor kell hogy legyen bennük valami, a 
mi sem objektum, sem subjektum, hanem egyikben 
is ugyanaz, mint a másikban. Ez nem lehet egyéb, 
mint az ő létük (das Sein). A mi úgy a subjektumot, 
mint az objektumot levővé, létezővé teszi, az mind
kettő számára előbb vau, eredetibb náluk s egyszer
smind az ö valóságos, nem elvont, egységük.

Ha tekintjük az objektum és subjektum egy
máshoz való viszonyát, csakhamar észre vesszük, 
hogy az objektum magában állhat, de a subjektum 
önmaga nem lehet. Ha az én önmagát, mint objek
tumot, már nem gondolja, akkor az én nem gondol
kodik már. Mind a subjektum, mind az objektum lé
tezővé lesz, a náluk eredetibb lét által, de olyan for
mán, hogy a lét az objéktumot s evvel s ez által 
csak a subjektumot teszi lehetővé. Noha pedig mind
kettőt teszi lehetővé, mégis megmarad létnek s ilyen 
formán az Én hármas egység. Azzá lett fejlődés 
vagy jobban mondva kifej lés által. Ha csak az idő

képzetét távol tartjuk s az „előbb- és „utóbb- sza
vakat ok és okozatról értjük, akkor az Én fejlődése 
vagy története a következő.

A puszta lény, még önmagához semmi viszony
ban, magában foglalja a kifej lés lehetőségét, melynek 
czélja és vége az öntudat. A lehetőség és tehetség 
vágyódássá, kívánássá lesz, hogy a puszta lény ki
lépjen önmagából, létet adván önnönmagának, olyan 
formán, hogy önmagában maga magát objektummá 
teszi. E tett az akaratnak első ténye. Általa a puszta 
lény önmagának oka és alapja lett s a puszta lény 
helyett van most eredeti lény és eredett született 
lény. A kettő egymástól különbözik, mert noha az 
eredeti lény Önmagát igenelte az eredett, lényben, 
mégis attól elválván, most már vele szemben önma
gát igeneli — s az eredett lénnyel szemben áll.

Az eredeti lény önmagát találja az eredetiben, 
s mint eredeti lény csak is eredett által létezik. Az 
eredett lény tehát okozza az eredeti lényt, mint olyat 
s mégis a saját létét csakis az eredetiben találja.

I Mindkettő csak úgy létezik, hogy egymást igenelik 
és ellenzik. A kettőségnek és ellentétnek ezen érzete 
fájdalmas és kínos.

(Folytatása következik.)

IRODALOM.
— Theodor /a h n : Einleitung in das neue 

Testament. 2 kötet.Leipzig A. Deichertscho Verlags
buchhandlung Nachf. (Georg Böhme) 1897. 1899. 
(VIII s 489 és IV s 65b old.) Ara az első kötetnek: 
9 50 márka, kötve 11*50 márka ; a második kötetnek 
13*50 márka, kötve 15*50 márka.

Ha valamely könyvet nagyon le akarunk rán
tani, azt mondjuk, hogy „kritikán aluliu ; ennek 
ellenkezőjét lehetne a fenti könyvről mondani t. i. 
azt, hogy az a kritika fölött áll. Persze nem olyan 
értolemben, mintha egyos állításaihoz kritika nem 
férne, hanem olyan értolemben, hogy az első rangú, 
alapvető tudományos munka — standard work. 
Seeberg azt mondja róla: „a múló (19.) század 
olyan müvet hozott még nekünk, melyben Baur 
túl haladása befejezéséhez jut . . . Das letzte  Wort 
Ilnur gegenüber hat Zahn gesprochen . . . .  Ezen 
könyvben a század egyik problémája nyerte meg 
egyelőre megoldását. Azt lehet mondani, hogy az 
az uj szövetség történetében határkövet fog ké
pezni.- És ez nem is túlhajtott dicséret ezen könyvre. 
Mert azt eléggé dicsérni és magasztalni nem is 
lehet. Woiss János, a modern theologia egyik leg- 
esküdtebb pártfole azt mondja róla, hogy az „óin
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ebenbürtiges Gegenstück zu den kritischen Werken, 
denen es Konkurrenz machen will, — tehát az ő 
modern theologia pártja hasonló tartalmú könyvei
nek egyenlőrangú vetélytársa. Szerinte‘ezen könyv 
által a konservativ theologia hatalmas erősítést 
nyert. Persze irigy méreggel hozzáteszi, hogy kétes, 
vájjon sok theologus és lelkész fog-e áldozni annyi 
költséget és fáradtságot, amennyi ezen könyv külső 
és belső elsajátításához szükséges. Nos, Weiss ur- 
kételkedése. mely a positiv theologiának szegény
ségi bizonyítványt akart kiállítani, korai volt, mert 
Zahn könyve ára és nehézkessége daczára kevéssel 
a 2. kötet megjelenése után elkelt, úgy, hogy rög
tön második kiadás vált szükségessé.

Seeberg egészen helyesen a következőkben 
foglalja össze Zahn könyvének jelentőségét és 
eredményét, hogy az „bámulatos, mindent átte
kintő tudományossággal és fényes exegetikai éles- 
elmüséggel (Scharf und Feinsinn), magukból az 
uj szövetségi iratokból és azon történeti viszonyok
ból, melyeket azok feltételeznek, bebizonyította az 
ezen irodalomra vonatkozó történeti tanúbizony
ságok helyességét, vagyis az uj szövetségi iratok 
hitelességét''1' . Igenis ez Zahn páratlan könyvének 
föltétlenül tudományos utón nyert eredménye, hogy 
uj szövetségünk szent könyvei mind hitelesek. Az 
uj szövetség fényes apológiája ezen könyv azon
u. n. tudományos, de valójában önkéntes támadá
sokkal szemben, melyeket Baurtól kezdve a leg
újabb időig a modern, liberalis theologia lovagjai 
az uj szövetség ellen intéztek. Érvei mellett ezen 
támadások bizonyító ereje teljes semmiségében 
tűnik fel. A positiv, egyházias theol. tudomány való
ságos büszkesége lehet ezen mű, melynek megje
lenése után majd nem lehet többé csak úgy do- 
bálődzni az olyan kijelentésekkel, hogy a „tudo
mány“ eredményei szerint ez, vagy az az uj testa- 
mentomi könyv nem hiteles. Zahn nagy tudo
mányi! könyve utjokat fogja állami. Ezen könyv 
egy maga is fölér a destruktiv irányú theol. köny
vek egy egész könyvtárával és azért igazán nem 
tudunk olvasóinknak jobb, tudományosabb és a 
mellett hitüket is erősítő olvasmányt ajánlani, mint 
Zahn ezen bevezetését az uj szövetségbe. Átdolgo
zása, áttanulmányozása, melyet igényel, megfizeti 
úgy a fáradtságot, mint a pénzáldozatot, melyet, 
megszerzéséhez meg kell hozni. Bővebb fejtegeté
sekbe ismertetése végett nem bocsátkozunk. Csak 
még egyszer saját tapasztalatunkból mondjuk, bog}' 
áttanulmányozása páratlan tudományos és értelmi 
élvezetet nyújt Azért vedd meg és olvasd; hasz
nod, áldásod lesz belőle.

— J. Clir. ßeyreiss: An der Schwelle des 
Jahrhunderts. Beleuchtung der so betitel en Schrift 
des Prof. D. Seeberg hinsichtlich ihres Urtheils

über Kirche und Union. Elberfeld. Verlag des luttn 
Büchervereins. 1901.

Seeberg, berlini theol. tanár a fenti czim alatt 
igen szellemes és tanulságos, sokszor nagyon is a 
pártatlanság színét kereső könyvet irt, melyben 
szemlét tart a 19. század theol. és egyházi moz
galmai felett. Pár atlansága azonban nem terjedt 
ki sem a tizenkilenczedik század némely luth. theo- 
logusra, sem az unióba be nem lépett u. n. separált 
poroszországi lutheránusokra. Seeberg könyvének 
ezen utóbbi gyengéjét ostromolja fentidézett köny
vecske, melyet azért mindazoknak, kik Seeberg 
könyvét olvasták, valamint a poroszországi luth. 
egyház barátainak melegen ajánlunk. Azok mél- 
tányosabb megítélésére tehetnek szert ezen könyv 
olvasása által, ezek meg ezen esetből kifolyólag is 
újból meggyőződhetnek, a porosz kicsinyke luth. 
egyház igazainak jogosságáról.

— M. Bújna: Eben-Ezer. Kázne, modlitby, 
svátopiesne, reci, reéiiovanky pri prílezitosti kladenia 
uhelného kameiia a posviacke skől v Pukanci. 
Tlacou knihtlaciarne K. Salvu v Ruzomberku. 
1901. 87 1.

A bakabányai ev. gyülekezet nehéz küzdelmet 
vívott felekezeti iskoláinak megőrzéséért. Sokszor 
oly felhők tornyosultak, hogy már azt hitték, nem 
bírják megőrizni a gyülekezet kincsét, az ev. jellemű 
és szellemű népiskolát. A vezetők buzgósága, a 
gyülekezeti tagok áldozatkészsége győzelemre ve
zette a felekezeti iskola zászlaját, s ma már szép 
új épületben vannak elhelyezve az iskolák.

A füzetke magában foglalja az iskolák törté
netén kívül az összes beszédeket, imákat, éneke 
ket, melyeket az iskola alapkő letétele, felszente
lése alkalmával az iskolában és templomban el
mondtak, imádkoztak és énekeltek.

Ujabbkori egyháztörténetünk megírásához ér
dekes adatokkal iog szolgálni e füzetke.

— Bereczky Sándor: A magyar protestáns 
egyház története. Az ovang. középiskolák felső 
osztályai számára. Budapest, Kókai Lajos kiadása. 
190!. (180 old.) Ára 2 korona.

A mostani és úgy látszik a készülő vallás- 
tanitási terv szerint is a gymnasiumok 7. osztályá
ban a hazai ev. egyház történetét kell tárgyalni. 
Elég oktalanul, mert ez az egyetemes egyháztör
ténettel kapcsolatban sokkal jobban és czélszerüb- 
ben is eszközölhető. A minek előnye az is lenne, 
hogy azután a biblia ismertetésére körülbelül egy 
évet nyernénk, melyet a biblia alaposabb olvasá
sával és a bibliai történetnek is a források t. i. a 
bibliai történeti könyvek olvasása alapján való 
felfrissítésével és behatóbb tárgyalásával is tölt- 
hetnénk Ámde ha a készülő terv csakugyan kö
telezővé lesz, a viszonyokkal majd számolni kell



és akkora 7. osztály számára alkalmas tankönyvre 
lesz szükségünk. Boreczky fenti könyve hivatva < 
lesz, hogy ezen hiányt pótolja Hogy mennyiben 
fog ennek valóban megfelelni és a tanításnál be 
válni, azt majd a használata által szerzett tapasz
talatok fogják eldönteni. Mi kije'enthetjük, hogy a 
könyvvel eddigi betek ntésünk után meg vagyunk 
elégedve Meglátszik rajta, hogy szerzője minden 
honnan igyekezett tanulni és a tanultakat a tani \ 
tás czóljaira alkalmassá tenni. így a hozzá értő 
észre veheti, hogy a Szilágyi féle 10 kötetes milie- 
niumi történet összefoglaló előadásai is lel vannak 
használva és annak egyes pápás irányú vagy leg 
alább a papás iránynyal kaczérkodó köteleiből is 
azt tudta kiválogatni, ami czéljának megfelel és 
azt az igazság álláspontjáról előadni. Mézet gyűj
tött onnan, ahonnak mások mérget szívhatnak. í 
Meglátszik ez pld. azon különbségen, mely Frak- 
nóinak és Bereozkynek Brandenburgi Györgyre 
vonatkozó méltatása között van. (2(>. old.) Valószínű 
azon okoskodás is, melylyel Bereczky Dévai és 
mások csatlakozását a kalvinizmushoz magyarázza, 
hogy t. i. Melanehthon közvetítő iránya, melyhez 
a magyarok Wiitenbergben legnagyobbrészt csat
lakoztak, volt ennek oka- így tehát hazánkban 
ténynyé vált, amitől Németországban a lutherá
nusok féltek és amit Melanchthonnak és híveinek 
szemükre vetettek, hogy a philippismus tényleg 
kryptokalvinismus volt, azaz a teljes kalvinismus 
útját egyengette, (lásd 30. s 49. lapot.) Úgyszintén 
megvagyunk elégedve avval, amit a szerző kalvi
nismus különválásának történetében mond. Abból 
is kitűnik, hogy a kalvinismus iráuyának terjedése 
szükségszerüleg vezetett ezen különválásra és hogy 
a különválásig létezett egység a lutheri tan közös 
egységén nyugodott esnem volt olyan, mintáz unió 
barátai hiszik és azt most is megvalósítani kívánják 
Ui. egység a luth.éte ref. tanok érintetlenül hagyása 
mellett.Ezen egység a történet világításánál is absur 
dum,amint a 19. század egyesülési törekvései is bi
zonyítják. Ezt a könyvben (plo. a 171.oldalon isikife
jezni is lehetett volna. Ezen történeti igazság mel
lett aztán furcsa a könyv czime, mely a magyar 
protest, egyház történetét akarja adni, holott ilyen 
egyház hazánkban, hála Istennek, nincs,* hanem 
van ev. és ref. egyház. Más ferdeségei a könyvnek, 
hogy szerinte az utolsó zsinat a gyülekezeteket a 
kerületekbe arányosan (?!) beosztotta. (16<>. old.) 
Az egyházpolitikai törvények eyyházias méltatása 
teljesen hiányzik, épugy kongruatörvénnyé az au
tonómia szemppontból. Szerző is azon hitben él, hogy 
a bevett vallásfelekezetek egyenlősége és vjszonos 
sága megvalósulásához az alkotmányos idő beállta 
óta évről-évre közelebb jutunk. (17. 1.) a  Gustav- 
Adolf-egylet mellett a Gotteskasten is segélyezi 
hazai egyházainkat és külföldön tanuló theologu- 
sainkat, amit szintén említeni lehetett volna (172 .1.)

A 175. oldalon a Zpovnik bizottságot és a Tranos- 
cius egyletet is kellett volna megemlíteni a vallásos 
iratokat terjesztő társulatok közt. A Prot. egyh. és 
isk. mellett tán más lapok is érdemelnének említést, 
valamint a 178. oldalon még néhány más történetíró 
is, mint Leska, Moczkó stb. Epugy meg kellett volna 
említeni asymbolikus könyvek teljes tót fordítását 
is, amint általában a hazai egyháztörténeteknek és 
igy ezen könyvnek is egyik lényeges hibája, hogy 
tárgyukat úgy adják elő, mintha ev. egyházunk más 
mint magyarnyelvű gyülekezetekből nem is állana 
és történetük csak ezeknek van. Német és tót gyü
lekezeteink történetének nagyobb tekintetbe vételo 
a valóságnak is megfelelne.

— A Lóránt fi) Zsuzsanna egyesület legutóbbi 
választmányi ülésén elhatározta, hogy eddigi kis 
közlönye a Kereszty n II / rád ö helyett egy nagyobb 
lapot fog kiadni Oiajáy czim alatt. Az olajág ez élj a 
fölébreszteni az evangéliumi hitéletet a nők körében. 
Közölni fog mindenféle oly czikkeket, melyek alkat
úmnak arra, hogy Isten segedelmével megszeret
tessék az evangéliumot a magyar nőkkel is s őket 
az — e szeretetből fakadó — keresztyén életre és 
munkára buzdítsák. Egyúttal minden számában 
közölni fog, rendszeresen egymás után kővetkező, 
rövid bibliamagyarázatokat, melyek vez* rfonalul 
szolgálhatnak olyanoknak, akik inár foglalkoznak 
vasárnapi iskolákban való tanítással. Az Oiajáy a 
f. ó októberétől kezdve, havonként egyszer fog 
megjelenni, nyolezadrét alakban Oh oldalnyi terje
delemmel, csinos kiállításban. Előfizetési ára éven
ként 2 korona. A Lóránt ily Zsuzsanna egyesület ez 
utón is kéri mindazokat, akik az Isten országának 
terjesztését szivükön viselik, küh nősen a protestáns 
lelkészeket és egyházi férfiakat, igyekezzenek a 
megindítandó női lap iránt a protestáns nők 
érdeklődését felébreszteni és őket előfizetőknek 
megnyerni, valamint a Lp megindításának elősegí
tésére minél többeket adakozásra fölhívni. Minden 
a lap kiadásának költségeiből esetlog fölmaradó 
összeg, mely a lap részére beérkezik, a Lorántffy 
Zsuzsánna egyesület egyéb czéljaira fordittatik. Az 
előfizetési pénzek, valamint az adományok, mos
tantól kezdve, lehetőleg szeptember 15-ig, a szer
kesztő cziinére küldendők : Vargha Gyuláné Buda
pest, IX. Káló in tér 7. sz.

K Ü L MI S S IÓ.
A missió és a babona. A „B. Missionsmagazinu 

5-ik számában igen érdekesen beszéli el eg}7 missió- 
lárius, mily nehézséget okoz az evangeliom terjesz
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tésének, különösen Indiában, a babona. A missionái’ius- \ 
nak is, ha munkáját előre nem akarja lehetetlenné 
tenni, szükséges megösmerkednie e babonás szoká
sokkal. Ha például a missionárius egy indiai ház 
verandájába lép — bemenni csak az illető kaszt tag- 
jainak szabad — és ha véletlenül rá néz egy főtt rizs- 
zsel telt tálra, úgy azt a háztulajdonos eldobni kény- 
télén ; mert a missionárius tekintete tisztátalanná és 
átkossá teszi az indiai ételt. Ha egy hindu találkozik í 
egy macskával, vagy ha varjú repül át az utón, vagy $ 
szemközt jön vele egy özvegy asszony, vagy egy 
cserópkantát vivő férfiú, mind ez nagy szerencsétlen- 
séget jelent — és az illető, ha e szerencsétlenséget ( 
el akarja kerülni, kénytelen hazatérni és útját más- 
korra halasztani. A hindura nézve az sem közönyös, 
hogy mely napon milyen irányban indul útra. Va
sárnap és pénteken nem szabad nyugat felé, hétfőn 
és szombaton keletfelé, kedden és szerdán észak félé, ; 
csütörtökön délfelé nem szabad útra indulni. Ezen ; 
tilalom azonban csak a nappalra szól. Ha az indus j 

• előtt valami fontos teendő áll, házasság, vétel, vagy 
eladás, munkakeresés, úgy a csillagkuruzslókhoz for
dul, akik alkalmas napot jelölnek meg, e mellett ál
dozatokat hoznak az Isteneknek. Midőn egy missio
nárius e babonás szokásokról szólott európai utazása 
közben, egy utitársa ekként szólott: „Valóban külö
nös állapotok ezek, de hát az angol czivilizáczió nem 
változtatott e ezen állapotokon. Hiszen ők Indiában 
vasutakat, távirdákat, főiskolákat épitettek, hirlapo- 
katjlétesitettek. Váljon a vasút nem oszlatta-e el azon 
babonás szokásokat ?“ E kérdésre a missionárius ak- 
ként válaszolt. A czivilizáczió nem oszlatja el a ba
bonát. Ezt magában Európában is láthatjuk, külö
nösen a katholikus országokban. Ott is van vasút, 
távirda, egyetem — és mégis mind ezen intézmények 
a babonát legkevésbs sem apasztják. Sőt evangélikus : 
országokban is , különösen ott, a hol csak az úgyne
vezett műveltségre helyeznek súlyt, és Istennel nem 
tőrödnek, a babona tovább tenyészik. Magas művelt
ségű urak és nők spiritizmussal játszanak, sokat tar- j 
tanak a szerencsés és szerencsétlen napokról és fél- < 
nek a tizenhármas számtól, — sőt vannak szálloda 
tulajdonosok, kik a vendégszobára nem teszik a 13-as 
számot. A babonát csak az élő Istenben vetett hit 
semmisitheti meg, a kinek kezébe van letéve sorsunk, 
aki mindent javunkra fordit, ha ő benne bizunk és < 
.általa magunkat vezéreltetni engedjük.

B E L M I S S I Ó <

— A dán belmissioi egylet működéséről jelen- 5 
tést tesz az egylet szellemi vezére Beck V. örslevi j 
lelkész a „Den indre Missions Tidende“ 18—20-iki \

számaiban. A belmissioi irány methodista részével 
nem értünk egyet, de a nagy buzgóságot, hűséget és 
áldozatkészséget nagyrabecsűljük.

A belmissioi egyletnek az elmúlt évben külön 
javadalmazással ellátott 147 missionáriusa és 11 taní
tója volt, ezenkívül volt 86 kolportőrje. Ez utóbbiak 
nem kapnak külön fizetést, hanem az elárusított köny
vekből bizonyos percentet. A missionáriusok is áru
sítanak könyveket, igy az elmúlt évben 106,208 kor. 
értékű könyvet adtak el.

A belmissio munkásságának külső képét adják 
a kővetkező számok : 20,257 általános vallásos össze
jövetelt tartottak, 3055 gyermek istentiszteletet, 2661 
ifjúsági egyleti gyűlést, 3778 nyilvános társalgást 
vallásos kérdésekről. Az elmúlt év végéig az egylet
nek 371 missioi háza volt, ezek között a legnagyobb 
a koppenhágai „Siloam“ belmissioi iiáz.

A hirlapirodalom terén csodákat mivel ezen 
irány. Lapjai következők: 1. „Den indre Missions 
Tiden1 e“ 16050 előfizetővel, ez vallásos néplap, mely 
megjelen hetenként egyszer és közöl egy prédikációt, 
apró történetkéket — politikával egyáltalában nem 
foglalkozik. 2. „Annexet til den indre Missions Tidende“ 
3800 előfizetővel, ez theologiai kérdéseket tárgyal, 
megjelen hetenként egyszer. 3. „Illustreret Familie
blad“ 4350 előfizetővel, ez illustrált szépirodalmi 
hetenként egyszer megjelenő lap. Mind a három neve
zett lapot Beck V. örslevi lelkész szerkeszti, azon
felül az évnek majdnem felét utón tölti, bejárva a 
missioi egylet főbb góczpontjait.

2. „De Unges Blad“ 7000 példányban jelen meg, 
Paulsen lelkész szerkeszti — ifjúsági lap túlnyomóan 
vallásos tartalommal. 5. „Indre Missions Börneblad“, 
melyet Steffensen lelkész szerkeszt —- képes gyermek
lap. 6. „Raadqiveren“, melyet Ussing és With lelkészek 
szerkesztenek — ezen lap útmutatással szolgál a 
gyermekistentiszteletek vezetői részére, megjelenik 
1750 példányban. Szinte hihetetlenséget tüntetnek fel 
ezen számok, ha összehasonlitjuk hazai állapotainkkal, 
ahol egyházi néplapjaink is úgyszólván csak tengődnek.

Az irodalmi munkásságon kivül nagy tevékeny
séget fejt ki a belmissioi irány a jótékonyság és 
szeretet munkásság terén.

Az évi jelentés terén fájdalommal emlékezik 
meg Beck V. arról, hogy rajongó elemek igyekeznek 
betörni az egylet köreibe, nevezetesen „a büntelenség“ 
és „tökéletesség“ tévtanának apostolai. Eddig még 
sok kárt nem tettek, de azért mégis óvva inti Beck 
V. az egylet tagjait, hogy őrizkedjenek e rajongóktól.

A politikai lapok ellenséges magatartást tanú
sítanak a belmissioi iránynyal szemben, különösen a 
szoczialisták lapjai, a. lelkészek majdnem általában 
jóakarattal fogadták a belmissió munkásait, a miért 
nekik hálás köszönetét mond Beck V. az egylet veze
tősége nevében.



— A soproni evang. diakonissa intézőt hatodik 
évi jelentése ismét élénkbe tárja ez áldásos intézmény 
nagy értékét egyházunkra nézve. A jelentés elején 
kővetkezőn szól : „Száz évvel ezelőtt adta a jó Isten 
evangyéliomi egyházunknak azt n férfiút, a kinek 
síremlékén eme felirat olvasható: „Dr. Fliedner Tódor, 
Isten kegyelméből az apostoli diakonissza-hivatal fél
élesztője.“ Születésének százados évfordulóját az 
evangyéliomi keresztyen egyház legszélesebb köreiben 
kegyeletesen megünnepelték 1900. január hó 21-én. 
Méltó, hogy mi is hálásan emlékezzünk meg eme 
hitben erős és szeretetben fáradhatlanul tevékeny 
„diakonissza atyáról', a ki 1836-ban Kaiserwerthben 
a Rajna mellett az első diakonissza anyaházat alapí
totta és a kinek müve Isten kegyelme folytán jelen
téktelen kis mustármagból terebélyes fává növekedett, 
mely kifogyhatatlan áldásos gyümölcseivel közel és 
távol számtalan szenvedőt és segélyreszorulót táplál.“

Szép adományok folytak be a diakonissa intézet 
részére az elmúlt évben is. Nevezetes, hogy római 
katholikusok is áldoztak e rzélra. így a rom. kath. 
vallásu Hrnby Mária 10U koronát adományozott a 
soproni diakonissa intézetnek. Diakonissainkat szíve
sebben látják betegeiknél a római katholikusok, mint 
az apáczákat.

A diakonissa intézetnek a rövid hat év alatt 
szép alapja gyűlt egybe, mely jelenleg kitesz 36.174 
korona 76 fillért.

Az elmúlt évben 3 nővér végzett betegápolási 
teendőket, 47 beteget ápoltak 216 egész. 5 fél napon 
és 428 éjszakán. 249 beteglátogatást eszközöltek a 
gyülekezetben.

Örvendetes esemény, hogy a soproni gyülekezet
ben két hajadon szánta magát a diakonissa nemes 
hivatására.

KÜLFÖLD.
— Németország. Miután nálunk nemcsak po

litikai, de egyházi téren is sokszor történik hivat
kozás a lengyeleknek Poroszországban való elnyo
matására, talán nem lesz érdektelen, ha bővebb 
kivonatot közlünk itt egy referátumból, melyet 
Bickerich, lissai lelkész tartott az isten tiszteletek
nek és az uroacsoranak lengyel nyeloen onló tar
tásának szükségességéről.

„A régi lengyel unitas három igen különböző 
alkatrészből á ll: 1. A Cseh- és Morvaországból el
űzött testvérekből, kik az unitást lengyel földre 
átültették és kezdetben szellemi jellegét megadták, 
noha számra nézve a legkevesebben voltak. Külön 
cseh nyelvű gyülekezet csak Lissában alakult s

itt is csak a cseh testvérek második (1628) exodusa 
óta és csak 1700-ig tartotta magát fenn. 2. A len
gyel nemességnek nagy részéből, melyet ama 
menekültek megnyertek. 3. Német polgárok és pa
rasztokból, kiket kereskedelem és üzlet vagy val
lási üldözés is hozott át a szomszédos német terü
letekből Nagy Lengyelországba s kik itt vagy föL 
desuraik befolyása alatt, vagy elragadtatva a cseh 
martyrok komolyságától és lelkesedésétől, az uni- 
táshoz csatlakoztak. A két utolsó réteg között, 
mely számra nézve egyedül jő tekintetbe és nem
zetiségi, nyelvi, és társadalmi tekintetben egymás
tól elkülönítve volt, az unitas történetében többszö
rös érdekellentétek merültek fel, melyek különö
sen a lissai lengyel lelkész fenntartásának kérdé
sében vezettek snk összeütközésre a zsinatokon.

A lengyel nemesség, mely mindig szabad 
gondolkozása volt s a római klérussal ellenszen- 
vező, 1548. óta az Ostorogok, Leczczinskiek és 
Radziwillek vezetése alatt nagyon túlnyomó szám
ban a cseh és reformált hitvalláshoz csatlakozott. 
Sajnos azonban, hogy a nemeseknél a politikai 
motivuraok, hatalmuknak az országban való ki
terjedése utáni törekvésük mindig közbejátszottak, 
csak kevesen voltak komolyan azon, hogy a tiszta 
evangyéliom falvaikban és városaikban elterjedjen, 
a többség az uj tant valami urakvallása félének 
tekintette, mely a jobbágyokat meg nem illeti. 
Azért a megváltozott viszonyok között, midőn királyi 
kegy és a jezsuiták propagandája az ó hitet meg
újította s különösen mióta a magasabb hivatalok 
viselése a katholikus hitva lástól tétetett függővé, 
Lengyelországnak evangélikus nemessége mind
inkább leolvadt. Az Ostorogok és a Radziwillok 
evang. ága kihalt, a Leczczinskiek pedig és sok 
más katholikusoxká lettek. Mégis több család ma
radt Lengyelország bukásáig az evang. hitvalláshoz 
hu, igy lutheránus részről a Bojanovszkiak és az 
Lnruhok, az unitas részéről a Bronokowskiak, 
Zotnickiak Kurnatowskiak, Gruszczinszkiak, Moja- 
czewszkiek, Mileckiek, Twardowskiak, Nieczkow- 
skiek, Potworowskiak, Chlebowskiek, Wiercza- 
czewskiek stb. az  1707-iki thorni konfőderáczióban, 
mely a külföld segítségével végre vallásszabadságot 
biztosított a dissidensek számára, még 285 nemes 
egyesült, többnyire református vallásnak. De már 
ezen időben kezdődött a feszültség a lengyel 
nemzeti érzés, mely idegenkedett a külföldi be
folyástól, és az evang. egyház között, mely a 
külföld védelmére szorult Érne feszültség Lengyel- 
ország szétdarabolása és Nagy-Lengyelországnak 
az evangélikus Poroszországba való bekebelezése 
óta mindig erősebb lett és végzetessé az evang. 
nemesség maradékára. A 19. század forradalmi moz
galmai és a katholikus oegyesházassági gyakorlat 
még hozzájárultak, hogy a régi hü családokat egy
más után odahuzzák, a hol nép- és rangtársaik



76

nagy többsége ápolta a lengyel-nemzeti hagyómá- ; 
nyokat. „Sem kint, sem bent“, az vala és még ma \ 
is az a sorsa a lengyel református nemesség el
hagyatott maradékának. Néhány példa az utolsó 
évtizedekből, mely részint az unitás gyülekezeteknek 
még friss emlékezetében él, mutassa itt ezen csa
ládoknak nehéz helyzetét: Midőn gróf P. Eduárd 
meghalt, a katholikus pap megtagadta az általa 
épített családi (neje és gyermekei kaiholikusok) 
kriptában való eltemetését, ekkor fiai éjnek idején 
hátulról föítörték a falat és igy vitték be a ko
porsót a szentelt helyre. Egy nemes származású 
házaspár, mindkettő református, gyermekeinek a 
róni. kathol. vallásban való neveltetését ’̂határozza 
el, hogy „ezeket megkíméljék ama kétes állapottól, 
melyben ők voltak egész életükön át.“ Egy idős 
nemes a gyóntató atyjától befolyásolt katholikus \ 
leánya kedvéért az áttérés áldozatát meghozza, hogy ; 
leányát egy neki ellenszenves házasságtól vissza
tartsa ; rövid idő múlva a leánynak betegsége és az \ 
orvos hatalmi szava mégis kicsikarja belőle az 
atyai igent a tervezett házasságra. Nemes Chi., I 
presbyter a poseni Pótergyülekezetben és egész 
életében hü evangélikus, ki gyermektelen vegyes- '> 
házasságban élt, mint katholikus lesz§ eltemetve, 
mert nejének állítása szerint halála napján áttért.

. A Lissában tartott lengyel nyelvű istentisz
teletekről B. referátuma a következőket mondja :
A lengyel nyelvű istentiszteletek Lissában a 18. 
század közepe óta mindig ritkábbak lettek, az őket : 
látogató lengyelek száma mindig csekélyebb. 1827- 
ben a lengyel lelkészi állásra oly papot hívtak 
meg, aki nem bírta a lengyel nyelvet. Ennek fered- 
ménye az volt, hogy az eddig a gyülekezetben 
maradt lengyelek elszakadtak. De 1854-ben meg- 
ujitották a lengyel istentiszteletet s kitűnt, hogy 
nem jelentéktelen számmal látogatták a lengyel 
urak. Hat evang. lengyel család képviselőinek azon 
indítványa, hogy az evang.-lengyel gyülekezet • 
Lissában újra szerveztessék, 1854-ben formális in
dokokból röviden elvettetett, minek az volt a kö- 
vetkezménye, hogy ezen családokból többen elvesz
tek az evang. egyházra nézve, 1863-ban a lissai 
lengyel papi állomás, végleg eltörölmek nyilvánít
tatott, bár mégis mind a mai napig 2—3 lengyel- 
nyelü istentisztelet tartatott évente A konzisztórium j 
egyik ez ügyben való kérdésére a lissai gyüleke
zet presbyteriuma eme istentiszteletek folytatását 
mondotta ki.

(Folytatása következik.) /

BELFÖLD.
— Egyházi értesítők. A soproni ág. h. eV 

egyházközség értesítőjében kiemeli azon alkotáso
kat, melyek e gyülekezet körében a letűnő század 
második felében létrejöttek s ezen gyülekezet buz- 
góságát dicsérik. Ezen alkotások: „A toronyépítés 
monumentális nagy műve, a lélekemelő harangok, 
a fenséges szavú orgona, a templom fűtése és vilá
gítása, a tanítók és osztályo : számának szaporítása 
folytán oly hathatósan fellendült virágzó népiskola, 
a palotaszerü uj iskola-épület, árvaház, kisdedovoda, 
az uj temető, az ev. testvéregyesület, diakonissza
intézet, a kettős férfi és női-gyámintézet, a kará- 
csonyfa-nőegylet, az olvasó és ifjúsági egylet, a 
nyugdij-alap, a segélyegylet.“ A múlt év elején 
100 uj konventi tag választatott a lelépő 100 tag 
helyére (A konvent tagjainak száma 290.) A pres
byterium tagjai a kon vent tagjainak köréből válasz
tatnak. Megemlékezik az értesítő az 1900. október 
19-én elhalálozott lelkészéről, Stiegler Gusztávról, 
aki 19 éven át működött buzgóan ezen egyházban. 
Dicséretére szól ezen gyülekezetnek, hogy a szór
ványban Lajta-Uj fal un lelkészi állomást szervezett. 
A gyülekezet körében a böjti vasárnapokon vallá
sos felolvasásokat tartottak és pedig Stiegler lel
kész az ev. egyházi énekről, Zábrák lelkész a ke
resztyén házasságról. A felolvasások kezdetén és 
végén a diakonisszák által vezetett hajadonok kara 
énekelt vallásos énekeket.

A vegyesházasságoknál 11 esetben az ev. 
egyház javára és 7 esetben a róm. kath. egyház 
javára történt megegyezés. A nem ev. intézetekben 
a hitoktatást a lelkészek végezték.

A gyülekezet kormányzó-testülete a 200 tagú 
konvent és 60 tagú presbyterium. Az előbbi 2, az 
utóbbi 9 ülést tartott.

Ezenfelül következő bizottságok készítik elő 
az ügyeket: a) választó bizottság, b) pénzügyi bi
zottság, c) felülvizsgáló bizottság, d) templom bi
zottság, e) jogügyi bizottság, f) építő bizottság, 
g) gazdasági bizottság, h) temető bizottság, i) is
kola bizottság, k) szegényügyi bizottság, 1) árvaházi 
bizottság, m) testvéregyesületi választmány, n) diako- 
nissa választmány.

A gyülekezet statisztikai adatai a következők : 
1. született és megkereszteltetett 330 gyermek (17 
törvénytelen). 2. konfirmáltatott 225 növendék. 3. 
Az úrvacsorával élt 2697 lélek. 4. házasságra Kelt 
91 pár, köztük 40 vegyes, 5. meghalt 214 egyén. 
6. áttért hozzánk 40, kitért 5.

A gyülekezett költségelőirányzata az 190l-ik 
évre: bevétel 75,185 kor. 37 fillér, kiadás 110,536 
korona 7 fillér. A hiány pótlására az egyháztanács 
a gyülekezi tagok állami adója után 16 százalék 
kivetését ajánlja. Szép jelenség a soproni gyüleke
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zetnél, hogy ily magas adó mellett is a közada
kozás is virágzik!

Az ondódi gyülekezet évi jelenté e®kodves 
képét tárja elénk ezen élénk és hitben erős gyü
lekezet életének az elmúlt esztendőben. Az egy 
nyomatott ivre terjedő jelentés minden nevezete 
sebb mozzanatot magában foglal.

A század forduló pontján a gyülekezet Luther 
alapot létesített akként, hogy minden évben az 
egyházi pénztárból 100 koronát tesz félre, mely 
összeghez 100 évig nem szabad nyúlni. 2000-ben 
ez összeg 150,000 koronát teend ki s akkor a 
tőke jövedelme egvházi közczélra fordittatik. A 
gyülekezet templomát kibővíteni szándékozik, mely 
czéha a gyülekezeti tagok az elmúlt évben is szé
pen adakoztak. A gyáraintózet czéljaira 58 koronát 
gyűjtöttek.

g/ beszterczebángui gyülekezet évi jelentése 
bevezetésében azon óhajt találjuk kifejezve, vajha 
szorgalmasabban látogatnák a hívek az istentisz
teletet. az egyházpolitikai törvények káros hatá
sáról panaszkodnak, amennyiben a vegyes párok 
megegyezésénél egyházunknak vesztesége van. A 
gyülekezet buzgó felügyelője az elmúlt évben is a 
szegények háza kibővítésére 10,800 koronát ado
mányozott. A beszterezebányai gyülekezet a leány
gyülekezetekkel együtt 48MU lelket számlál.

— A vallástanitásrél egyházunk eddig is gon
doskodott és ha nem is folyt az mindenütt egy
forma tanterv értelmében, sok helyütt az mégis 
meghozta a m iga gyümölcsét. Így e sorok írója 
pld. megemlíti, hogy gymnasiumi éveiben — ha 
nem is élvezhetett tantervszerü val ások tatást, mégis 
hitteljes lelkipásztora egyénisége oly valláserkölcsi 
nevelő hatással volt avval is, amit heti egy órájában 
nyújtott, hogy sok felekezeti gymnasium liberalis 
tanárainak vallásoktatása nem volt oly hatással 
tanítványaira. Szóval a fő itt is a vallástanitó egyé
nisége. A tanterv és a módszer stb. — ami még 
külső dolog — csak másodsorban jön tekintetbe. 
De azért szintén fontos. Azért örülünk annak, húg)’ 
az egyetemes egyház közoktatási bizottsága által 
már évek óta azon dolgozik, hogy iskoláinkat meg
felelő vallástanitási tervvel és némi módszeres 
utasításokkal is megajándékozza. Csak valamivel 
mozgékonyabb és serényebb munkájú volna az a 
bizottság. De úgy látszik, hogy mégis csak egy 
lépéssel közelebb vagyunk a czélhoz. Mert az em
lített közoktatási bizottsággal bizottsága már szét- 
küldte javaslatát a vallástanitás tervéről. Különös, 
hogy ezt is „szabályrendeletnek * nevezi és igy 
eleve is a sok szabályrendelet gyártás okozta kel
lemetlen érzést ébreszti bennünk.

Első sorban előírja a népiskolák, polgári isko
lák és felsőbb leányiskolák vallástanitási tervét-

Aztán következik az ov. tanítóképző intézetek val
lásoktatásának terve. Az utolsó a gymnasium val
lástanitási terve.

A gymnasiumi első és másod k osztálya szá
mára ó és uj szövetségi bibi. történeteket ir elő. 
Az elsőben inkább történeti, a másodikban inkább 
tanító elemeket tartalmazókat kíván. De kérdés, 
vájjon a bibi. történetek ily széjjel szakítása helyes-e, 
mivel ezáltal elvész magának az üdvtörténetnek 
törtéiieti menetének tudata és az a veszély fenye
get, hogy a bibliai történet ismerete esetleg nagyon 
hézagos marad. A 3. osztálynak ezentúl is megma
radna az egyháztörténet, csak hozzá jönnének még 
„egyes történetek az uj szövetségből cs az Apos
tolok cselekedeteinek könyvéből.“ A4, osztály tan
anyaga is marad a régi. Az 6. osztályban ezen ja
vaslat szerint is az ó és az uj szövetség ismerte
tését kell elvégezni, a mi határozottan csak a 
biblia felü letes  ismertetésére, azaz arra vezet, hogy 
a tanulóval lehet közölni a szükséges tudnivalót a 
bibliáról, de magot u b ibliá t olvasás utján meg
ismertetni nem lehet. Pedig erre volna szükség — 
autopsiára. Sehulbi beire ezen a fokon — ha a ta
nár komolysággal jár el — már alig van szük
ség. Csak volna már jól olvasható fordításunk, a 
bibliai olvasó könyvöt könnyen lehetne nélkü
lözni. A 6. osztályban nemcsak az egész egyetemes 
egyháztörténetet, hanem az Apostolok cselekedetei
nek könyvét is keil magyarázni. Határozottan sok. 
Különösen, mikor a 7. osztályra csak a hazai prot. 
egyháztörténet marad (ezt jobban tárgyaljuk az 
egyetemes egyháztörténettel kapcsolatosan) no meg 
még a bel és kül missió. Akkor már az egész re- 
formáczió utáni egyháztörténet is maradhatna még 
a 7. osztályra, amelyben aztán ev. egyházunk taná
nak kifejlődése formula concordiaeig is némileg 
alaposabban volna tárgyalható, mint eddig történt. 
A 8. osztály tananyaga ezentúl is hit- és erkölcs
tan maradna. Rendszerre mi súlyt nem helyeznénk, 
inkább ev. hith. egyházunk tana sajátosságának 
kidomboritására nemcsak Rómával, de a reformátu
sokkal szemben is; aztán arra, hogy arai korunk 
kérdéseivel, szellemi áramlataival szemben is azt 
védelmezzük.

De a fő mégis az marad, hogy ami theol. 
intézeteinken egyházunk tanához hívőbben ragasz
kodó, hitteljesebb theologusokat s igy vallástaná
rokat is neveljenek, kiknek egyénisége volna tanít
ványaiknak vallás-erkölcsi nevelésére legfőbb hatás
sal Es végül kellenének nemcsak hivő vallás
tanárok, hanem hivő más tárgyukat is tanító taná
raink, különben a vallástanárok munkája elszigetelt 
és azért kevés eredményű vagy teljesen eredmény
telen is marad.
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— A „Magyar Szó“ czimii lapot némely egy- j 
házi lap nem győzi eléggé ajánlani mint protestáns 
irányú politikai napilapot. Ez a lap azonban minden 
más, inkább mint protestáns. Május 1-én a Pikier 
ügyről czikkezve, a többek között azt mondja : „És 
az ő barátjuk valóban Krisztus. Nem az a fehér
ruhás zsidó apostol, aki az örökszeretet balzsamá
val enyhítette meg a bosszúálló Jehova haragvó 
ábrázatát, hanem az a másik, akit az ecclesia 
milíciájába soroztak be és akinek vérével föstik 
pirosra az ádáz gyülölség zászlaját.“ — íme ily 
elemek szövetsége, kiknek Krisztus „fehérruhás 
zsidó apostol“ csak veszedelmet hozhat és esetleg 
nagy csalódást egyházunkra. Ily elvek hangoztatása 
mellett azután mit sem ér az, ha külön rovatot 
szentel a protestáns ügyeknek. Még az „Alkotmány“ 
is jobb barátunk, mint az ily „liberális“ sajtó, mely 
politikai eszköznek szeretné felhasználni egyházun
kat. Beszéljen inkább „Dreyfus“-ról, — de a pro
testáns egyházi ügyeknek hagyjon békét — lát
hatatlan protektorával egyetemben.

— A tiszánimieni ref. egyházkerület május 
8-án Miskolczon tartott közgyűlése, melyen Kun ■ 
Bertalan püspök és báró Vay Béla főgondnok el- J 
nököltek, újból jelét adta annak, hogy a hazai ref. 
egyház tisztán politikai motívumok behatása alatt ; 
áll. Az olyan egyház, mely főelvűi a politikát is
meri el. elszakadt urától, a Jézus Krisztustól — és 
körülbelül alacsonyabb fokon áll, mint a róm. 
katholicizmus.

Egy amerikai cég azzal a kérelemmel fordult 
a kerülethöz, hogy miután az amerikai tót refor
mátusok, kik e hazából vándoroltak oda, a szent 
István társulat által kiadott tót róm. kath. énekes 
könyvet használják, adjon ki a kerület az amerikai 
ref. tótok számára tót énekes könyvet. A kerület 
elhatározta, hogy az amerikai ref. hívek számára 
kiadja újból a tót szövegű zsoltárkönyvet. Ugyan
ezt kérték a hazai református tót liivek számára. 
Itt azután egész serege a „nemzeti“ állásponton 
állóknak fel kelt és tiltakozott a kérelem teljesi- ! 
tése ellen. Kot férfiú: Kónya András ésSzentimrey > 
Gyula bátorsággal bírt a kérelmet pártolni, hivat > 
koztak a ref egyház azon elvére, mely szerint ; 
mindenki anyanyelvén dicsérje Istent, hogy tekin 
tettel kell lenni az öregebb hívekre és hogy az 
énekes könyv kérésé nem irányul a magyarosodás 
ellen. Minden érvelés hasztalan volt. A ref. egy
ház közszelleme megnyilatkozott. A gyűlés nagy > 
többsége kimondta, hogy nem adja ki a magyar- 
országi tót ajkú egyházak számára a tót szövegű 
zsoltárkönyvet. — A ref. egyházkerület ezen eljá
rása páratlan a maga nemében. Nem látja e egy
házai veszedelmét? A hazai tót ref. gyülekezetek 
is majd azt tehetik, amit amerikai testvéreik már 
megcselekedtek, hogy a szent István társulat ki

adványaihoz nyúlnak. A ref. kerület bizonyára reá 
nyomatja az amerikai hívek számára nyomatott 
zsoltárokra: „ezen énekeskönyvből a tiszáninneni 
ref. egyházkerület Miskolczon 1901. május 8 -án 
kelt bölcs határozata folytán csak Amerikában 
szabad énekelni“. Ezt a példányt bizonyára drága 
pénzen megveszik a londoni muzeum számára,

> mert ilyen énekeskönyvet még nem nyomattak 1
> De Amerikából nagy nehezen vissza is hozhatnak
1 egy-két példányt — becsempészik a tiltott könyvet,

úgy mint a jezsuita cenzúra idején becsempésztek 
a külföldről egy-két „Tranosciust.“ — Nevetséges, 
abderai határozat ez, ha nem volna oly felette 
szomorú és nem tárná elénk tükrét egy oly egy
háznak, mely az evangeliom helyébe tette a po
litikát, — tehát .épen azt, amit Krisztus kitiltott 
egyházából, azt mondván: „az én országom nem 
e világból való !u

— A liptói ev. esperesség elnöksége a követ
kező körlevelet intézte az esperesség gyülekezetei
hez: Ismeretes az evangélikus közönség előtt ha
zánkban, hogy az eperjesi theologiai intézet 1900. 
XI., 21 kelt igazgató választmányi határozattal hét 
theologust az intézetből kizárt, ötöt minden jóté
temény élvezetének megvonásával büntetett azért, 
mivel 12 theologus közös képen lefényképeztette 
magát és a fényképre tót helyesírással aláírták 
nevüket.

Miután a theologiai intézetek ilyen eljárásá
val a tót theologusokkal szemben veszélyeztetve 
van az ág. h. ev. egyház léte hazánkban, van sze-

> rencsénk most, a midőn közeledik az esperességi
> és kerületi gyűlések tartásának ideje, május 22-én 

d. e. 10. a liptó-szent-miklósi ág. h. ev. egyház 
tanácstermébe rendkívüli esperességi gyűlést hívni 
egybe. A reggeli istentisztelet tartása után d. e. 9 
órakor kezdődik az esperességi közgyűlés követ
kező tárgysorozattal : 1. Minő álláspontot foglal el 
a liptói esperesség a 12 theológus felett hozott 
eperjesi Ítélet kérdésében. 2. A pribylinai uj tem
plom építése. Ruziak János, esp. felügyelő. Simkovic 
János, esperes.

— Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek Nagy- 
Enyeden felállítandó s-obra javára, országos gyűj
tés utján 1901. április 15-éig 32,245 korona 40 fil-

> lér gyűlt egybe. Kívánatos, hogy a múlt ezen ne
mes alakjának szobra minél előbb felállitassék — 
miért is újból ajánljuk e szobor ügyét olvasóink 
figyelmébe. \

— A Prot. Egyházi és Iskolai Lap 19 ik szá
mában a következő közleményt találjuk: „F. hó 
8 -án történt meg fényes, ragyogó ünnepély kere-

( tében, a király és a királyi család tagjai jelenlété-
! ben a LudoVika7 akadémia Ö Felsége a király által
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adott zászlójának a felszentelése. E zászlóavatás 
valóságos ünnepo volt a társadalomnak, a törvény- 
hozásnak, a kormánynak és az egész hazának — 
és mi mégis csak panaszszal emlékezhetünk meg 
róla. Sokszor panaszoltuk már fel, hogy az ily hiva
talos, országos és nemzeti jelentőségű ünnepek val
lásos és egyházi része mindenkor a mi közremű
ködésünk nélkül folyik le és teljesen és kizárólag 
a róni. kath. egyháznak szolgáltatik ki. Így történt 
ez most is. Mise keretében Hornig r. kath. püspök 
szentelte fel az uj zászlót; ő verte abba bele az 
első szöget, — más egyháznak azonban nem jutott 
egyetlen egy szó sem. Kormány férfiúink tagadják 
ugyan, hogy a rom. kathohkus egyház hivatalos 
államvallás volna Magyarországon, tételes törvé
nyeink is ellene mondanak ennek, és imo mégis, 
minden hivatalos ünnep egyházi része egyedül és 
kizárólag csak a róm. kath. egyház szerepeltetésé
vel folyik le. Nemcsak a „Gotterhalte“ volt tehát 
a fülsértő és disszonáns e szép ünnepélyben, hanem 
a többi bevett egyházak közreműködésének teljes 
mellőztetése is. Vájjon mikor fogunk már egyszer 
ez ellen oly erélyesen tiltakozni, hogy foganatja is 
legyen ? !u — A papiroson meg van a vallásszabad
ságról szóló törvény, mely kizárja az államva lás 
lehetőségét. A tényleges állapot pedig az, hogy van 
egy államvallás — e mellett bevett és tűrt vallás
felekezetek. E tényleges állapot már rég meg volt 
hazánkban — bár törvény ellene mondott is. Az 
állapot 1894/95 óta csak annyiban változott, hogy 
a bevett vallásfelekszetek nem csak mi képezzük 
most már, hanem a zsidóság is ott van oldalunkon. ; 
Mi ez uj állapotokkal, melyekért egykor a „Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap“ is oly buzgón és odaadás- \ 
sál küzdött, nem nyertünk semmit sem — hanem 
igen sokat vesztettünk. Protestáns államférfiaink 
egy lépést sem tettek egyházunk érdekében — J 
ezután pedig alig hisszük, hogy prot. férfiú kerüljön 
Magyarország kormányának élére

— Theologiai fakultás az egyetemen. Többször 
szóltunk az egyetemi theologiai fakultás érdeké
ben ; mivel meggyőződésünk, hogy az által egy
házunk nem vesztene semmit sem, sőt magasabb 
tudományos alapon létesített theologiai fakultásunk 
jó hatással lehetne theologusaink képzésére, kivonva 
azokat a félreeső zugok (Krähwinkel) nyomasztó 
hatása alól. Szabó Aladár, ref. theologiai tanár, 
ellene van az egyetemen felállítandó theologiai fa
kultásnak s e tárgyról következőképen szól a „Pro
testáns Egyházi és Iskolai Lap“ 19-ik számában: 
„Hát a tudományos érdek biztosítására mit tegyünk ?u 

-E kérdésre feleletül ma igen sokan ezt adják : Vi
gyük be a theológiai oktatást az állami egyete
mekbe, ha nem is teljesen, de legalább részbeni 
Meggyőződésem szerint rósz utón járunk o törek
vésekkel. Sokan az egyenjogositás, másuk a prot.

theol. tudományosság felvirágoztatása szempontjá
ból pártolják ez eszmét. Meggyőződésem szerint az 
egyenjogositást hangoztatok valósággal kétszeres 
tévedésbe estek. Tévednek egyfelől, mert azt kép
zelik, hogy a magyar protestánsok tényleg az egyen
jogositás felé haladnak, pedig valósággal jogaikat 
és ható erejüket veszítik, az állami theológiai fa
kultás pedig biztos hidja lenne a prot. egyházak 
teljes elállamositásának, mert az onnan kikerült 
lelkészek bizonyára levonnák azt a következtetést, 
hogy ha az állami dotáczió és kinevezés mellett a 
theologiai tanár jó protestáns lehet hát mért ne 
lehetne az esperes és a püspök is ? ! A tévedés má
sik része abban áll, hogy az egyonjogositást han
goztatok a prot. egyház felvirágozását és biztossá
gát állami kedvezményekre alapítják ; pedig aprót, 
egyház felvirágozásának igazi biztosítékai az élő 
hit, a szabad mozgás s az egyéni hitbuzgóság ki- 
fejlesztése. Hogy a protestáns theol. tudományos
ság felvirágozása nem (i—8 tanárnak jobb ellátá
sától, hanem százak és ezrek theologiai érdeklő
désének megerősödésétől függ, az . hogy tovább ne 
menjünk, a Magyar Prot. írod. Társaság története 
is bizonyítja.“ Az államosítás felé már úgy is erő
sen haladunk, ha akár középiskoláinkra, akár pe
dig a lelkészi fizetést kiogészitő állami segélyre 
tekintünk. Az államosításnál rosszabb helyzetben 
vagyunk ma a politikai elv uralma következtében 
úgy az ág. h. ev., mint a ref. egyházban az álla
pot nem lehet siralmasabbá. Pécsben az osztrák 
állam tartja fenn a theologiai fakultást és látjuk, 
hogy ott sem szabad mozgás, sem az egyéni hit
buzgóság nincsen korlátozva. Lehet jó protestáns 
kinevezett lelkész, püspök, esperes is, amint azt 
Dániában, Németországban látjuk és lőhetnek rossz 
elkészek, püspökök, esperesek és tanárok is, da

czára annak, hogy nem nevezik ki őket, hanem 
választják. Mi az ev. egyház államosításának nem 
vagyunk barátai különösen ott, ahol az állam a 
róm. kaih. egyházat uralkodó egyháznak elismeri, 
de a theologiai fakultástól egyetemeinken csak jót 
várunk, legalább a jelenlegi helyzet rosszabbodá
sától nem félünk.

— A „Sárospataki Lapok“ 2l-ik számában a 
következő sorok jelentek meg :

„Figyelmeztetésül. Két év előtt o helyen már 
fölkértük a „Protestáns Szemle“ szerkesztőjét, hogy 
intse egy kis mérsékletre a külföldi irodalom sza
pora ismertetőjét s no engedje meg, hogy egy és 
ugyanazon munkáról két ismertetést is Írjon. Elég, 
ha 2 —3 folyóiratban kell egy-egy műről, az illető 
bíráló tollából, egymástól alig alig eltérő ismerte
téseket olvasnunk, — legalább egy helyen ne ismer
tessen egy munkát kétszer. Kérésünknek foganatja 
is lett, mert e 2 év alatt újabb ilyen éset nem
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fordult elő; de most, a „Protestáns Szemle“ leg
újabb füzetében a külföldi ismertető megint elveti 
a súlyokat s egy teljes lapon, vagyis 40 petitsorban 
Paulsen berlini tanárnak 2 oly érlekezését ismerteti, 
melyek közül az egyik két és fél évvel ezelőtt 
szószerinti forditásban jelent meg a „Protestáns 
Szemlében“ („Római álláspont és modern philo
sophia,“ 1898. évf. 9., 10 ik szám), s a másik is 
terjedelméhez képest eléggé bő ismertetésben ré
szesült ugyanott (1899. évf, 66—67. lap). Akár 
figyelmetlenség, akár üzérkedés ez a biráló részéről, 
mindenesetre nem nagy tiszteletet mutat a „Pro ■ 
testáns Szemle“ olvasóközönsége iránt s ideje lenne, 
hogy egyszer vége szakadjon már. (r.)“

Mindenesetre e czikkecske is tükre közálla
potainknak- Hányszor lett máraz , eperjesi recensio 
gyár“ felületességeire, reá mutatva, — de azért az 
első tudományos protestáns lap közli e gyár felü
letes termékeit. A „Fliegende Blätter“ hasábjain 
csak megjárja, ha /régi élezeket megismételnek, — 
de egy 1 tudományos folyóiratban ilyesminek elő
fordulnia nem szabad.

— Brassóban, tehát azon országrészben, a hol 
Majláth „az erdélyi püspök“ vezére a róm kath. 
hóditó hadjáratnak, amint értesülünk 1900. január
tól 1901. máreziusig 54 római katholikus tért át az 
ág. h. ev. egyházba.

— Járfalusi (Mosony m.) ev. gyülekezet lel
készének választotta Zimmermann Jánes mező- 
berényi s. lelkészt, lapunk buzgó munkatársát, a 
ki két év óta vezette lapunk külföldi rovatát, mely 
odadó buzgóságáért ez utón is köszönetünket fe
jezzük ki. A nevezett gyülekezet vezéréül kiváló 
férfiút kap, aki teljesen áthatva egyháza szereteté- 
től, a Megváltóban vetett élő hittel, bizonyára ne
mes munkát fog végezni e gyülekezetben, isten 
áldása kisérje őt az uj munkamezőre !

— Végzés. Lapunk szerkesztője e hó végén a 
a következő végzést kapta:

Az aradi kir. törvényszék vizsgáló bírájától.

3721 , p „ 1901. Kn. 156.
T 9 ö r btt0-

Panasz feljelentése s illetve indítványa Veres József oros
házai ág. ev. lelkésznek Szeberényi Lajos Zs. b -csabai lelkész el
len nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vizs
gálat elrendelése iránt.

V ég z és .
A feljelentés és illetően indítvány a B. P. 105. §. alapjan 

elutasittatik.
Miről feljelentő a feljelentés csatolmányának visszaadása 

mellett ügyvédje utján, valamint a terhelt értesíttetnek.
Mert.

Az incriminált közlemény a B.-Csabán megjelenő „Evangélikus

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában

; Egyházi Szemle“ ez. lapban jelent [meg s úgy a panaszolt bűn- 
cselekmény ott követtetett el.

B.-Csaba pedig nem tartozik az aradi kir. törvényszék il
letékessége alá. — Aradon, 1901 május 3-án.

Kir. vizsgálóbíró.
Szerkesztőtársam lapjának máreziusi számá

ban perrel fenyegetett. E dologról nem Írtam ; mert 
vártam, hogy kit fog perelni. Jól tudta, hogy köz
leményem esperes társától ered, ki a felelősséget 

 ̂ elvállalta. De azért én voltam kiszemelve a peres
kedés kellemetlenségeire. Régen mondom, hogy 
Veres Józsefben kiváló ügyvéd talentom veszett 
el, kinek a peres eljárások és inditások terén — 
ügyessége van. E per is szép látvány lett volna a 

, világ előtt — két esperes és egy közpappal. Az 
esperes ur fegyvere ezúttal csütörtököt mondott, 
nem kiváló jóakaratból személyem iránt, hanem 
tisztán a geographiai ismeretek hiányossága foly
tán. Félreértések kikerülése végett kijelentem, hogy 
bármit Írjon is személyemre vonatkozólag — arra 
válaszolni nem fogok — sem perelni őt soha nem 
fogom.

Szerkesztő.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e te k .
Sch. Gy. P . Az értesítést köszönettel vettem s megfo

gunk emlékezni ujabbkori egyháztörténetünk e nemes alakjáról. 
Ellátogathatnál néha soraiddal lapomba. Szívesen fogadnám azo
kat. Megírhatnád röviden F. nekrológját.

X . J .  H . A czikket megkaptam s alkalomadtán közlöm, 
bár vezérczikknek túl rövid.

T ö b b ek n e k . A beküldött egyházi értesítőket nagy kö
szönettel vettük és a beküldés sorrendjében közölni fogjuk. Lel
késztársainkat kérjük, hogy a vidéken megjelenő egyházi értesí
tőket hozzánk beküldeni szíveskedjenek.>
Lapunk hátralékos előfizetőit kérjük, szi- 

oeskedjenek kötelezettségüknek eleget 
tenni.

Evans. Egyházi Könyvkereskedés
B.-Csabán.

Következő müvek leszállított áron kaphatók: * 
Szeberényi L. Zs. „Utazásom a külföldön“ — 1 kor.
Dr. M. Lather. tDelfy fatecbtfnms, ford. Leska

ezelőtt 25 kr., most kötve — — — — 20 fik
— — Rendes áron kaphatók: — —

D. Sartorius. Summorom poftylfa. Fűzve 4, kötve 5 kor. 
Kuiha Scporuofti (Az ág. h. ev. egyház összes

hitvallási iratai) fűzve 4 kor, kötve — — 5 kor 
Ambrozyus. „prtpraroa f jmrti" fűzve — — 2 kor 
télbőrben 2 kor. 80 fik egyszerű kötésben 2 kor 50 fii
— Könyv és kép (képes) árjegyzékünket kívánatra megküldjük. — 

A megrendelések következő czimen intézendők:

Evang. Egyházi könyvkereskedés
Békés-Csabán.

ékés-Csabán Főtér, volt Michnay-féle ház



művészete szerinte nem az üdvigével való ellátásban 
és a belső ember előbbre vitelében áll, hanem a lel
teknek az egyházi és erkölcsi tegyelem szellemében 
való vezetésében. Az igehirdetés szerinte első sorban 
nem bizonyságtétel Krisztusról, hanem eszköz, mely 
az egyént az egyház szellemében való elhatározásra 
birja. E művészetben ö kiváló mester volt.

A középkor a római egyházfogalinat elméletileg 
és gyakorlati!ig teljesen érvényesíti. Az egyház Isten 
országa e földön s mindenek üdve kizárólag tőle 
függ. Előfeltétele a világ felett való „cura pastoralis“ 
gyakorlásának a világ uralom, melyet a „cogite in
trare“ által érvényesít. Az egyház csak annyiban 
Istenországa e földön, a mennyiben római egyház. A 
pápa uralma nem egyéb, mint a fold népein végzett 
„cura pastoralir.“ A tömeges áttérések czélja nem a 
uépek christianizálása, hanem azok romanizálása. A 
lelkipásztorkodás egyházpolitika, irányelve pedig ez 
utóbbinak a római pápaság uralma. Mindinkább azo- 
nosittatik a cura pastoralis a gyóntatószék uralmával, 
a fülbegyónás által. Az egyházpolitika érdekeivel 
szemben háttérbe szorul a népek igazi lelki gondo
zása. A hol az egyház birtokában biztosnak érzi 
magát, ott a lelkipásztorkádás parlagon hever. Az 
absolutio által a legnagyobb hatalmat gyakorolja a 
pap a hivök lelkiisraerete felett.

Kóma szelleme e tekintetben ma is egészen a 
régi. Legraerevebb alakban mutatják ezt a jezsuiták.

A dolog természetéből folyik, hogy a reformá- 
tiónál a római egyház és iiivatalfogalommal együtt 
elbukott a római úgynevezett lelkipásztorkodás is. 
Luther szerint » ‘lelkipásztorkodás nemcsak a hiva
talnak külön feladata, hanem az összes ki vök köte
lessége. Luther nem irt elméletet a lelkipásztorko
dásról, de az ö egész egyénisége, typusa az evan
gélikus lelkipásztornak. A lelkipásztorkodás lényege 
szerinte abban áll, hogy hitet ébresszen. A lelki 
pásztorkodás tárgya a hallgatók serege, de nem mint 
puszta tömeg, hanem mint gyülekezete a keresztyén 
egyéniségeknek, kiknek mindegyikére vonatkozik a 
predikáczió. Még az istentiszteletnél is, hol a prédi
káció tormája ugyan általános, mégis mindég az egyesre 
vonatkozik, czélja a hit előidézése és ápolása, tekin
tet nélkül arra. hogy a prédikációt az egyház szol
gája vagy pedig egy közönséges keresztyén ember 
tartja. A lelkipásztorkodás mindég az ige nyújtása,* 
a hit vezérfonala az üdv elfogadásához ; szolgálat ez 
melyet mindég a szeretet végez, hogy elöraozditsa a 
keresztyén ember szabadságát a nélkül, hogy a lelek 
öngondozását feleslegessé tenné.

Luther ezerek lelkipásztora volt, nem mintha 
lelkipásztori hivatalánál fogva magát mások előtt 
arra jogosítottnak tartotta volna, hanem mivel a 
neki juttatott lelki adomány ezen kötelességet reá 
rótta. A lelkipásztorkodás szerinte nem uralkodás 
a lelke* felett, sem a belső életnek megrendszabá- 
lyozása, hanem az illetővel együtt való keresés a

szentirásban, készséges adás az egyik részről és el
fogadás a másik részről. Az ö czélja a reformációban 
az volt: a keresztyénség körén belül biztosítani az 
igazi iidvalapot és az igazi üdveszközüket, nemkülön
ben nyitva tartani a hívek útját az üdv forrásához. 
Mivel a szervezett egyház a szolgálatot e részben 
megtagadta, azért a világi hatóság vette át e szere
tet szolgálatot és igy a lelkészi hivatal támogatását.

A lelkipásztorkodás részint „cura generális“, a 
midőn az ige és szentségekkel az összesség felé fordul, 
részint „cura speciális“, a mennyiben az egyes hit álla
potával van dolga. (Az utóbbi célt szolgálja a magán
gyónás). A cura speciális feladata az egyest bűntudatra 
és bünbánatra segíteni, és igy bevezetését képezi a 
fegyelmezésnek, mely azután a kis vagy nagy átok
kal végződik. A cura specialis helyettesítője a betegek 
és foglyuk istenigéjével való ellátásának. Az orthodoxia 
képviselői tiltakoznak az ellen, hogy a lelkészeknek 
kötelességévé tétessék a hivök házainak szabályszerű 
látogatása. Hartmann p. o. az ö „Pastorale“-jében 
azt mondja: nem az a kérdés, hogy a lelkész iáto- 
gatja-e híveit, hanem váljon nem keresv« a hívek 
által cselekedje-e azt, s ö ez utóbbi esetben tagadólag 
válaszol. Az orthodoxiának azért nem volt az a véle
ménye, hogy a lelkész, eltekintve a gyónástól, álta
lában az egyesekkel ne törődjék ; mert hiszen általá
nos volt a vélemény, hogy csak az a jó lelkész, a ki 
a mennyei .Jeruzsálemet tanban és élettel építi.

Mig a lutheránus egyházban szabályként áll az, 
hogy a cura speciális bizonyos előtérbe lépő szükség
lethez iüzödjék, addig a református egyház azt kívánja, 
hogy a lelkész tervszerűen járjon be minden házat 
és bűnnek tartja azt, ha a gyülekezet őre kihagy csak 
egy házat is. Ezen felfogás egészen háttérbe szorította 
az egyháznak mint üdvintézménynek fogalmát és a 
szentségeknek jelentőségét, mig másrészről a lelki
pásztorkodás emberi szervezetét túlbecsülte és felelős
ségét a végtelenig fokozta, mint pl. Baxter. E mellett 
azon eredményt érte el, hogy a bibliát, ellentétben a 
lutheránus egyházzal, mint új törvénykönyvet alkal
mazta, a kegyelmi eszközöket egyoldalúkig erényesz
közöknek fogta fel. Ezenkívül a belső (methodismus) 
és külső (paritanismus) élet gyámkodására és rendőri 
megrendszabályozására vezetett az, mig a lutheránus 
orthodoxiáuál azon veszélyre, hogy egyoldalúan ápol
ták az ismeretrészt.

Mindkettő ellen tordúlt a. pieti/.mus. Azt köve
telte, hogy Isten igéje necsuk pusztán ismeretforrás
ként, hanem kegyelmi eszközként is használtassék a 
hit ébresztésre. Annyiban a pietizmus lutheránus ta
lajon maradt, a mennyiben lelki dolgokban nem akart 
más üdvhatásról tudni, mint az ige hatásáról. Későb
ben a pietizmussal fellépett bizonyos nyugtalan hang
súlyozása az azonnali megtérésnek, a mi néhol erősen 
emlékeztetett a jezsuiták által gyakorolt missióra. A 
lutheránus egyház beismeri, hogy az ily megtérések 
bizonyos egyéniségeknél bizonyos körülmények között
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ép oly természetesek, mint sziikségszerűek is ; de e 
mellett nagyon óvatos és várakozó a gyors és felüle
tes megtérésekkel szemben és tagadja, hogy az ily 
gyors megtérés volna a normális megtérés.

A lutheránus egyház nézete azon hitvalláson 
alapszik, mely a kegyelmi eszközök csendes, kovász- 
szerű, de azért életerős hatásáról szól. Spenerig ez 
volt az uralkodó nézet. A pietizmus korszakában és 
azután megfeledkeztek arról, hogy mit jelent tulajdon
képen a keresztség, prédikáció és úrvacsora s hogy 
miképen gondozzák ezek a lelket. A gyónás nagy 
visszaélései ellen kifejtett buzgóságból megfeledkeztek 
arról, hogy a gyónás és absolutio tulajdonképeni köz
pontjai a lelkipásztorkodásnak és hogy minden más 
eszköz csak surrogatum, a melynek csak az előbbivel 
együtt van jelentősége. Mesterkélten csinálni, előkény- 
szeríteni akartak olyasmit, a mit pusztán emberileg 
nem lehet csinálni és igy jött létre a lelkipásztorko
dás praxisának sokat markoló módszere. Elfelejtették, 
hogy a cura specialis szent bölcseség és különös ado
mányokat feltételez, melyek nem adattak mindenkinek 
és legkevésbé pótolhatók a sokat markolás (Viel
geschäftigkeit) által. Egy, ezen téren különösen tapasz
talt és ügyes lelkész, azt mondta nekünk: „a kinél 
hiányzik a lelkipásztorkodás adománya, jobban teszi, 
ha sohasem nyúl hozzá, mert több kárt tesz, mint 
hasznot.“ E tekintetben nagyon is indokolt Lőhe 
józan ítélete. A kik ezt helyben nem hagyják, vagy 
művészei a praxisnak, kiknél tehát az ellenkező ta
pasztalat hiányzik, vagy professorok, kik jobban érte
nek az elmélethez, mint a gyakorlathoz.

Ezen szempontból állitjuk, hogy a priori bizo
nyosak lehetünk a felől, miszerint a szentirás nem 
szolgáltat támpontokat a jelenlegi modern felfogás
nak. Isten senkitől sem kívánja az oly adományok ér
vényesítését, melyek az illetőknek nem adattak. Min
denesetre meggondolandó, hogy a pietizmus sokat 
markolása lényegileg a reformátusoknál, az ő szegé
nyes szentségtanuk következtében, és a hitvallásnél
küli uniónál jelentkezik. Egy thüringiai lelkész egy 
kis értekezésében, melyben a lelkipásztorkodás tör
ténelmét tárgyalja, föképen pietista és herrnhuti 
mesterekre hivatkozik. Épen a herrnhuti gyülekezet 
volt az, mely az istentiszteleti gyülekezetét lelki
pásztori gyülekezetté akarta átalakítani a pietizmus 
értelmében, amennyiben a hivő életviszonyát a Krisz
tussal és a többi gyülekezeti taggal nemcsak az isten
tiszteletiélet körében, hanem minden élethelyzetben 
megvalósítani akarta. Nyugtalanság és sokat marko
lás signaturája korunk egyházi életének; más szóval: 
Pessimismus és Synergismus. Nem bíznak a kegyelmi 
eszközök hatásos erejében. Mindennemű uj egyházi 
alkotásoknak épiteniök kell Krisztus egyházát. Ez 
ellen mondja Vilmar: „A hivatal viselője legyen min
dég tudatában annak, a mit az Ur maga mond a 
keskeny útról, hogy sokszor a lelkészi hivatal művé
nek eredményét nem képezi más, mint az, hogy az

j emberek megtudják, miszerint próféta élt közöttünk.
> Nincs az az Ígéret fűzve a lelkészi hivatalhoz, hogy 
- a tömeget megfogja nyerni. A nagy többség, a tömeg 
I el fog veszni“.
I A szentirás szerint első sorban minden ember
) a saját leikéért felelős. Minden egyesnek kötelessége 
? Isten országát keresni. Ezen fontos feladatot helyette
> más nem teljesítheti. De gondját megosztják, a Jézus 
$ testében való solidaritásnál fogva — az összes test- 
I vérek ; mert Krisztus testének egészséges növekvése 
I attól függ, hogy az egyes tagok normálisak legyenek

I
és normálisan fejlődnek. Mindenkinél a szeretet szent 
kötelessége az, hogy a neki juttatott adományok 
mértéke szerint a testvér üdvéről gondoskodjék és 
pedig ép úgy hű figyelmeztetés, intés, mint baráti 
feddés által, és hogy e kötelessége gyakorlásánál a 
legnagyobb tekintélytől se riadjon vissza, meg ne 
feledkezzék, hogy testvéreinkért buzgón kell imád
koznunk. De Baxter és más pietisták követték el 
azon végzetes hibát, hogy a lelkész tevékenységét 

) túlságosan előtérbe tolták és a keresztyén gyülekezet

I
 természetét, melyben mint egy testben minden tag

nak kötelessége van, nem vették eléggé tekintetbe. 
Ez a pietisztikus kovász többé-kevésbé a lelkipásztor
kodás egész tanát elposhasztotta és azt okozta, hogy 
a gyülekezet élőtagjai is mindent a lelkipásztorra 
tolnak, mint a ki a lelkeknek egyetemes orvosa. 
Tudatos lutheránus theologusok is e tekintetben ez 
áramlattól nem mentesek. Ezzel szemben azt állitjuk :

( A lelki pásztorkodásról szóló tan mai sokféle modern 
> alakja nem biblikus és pietisztikus talajon mozog.
I És ha a lelkipásztorkodásról szóló tudományos tannal 
5 foglalkozunk, azon benyomást nyerjük, hogy maga 

a lelkipásztorkodás fogalma még bizonytalan. Min- 
j denütt hiányzik a fogalom éles meghatározása és ki- 
> merítő előadása. Ha a lelkipásztorkodást, mint külön- 

leges lélekápolást határozzuk meg (Nitsch), úgy e 
definitio meghatározza a lelkipásztorkodás czélját, de 

) nem adja a lelkipásztorkodás tulajdonképeni lényegét^ 
' Ha úgy határozzuk meg, mint pastorális gyülekezet- 

vezetést, mint poimenikát, mint a leikipásztori hivatal 
) gyakorlását, úgy mindjárt szemünkbe tűnik, hogy 

fogalmilag nincs meghatározva a lelkipásztorkodás 
<5 lényege. E kitétel: lelkipásztorkodás nem elegendő és 
\ bizonyos tekintetben felszeg. De mivel más helyesebb 
] elnevezés nincsen, úgy még szükségből ez is meg

tartható. Én egyáltalában azon nézetben vagyok, 
hogy egységes meghatározása a lelkipásztorkodás fo
galmának nem lehetséges, hogy a lelkipásztorkodás 

> czélját több kitétellel kell körül Írnunk, nézetem 
? szerint megfelelőbb lenne a lelkivezetés és lelkigon- 
? dozás kitétele, melyben mind az benn foglaltatik, a 

mit az Írás az Isten gyülekezete legeltetésének nevez, 
\ t. i. ellátás a tiszta tannal, a lelkek feletti vigyázat, 
) vagy megtartás az igaz utón, tanban és életben 
) egyaránt.

A lelkivezetést gyakoroljuk az általános, a lelki
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ápolást a magán lelkipásztorkodás által. A lelkipász- $ 
torkodás általános (prédikáció, katechizáció, liturgia) 
és magán lelkipásztorkodás. Mindkettőnek eszközei 
azonosak. Az általános lelkipásztorkodás mindenkinek 
szól, kivéve a hitetleneket. Nekünk Krisztust és igé
jét senkire sem szabad ráerőszakolnunk; mert ez 
Isten igéjével ellenkeznék, benyúlás lenne az egyéni 
szabadság jogaiba, melyeket Isten, mint tőle eredő 
jogot, tekintetbe vesz.

Nem lehet senki sem lelkipásztora oly emberek
nek, akik saját lelkűkről nem gondoskodnak; mert 
ha ez utóbbi eset állna, a lelkész lelkiismerete e nagy 
súly alatt összeroskadna. Az ilyen lelkekért imád
kozzék a lelkész és alkalomadtán figyelmeztesse is 
őket, de lelkipásztorkodni az ilyeneknél nem lehet. 
Azért épen absurdumot kíván Nitseh, midőn azt 
mondja: a lelkész hagyja a hívőket magukra és annál 
több gondot fordítson a hitetlenekre. Ez annyit jelent, 
hogy Krisztust erőszakoljuk azokra, kik öt nem 
akarják. „Nem akartátok“, mondja Jézus könnyezve 
Jeruzsálem telett. Azért nem is tartózkodott ott 
sokáig, ott kevés csodát tett, de a mellett az ünne
pek alkalmával hirdette az igét. Lukács 15, 7 nem 
alkalmas az ellenkező nézet támogatására, mert a 
bűnösök és váraszedök Jézushoz mentek, hogy öt 
hallhassák Ezzel tanujelét adták annak, hogy az 
általa hirdetett üdv után vágyakoznak, az Üdvözítő 
örült jövetelüknek és úgy érintkezett velük, mint 
az olyan bűnösökkel, kik lelkületűket megváltoztatni 
és bűneikből Istenhez térni akarnak. A lelkésznek 
magát senkire feltolni nem szabad és legkevésbé a 
betegekre. Ha a beteg szükségét, jótéteményét a lel
kész látogatásának nem érzi, akkor ahhoz ne tola
kodjék s ne idézzen elő kellemetlen bekvártélyozást. 
Hívatlanul minden házba elmenni, a hol beteg van, 
csak kisebb gyülekezetekben lehetséges, a hol a lel
kész híveit üsmeri, a hol a látogatás nem feltűnő 
dolog. Va’jon egyes esetben a lelkipásztorkodás egy
általában lejietséges-e, az annak akaratától függ, a 
kin lelkipásztorkodni akarunk. A lelkipásztorkodás
nak számolnia kell az ember szabadságával, mert a 
lelkipásztorkodás nem mechanikus erőkifejtés, hanem 
hatás az ember szabad elhatározására. A lelkész mun
kája sikertelenségeért csak akkor felelős, ha az ö 
magatartása általánosságban és egyes esetben ellen
kezik az evangélium követelményeivel. Ezek után 
jogosítva leszünk azt mondani: a magán lelkipász 
torkodás kasuális természetű és rendkívüli dolog. Ez 
a lelkiélet fenntartása és tökéletesbitése czéljából az 
egyes gyüL’kezeti tagra irányzott tevékenység, „mely 
tevékenység a maga teljes áldásával csak arra vo
natkoztatható, a kinél az ige és szentség már meg
tették hatásukat.“ (Löhe.)

Ha a lelkipásztorkodásnak az épen adott defi- 
nitiója helyes, úgy ebből önként következik : a lelki
pásztorkodás objektumai azok, a kik a hitehagyás 
vagy kísértés veszedelmében állanak, vagy akik külö

nösen szükségük lelkiéletük elömozditását — egyszó
val nem a nagy tömeg, hanem azok, kik az evange- 
liommal közösségben élnek, kik az ige és szentséghez 
ragaszkodnak, tanácstalan lelkiismeretüek, tévedök, 
betegek, aggódók, haldoklók, amennyiben az egyház 
intő szava még hozzájuk eljuthat. (Mwtensen.)

A hol nincsen lelkiélet, ott azt nem lehet sem 
ápolni, sem tökéletesíteni, ott előbb ébreszteni kell lelki 
életet és ez az általános lelkipásztorkodás, a prédi- 
káczió feladata. Nem lehet kétségbe vonni, hogy a 
hitetlenek tárgyai imánknak és alkalomadtán figyel
meztetéseinknek is, de a lelkipásztorkodásnak tárgyai 
nem lehetnek, mert ez utóbbinak feladata a lelki élet 
fenntartása és tökéletesítése. Harnack az egész gyü
lekezetét egészében és tagjaiban a lelkipásztorkodás 
objektumainak tekinti, de e tekintetben vele egy né
zeten nem lehetünk. Kissebb gyülekezeteknél ez még 
lehetséges, de nagyobbaknál semmiesetre sem. Találó 
szentirási helylyel Harnack nem indokolhatja eljárá
sát. Luk. 15. fej.-röl'már szülöttünk s midőn Máté 13, 
47 versét hozza fel, a midőn az Ur Istenországát a 
tengerbe vetett hálóhoz hasonlítja, a melyben min
denféle hal megakad és csak végítéletkor különittet- 
nek el az angyalok által a jók a rosszaktól,' úgy ez 
nézetünk szerint csak azokra vonatkozik, a kik az 
evangéliummal közösségben élnek, kik között szintén 
van sok olyan, a kikhez a végítéletkor az Ur kény
telen akként szólni : „nem ösmertelek titeket.“ De 
természetesen nem helyeselhetjük azt a gyakorlatot 
sem, melynek egyedüli ezélja a nagy hitetlen tömege
ket összetartani, mely gyakorlat egykor az országos 
egyházak veszte lesz. Luk. 14, 1*> nem vonatkoztat
ható fejtegetésünkre.

Az eddig elmondottakból az a következmény 
vonható le, melyet Löhe is elfogad : a hitetlenek 
számára nincs más lelkipásztorkodás, mint a predi- 
káczió és katechezis. Miután az ö lelkiállapotuk a hi
tetlenség lelki állapota, velük szemben nem alkalmaz
hat«) más pastorális eszköz mint az általános lelki
pásztorkodás. Mig az általános nem képes hatást elő 
idézni, addig nem lehet különös lelkiállapotokat fi
gyelmünk tárgyává tenni.

Mások leikéről gondoskodni nem csupán a lel- 
készi hivatal feladata. Az ő  munkássága nem is ele
gendő. Ez minden hívőnek a kötelessége. Mindnyájunk
nak- bizonyos tekintetben a hivatal utegyengetoinek 
kell lenni, a mint keresztelő János egyengette az 
üdvözítő útját.

Azért azokkal szemben, kiket az általános lel
kipásztorkodás el nem ért, mert elhúzódnak az elöl, 
a gyülekezetnek különleges kötelességei vannak. Ezech. 
3, 17—21 ; 33, 8, í), conf. Ezech. 34, ltí.

Ha azt mondják : Ezechiel szavait mindenkor 
az ujtestamentomi hivatalra is alkalmazták, úgy ez 
nagyon téves állitás. Már Bucer is „az igaz lelki- 
pásztorkodás“-rói szóló müvében, Ezechiel fent idé
zett szavait a lelkészre és gyülekezetre vonatkoztatja.
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Csupán az uj testamentomi hivatalra észszerűen ; 
nem is lehet azokat vonatkoztatni. Amennyiben arra j 
vonatkoztatjuk, csak az általános lelkipásztorkodásról | 
lehet szó, és azon szavak azt kötik a lelkipásztor szí- 
vére, hegy az isten igéjét, törvényt és evangéliumot, < 
átkot és áldást, fenyegetést és ígéretet, elkárhozást és 
üdvöt prédikáljon. így nyilatkozik Beck is Ezech. 3, 
17—21 felett, kiemelve azt, hogy a lelkészt csak any- 
nyiban éri ntik e szavak, hogy azokat elmondj a a népnek, s 
különös utasítást minden egyesre vonatkozólag nem 
tartalmaznak. A mit a próféta a népnek monő, azt 
kell a hívőknek elmondani minden egyes hitetlennek, \ 
a kivel találkoznak. E szavak egyaránt .vonatkoz- 
nak mindazokra, kik az evangeliom közösségében 
élnek. A gyülekezet feladata az, hogy a benne lé- < 
tező személyes keresztyénséget érvényre juttassa. ,

A lelkészi hivatalnak szüksége van a gyülekezet { 
közreműködésére. A gyülekezetét e közreműködésre kell ) 
nevelnünk. A lelkipásztorkodás, ép úgy mint az egy- ; 
házfegyelem — a mely nélkül a lelkipásztorkodás 
nem gyakorolható — a gyülekezet feladatát is képezi.
A hivatal semmit sem végezhet ez irányban, ha a 
gyülekezet a hivatalt magára hagyja e munkájában.
A gyülekezet elveszti hivatását, ha az egyest nem 
támogatja és ennek külső belső üdvéről nem gondos
kodik. Magától értetődik, hogy itt nem a gyülekezet- > 
ről mint az egyház, jogi gyülekezetéről van szó, mely- ) 
nek orgánumai nem alkalmasak mindig a lelkipásztor
kodásra, melyek inkább erkölcsrendori szolgálatra fo
koznák le a lelkipásztorkodást, hanem inkább az üdv- ? 
gyülekezetről van szó, vagyis azokról, kik tényleg az 
evangeliommal közösségben élnek. Minden hivő jogo
sult a lelkipásztorkodás gyakorlására és pedig nem 
csak saját személyét illetőleg, hanem testvéreivel 
szemben is.

Elviselhetlen terhet raknánk a hivatal viselőinek 
vállaira, ha azt mondanánk, hogy nem szabad meg- 
nyugodniok, míg gyülekezetük minden tagjával szem
ben személ3’es közeli viszonyba nem jutottak. Ez csak 
a viszonyok szerint alakulhat. Általánosságban a hitet- \ 
lenekkel szemben csak mint missionárius léphet fel.
A beteglátogatásokat illetőleg Löhe azt mondja : „jöjj, 
ha hívnak és néha hívatlanul“. A hol több lelkész 
van egy gyülekezetben, ott rendesen várni kell a meg
hívásra.

A mit az apostolok az ö korszakukbeli hivatalvi
selőknek mondanak, az a nagy gyülekezetekre nem 
vonatkoztatható. Mert ha az apostoli gyülekezetek 
nem is voltak ideális gyülekezetek, a minőknek festik 
azokat, Gotfried Arnold és Tirsch, amennyiben ott 
is sok névleg keresztyén volt és ott is sok keresz- 
tyéntelen és erkölcstelen tünettel találkozunk, úgy 
mégis a világ tömegei nem hatoltak azokba. A gyü
lekezetek a keresztyén tanítás és intésre nézve még 
hozzáférhetők voltak, és ha nem, úgy kizárattak az 
illetők, vagy maguk kiváltak. A mi gyülekezeteink
ben egészen másként áll a dolog és körülményeink

egészen mások. Már Löscher Valentin az ő „Unschul
dige Nachrichten“-jeiben azt mondja: „alig 1000 
üdvéről gondoskodhatik egy ember, különösen ha ideje 
egy részét földjei művelésére és terményei eladására 
kénytelen fordítani.“

Kis gyülekezetekben még lehetséges, a hol az 
egyessel személyesen ismerősök vagyunk, nagyobbak
ban nem, még ha a földmivelésröl szó sincsen. Leg
feljebb különösen tehetséges emberekre nézve lehet
séges ez. Az a követelés, hogy tervszerűen ismételve 
minden házat és családot meg kell látogatnunk elő
ször a Helv. conf. post, által állíttatott fel, későbben 
Baxter által. Harnack még azt is kívánja, a mi még 
rosszabb és absolute lehetetlen, hogy a lelkész ne 
nyugodjék addig, mig minden családnak nem lett 
házi barátjává. Nitsch pedig a hitetlenekhez utasítja 
őt. Az egyiket ép úgy, mint a másikat tévesnek 
tartjuk. Sokan az Üdvözítőre szeretnek hivatkozni és 
tényleg tőle a lelkipásztorkodásra vonatkozólag is sokat 
lehet tanúlni; de az ő működése nem esik a lelkipász
torkodás ismérve alá, mert ez a messiási üdvtanitás 
volt. Mindenkinek nyíltan hirdette az evangeliomot 
— de a saduceusokkal szemben csak igehirdető volt. 
Sohasem ment saduceushoz, mert közülök egy sem 
hívta őt magához. A farizeusokkal is csak prédiká
cióiban törődött és elment közülök azokhoz, a kik 
meghívták őt. Nem ment a betegekhez még Kaper- 
naumban sem, a hol otthon volt, várta mig hozzá 
jönnek vagy elhozzák őket. Ismételten csak azokhoz 
jött, a kiknél utazása közben megszállott, így a 
bethániai két nővérnél is. Az üdvsóvárgó vámsze
dőkhöz elment, Zacheushoz meghivatta magát és 
Levit a vámszedő bódéból hívta meg követőjéül.

Ilyesmiben nem utánozhatjuk őt. 0  szívismerő 
volt, mi nem vagyunk azok. Joggal kérdezhetjük azt, 
váljon a lelkipásztori sokat markolással mit érünk el? 
Képzeljünk egy 3000 lélekből álló gyülekezetek A 
lelkész összeállítja a családok névsorát és hetenként 
legfeljebb 10 látogatást tesz — 6 hónap alatt bejárja 
gyülekezetét — ugyan mily jelentőségű az ? Akkor 
az egyeseknél végzett lelkipásztorkodás sokkal üdvö- 
sebb lesz, mint üa felületesen végezzük mindnyájánál 
a lelki gondozást, bár az lenne az ideális állapot, ha 
a lelkipásztorkodás mindenkire kiterjedhetne. A hitet
lenekkel szemben missionáriusként áll a lelkész és ha 
hitetlen betegek ágyánál már voltunk, bizonyára ta
pasztaltuk azt. hogy ott nem lehet lelki állapotról 
szólni, hanem prédikálni kell. Az egyháztól elhúzódó 
tömegek ellenállását megtörni, melyek mint a modern 
pogányság nagy mezői a gyülekezetekbe benyomúlnak 
s azok létét támadják meg, missioi munka. A beteg- 
látogatás szabálya, Lőhevel egyetértünk, az, hogy 
bennünket hívjanak. Hivatlanúl azokhoz mehetünk, 
a kik a szentség és igéhöz vonzódtak és a hol szívé
lyes fogadtatásra számíthatunk. Ez alkalommal külö
nösen az istentagadókra és káromlókra gondolunk. 
Élesen és keményen beszél róluk Lufher, azt mondva _



„Vigyázni kell, liogy az olyanokat betegségükben 
feküdni hagyjuk, ha csak igazán jajgatva és sirva 
nem tanúsítják azt, liogy bünbánatot tettek. Mert a 
ki mint egy pogány és kutya él, nyilvánosan nem 
akarja megbánni bűnét, az haljon meg, a hogy élt.u 
Ha Thym egyik értekezésében, melynek czíine: „Tiber 
die Krankenseelsorge“ a nagy lélekbúvár és lelki- 
pásztor e szavaival nem ért egyet, „mert az üdvözítő 
a mélyen sülyedt lelkeket is felkereste és megmenteni 
igyekezett öketu — úgy emlékeztetjük csak arra, a 
mit fentebb mondottunk.

De azok, a kik a lelkészre azon kötelezettséget 
szeretnék tenni, melyet mi visszautasítottunk, nem 
ritkán hivatkoznak Máté 25. r. 31 és köv. helyre. 
Ez egy nagyon elterjedt tévedés, melyet Luther nem 
ismer s melynek gyökereire reá tették újabb időben 
Vilmar és Grau fejszéjüket. A végítéletről szóló pará- 
bolában a világ népeit értik, amennyiben a Krisztus
ról szóló igét hallották és azok alatt kikkel Krisztin 
azonosítja magát, az apostolokat értik és azok hü 
követőit. Olyan embereket, a kik ugyan megkeresz- 
teltettek, de a mellett hitetlenek, nem lehet Krisztus 
képviselőinek tekinteni.

Ezen parabolának a lelkipásztorkodáshoz nincs 
semmi köze, és meg kell említenünk, hogy Berk az 
ő müvében „Pastorallehren des Neuen Testamets“ 
nem tesz róla említést. Luther felhozza e parábolát 
nagy kátéjában összefüggésben az 5-ik parancsolattal 
és a testi jótéteményekre vonatkoztatja. Azt mondja: 
„Isten méltán gyilkosoknak nevezi azokat, kik a test 
szíikölködésében és veszedelmében menteni, segíteni 
nem akarnak, és borzasztó Ítéletet mond felettük azt 
mondva: éhes voltam, és mindjárt hozzá teszi: „ti 
engeniet és az enyéimet éhen, szomjan, megfagyva 
elveszni engedtetek volna, vadállatok által felfalatni, 
börtönben elpenészedni engedtetek volna. Mit is jelen
tene ez mást, mint hogy ezek gyilkosok és vérebek.“

0  tehát e helyen csak Krisztust és az övéit fedezi 
fel és nem szól a lelkipásztorkodásról. Luthardt azt 
mondja e paráboláról, a végső dolgokról szólva: e 
helyet ép úgy kell értelmezni, mint Máté 10, 4J, : 
aszerint fognak Ítéltetni, amint viselkedtek Jézus 
keresztgyülekezetével szemben.“ O túlságosan kiter
jeszti a parabola körét. A parabolában azon népekről 
van szó, melyekhez az apostolok elmennek az evan- 
geliomot hirdetni, de nem lehet szó azon népekről, 
melyek az evangeliomról soha semmit sem hallottak. 
A tanítványokkal tudniok kell, hogy a népek üdve 
attól függ, hogy miként viselkedtek az evangeliom 
hirdetőivel szemben. Azok, kik az üdv hirdetőit úgy 
fogadták mint Krisztust magát, a ki küldte őket, 
örökölni fogják az országot, a mely a világkezdete 
óta elkészíttetett nekik, t. i. Isten gyermekeinek ural
mát az új föld felett; azok pedig, kik Krizztus kö
veteit megvetik, örök kárhozatba jutnak. Akkor fog
ják látni azok, kik Krisztus szegény követeit elfogad
ták, hogy t. k. kit fogadtak el, és azok kik azon

követeket megvetették, hogy t. k. kit vetettek ineg. 
Különben határozotttan meg kell jegyeznünk, hogy e 
parabolában nem a szeretet cselekedeteit kell értenünk 
a mint azt Róma szeretné, hanem a hit cselekedeteit.

A privát lelkipásztorkodás idejét, mérvét és ha
tását illetőleg a lelkész csak Istennek és saját lelki- 
ismeretének felelős. Ha ez ellen azt hozná tel valaki, 
hogy elítélendő, ha a lelkész nem lelkipásztorkodik, 
úgy fel kell említenünk, hogy ezt mi sem helyeseljük, 
s mi is azt óhajtjuk, hogy a lelkész lelkipásztorkodjék.

A mit fentebb az általános lelkipásztorkodásról 
mondtunk, ahhoz még hozzátesszük: A privát lelki
pásztorkodásnak nem szabad az általános lelkipász
torkodást helyettesíteni, S 9 tn  feleslegessé tenni, azért 
nem szabad azt oly mérvben űzni, hogy a lelkésznek 
ne maradjon elegendő ideje prédikáczióit kidolgozni, 
ne maradjon elég ideje a tanulmányhoz és csendes 
elmélkedéshez. A lelkész ne legyen „futkározó atyafi“ 
a gyülekezetben. Ez legyen a privát lelkipásztorkodás 
gyakorlása mérvének szabályozója.

Helyesen mondja Nitsch: „Aki nyilvánosan sokat 
akar tenni, annak szüksége van előbb a magányra 
és önmagába szállásra. Aki sokat akar tanítani, adni, 
annak előbb sokat kell merítenie és befogadnia. A 
sétánál és könyveknél kell azt képzelni, akit a be
teghez hívni akarunk — de nem ott, ahol az imád
ság fonala megszakad, bálon, korcsmában, vadászaton,“ 
Es tovább: „Jobb egy szögletes, visszataszító merev 
egyéniség, mint sima, alkalmazkodó modor, mely 
utóbbival a jé) társalkodó dicséretét elnyerjük, de a 
dicsérök szemében annál többet veszítünk, mennél 
nagyobb lesz az élet komolysága, amikor az olyan 
tapasztalt férfiak becsesek, kik a veszedelem és ha
lálban is tanácscsal szolgálhatnak.“

Erre nézve állítja fel Nitsch azon követelményt : 
nA lelkész ne legyen futkán zó atyafi“ —inig a branden
burgi konsistorium egyenesen erre utalja a lelkészt, 
1897. nyarán kibocsátott utasításában azt mondva : 
„A lelkész minden hívével lehetőleg közeli s állan
dóan ápolt viszonyba lépjen, s azért ne csak a hivek 
kívánságára, hanem saját indítására is keresse fel 
híveit házaikban. Azon elméleti ellenvetések, melyeket 
ezen látogatások ellen felhoznak szemben az Üdvözítő 
példájával és utasításaival, meg nem állhatnak.“ Úgy 
látszik, hogy a brandenburgi konsistoriumnak titkos 
források állottak rendelkezésére, mert az uj testa- 
mentom nem támogatja a fötiszteleudö konsistorium 
okoskodását és érvelését.

Ezzel szemben inkább követjük Lőhe tanácsát, 
a ki azt mondja: ,,hivatalon kívül lehetőleg keveset 
forgolódjunk a gyülekezetben.“

Végre talán nem is kell különösen kiemelnem, 
hogy senki sem lehet lelkipásztor, ha önmaga meg 
nem tért. Miként is vezessen az másokat a Krisztus
hoz, a ki maga sincs a Krisztusnál, miként menjen 
az elöl, a ki sem az utat, sem a czélt nem ismeri.

A lelkipásztorkodásra is vonatkoztatható az : 
omne vivum ex vivo.
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Őszinte szó a „Tranoscius” 
Társulathoz.*)

Ntiszt. szerkesztő Úr! Ha jónak látja ezen 
véleményemet becses lapjában közölni, akkor úgy 
előre is köszenetet mondok a figyelemért. Tudtom
mal nem ellenkezik az Evangélikus Egyházi Szemle 
sem irányával, sem szellemével. Engem sem feltű
nési vágy, annál kevésbé haszonlesés — egyedül 
csak az önzetlen ügyszeretet késztetett arra, hogy 
ezen igénytelen soraimmal felköltsem a t. „Tranos
cius“ Társulat figyelmét olyan dologra, a mely az 
egész ág. ev. egyház híveit, tehát engem is nagyon 
érzékenyen érint.

Mint 38 év óta működő tanító sokszor jutot
tam az egyházi ének tanításánál oly kínos hely
zetbe, hogy vagy felsültem jó szándékommal, vagy 
pedig, nem akarva, zavart is okoztam az isteni 
tiszteletnél azért, mert sokszor kellett énekelnem 
a Tranosciusból olyan éneket, a melyik, az első 
verset kivéve, nagyon hibás volt és sajnos olyan 
most is. Azt hiszem, megtörtént ez mással is, aki 
Tranosciusból énekelt. Annak okát én abban talá
lom, mert a Tranoscius kiadásai nagyon hibásak 
és pedig:

A Kiadásokat rendezők, úgy látszik nem igen 
törődtek avval, hogy minden „Résznek“, az ének 
szövegével azonos irányú dallamokat állapítottak 
volna meg. Hogy állításom bebizonyítva legyen, 
felhozok egynéhány példát, az adventi örömteljes 
de, hogy úgy mondjam, méltóságos szövegű né
mely ének tőiébe oda nyomtatták és nyomtatják 
következetesen, a szomorú dallamra éneklendő éne
kek első sorát, pl. a 8 -ik sz. ének felett ott áll a 
802-ik sz. cholerábau éneklendő ének első <>ora, 
pedig az adventi Credo-nak oly daliama van, a 
mely ritkítja párját. Ugyancsak az adventi 23-ik 
sz. ének felett ott díszeleg a 874-ik ének kezdő 
sora, a mely dallamot „kereszt"-ben levők szoktak 
énekelni, vagy pedig temetésen. Méltóztassék csak 
megnézni a „Lüneberg“-i chorál könyvben, milyen 
gyönyörű dallama van, a szöveg pedig ugyanaz 
egész terjedelmében. Ha tehát Érti, a fordító elfo
gadta a szöveget, fogadjuk el mi is az eredeti klas
szikus dallamot. Hát a 29-ik ének feletti az a meg
jegyzés, hogy 8-ik zsoltár szerint éneklendő, nem 
elég'? Minek oda még: Aneb : . . . Tessék a „Ka
lina“ Chorálnik-jában (Prága), „Szügyi József" : Ma
gyar ev. ref. (Békés) Cborálkönyvében megnézni a 
8-ik zsoltár dallamát és a szerint elénekelni. Hát 
még a 32-ik eseh-morva testvérek gyönyörű éne
két, a melyeket ugyancsak „Kalina" örökített meg

*) Örömmel üdvözöljük e sorokat s azon reményben, hogy 
a „Tranoscius" énekeskönyv uj kiadása felett a „Tranoscius" tár
saság őrködni hivatott, — közöljük az irányitó sorokat.

Szerkesztő.

, számunkra, úgy akarják énekeltetni velünk a ki- 
; adók, mint egyik legszomorubb temetési énekünket; 
\ temetésre nagyon szép, adventben azt a dallamot 
'' nem szabad énekelni. Hibás jelzésű ének nagyon 
í sok van, nem akarom azok számaival untatni a t. 
( olvasót, de ha a t. kiadók kívánják, összeállítom 
\ őket, mert könyv nélkül tudom. De mit szóljak 

még a sok „Jiná“ jelzésű énekekről, pedig hát 
■, meg van a szövegükhöz illő dallamuk, csak tet

szett volna felszólítani az ének tanítókat, azok 
bizonyosan azt felelték volna : a „Jiná“ jelzést tö- 

I rülni, és: ,.Má svuj napev“ jelzést tenni oda. A 
semmi jelzéssel nem bíró énekek dallama felől 
szinte kellett volna tudakozódnak, s hiszem, hogy 
sok ének kapott volna őt megillető jelzést s amelyik 
nem ismeretes, arra nézve szólították volna fel a 
hivatottakat, hogy szerkesszenek nekik dallamot, 
és kívánt eredményhez jutottak volna.

Nagyon sok ének szövegében van vershiba. 
Némely éneknek az első verse jó, de a követke
zőkben hemzseg a hiba, és megfordítva. Itt megint 
ki volt és van kiszorítva a zenét kedvelő ember 

I A t. kiadók megelégedtek eddig a nyelvtani és 
helyesírási hibák kijavításával, a miben a tökéle
tességet megközelíteni igen, de elérni nem fog 
senki, mert hiba nélküli nyomtatvány nincs. Ez 
azonban a verstani hibákat nem pótolhatja, mert 
az éneklőt a verstani hiba zavarja, nem pedig a 
nyelvtani vagy helyesírási.

Nem ugyan sok, de mégis van egészen nem 
\ énekelhető ének is, mert nincs versbe szedve. Kér

dem most már: minek foglal az helyet az énekes 
könyvben ? miért ének a neve ? Ezeket is énekel- 
hetőkké kellene tenni, s a melyek pedig a szöveg, 
vagyis értelem változtatása nélkül nem javíthatók, 
azok kihagyandók, s helyökre mások teendők. 
Van a többszörös „Függelék“-ben sok olyan ének, 
a melyet bátran belehetne sorozni az őt megillető 
„Rész“-be, különösen úgy, ha t. kiadók a „Betü- 
soros Mutató“-ban nem számoznák lap szerint. 
Hiszen, kérem, a lapszám a könyvnyomdász
nak való azért, hogy el ne téveszsze a mun
káját. Az éneklőnek egyre megy akár a lap-, akár 
a sorszámot keresni, sőt az utóbbit könnyebb, mert 
nagyobb, láthatóbb és kevesebb. A hol a hívek a 
lapszámhoz vannak szokva, azokat könnyű meg
győzni arról, hogy az nem czélszerű, csak énekel
jen a tanító, vagy énekeltessen a lelkész a 773, 774 
775, 776, 777, ?78-ik lapon levő énekek közül az 
általuk választottak és ne adja tudtára hívek
nek a sorszámot. A lapszámhoz való ragaszkodás 
nélkül p. u. Salva az ő kiadásában kikerülte volna 
azt a nagyon sajátságos alaki hibát, hogy az egyik 

1 ének nagy, a mellette levőt pedig kicsiny betűkkel 
nyomatta, jobban mondva, szorította és igy mintegy 
lefokozta a lapszám kedvéért. Sajátságos tünemény 

í előttem, hogy miért van az 583-ik és 599-ik ének



kiváltságos formában nyomatva, egyik ének olyan 
rangú, mint a másik, vagy valamennyit úgy, vagy 
egyet sem.

A két legújabb (Bezsó-Salva) kiadásban el
hagyták a kiadók az énekek felett levő eredeti 
forrás ezimet, mi által megfosztottak sok éneket 
eredeti dallamuktól. Az ő kiadásuk nyomán fele
désbe menne sok gyönyörű, eredeti német és hussita 
dallam, a melyeket a régibb kiadások szerint egy 
kis fáradsággal meg lehet találni En szerintem, 
ha énekről van szó, a dallam egyenértékű a szö
veggel, mert a jó dallam a gveugébb szöveget is 
tetszetővé, a jó szöveg a selejtesebb dallamot is 
kedveltté teszi. Ha eltörülték a forráshoz vezető 
utat, legalább oda tették volna fölibo : Má svűj nápev.

Ezeket akartam, t. Társaság, rövidesen meg
jegyezni, nem akarván ezzel valami felháborodást 
idézni elő. De minthogy gyermekkoromtól máig 
legkedveltebb énekes könyvem a Tracoseius s én 
már alig fogom látni a legújabb kiadását: kérem 
a t. Társaságot, a melynek kell, hogy halhatatlan 
legyen, a mikor szüksége lesz azt a legújabb kiadást 
nyomda alá rendezni, móltóztassék szerény meg
jegyzéseimből a mit — azt elfogadni.

l ’surejs György,
békéscsabai hitv. ág. ev. tanító.

IRODALOM
— Tompa Mihály: „Alkalmi és közönséges 

egyházi beszédek.- Sajtó alá rendezte S. S z a b ó  
József, debreczeni ev. ref. főisk. tanár. A költő-pap 
életrajzával és arczképével. Budapest, Kókai Lajos 
tulajdona, 1901. 94 1. Ara 2 korona.

A kiadó derék munkát végzett, midőn a hires 
költő beszédeinek megjelenését lehetővé tette. Igen 
becses az a meleg hangon irt életrajz, mely a be
szédeket megelőzi. Abból tudjuk meg Tompának 
azon jellemző végóhaját is, hogy temetési beszédet 
ne tartsanak felette Az életrajz néhány' becses 
adatot tartalmaz az ujabbkori egyháztörténelemro 
vonatkozólag is.

A beszédek hű képei a kornak, melyben Írat
tak. Nemes idealizmus vonul át rajtuk. Már maga 
a szép egyházi nyelvezet is megérdemli a tanulmá
nyozást. De Tompa hívő lelkének megnyilatkozása 
az a beszéd, melyet Rom. 1., lő. alapján mond az 
evangyeliom fenséges voltáról.

— Robert Grassmann „Auszüge aus den von 
den Päpsten Pius IX. und Leo XIII. ex cathedra 
als Norm für die römisch katholische Kirche sank- 
tionirten Moralihoologie des Heiligen Dr. Alphon- 
sus Maria de Liguori und die furchtbare Gefahr 
dieser Moraltheologie für die Sittlichkeit der Völker. 
Neunuudneunzigste Auflage. Als Manuskript gedrukt 
für Staatsmänner, Richter, Offiziere, Geistliche, 
Lehrer und Familienväter. Druck von R. Grass
mann Stettin. 1901. 36 lap. Megrendelhető a szer
zőnél Ara 18 fillér

E mű 99-ik kiadása van előttünk. Megjelent 
már olasz és angol nyelven is. Könyvkereskedő 
ú on nem terjeszthető, mert serdülő a ifjúság s nők 
kezébe nem való e mű.

Liguori — akinek olvasását a jelenlegi pápa 
is ajánlotta — egéez sötétségét a rom. kath. gyón- 
tatószéknok tárja elénk. Grassmann lefordított 
egyos helyeket és a latin szöveggel párhuzamosan 
adja a német fordítást. A fordítót, midőn műve 
megjelent, törvényszék elé állították. Hires tudósok 
kérettek fel a stettini törvényszék által, hogy 
Grassmaun fordításának és idézeteinek helyességét 
megvizsgálják. A törvényszék felmentette Grass- 
mannt.

A szász király fia, Miksa herczeg, tudvalevő
leg róm. kath. áldozárrá lett. Ez a herczeg-pap 
megtámadta Grassmant — a 85 éves aggastyánt — 
elég élesen. Grassmann művéhez csatolja a herczeg 
támadásait és nyomban válaszol azokra. Válaszai
nak egynémelyikót itt közöljük magyar fordításban :

1. Miksa herczeg röpirata 15. lapján azt mondja: 
„A latin nyelv által, melyen Íratott ezen moral- 
theologia, az egész dolog a nyilvánosság elől el
záratott. Minden botrány, minden skandalum ez
által kizáratott. Íme előlép egy hívatlan kéz, le
fordítja azt németre, a mi a nyilvánosság elöl gon
dosan elvonatott, átadja azt a nyilvánosságnak, sőt 
nugy gyorsasággal terjeszti azt a nép között.“ Ej, 
ej herczeg úr! Ön tehát a latin nyelvvel elszeretné 
rejteni a kath. családapák előtt, hogy alkalom adtán 
az áldozár minő fajtalan beszédeket folytathat ne
jeikkel és leányaikkal. En kötelességemnek tartot
tam a latin szöveg mellett a német fordítást adni, 
hogy minden családapa tudja, mi történik ottan. — 
Ha nincs ott semmi kétséges dolog mire való akkor a 
bujosdi ? Nyíltan, becsületesen ez a német szokás !

2. Miksa herczeg röpiratában Grassmannt ek
ként gyalázza : „A gonoszság tető pontja,- „kvali- 
fikálhatlan rágalom,“ „bűvész művészet“ — „per
fidia- „förtelmes hazugság- — ezek azon gyalázó 
szavak, melyeket a herczeg sűrűn használ röpira
tában ellenem, a nélkül, hogy csak megkísérelné 
is o szavakat indokolni.

Ej, ej herczeg úr! Bosszantja önt, hogy én a 
német családapák szemeit megnyitottam azáltal,
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hogy a latin szöveg mellé német szöveget adtam ? i 
Hol is tanúit meg ön így káromkodni! Szülei há j 
zában ? a hol királyi erkölcs és királyi jellem ural
kodik, bizonyára nem. A gymnas umokban és egye
temeken nem ; mert ott az ily káromkodáshoz 
és sértegetéshez való hajlamot hamar kiűzték volna 
kézzel fogható módon. Tisztességos társaságból 
pedig hamar kiűznék az ilyen káromkodó herczeget, 

így aztán nem marad más hátra, mint a leg
alsóbb lebujok — ott lehet évek hosszú során át 
ezen káromkodó stylust elsajátítani !

Végül azt ajánlja a herczegnek, hogy tanúl- 
’ mányozza alaposabban Liguori 8 kötetes moral- 
theologiáját.

Grassmann müvében közli IX. Pius s XII. Leo 
— a csalhatatlan pápák — sorait latin eredetiben 
és német fordításban, melyekben kijelentik, hogy 
Liguori műve a legbiztosabb zsinórmérték az er
kölcs minden kérdéseiben, legbiztosabb vezér a 
lelkiismeret vezetésében.

Ha azután olvassuk a bűnök leírását, szinte 
csodálkozunk, hogy hol szerezte ez a szent doktor 
az emberi fertelmességek ily alapos ismeretét. Osz
tozunk Gr. azon állításában, hogy a coelibátusban 
élő papra — de bárkire is mily depraváló hatással 
van, ha az ily dolgokról napról napra olvas.

Mily egészen más világ az, mely az evan
gélikus moralisták műveiből felénk árad. Nekünk 
nem kell tudósaink műveit latin nyelvvel rejtegetni j 

De mit tenne a rom kath. egyház, melynek 
tudósai, minden foltot reformátoraink élete és mű
vében oly gondosan keresnek, ha moralistáink mü
veiből oly részleteket közölhetne, mint Grassmann ] 
Liguori műveiből.

Egy würtembergi kath. gyűlésen egy német | 
tanár sajnálattal bevallotta, hogy Liguori sötét 
pontja a katholicizmusnak — de hát mit tegyen 
a hivő, ha ezt a csalhatatlan pápa szentté avatta ! j

— „Protestáns Szemle“ 6-ik száma következő < 
tartalommal jelent meg: 1. Társulati alapszabá- < 
lyaink reviziójához. Szőcs Farkas. 2 Tompa Mi. ; 
hály a költő pap. S. Szabó József. 3. A protestáns ; 
iskolai drámákról. Bernáth Lajos. 4. Az orosz állam- < 
egyház és a szent zsinat. Várnai Sándor. 5. Az \ 
abauj-szántói templomper a XVIII. században. \ 
Paikoss Endre. 6. Külföldi egyházi élet. p—f. 7. 
Hock János: Nagybőjti, Mátyástemplomi szent be- < 
szédek Dr. Tüdős István. 8. Marton József: Ma
gyar Voltaire, magyar encyclopaedisták. 9. Grawert 
Heinrici: Die Bergpredigt. Raffay Sándor 10. Dor- 
n e r: Grundriss der Encyclopaedie. Sz M.

Különösen figyelemre méltónak tartjuk Dr. '/ 
Tüdős István tollából Hock beszédjeinek ismerte- \ 
tését. Dr. Tüdős igen helyesen vonja le azon be- \ 
szédek alapos tanulmányozásából a következő tanú- \

ságot: , Még egy őszinte vallomást! Eddig azt
gondoltam a budapesti nagymüveltségü körök tag
jairól, hogy vallásos tekintetben is megvan náluk 
a valódi műveltség, s főleg protestáns hitsorsosaim- 
ról azt hittem, hogy olyan kényes az Ízlésük, a 
mely szinte kielégithetlen ! . . . Most, hogy alkal
milag a Hock János egyházi beszédeit áttanulmá
nyoztam : a lehető legalacsonyabban járónak tar
tom azok vallásos és egyéb műveltségét, a kik 
Hock Jánost kitűnő prédikátornak tartják! A szó
noknak ne csak hangja legyen, hanem tartalmi 
igazsága is.“

„Casopis pre evanjelické bohoslovie“. — Theol. 
tudományos folyóirat tót nyelven. 2 ik száma ismét 
igen változatos és tanulságos tartalommal jelent 
meg Tartalma a következő: A keresztyéoség lé
nyege. Harnaok „Das Wesen des Christenthums“ 
czimü könyvének ismertetése és bírálata. 2. A gya
korlati theologia történelméből (cseh nyelven ) 3. 
A hit és keresztyénség a két legújabb szláv regény
ben (Sienkiewicz és Tolstoj legújabb regényeinek 
ismertetése.) 4. Currus Jehovae mirabilis. 5. Törté
nelmi emlék 1612-ből. 6. Irodalmi rovatában közli 
következő müvek ismertetését: Irének  „Kannst du 
deinen katechizmus noch?“ J. Bidlo „Jednota 
bratrská v provním vyhnanství.“ Katholikus szerző 
müve a cseh-morva atyafiak száműzetéséről. — 
0. Ttitschl. „Ueber Werthurtheile.“ Dr. W alther 
„Gottes Liebe“. Dr. Chr. E. Luthardt „Kompendium 
der theo ogischen Ethik“ F. Still Pameti mestecka 
Jimramova.

Örülünk az élénk theologiai tudományos moz • 
galomnak. A tótul értőre nézve a közlött cseh ér
tekezések igen könnyen megérthetők. Óhajtjuk, 
hogy minél előbb lengyel ev. theologusaink is Írná
nak e jeles lapba. A tótul értő az ő czikkeiket is 
meg fogja érteni.

K Ü L M I S S IÓ.
China. Az evangélikus missiók vesztesége a 

múlt évi üldözések alatt missionáriusokban és hoz
zátartozóikban 186. Stonahouse londoni missionárius 
a pekingi követségek ostromát szerencsésen átélte, 
de ez évben egy falu kompjánál meggyilkolták őt.

Dól-Afrika. A berlini és hermannsburgi missiók 
állomásai majdnem mind elpusztultak az angol-bur
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háború következtében. Az 50 év óta folytatott mis- 
sió majdnem minden eredménye elpusztult. A mis- 
sionáriusok legjelesebbjeit fogva tartják az angolok. 
Behrens missionárius elbeszéli egyik levelében, 
hogy január (i-án, épen midőn istentiszteletet ké
szült tartani, állomását angol csapatok megrohan
ták és majdnem egészen elpusztították. Kevéssel 
az előtt keresztül vonult ugyanazon állomáson De 
Wett csapatja, melynek emberei, daczára annak 
hogy nagyon ki voltak éhezve, még egy tyúkot 
sem vettek el. Az angol csapatok egészen másként 
viselkedtek. Betörték a missioi épületek ablakát, 
ajtaját, kényük-kedvük szerint zsákmányoltak, ko
csikat és taligákat elhurczoltak, a marhát elhajtot
ták, a gabonát elvitték. Behrens missionáriust és 
egész családját fogságba ejtették és Pretóriába ki 
sérték. Behrens missionárius, a kivel a legdurváb
ban bántak, a német konzúlhoz fordúlt, azt mondva •’ 
„Nincs tudomásom semmi oly cselekményről, mely 
ezen elbánást igazolná Én egészen csendesen vi
selkedtem és teljesítettem kötelességemet. Ha egy 
búr férfi vagy nő gyógyszert kért tőlem, úgy szí
vesen segítettem nekik. Ez egyszerűen keresztyén 
kötelességem volt. Egy ízben egy búr parancsnok 
a táborba hívott, hogy ott egy megsebesült tábor
nokot gyógykezeljek, akkor is mint keresztyén kö
telességemet teljesítettem és amennyire orvosi isme
reteim terjednek, segítettem. De viszont angol 
tisztek is voltak nálam s egy angol kémet, kit a 
búrok veszedelmesen megsebesítettek, hetekig gyógy
kezeltem. Samaritanus szolgálatot mindkét félnek 
teljesitettem. A háborúba nem avatkoztam, gyüle
kezetemet is semlegességre intettem. — A jövő 
nagyon sötét színben tűnik fel előttünk s előrelát
hatólag nagy éhínség lesz az egész országban. Az 
Űr könyörüljön rajtunk s ajándékozzon meg minél 
előbb békével.“ Angliából milliók mennek a missio 
czéljaira — s most e népnek durva katonái tönkre 
teszik azt, a mit buzgó missionáriusok évtizedeken 
át alkottak.

B E L M I S S I Ó

t Fliedner Frigyes.

Meghalt a diakonissák atyjának nagy ifia 
/ liedner / rigyes, Spanyolországnak evangelisátora. 
Vele e szerencsétlen ország e században talán leg
nagyobb halottját temette.

A papjai által félrevezetett spanyol nép, mely
nek harczi riadója még most is: „éljen a vallás 1 
halál a protestánsokra!“, aligha gyanítja, hogy 
ezen igénytelen ov lelkészben legnagyobb s leg
hívebb barátját vesztőtto.

Halálát a következő gyászjelentés hozta tudo
másra, mely gyászjelentés úgy tartalmára, mind 
külalakjára nézvo jellemző :

Arany betűkkel sima fehér lapon minden 
gyászkeret nélkül a kővetkezők olvashatók :

„A mi hűséges atyánk Fliedner Frigyes lelki- 
pásztor, szüleit Kaiserswerthen 1845. évi junius 
10-én, 1901. évi április hó 25-én reggel 7 órakor 
boldogultan és békességben elszendorült az Urban- 

Az Isten kegyelme által vagyok a mi vagyok 
és az ö kegyelme én hozzám nem volt hijábavaló, 
hanem többet munkálódtam hogynem mint mind
nyájan azok, do nem én, hanem Isten kegyelme, 
a mely én velem vagyon.“

Hogy mi volt Fliedner Spanyolországnak s 
népének, arról fényesen tanúskodik 30 évi működése 
a spanyol ev. missió terén.

Spanyolországnak ujabbkori mivelődési tör
ténetét aligha fogják megírhatni Fliedner műkö
désének megemlítése és méltatása nélkül.

E működésének kiváló emlékei az ország 
szivében, Madridban : a Jézus templom a Calatrava 
utczán; a kórház; az árvákháza 50 gyermekkel ; 
a könyvkereskedés és iskolák: Az egyik elemi 
iskola 21KJ gyermekkel, a másik Tennuela előváros
ban. 1U0 gyermekkel s a német iskola 15 gyér 
mekkel. Ezen kívül megemlítésre méltó : az ev. 
ifjak otthona és a gymnasium 18—20 ifjúval; a 
tanító- és tanítónőnek képezdéjo és az üdülőtelep 
Escorialban, mely utóbbiról a megboldogult utolsó, 
X(J. számú levelében Spanyolországból („Briefe 
aus Spanien“) a következőket írja :

„Isten csodája, hogy ugyanazon épületben, a 
melyben hajdanta II. Fülöp „a délnek ördöge“ és 
Isten egyházának nagy üldözője éveken át lakott 
és az eretnekek elégetésére és 80,000 németalföldi
nek lemészárlására kibocsátott rendeletéit aláírta, 
spanyolvérü ev. árváinkkal most énekelhetjük: 
„Erős várunk nekünk az Isten.“ Az Úrtól lett ez, 
mely csodálatos a mi szemeink előtt. Csodálatos 
az is, hogy Escorial városkájának ezimere egy 
sugárzó napot mutat, mely felhők között kél azon 
körüliratt.il „Fost fata resurgo,“ ennyi baj után 
ismét feltámadok, finom jelzése az evangyeliom 
munkájának, mely hajdanta tűzzel, vassal üldöz- 
tetve s az inquisitio tömlöczcinok sötét falai megó 
zárva, most uj fénnyel ragyogja be e szegény 
országot.“

A Gusztáv Adolf egylet adatai szerint az evan- 
gelisatió Spanyolországban évente 50,000 márkát 
igényel — az itjak otthona s gymnásium egymaga
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200.000 márkába került — mely óriási összegnek 
javarészét Fliednernek személyes buzgósága és a 
koldulásban kifejtett zsenialitása teremtette elő. A 
nevezett egyletnek szellemes elnöke dr. Fricke nem 
ok nélkül nevezte őt a „legszeretetremélióbb kol
dusának. Oly ellenálhatlan gyermekded naivitással 
és istenbe vetett rendithetlen bizodalommal kérni 
és koldulni seukisem tudott, mint ő. Utalok füzetes 
leveleire („Briefe aus Spanien“) és különösen a 
karácsony bazár („Weihnachts bazar) czimü Busch 
modorában s humorával irt rimes kéregető szózataira.

Fliedner 1870 ben került Spanyolországba mint 
a madridi német követségnek lelkésze. Ámde nem 
mint ezen követségnek lelkésze emelt magának 
ércznél is maradandóbb emléket. Működésének tulaj- 
donképeni tere az evangelisatió és a belmissió. 
Megküzdve e téren tengernyi akadályokkal, Pál 
apostolnak buzgóságával és önmegtagadásával ter
jesztette a spanyol nép között az evangyeliomot, 
szervezett az evangelisatiónak uj állomásokat, önálló 
egyházakat, állitott fel iskolákat s jótékonycélu 
intézeteket, atyai gondozása alá vevén a szegények 
és nyomorultak gyermekeit, bár saját magának is 
élő tiz gyermeke volt. Segítette e nehéz és emésztő 
munkában egész odaadással életének hűséges társa, 
a nemeslelkü angolszármazásu neje.

Fliedner nem volt a sablonnak embere, hanem 
saját minden izében eredeti énjét élte, a mely mélyen 
Krisztusban gyökeredzett. Temperamentumos ter
mészete, páratlan lélekjelenléte minden alkalmat ki 
tudott használni az evangyeliom javára.

Például szolgáljon modorát jellemző amaz eset, 
midőn még a spanyol parlamentbe is sikerül neki 
ajtót nyitni az evangeliomnak.

.A. spanyol-amerikai háború alkalmával, mikor 
már az ingerültség a tetőpontra hágott — beszéli l 
Fliedner -- egy rendkívül izgatott tárgyalás folyt 
a spanyol parlamentben. Az ultramontánok az egész 
oldalról támadták meg a királynénak toleráns kor- 
mányát. Az egyik ülésen hevesen neki rontott a 
kormánynak Mella nevű karlista, a ki beszédének 
végén emigyen kiáltott fe l:

„Jaj annak az országnak melynek gyermek a \ 
királya és asszonyok a kormányzói!“

Természetes, hogy ezen szemtelenség a íeg- 
nagyobb megbotránkozást idézte elő. A kamara 
elnöke fel is szólította Mellát, hogy szavait azonnal 
vonja vissza. Ámde Mella hidegen azt válaszolta: j

„Ezeket Ezsaiás próféta mondotta. Ő vele 
vonassa vissza e szavakat !u

Másnap reggel — mondja Fliedner — az újság- j 
bari olvasom ez esetet s azonnal a következő tartalmú 
kártyát küldtem a velem ismerős ministernek a 
parlamentbe: minden bizonynyal érdekelni fogja, j 
hogy azokat a szavakat Ezsaiás próféta sohasem 
mondta, sőt ellenkezőleg a 49. fejezetnek 23. versé
ben ezeket mondja: l

„És a királyok lesznek a te ápolóid és a 
királynéasszunyok a te dajkáid.“ Salamon prédiká
tora 10. fejezetének 13. versében olvasható ugyan: 

„Jaj néked ország, mikor a te királyod gyer
mek“, ámde e fejezetnek utolsó verse azt is mondja : 

„Még a te gondolatodban is a királynak go
noszt ne mondj !“

A minister azonnal megköszönte szívessége
met. Ámde késő este egy újabb küldötte jelent 
meg s vert fel ágyamból következő megkereséssel.

A parlament könyvtárának egyik bibliájában 
megtaláltuk ugyan az Ezsaiásból idézett helyet, 
de a másikat nem találhattuk. Minden áron szük
ségem van rá. Kérem azt nekem megjelölni,

Csak nem idéztem hibásan, gondolám magam
ban, hisz ez nem épen gyenge oldalam, mert elle
neink megtanítottak rá, hogy arra pontosan ügyel
jünk. Nem, a szentirási hely egészen helyesen volt 
idézve. Hamarjában eszembe jutott, hogy a spa
nyol bibliában Salamon prédikátorát „ecclesiástes“- 
nek és Jézus Sirák könyvét „ecclesiastieus“ nak 
hívják. A szegények „ecclesiastieus‘‘-ban, azaz Jé
zus Sirákban keresték azt a bizonyos helyet s ter
mészetesen ott mit sem találtak. Azonnal küldtem 
a ministernek egy kath. bibliát, megjelölvén neki 
a kívánt szentirási helyet azzal a megjegyzéssel: 
„Mert a karlista oly végnélkül hosszú beszédet mon
dott a minister ur talán ugyanazon fejezetnek még 
egy versét értékesíthetné a mely igy hangzik: 
„n. bolond szaporítja a szót!“

Másnap a miniszter, ki Spanyolországnak leg
jobb szónoka, fényes beszédet mond s Mellának 
szemére veti, hogy a bibliával visszaélt. Ezsaiás 
próféta ezen és ezen a helyen épen ellenkezőjét 
mondja annak, mit Mella állitott. A másik szent
irási hely ugyan szintén található a bibliában, ha
nem biztos abban, hogy Mella ezt a fejezetet nem 
is olvasta, mert különben ez utolsó versben azt is 
olvasta volna: „Még a te gondolatodban is a ki
rálynak gonoszt ne mondj 1“ Sőt mi több, annak a 
fejezetnek még elejét sem ismerte, különben tor
kán ragadt volna a beszéde, mert ott az olvasható, 
hogy „aki a szavakat szaporítja, az bolond 1“

A ministert ezen beszédéért zajos tapssal ju
talmazták s a kamara elhült ministerének mélysé
ges bibliai tudományától.

Fliedner finom tapintattal és ügyességgel nem 
egyszer intézte igy a kulissák mögül az evan- 
gyeliomnak sorsát Spanyolországban. Nagy sike
reinek titka atyjától örökölt kiváló szervező ké
pességében s különösen a spanyol nép iránt táplált 
őszinte lángoló szeretetében keresendő.

E szeretete sajátította el vele e népnek hang
zatos nyelvét, melynek teljes birtokában képes volt 
a bűnök bocsánatja, élet és üdvösség után szom- 
juhozóknak ritka ékesszólással s személyiségének



egész varázsával Krisztus evangyeliomát úgy Mad
ridban, mint szerte az országban utón útfélen ezen 
akadály és veszedelem közepette hirdetni s e sze
retőiének még ékesebben szóló tetteivel az evan • 
gyeliom üdvözítő igazságainak megnyerni.

Nővérem, a madridi német követség titkárának 
neje, sűrűbben érintkezvén Fiiednerékkel, követke
zőképen rajzolja le Fliednert.

„Képzelj magad elé egy szálas, vézna embert, 
nem épen megnyerő külsővel, kinek feje s borzas 
szakála inkább egy orosz parasztra emlékezteti az 
embert, mint egy németországi lelkipásztorra. Apró 
kék szemei, túlságosan ránczos homloka, kevéssé 
ápolt hajzata inkább visszataszító csúnyának, mint 
sem kedvesnek tüntetik fel alakját első pillanatra. 
Ámde a mint száját nyitja s beszélni kezd, mintegy 
varázsütésre teljesen megváltozik oly annyira, hogy 
a mi az első pillanatban külső megjelenésében 
visszatetszőnek tűnt fel, az most egyszerre kedves
nek látszik. Különösen rokonszenvessé lett ritka 
aranyos humora által s ha az ember hosszasabban 
hallgatta, nem szívesen látja távozni Istenországá
nak e kiváló munkását!

Most váratlanul örökre távozott s müvét fiára 
Fliedner Tódor madridi lelkészre hagyta. .János 
jel. 14, 13.

S ch w a lm  G yörgy ,
p.incsovai lelkész.

KÜLFÖLD.
— Németország. (Folytatása az előbbi szám 

közleményének), a  lissai lengyel istentisztelet fenn
tartását Bickericli lelkész ekként okolja meg: „A 
lissai gyülekezet jelenleg körülbelül az egyetlen uni- 
tási gyülekezet, melyhez a lengyel ev. nemesség ma
radékai tartoznak. Természetes, hogy a gyülekezet 
csekély létszáma mellett a lengyel istentiszteletet 
csak kevesen látogatják; a kevés lengyel nemzeti
ségű evangélikuson kivül, nem tekintve egy angol 
hölgyet, ki lengyel házban nevelő, még egynéhány, 
néha 1U—20 lengyel katholikus, kiknek láthatólag 
örömük van abban, saját anyanyelvükön rendes pré- 
dikácziót hallgatni. De tudtommal még nem fordult 
elő, hogy a lengyel nemzetiségűek közül senki 
sem volt az istentiszteletnél. S itt ilyen kicsiny gyü
lekezetnél talán áll azon szó, hogy az Igének hall
gatói nem számlálandók, hanem raegmérlegelendök, 
azaz, hogy vallásos áhitatuk őszintesége és komolysága 
szerint becsülendök. Maguk a látogatók nem ütköz.

nek meg, mint maguk kijelentették, csekély számu
kon. Másrészt határozottan attól kell tartani, hogy 
a lengyel istentiszteletnek eltörlése a református ne
messég utolsó maradványai alól kihúzná az egyházi 
alapot és lényegesen meggyorsítaná katholikus kör
nyezetükbe való beleolvadásukat. Gondoljuk meg, 
hogy ők a tiszteletreméló múltnak utolsó tanúi és ha 
nem állanak a hithüségnek azon magaslatán, mint 
őseik, kik közül pl. a Bronikovszkiak számtalan or
szággyűlésen és odahaza is ellenségeskedés és veszé
lyek közt védték az ev. ügyet, annál inkább köte
lessége az egyháznak, eme gyenge tagokat ápolni és 
támogatni, ameddig megtarthatók. Sírjába akarjuk-e 
helyezni a régi lengyel nemzeti egyházat, még mielőtt 
teljesen meghalt? Sohasem ! jlmeddig még egyetlen
egy lengyel anyanyelnű és eoang. nol/(isii lélek  
készséggel akarja eme lengyel isten tiszteleteket 
látogatni, addig alkalmat is kellene neki nyújtani, 
hogy Istennek Igéjét anyanyeloén hallgathassa. 
Ne mondjuk ez ellen, hogy az illető lenqyelek a 
német nyelvet is értik elcgendőleg. JI leggyön- 
gédebb és legszentebb dolog, a mely az em
beri színben létezik  és az anya keblétől fogna 
az anya lelke es imádsága által plántáltatott 
belénk, csakis az anyanyelnben ápolható iga
zan. így a régi lengyel gyülekezet megmaradt tag
jaira való tekintet is vigyen a lengyel istentisz
telet fenntartására, de még általánosabb jellégü okok 
is. A nagy baj, melyben az evang. egyház ke
leti határvidékünkön szenved, ama éles ellentét, mely 
a lakosságot oly veszélyes módon kettészakítja, a 
lengyel-nemzeti és az ultramontán — katholikus tö
rekvéseknek szövetségében gyökeredzik. Sok példá
ból ismeretes, hogy provineziánk sok vidékén német 
és evangélikus, lengyel és katholikus egv dolognak 
tekintetik. Ama tény, hogy a provinczia keleti részén 
egész sora van a lengyel nyelvű evang. gyülekeze
teknek sajnos nagyon keveset mond ezzel szemben, 
mert az ottani polgárok és parasztok csak lengyelül 
beszédnek, de saját tudatuk szerint nem lengyel nem
zetiségűek, honfitársaik németeknek tekintik maguk 
is teljesen azoknak érzik magukat. Az unitas a len
gyel nemesség maradékaiban az utolsó evang. len
gyel nemzetiségüeket foglalja magában, és az ezeknek 
tartott lengyel istentisztelet széles német és lengyel 
körökben ismeretes és megértett protestatio a tarto
mányunkban sajnosán elterjedett ama fogalomzavar 
elh*n, hogy lengyel és katholikus egy. Más országok
ban ahhoz fognak az evangélikusok, hogy katholikus 
szomszédjaik közt missziót üzzennek. Olaszországban, 
Spanyolország és Francziaországban évtizedek óta 
dolgoznak a biblia és missziótársulatok, Lengyelor
szágban nem. Valóban eleget tettünk az evangyéliom 
kiterjesztése iránti kötelességünknek, ha a német gyü
lekezeteknek templomokat építünk, a lengyeleket pe
dig teljesen mellőzzük ? és habár a nemzetiségi fe
szültség jelenkora nem kedvező ilyen misszió kezde-
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ményezósóre, szabad-e azért az utolsó szellemi köte
léket a lengyelség és az evang. egyház közt elvág
nunk ? Evangeliomi mozgás hatja át a világot (gon
doljunk csak Ausztriára, Francziaországra) s meg va
gyunk győződve, hogy elébb-utóbb Lengyelországban 
is fog talajra találni s hogy a lengyel nép, ki jórészt 
a római fanatismusnak köszönheti ziláltságát és po
litikai önállóságának elvesztését, fölfogja ismerni, hol 
találhatók a nemzeti erőnek igazi forrásai. Mily fon
tos, hogyha akkor még maradékai vagy legalább le
hetőleg friss emlékei léteznének annak, hogy hajdan 
egyesült és egyesíthető volt lengyel és evangélikus s 
kik egy „Los von Rom“ mozgalomnak útmutatói le
hetnének : Föl az evangyéliomhoz! —

Egyházfegyelmet a bádeni országos egyház ép 
úgy nem akart, mint a mi egyetemes gyűlésünk. De 
végre ott is, ahol eddig a liberalismus féktelenül tom
bolt, be kezdik látni, hogy egyházfegyelem nélkül az 
egyház nem állhat fenn. evangélikus konferenczia 
alkotmányozó bizottsága a következő javaslatot ter
jesztette elő: „Egyházi gyűlés tagjaiul választhatók 
a gyülekezetnek azon tagjai, a kik jó hírnévvel és 
egyházi érzékkel birnak. Oly férfiak, kik az isten- 
tisztelettől távoltartva magukat és a szentséghez nem 
járulva, nem ápolják az egyházi közösséget, a kik 
gyermekeiket egészben vagy részben elvonják az 
evangélikus egyháztól, nem választhatók.

I
i>

— Olaszország. A tudatlanság a pápaság ősi 
hazájában még oly nagy, hogy 1900-ban a házas
párok 45%-éka nem képes aláirni nevét. Piemontban 
ll°/0 az analfabéta, mig közép és déli Olaszország
ban 77°/0. Ily tudatlanság uralkodik különben minden 
pápista államban.

— Dánia. Beck V. lapjában az „ Annexet til den 
indre Missions Tidende“ 12-ik számábaz a szerkesztő 
tollából „Tysk Kristendomd (német keresztyénség) 
czime alatt következőket olvassuk1 „Keszler, német 
udvari lelkész beszédet tartott a testőrezred behivott 
ujonczaihoz, a többe': között, ekként: „Mig mi itt egy- 
begyültünk, a távol keleten cseng a német kard és 
német harczosok testükkel védelmezik a német be
csületet.

Az a felemelő tudat e napokban, hogy újból be- 
bizonyitják vassal és vérrel: „Megtartom az én ki
rályom szavát és eskümet Istennek.“

Midőn Taku erődjeit be kellett venni, úgy har- 
czoltak mint az oroszlánok (a patkányok ellen Szerk.) 
a német katonák és odakiáltották a tüzes gránátok 
felé : „Szakitsd szivejnet darabokra és minden dara
bon ott lesz a porosz sas !“

És ti fiatal ujonczok, e büszke hadseregbe so
rozhattok zászló eskütök által. A ti zászlóitok ki van
nak bontva, a ti ágyúitok fel vannak diszitve, csá
szárotok közöttetek áll, Istenetek szemei komolyan ) 
néznek le reátok. \

Néhány pillanat múlva eskütök keresztül hatol 
a felhőkön a szent Istennek trónjához.“

Beck ehhez a következő megjegyzést fűzi : „Ez 
tehát a német kereszténység. Talán jobb ez a kinai 
pogányságnál ?

Nem csoda, ha a németek állandóan „német 
Istenről“ beszélnek, mert nyilván más Isten az a ki
ben mi itt Dániában hiszünk és a kit hirdetünk. Nincs 
Dániában sem lelkész, sem pap, a ki elhinné, hogy 
Isten komolyan nézne ilyen beszédre. Szegény Né
metország ! Hát mit szólna még Beck a mi keresz- 
tyénségünkre, ha olvasná az „Erdélyi Protest. Lap“ 
általunk idézett vezérczikkét, mit szólna az uj isten
tiszteletekről, a karácsonyi, nagypénteki, húsvéti be
szédekről. xx kor beteges tünetei ezek, melyekről a sze
gény betegek azt hiszik, hogy „nemzeti“ sajátságuk, 
holott a kór internationális természetű.

BELFÖLD.
— A magyarhoni evangélikus egyház egyetemes 

gyámintézetének számadása a múlt évről megjelent, 
úgyszintén a működéséről szóló jelentés.

Az elég terjedelmes füzetből megtudjuk, hogy 
az elmúlt évben 31,033 kor. 73 fillér lett segélyként 
elosztva és pedig következőképen oszlik el e segély: 
intézetekre 4164 k. 19 f., idegen egyházakra 221, 
alapokra 4512 k. 12 f. Egyházakra: a Bányakerü
letben 3609 k. 64 f. Dunáninneni kerületben 9688 
k. 84 f. Dunántúli kerületben 3299 k. 75 f. Tiszai 
kerületben 5270 k. 12 f. Egyeseknek 268 korona. 
A nagy szeretet adományból kapott Ipolyság 1500 
kor. B.-Gyarmat 2768 kor. 42 fillért. Zavarólag hat, 
hogy a számadásokban hol forintról, hol meg koro
náról tétetik emiités. Központi kezelési költség 2860 
korona. Nyomtatványokért adtak 992 írt 58 krt. 
ebből a Gyámintézeti Lap-ra esik 292 frt. 95 krajcár 
nyomdaköltség és más rovatból (irodaköltség alatt 
elszámolva) 48 frt 77 kr. Összesen tehát 341 frt 
72 kr. Ennyibe kerül tehát ez az egészen felesleges 
lap, melyet pótol teljesen az évi jelentés Útikölt
ségekre esik 416 frt 10 kr.

Még mindég nagyon elaprózva látjuk a segély 
nyújtást. 30—100 koronás segélyek nem lendíte
nek sem az egyházak, sem az egyesek sorsán.

Ma már a közalapra a legszegényebb egyház 
is adózik, xxzért nem tartjuk feleslegesnek a „Gyám
intézetet“, de működésének a változott viszonyok 
között más irányt kellene felvennie. Fő hivatása 
lenne a diasporában elszórt gyülekezetek és missioi 
pontok védelme és segélyezése. Nekünk vannak



segélyezett missioi pontjaink, melyekről sehol jelen
tést nem olvasunk ! Gyermekeink az idegen légkör 
ben elvesznek. A legveszélyeztettebb pontokat kel
lene védelmezni — ma nem egyes templomok és 
isko ák segélyezése, hanem azon pontok védelme 
lenne a fő czél!

— Az arad-bekési esperesség lelkészi értekez
letét f. hó ll-én Békéscsabán tartotta meg Csepregi 
György esperes elnöklete alatt. Az esperesség lel
készei testvéri egyetértésben beszélték meg a kö
zösen érdeklő egyházi és theologiai kérdéseket. 
Tárgyalták az egyházmegyei elnökség látogatásá
ról szóló szabályrendeletet, melyet alaposan meg 
javítottak. E lapok szerkesztője felolvasta Fleck 
W. lapunk mai számában közölt értekezését, melyre 
nézve a lelkészi értekezlet elhatározta, hogy azt 
külön lenyomatban is kiadja. Frint Lajos aradi 
lelkész a múlt évi értekezlet megbízása folytán fel
olvasta alapos értekezését a védekezés módozatai
ról a mindinkább elhatalmasodó ultramontán irány
zattal szemben. Igen tanulságos volt a közvetlen 
tapasztalat alapján írt ezen értekezés, mely reá 
mutatott arra, hogy miként segíti elő az ultramon- 
tanismus törekvéseit a mi evangélikus közönsé
günk álliberalismusa

sí lelkipásztorkodásról szóló szabályrendeletet, 
melyet a pesti esperesség dolgoztatott ki egyik 
lelkészével, az értekezlet tárgyalásra sem méltatta, 
mert azon elvhez hű maradt, melyet a múlt évben 
kifejezett, hogy t. i. a lelkipásztorkodás szabályren
deletbe nem foglalható

Adja Isten, hogy ifjú esperességünk lelkészeit 
szeretett esperesünk bölcs vezetése alatt mindég a 
tostvéri szeretet, a közös munkában való ügybuz
galom hassa át.

— A liptói esperesség rendkívüli közgyűlésén 
az eperjesi inquisitio ügyében a következő egy
hangú határozatot hozta:

1. A liptói esperesség közgyűlése megbotrán
kozását fejezi ki azon embertelen, nem keresztyén, 
és nem evangélikus szellem felott, mely megnyi
latkozik a tanári kar eljárásában, az igazgató vá
lasztmány és végrehajtó bizottság végzésében és 
indokolásában.

2. Azon határozati javaslattal lép fel, hogy a 
főt. és mélt. tiszai egyházkerület az eperjesi col
legium igazgató választmánya és végrehajtó bi
zottsága 1900- deczember 2i-én közös gyűlésen 12 
theologus felett hozott formailag nem törvényes, 
lényegileg nem indokolt, igazságtalan határozotát, 
valamint a kizárt theologusok indexébe határoza- 
tilag bevezetett megjegyzést az illetők hazafiatlan- 
ságáról — semmisítse meg.

3. Azon határozati j ivaslatot nyújtja be a 
kerületi közgyűlésnek, hogy fejezze ki rosszalását.

rendeljen el fegyelmi eljárást az eperjesi theol. 
intézet tanári kara ellen az elitéit 12 theologus 
vizsgálatánál tanúsított impiitori eljárás miatt.

4. Beterjeszti azon indítványt, hogy a kerületi 
gyűlés az eperjesi kollégium szabályainak oly mó
dosítását vigye keresztül, melynek értelmében lehe
tővé tétessék a püspöknek, mint a jövendő lelkészek 
neveltetése természetes felügyelőjének, oly felügye
letet gyakorolni a theologiai intézet felett, hogy 
ne lehessen egyetlen theologust sem üldözni azért, 
ha anyanyelvéhez ragas kodik

Az csperességi gyűlés fenti pontjait hosszabb 
memorandumban indokolja s azt a határozatokkal 
egyetemben a kerület összes egyházainak elküldeni 
rendelte.

— Az „Erdélyi Protestáns Lapu az erdélyi 
ref. egyházkerület hioatalos lapja, melyet Nagy 
Károly theologiai tanár szerkeszt, 25-ik számában 
vezércikkezik .Istentiszteletünk magyar jellegéről.“ 
Kiindulása a következő: rA tapasztalat, a gyakor
lat tanított meg arra, hogy a mi kálvinista egyhá
zunk és vallásunk egy a magyar egyházzal és val
lással. Ha ez a föld, melyet Magyarországnak ne
vezünk, megszűnik magyarnak lenni és ha többé 
nem lesz magyar e földön: magyar vallásunk és 
egyházunk is megszűnik.“ Ez az okoskodás nagyon 
sánta, mert Magyarország nagyon is túlélheti a 
kalvinizmust és bizonyosan túl fogja élni, ha a 
politikába helyezi ezen egyház fennállásának lénye- 
gét. A szerző, Barabás Endre azon tanácsot adja 
egyházának : „Igénytelen nézetem az volna, hogy 
a magyar református egyházi élet nyilvánulásaiba 
több hazafias, több nemzeti jelleget kellene bevinni. 
Hitünk ezt nern is zárjaki és sokszor elgondoltam, 
hogy a karácsonyi szent ünnepek alatt a Megváltó 
születésének örömünnepén mily magasztos, felemelő 
és hozzá mindenkit érdeklő volna, ha hazánk, nem
zetünk megváltási körülményeiből mutatná ki az 
egyházi szónok megváltásunk szükségességét és az 
isteni megváltást. Nagy nagypénteken, Krisztus 
halála ünnepén nemzetünknek a tatárok általi el
pusztítása körülményeit, vagy a mohácsi vészt 
idéznők emlékezetünkbe, hogy husvét ünnepén ha
zánk, nemzetünk feltámadásáról elmélkedhessünk. 
Szóval minden isteni tiszteletünk bizonyos magya
ros jelleget öltsön és ezáltal a nép hazafias tovább 
nevelését eszközöljük.“ — Azt hisszük, ehhez ma
gyarázat nem szükséges !

— Egyházi értesítők. A liptó-szent-miklósi ev. 
egyház értesítője az 1900-ik évről. Igen helyes és 
a többi értesítőktől eltérő szokás a liptó-szent-mik
lósi egyházban, hogy ezen értesítő felolvastatott 
az egyházközség 1901. február 2-án tartott közgyű
lésén — íny esetleg a múlt év tapasztalatain okúivá, 
a gyülekezet üdvös rendelkezéseket létosíthet. Liptó-
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Szent-Miklcs lakosságának fele izraelita s hozzá 
lehet mondani maga Liptó-Szent-Miklós kis gyár
város — s ily helyeken fenntartani az egyházias 
életet, nem könnyű dolog. A jelentésből arról é r
tesülünk, hogy az egyházi élet nem hanyatlott. 
A templom szorgalmasan látogatva volt. Az ada
kozás nem vesztett erejéből. Ez örvendetes körül
mények mellett reá mutat az értesitő a sebekre is. 
Reá mutat az erkölcsi élet veszedelmére, a korcsmái 
tivornyára — azon zajra, melyet a korcsmái tivor
nya vasárnaponként okoz. Ez ellen küzdelemre 
hívja tel az egyháztagokat — amint a templomban 
és ifjúsági egyletben is minden lehetőt meg tesz 
a gyülekezet buzgó lelkésze.

Borbis János nyugalmazott németországi lel
kész, a ki liptószentmiklósi születésű, 2000 korona 
alapítványt bízott a liptószentmiklósi gyülekezetre, 
hogy annak kamataiból segélyeztessenek a törekvő 
és jó erkölcsű tanulók. Egy szegény özvegy örö
kösei 24 korona 12 fillért adományoztak a paludz- 
kai leányegyház harang alapjára. Jótékony adó- •; 
mányokban a múlt évben befolyt 2184 korona 11 
fillér, 510 korona 37 fillérrel több mint 1899 ben. >

A szorgalmas iskolás gyermekeknek jutalom 
könyvekkel való ellátására Miko Péter 30 koronát 
adott. „Dobrodej“ nőegylet ugyancsak iskolai célokra 
300 koronát adományozott. n. paludzkai iskolára 
Németországból 333 kor. 40 f. adományt juttattak.

Az egyház statistikai adatai a következők: \ 
született 233, közöttük 4 törvénytelen. Konfirmál- 
tatott 110. Esketetett 38 pár. Úrvacsoránál részt ; 
vett a templomban 3656, betegágyon 75. Meghalt 138.

Az egyházi pénztár bevétele 5895 kor. 86 fillér, 
kiadása 6866 korona 41 fillér — s igy deficittel 
küzd az egyház, daczára annak, hogy 100,000 koro
nát meghaladó alapítványai vannak. Nincs tehát 
keresztűlvive a vagyonarányos adózás, mely nélkül  ̂
helyes útra terelni a pénzügyi állapotokat nem igen 
lehet. Pedig oly intelligens egyházi híveknél, mint 
a liptószentmiklósiak, talán könnyebben lehetne azt 
megvalósítani mint ott, a hol tisztán földmívelők 
képezik a gyülekezetek

— A lőcsei ág. h. ev. egyházközségnek év
könyve az 19C0. évről. A lőcsei egyház első helyen 
áll országos egyházunkban a tekintetben, hogy ott 
vannak a legnagyobb adakozóink. A bőkezű ada
kozó Hcirmann Lajos emlékét nem csak Lőcsén 
őrzik kegyeletesen. Az elmúlt évben Scholtz Samu 
egész vagyonát a gyülekezetnek hagyta végren- 
deletileg, de mivel a végrendelet záradéka hiány- 
zott — a gyülekezet kiegyezett az oldalági roko
nokkal — s igy 23,520 koronát kapott. 1901. már- 
czius 16-án elhalálozott dr. Veszter Lajos, cs. és kir. 
nyugalmazott törzsorvos, házát, szántóföldjeit neje 
haszonélvezeti joga épségben tartása mellett az ev. 
egyetemes egyháznak hagyományozta tőkésítés vé
gett egy felsőbb leányiskola s szegények háza fel
állítására, valamint a tiszai egyházkerület püspöké
nek személyes használatra.

Herrmann Gusztáv kórházra hagyta vagyoná- 
: nak egy részét. E kórház a múlt évben felépült.
' A kórház felavatásának ünnepélyére megjelent a 
I gyülekezetben a tiszakerületi püspök, mélt. Zelenka 

Pál. A kórház betegápolás! szolgálatát a Bethesda 
diakonissái végzik.

Az ez évben végbement népszámlálás adatait 
felhasználva konstatáltatok, hogy a lőcsei gyüle
kezet a filiákkal együtt 1230 lélekből áll. Az el
múlt század elején 2300 evangélikus volt e gyüle
kezetben. Az ev. hívek száma a nagy kivándorlás 
által fogyatkozott meg annyira.

A gyülekezet pénztári bevétele a múlt évben 
31.696 kor. 73 füléi, kiadása ugyanannyi. Ingó és 
ingatlan vagyonának (a templomokat kivéve) értéke 
785.149 korona 53 fillér.

— Regnum Marianum. Aradon e hó 6-án szen
telték fel a közköltségen emelt szent háromság 
szobrot. Erre az ünnepélyre a nem katholikus 
polgárságot és hivatalokat is a következő meghí
vókkal hívták meg :

„A f. hó 6-ára — csütörtökre — eső Urnapi 
ünnepet mely a kereszténységnek legfényesebb 
ünnepe, ez idén a szokottnál nagyobb pompával 
óhajtjuk megtartani; tekintettel arra, hogy a XX. 
század első Űrnapját üljük. Istennek belső dicső
sége változhatatlan ugyan s tőlünk emberektől tel
jesen független: ,de az O külső dicsőségének eme
léséhez mi is járulhatunk.

Tisztelettel felkérem tehát T. ez., hogy — 
követve az apostoli magyar király magasztos pél
dáját — a 9 órakor kezdődő sz misén s az ezt 
követő körmeneten a hatósága alatt álló hivatal 
tagjaival részt venni szíveskedjék, hogy édes ma
gyar hazánk javára a „minden jó Adományozójá
tól“ minél több áldást esdjünk le s ezen állambontó 
eszmékkel fertőzött világban a hithűségnek szép 
példáját adva, a buzgókat megörvendeztessük, a 
gyöngéket megerősítsük, a tévelygőket helyes útra 
tereljük s lelkeinket elenyészhetetlen kincsesei 
gazdagítsuk.

Tisztelettel 
Dr. Csák,

rendfőnök, aradi rk. plébános.
Ezen felül még ily meghívókkal is kedves

kedtek :
„Folyó évi junius 2-án, vasárnap 9 órakor 

tartandó nagy mise után fogjuk a fogadalmi Szent 
Háromság-szobrot megáldani. Minthogy ez nem 
egyházi ünnep, hanem Párosunk ünnepe, van sze
rencsém T. Czimet tisztelettel felkérni, hogy a ha
tósága alatt álló hivatal elvezetésével az ünnepély 
fényét emelni méitóztassék.

Dr. C sák Czirjék,
rendfőnök - plébános."

S z e r k e s z tő i  ü z e n e te k .
Sch. Gy. P . Köszönöm a kéziratot.
N. L. C hicago. J. czimét kérem még egyszer közölni 

velem. A levelezőlap távollétem alatt elveszett.
G. J. P . A tudósítás — most jöttem reá — tévedésből 

elmaradt. Most már talán idejét is múlta. Kérem elnézézét.
G. J. T.-Szt-M . A könyvet megkaptam. Lapom csak 

theologiai vagy azzal rokon tárgyú művek ismertetését közli. 
Tessék számlámra írni.
Lapunk hátralékos előfizetőit kérjük, s z í 

veskedjenek kötelezettségüknek eleget 
tenni.

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Békós-Csabán Főtér, volt Michnay-féle ház
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Z s i n a t .

Több lelkészi értekezleten fölmerült és tár
gyaltatok azon kérdés: szükséges-e egyházunk
ban, a legközelebbi jövőben a zsinattartás ? 
A reformátusok hazánkban, 10 évre az első 
zsinat után, uj zsinatot hívtak egybe; mert 
szükséges volt első zsinatjuk némely intézke
désének helyesbítése, módosítása.

Idestova tíz éve lesz, hogy zsinati törvé
nyünk életbe lépett. Kellően elő nem készítve, 
gyorsan hozatott nem egy határozata, mely a 
gyakorlatban alig volt keresztülvihető, és sok 
olyasmi hiányzik belőle, a minek törvényileg 
szabályozva kellene lennie. A zsinati törvény 
kiegészítéséül szolgálnak az ügyrendek, sza
bályrendeletek. Egész halmaza van a különféle 
szabályrendeleteknek, melyeknek áttanulm á
nyozása, összhangba hozatala szinte lehetet
len. Az egyházi közigazgatás nem lett a zsinat 
által egyszerűbbé, hanem határozottan nehéz
kesebbé és bonyolultabbá

A zsinati törvények életbe lépése óta nagy 
változások történtek. Az egyház politikai tör
vények, az államsegélyes lelkészi állások : mind 
ez azóta történt s igy a zsinati törvények nem 
is lehettek tekintettel az uj helyzetre. Azok 
az intézkedések, melyeket az egyetemes köz
gyűlés rögtönzött az uj renddel szemben, Mis- 
kolczot kivéve, alig foganatositattak más egy
házban. Zsinati intézkedés lenne szükséges ez 
irányban, hogy egyöntetűen, következetesen 
járjunk el az egész országban. Egyházi há
zasságrendünk nem függ többé az államtól 
Mi magunk határozhatunk a felett, hogy mely 
esetben adhatunk össze elvált házasfeleket, 
mely esetben tagadhatjuk meg az egyházi es-

ketést. Világi uraink is be fogják látni, hogy 
nem elegendő csak az egyház hivatalnokaival 
szemben statuálni fe ryelmiszabályokat, hanem 
az egyházfegyelmet általánosítani kell és ki
terjeszteni az összes hívekre.

A zsinati törvény csak főbb vonásokban 
intézkedett a lelkészválasztásra vonatkozólag 
— és igy a hány kerület, annyi szabályren
delet. Megmaradt a régi kerületenként való 
elzárkózás.

A zsinati törvény intézkedik arra nézve, 
hogy a lelkész választáshoz a lelkész halála 
után fél év alatt hozzá kell fogni. De azért 
látjuk azt, hogy némely gyülekezetben egy 
évig sem választanak lelkészt, ha a gyülekezet 
kifogásolja a híványt. Az orosházi gyülekezet
nek. melyben oly nagy mérvet öltött a hit
hagyás, már idestova kilencz hónapja nincsen 
második lelkésze. A zsinati törvény 74-ik §-a 
is sérelmes a gyülekezetre, amennyiben nem 
csak az özvegy és kiskorú gyermekek, nem 
csak a szegény és munkára képtelen szülők 
részesülnek félévi kegyjövedelemben, hanem 
sokszor a nagykorú és segélyre nem szorult 
leszármazók is.

Az egyházi elnökség kérdése is tisztázandó 
lenne. Hisz azt, ha a nem lelkészek érdeklőd
nek egyházi ügyeink iránt, csak örömmel üd
vözölhetjük. De kimondani az iker elnökséget 
minden gyülekezetre, káros kényszer, mely nem 
egyszer megakaszthatja a gyülekezet fejlődését. 
Maga a „felügyelő“ szó is mással lenne fel
cserélendő. Mily sokkal helyesebb, hogy a ref. 
egyház ezen szót nem használja s helyette a 
sokkal helyesebb „gondnok“ elnevezést alkal
mazza. Ha már az utóbbi nálunk. (A református 
egyházban nem derogál Tiszáéknak, Bánfiéknak)
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nem volna elfogadható, úgy lehetne a „világi 
elnök“ elnevezést használni.

Igen rendezetlen nálunk a fellebbezés ügye. 
Felsőbb fórumaink évenként rendesen csak 
egjszer tartanak gyűléseket. Felebbezésekkel 
lehetetlenné lehet tenni a gyülekezet kormány
zását — ha minden egyes ügyet egy évre meg
akaszthatunk Meg volna tehát pontosan hatá
rozandó, meddig lehet fellebbezni birtokon belül 
és birtokon kívül, ki van feljogosítva a felleb
bezés benyújtására. A múlt évben voltunk 
tanúi annak, hogy egy nagy gyülekezet belső 
ügyében döntött a kerület. A gyülekezet meg
nyugodott, senki sem fellebbezett a gyülekezet 
köréből — s ime eszébe jut egy a gyülekezet- 
körén kívül álló egyénnek megfellebbezni az 
egyetemes gyűléshez az ügyet. Az egyetemes 
gyűlés — egy akta hiányozván — egy évre 
függőben tartja az ügyet és a gyülekezet zavara 
tovább tart. E zavart felhasználják a szekták, 
berontanak a gyülekezetbe. Ilyen gyümölcsöket 
teremhet a rendezetlen állapot!

A nem rég lefolyt zsinat igazságosabb 
állapotot akart teremteni az egyházi adózás 
terén. De itt is nem vette tekintetbe, hogy 
gyülekezeteink legtöbbje terményekben fizeti 
adóját. E régi adózási mód, amennyiben a 
népre nézve könnyebb, a lehetőségig továbbra 
is fenntartandó. Itt is tehát módosítást igényel 
a létező törvény. Nem különben a nagybirtok 
kiváltsága — a helyben nem lakók féladója 
törlendő lenne.

Sok tapasztalatunk van e pár év alatt is, 
e tapasztalatokat összegyűjtve javithatnánk 
külső egyházszervezetünkön és megvalósulhatna 
egyetemes felügyelőnk múlt évben hangozta
tott elve: teremthetnénk a keresztyénség szel
lemének megfelelőbb közigazgatást. Az arányo
sításról ez alkalommal nem szólunk, miután 
lapunkban több alkalommal volt szó róla. Egy
házi életünk e szomorú emléke sem maradhat 
igy sokáig — előbb utóbb revideálandó. Közös 
jóakarattal, egyházszeretettel javithatnánk a 
külső kereten. Jól tudjuk, hogy az egyház 
lényege egészen más, — de szók szór ártalmas 
a külső helytelen keret a belső tartalom érvé
nyesítésére. Uj zsinat tartására szükség van 
és adná az egyház Ura, hogy az ő szellemétől 
áthatva, foghatnánk az uj munkához.

Alföldi.

A szektákról.
— Különös tekintettel azok tanbeli eltérésére az ev. luth. 

egyháztól. —

Irta: S aab ye H. G. dán ev. lelkész.

Az adventisták fő tana: a szombatnap meg
szentelése és Krisztus visszajövetele. Nagy súlyt 
helyeznek a prófétai könyvek jelentőségére és ma
gyarázatára. Az adventistákat különösen érdeklő 
dolgokként kiemelik : Krisztus közbenjáró hivata
lát, a mennyei szentélyről szóló tant, és a Krisztus 
által eszközölt halhatatlanságot. A szent Írás az 
i/azságnak egyedüli forrása. A traditio római ko
vász. Az egyház ott van, a hol megtartják Isten 
parancsait és Jézus hitét, a hol szentül élnek és 
engedelmeskednek Isten törvényének ; de a hol 
emberi találmányokhoz ragaszkodnak, úgy hogy 
kis gyermekeket keresztelnek, konfirmálnak; vagy 
a hol a* 'ilághoz alkalmazkodnak, a midőn a vak 
vezetők bort isznak és a világ barátságában örömü
ket lelik — ott csak névleg van meg a béke, s míg 
akkmt kiáltanak, béke! akkor jő majd hirtelen a 
pusztulás, mely előtt senki sem menekülhet.“ Sze
rintük a bor a sátán eszköze, s épen ezért nem 
szabad ez eszköznek helyt adni az Úr rendelései 
között. Azon kérdésre „szabad-e a keresztyén em
bernek dohányoznia“, tagadólag válaszolnak. A 
disznóhus evését megengedik, amennyiben annak 
élvezése nem ártalmas. Mindebből kitűnik, hogy az 
a szentólet, melyre az adventisták helyeznek súlyt 
nem evangeliomszerű, hanem ó-iestamentomi jel
legű. Isten parancsolatai alatt ugyanazokat a dol
gokat értik, melyeket a zsidó ceremoniális törvény 
tilt vagy parancsol. A szentségek szerintük az en
gedelmesség és hitvallás külső jegyei. Az Úrvacso
ránál nem használnak bort, hanem m ustot; mert 
szerintük az Üdvözítő is ez utóbbit használta. Azt 
tanítják, hogy az apostoli egyház kegyelmi aján- 

* dékai Isten gyülekezetében meg fognak maradni a 
világ végezetéig. Elvesztek ugyanazon nagy elsza
kadás következtében, mely a szombat napot meg
változtatta ; de mihelyt Isten parancsai érvényre 
jutnak a harmadik angyal munkája következtében, 
a különleges kegyelmi ajándékok újból hatni fog
nak. A midőn azt hirdetik, hogy Isten népe a 
végső időben „megtartja Isten parancsolatait és 
bírja Jézus bizonyságtételét“ (Jel. 12, l7 ; 14, 12), 
úgy Isten angyala ezt akként magyarázza: „Bi
zonyságtétel a Jézusról a profetia szelleme“ (Jel.

; 10, 10) s ép úgy bizonyos helyet jelölt meg Isten 
profétia szellemének kapcsolatosan a szombatnap 
megújításával a végső időkben.“

Midőn az adventisták azt hirdetik, hogy köte
lezve vagyunk Isten parancsait megtartani, úgy 
azt kérdezzük, hogy melyek azon isteni parancsok ? 
mert Isten adott általános parancsokat, melyek



minden népre minden időben kötelezők és adott 
különös parancsokat, melyek csak a zsidó népre 
nézve kötelezők. A tiz parancsolat azon általánosan 
kötelező parancsok közé tartozik. Ha azonban a 
zsidó ceremoniáüs törvényre akarnak bennünket 
kötelezni, hogy megtartsuk a hetedik napot, hogy 
bizonyos ételekro és italokra ügyeljünk, mint a 
melyek élvezete bűnös, úgy protcstálunk az ellen, 
mint oly kísérlet ellen, mely bennünket vissza akar 
vezotni az ó-testamentomi törvény álláspontjára. 
Az adventisták arra hivatkoznak, hogy Krisztus is 
alávetette magát a ceremoniális törvénynek. Igaz, 
csakhogy Krisztus zsidó volt s mint olyan köte
lezve volt annak megtartására, de mi keresztyének 
vagyunk és igy nem vagyunk kötelezve a zsidó 
törvény megtartására. Krisztus példája e tekintet
ben nem határozó ; mert akkor alá kellene magun
kat vetni az egész ceremoniális törvénynek, a kö- 
rülmetéltetésnek, böjtnek stb. Ha a ceremoniális 
törvénynek, mely Mózes által lépett érvényre, kö
telező ereje lenne, mi szükség lenne akkor a Krisz
tusra ? Ha a törvény lenne az uralkodó, mire való 
volna akkor az evangeliom ? Krisztus példája nem 
az egyedül irányadó, hanem az ő tana. Tanával 
pedig egyáltalán nem igazolható a ceremoniális 
törvény kötelező ereje. Máté 9, 14-ben szó van a 
böjtről, Máté 12, 1-ben a szombatnapról, Márk. 7, 1- 
ben a tisztálkodási és ételszabályokról, és egy al
kalommal sem halljuk azt, mintha az Üdvözítő ezek 
megtartását reánk kötelezővő tette volna. Ö azt 
mondja, hogy az uj bort nem lehet tölteni régi 
tömlőkbe, mert az azokat szétrepeszti, hanem ha 
uj tömlőbe tesszük, úgy megmarad az uj bor is, 
meg az uj tömlő is. Az uj bor alatt érti a keresz- 
tyénséget, mig a régi tömlők alatt azon formákat 
és szokásokat, melyekben a régi bor, t. i. a zsidó
ság megőriztetett, tehát a ceremoniális törvényt. A 
mit ő ezen képies beszéd által megakart értetni, 
az az, hogy a keresztyénség uj istenes tartalmát 
nem lehet beleerőszakolni a zsidó vallás formái 
közzé, hanem magára kell hagyni, hogy uj, meg
felelő alakot, formát, szokásokat alkosson, a melyek 
szellemi természetének és lényegének megfelelnek. 
Az uj bor uj tömlőket kíván, az uj vallás uj szó 
kásokat és formákat. Az egyház nincs kötve a mó
zesi törvényhez. Az Ur és apostolai egyaránt hang
súlyozták az egyházra nézve a szabadságnak és 
szelleminek elvét.

Az apostoli egyházban hosszú harczot foly
tattak e kérdés felett. Pál minden uggályoskodás 
nélkül felvette a pogányokat a keresztyén gyüle
kezetbe. De ekkor felléptek a zsidókeresztyének és 
álpróféták, azt követelve, hogy a pogány keresztyó- 
neket körülmetéltesse. Antiochiában heves össze
ütközése volt ez irány nyal Pál apostolnak. () Bar 
nabással Jeruzsálembe ment, hogy az apostolokkal 
és a vénekkel ez ügyben határozzon. Apóst. csel.

könyve 15-ik részében olvassuk e tanácskozás le
folyását, melynek végeredménye abban foglaltatik : 
„Mert tetszék a Szent Léleknek és nekünk, hogy 
egyéb terhet ne vetnénk ti reátok, hanem a szük
séges dolgokat : t. i. hogy megtartóztassátok maga
tokat azoktól, a melyek bálványoknak áldozíattak 
és a vérnok ételétől, a fulva holt állattól, és a pa- 
ráznaságtól: melyektől ha megoltalmazzátok ma
gatokat, j 1 teszitek.“ — Midőn Pál és Barnabás 
közölték ezen határozatot'az antiochiai gyülekezet
tel, nagy örömöt és megnyugvást okoztak a hívek
nek. De e vitás ügy még nem lett hamarosan be
fejezve. Pál apostolnak erős küzdelmet ke lett vív
nia a zsidóekodó tévtanitókkal, kik közül a szigo
rúbbak azt kívánták, hogy a keresztyének körűl- 
metéltessenek és tartsák meg Mózes egész törvé
nyét, mig a szelidebbek azt óhajtották, hogy a ke
resztyének szenteljék meg a szombat napot és 
bizonyos ételektől tartózkodjanak. A szigorubakkaL 
szigorúan, a szelidebbekkel enyhén bánt el az 
apostol; de mindkettőjükre nézve érvénvesiti az 
evangeliom szabadságát, a gyülekezetét inti, hogy 
őrizkedjenek a hamis prófétáktól, figyelmezteti, 
hogy maradjanak meg a Krisztusban, akiben szel
lemileg körülmetéltettek és felszabadultak a cere
moniális törvény alól. „Senki azért titeket ne kár
hoztasson az ételén vagy italért, vagy az ünnep
napra, vagy az új holdnak napjára, vagy a Szom
batokra nézve. Melyek a következendő dolgoknak 
árnyékai, de a valóság a Krisztusi.“ (Kol. 2 ,16—18.

Az adventisták azt tanítják, hogy általános 
isteni parancs az, hogy az ember szentelje meg a 
hetedik napot, és az egyház legnagyobb bűne, hogy 
ennek helyébe tette a hét első napját. Mózes III. 
könyve 23,38-ban különbséget tesznek az Ur szom
batja és más szombatok között. Az utóbbi csak 
ideiglenes volt (Ilozeás 2, 11), mig az előbbi örökké 
érvényben lesz. Az utóbbit azért rendelte az Ur, 
hogy maradandó emlékeztetője legyen az emberek
nek az ég és föld teremtésére, és minden istentisz
telet azon igazságon nyugszik, hogy Isten a mi 
teremtőnk és mi teremtményei vagyunk. A szom
bat az istentisztelet alapja, mert ez figyelmeztet 
azon nagy igazságra, melyre semmi más intézmény 
sem képes annyira emlékeztetni. Isten akarata az, 
hogy ezen szent parancs, melyet az ember a bűn
beesés előtt nyert a törvény előtt, megtartassák 
minden időben.

Az irás azt tanítja, hogy isten, aki a szom
batot az embernek adta a paradicsomban, hogy az 
által megtartsa lelkében az istentiszteletnek alap
igazságát, azt akarja, hogy az ember megtartsa a 
szombatot akkor is, a midőn a paradicsom újból 
felépül. (Ézsaiás 6, 22 -23. Zsid. 4, 9.)

Mire alapítják az adventisták ezen tanításukat? 
Hivatkoznak Mózes I. könyve 22—3 ra, a hol az 
á l l : „Mikor pedig elvégezte volna az Isten hotod-
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napon az ő alkotmányát, a melyet csinált vala, a 
hetedik napon megszűnők minden csinálmányától, 
melyet csinált vala. És megáldá az Isten a hetedik 
napot, azaz, megszentelő azt.u De ezen helyre nem 
lehet mint isteni parancsra hivatkozni. És csak azt 
mondja, hogy Isten a hetedik napon megpihent és 
megszentelte azt, de nem mintha nekünk is ugyan
azt kellene cselekednünk. A parancsról Móz. 2 k. 
20, 8—11 ben van szó és itt is mindjárt szemükbe 
tűnik, hogy az csak a zsidó népre vonatkozik, 
Mégha az előbbi helyet is parancsnak vennénk? 
még úgy sem vonatkoznék az ujtestamentom népére, 
hanem a ótestamentom népére. De hogy azon előbb 
idézett hely nem parancs, annak tanúsága, hogy 
Mózes első könyvében még csak nyomaival sem 
találkozunk a szombat megszentelésének. Mózes
I. könyve 4, 26-ban arról van szó, hogy „akkor 
kezdetett az Urnák neve segítségül hivatni“, vagyis 
rendes istentiszteleteket kezdtek tartani, de arról 
nincsen szó, hogy a hetedik napon tették volna 
azt. Inkább Mózes 1. könyve 26 r. 5 versében van 
szó a szombatnap megtartásáról. De hogy Abrahám 
szentelte volna meg a szombatot, ezt csak az ad
ventisták tudják belemagyarázni azon szentirási 
helybe. Nem használ az sem az adventistáknak, ha 
arra hivatkoznak, hogy némely pogány nép is meg
szenteli a hetedik napot. ü. történelem nem nyújt 
erre nézve támpontot, és magában az ótestámen- 
tomban is kivan fejezve az, hogy a szombatnap 
megszentelése különleges zsidó intézmény. (Ezek. 
20, 19-20.)

Az adventisták hivatkoznak a harmadik pa
rancsolatra és azt mondják: „Mi hisszük, hogy a 
keresztyének kötelesek megtartani a tiz parancso
latot és igy kötelesek vagyunk megtartani a har
madik parancsolatot is, mely akként hangzik : 
Megemlékezzél, hogy a szombat napot megszen
teljed.“ Ez téves magyarázat, amennyiben épen a 
3-ik parancsolat az egyedüli a tiz parancsolatban, 
mely erkölcsi jelentősége mellett ceremoniális tör
vényt is magában foglal. Mi az elsőre kötelezve 
vagyunk, hogy egy napon közös istentiszteletünk 
1 egyen, hogy egy napot a hét napjai közül meg" 
szenteljünk, de nem vagyunk kötelezve arra, hogy 
épen a zsidókkal egy napot ünnepeljünk. Különb
séget kell tennünk ezen parancsolatnál a mag és 
héja között. A mag az, hogy egy napot földi hi
vatásunkról való megpihenésre szánunk, melyet 
imára és Isten igéje hallgatására szentelünk, a hé
ját képezi a napnak választása. Zsidóknak van okuk 
arra, hogy az utolsó napot választották, nekünk 
nem kevésbé arra, hogy az első napot válasz
tottuk.

Végre hivatkoznak az adventisták Krisztus 
szombatnapi nyugalmára a sírban. Már Augustin 
is felhívja figyelmünket a két nyugalom hasonló 

. ságára, mely fennáll az Atya és Fiú nyugalma

I között, de azért nem vonja le azon következtetést,
; melyet az adventisták levontak. Azt mondja :
I Krisztus a szombat napján pihent a sírban és az 

egész napot szent csöndben töltötte el, miután a 
hatodik napon befejezte művét, mivel betöltötte 
mindazt, a mi róla Írva volt — és akként szólt a 
keresztfán : befejeztetett! A teremtés és megváltás 
munkájának ezen külső egyezése csodálkozásunkat 
kelti fel és gondolkozásra serkent, de mi ebben 
nem találunk semmi kötelezőt sem arra nézve, hogy 
a hetedik napot ünnepeljük. Azon követelmény, 
hogy Krisztus követését kiterjesszük azon külső 
tényekre is, melyek megváltói hivatásából eredtek, 
tévedésen alapszik, és ha ez irányban következe
tesen haladunk, eljutunk a rajongás mélységéhez.

Miért választotta az egyház a vasárnapot szent 
és pihenő napnak ? Azért, mert ez a világosság 
napja. Isten első műve volt, hogy az első napon 
világosságot teremtett. Világosság napja az ; mert 
a hét első napján támadt fel az Ur sírjából; mert

< ez a nap az egyház születésének napja, mivel a
< hét első napján ömlött ki a Szent Lélek és meg

alapította a keresztyén egyházat. így tehát az Ur 
maga megjelölte a hét első napját, megáldotta, 
megszentelte azt nem kevésbé mint a hetedik na
pot és az egyház, ha nem akarja megtartani a 
zsidó szombatot, nem választhatna más napot, mely 
jobban lenne alkalmas a keresztyének heti összejö
vetelére. Nincs szükségünk a hetedik napra, hogy 
az bennünket a teremtésre emlékeztessen; mert

; ugyanarra emlékeztet az első nap is. Az uj testa- 
mentom nem törvénykönyv és a keresztyén nép 
nem a törvény népe. Az uj testamentomban azon
ban igen sok helyen megtaláljuk a vasárnap meg
szentelésének nyomait már az apostoli korszakban 
(János 20, 19, 26. Ap. csel. 2, 1, 20, 7. I. Kor. 16,
2. Ján. jelen. 1, 10). A sz. Íráson kívül is vannak 
bizonyságaink a vasárnap szentelésére vonatkozó
lag, igy Barnabás levelének 15-ik fej. ígnácz Mág
neshez intézett levele 8. fejezetében ; az ifjabb Pli
nius levelében, melyet Traján császárhoz intézett 
a 2-ik század kezdetén, Justinius Martyr apológiájá
ban 138 ban, a midőn a többek között azt mondja : 
„Mi összegyűlünk vasárnapon nem csak azért, mi
vel az az első nap, a melyen Isten a világot te
remtette, de mert ezen a napon támadt fel Üdvö
zítőnk a halálból.“ Az egyháztörténet azt tanítja, 
hogy a vasárnap már a 2-ik század elején általá
nosan ünnepeltetett, s igy elesik az adventisták 
azon állítása, mintha a vasárnap egyike volna a 
római egyház találmányainak és tevélyeinek.

E dologról az ágostai hitvallás 28-ik czikke 
következőképen szól: „Csodálatos viták keletkeztek 
a törvény megváltoztatásáról, a melyek mind ama 
téves nézetből erednek, hogy a keresztyén egyház
ban a lévitaihoz hasonló istentiszteletnek kell lennie 
és hogy Krisztus olyan uj szertartások kigondold-
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sával bízta volna meg az apostolokat és a püspö
köket, a melyek az üdvre szükségesek lennének. 
Ezen tévelyek csúsztak be az egyházba az alatt, a 
míg a hit általi megigazulást nem elég világosan 
hirdették. Mások ismét arról vitatkoznak, hogy a 
vasárnap megtartása nem egészen isteni, hanem 
mintegy isteni jogon alapul; szabályokat imák elő 
arra nézve, hogy ünnepnapokon mily mértékben 
szabad dolgozni. Az efféle vitatkozások vájjon mik 
egyebek, mint a lelkiismeretnek vetett tőrök? Mert 
jóllehet a hagyományok nyűgén könnyíteni igye
keznek, mindazáltal a méltányosságot nem sikerül 
hét elérni mindaddig, a mig azokat szükségesek
nek tekintik, a mely nézetnek szükségképen fenn 
kell maradni ott, a hol a hit általi megigazulásról 
és a keresztyén szabadságról semmit sem tudnak“.

Az adventisták különös súlyt fektetnek az 
Üdvözítő visszajövetelére, mely szerintük pontosan 
kiszámítható és már a közeli jövőben várható.

Azt tanítják, hogy az embernek a természet
től nincs halhatatlan lelke. A lélek ép úgy halandó 
mint a test, és hogy a lélek nem hal meg, annak 
egyedüli okozója lehet a Jézus, a ki a halott lélek
nek uj életet ad. Ezen tannak támogatására, mely 
a materialisták tanával egyezik, felhozzák az apostol 
azon mondását: „Mert mikép Adámban mindnyájan 
megelevenitettnek.u (I. Kor. 15, 22.) De ezen hely 
a testnek feltámadásáról szól. A szentirásból hiába 
keresünk érveket a lélek halandóságának bebizonyí
tására. Az adventisták a halálban nem látnak mást, 
mint az ember felosztását azon elemekre, melyek
ből teremtetett. így a puszta materialismus egyesül 
e szektánál a féktelen rajongással.

% (Folytatása következik.)
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y i  v

Elmélyedés az első parancso
latba.

StrauBfl V ik tor  nyomán.

II.
Az egység érzete a szeretet. A szeretet fájdalma 

hat az akaratra, hogy az ellentéten felülemelkedve, 
teljes egység létesüljön. Ezt úgy éri el a lény, hogy 
az eredett lényt a saját maga objektumának ismeri 
fel s igy szubjektummá válik. Mint subjektum is
meri meg a lény önmagát, látván, hogy eredeti lénye 
az eredett lénynyel teljesen ugyanaz és egy lényegü, 
s öntudata éppen abban áll, hogy a két lénynek ön
maga létesítette egységében, mint egy tükörben, 
(reflexio által) látja magamagának lényeg egységét 
önmagával.

Az eredeti lény az Atya, az eredett lény a Fiú, 
a subjektum a Szentlélek. Az egységes lény csak 
mint hármas lény egységes, mert csak mint hármas 
lény és azáltal létezik az Én. Az Egy — én csak 
mint Hármas — En létezik, azért a Hármas. A tel
jes egység következtében a három En mindegyikében 
tükröződik a másik kettő és az egész Én. (Innen van, 
hogy a Fiú Léleknek nevezi az Atyát: Ján. 4, 24, 
s Pál apóstól a Fiút nevezi a Léleknek : 2. Kor. 3, 
17. 18.)

Az Isteni En ama — önmagában persze örökké 
befejezett — története elbeszéltetik nekünk isteni 
nyelven a teremtésben. Nem úgy, mintha Isten egé
szen vagy rész szerint a teremtett dolgokban benne 
volna Hanem a teremtett dolgok szabad Isteni be
szédet képeznek az Isteni En történetéről. A terem
tésen belül az Isteni Ennek teljes és hasonló kép
mása az ember. Az emberben azért az Isteni En 
története formaliter (alakilag) ismétlődik,

Hogy mi e fejlődést önmagunkban nem észlel
hetjük, az onnan van, hogy öntudatra ébredésünkkor 
a processus be van fejezve. De meg van bennünk is 
az eredeti, a kép és a szemlélő ; e hármas egység 
teszi az öntudatot, az ént. Az éntől különböznek a 
gondolatok és képzetek, melyeket mi produkálunk — 
mintegy a mi teremtett világunk. Szabadon és ön
állóan vannak bennünk, de az öntudat uralkodik és 
lebeg fölöttük, meghatározza és befolyásolja őket 
s maga is befolyásoltatik általuk.

Ez is a teremtőnek és a teremtéshez való vi
szonyának képe mi bennünk. A teremtett dolgok 
csak a teremtöben léteznek, saját l é t ü k  a szó szo
ros értelmében nincs; de azért szabadon, önállóan 
léteznek. A mindenek fölött lebegő En pedig, a ki 
nemcsak a legfőbb értelem és határtalan tudás, ha
liéin egyszersmind élénken érző, határozottan akaró 
és hatalmasan ható — teljem, tökéletes személyiség — 
a legbensőbb viszonyításban áll valamennyi teremt
ményeihez. Az Isteni Öntudatnak és Világtudatnak 
ezer. lángoló, világitó napja nekünk mégis — látha
tatlan. E tény valóban csodálatos. De vájjon nem-e 
hasonló hozzá a mi énünk is ? Tisztán és világosan 
áll mibennünk az éngondolat, az öntudat, de más 
ember nem láthatja. Szavakból és tettekből követ
keztetjük az én létezését másokban is. S mivel az 
Istennek nemzetei vagyunk, hasonlóan és helyesen 
következtetünk, ha az Isten Ént mond.

Urad — Jehova.
A Önmagát kijelentő Én Jehovának nevezi ma

gát, azaz : Én leszek, a ki lesz. 2. Móz. 3, 14. Evvel 
az Én kijelenti, hogy puszta létéből kilépett és Ön
határozta létbe lépett. Láttuk, hogy melyik és milyen 
amaz Onhatározta és Önokozta lét. A ki önmagának 
megadta és meghatározta létét, az másnak is adhat 
létet. A mit Isten gondol, azt akaratával létre is 
hozhatja Ez a teremtés. Gondolat és teremtés nem
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aktus. Különös kényszerűség volna Istenben, ha min- ) 
den gondolata szükségszerüleg teremtménynyé válnék, j 
Ö úgy teremt, hogy Gondolatának szabad akarattal 
léteit ád. A lét fölött álló szabad, tiszta akarat te
remt, vagyis az Atya Isten. De mivel az akarat a 
személynek tette, azért a teremtés az egy hármas ? 
Énnek műve. s

A teremtésnek léte az Isten létéhez viszonyítva, 
esak másodlagos vagy utánzatos lét, melynek egész 
jelentősége abban áll, hogy a lényeget megjeleníti, 
hogy a lényeg és jelenség között közvetít. Mi mégis 
ezen utánzatos, árnyékszerü, de észrevehető, érzékel
hető létet sokkal reálisabbnak tartjuk, mint az Isten ; 
létét. Honnan van az ? Hiszen mi nemcsak érzéki, 
hanem szellemi lények is vagyunk. Nem következ
nék ebből, hogy Isten léte és valóságának átható je
lenléte hatalmas benyomással legyen ránk s szünet
lenül szemünk előtt álljon! Ha mégis ennek ellenke
zőjét tapasztaljuk, akkor ez azt jelenti, hogy eredeti 
teremtésbeli állapotunkból kiestünk. A mostani álla- > 
pót nem eredeti természetünk — azért az Isten meg
jelenése mint pusztító, mégemésztő tűz hat reánk 
Ilyen élesen különbözik a valódi lét, az árnyékszerű > 
léttől; s annyira természetellenes és Istenellenes a 
mi mostani állapotunk.

A Jehovah név megjelöli Istennek az időhöz való 
viszonyát is. Mint puszta lény nincs 0 semmiféle vi
szonyban az idővel; de Ön határozta léténél fogva 
fölötte áll és át övez minden időt. Az időnek magára 
nincsen léte. Az idő csak a jelenségek egymásutánja 
s mint ilyen a változásnak szükséges formája. Azon
ban a változhatatlan Énnek is megvannak a maga 
idői, nemcsak ad extra, hanem ad intra is. Az Isten 
önmagában és egyszerre az, aki volt, van, és lesz. 
Az Ö múltja : Ön határozta létének örök kezdete, 
vagyis az, a mi létében az okozó. Az Ö jövője : Ön 
határozta létének örök czélja, vagyis az, a mivé lett 
Önmága számára. S mivel amaz mindig mögötte, emez 
mindig előtte fekszik, azért az Ö jelene is örökké 
tartó, örök jelen. a .z Isteni élet folyik az örök múltból 
az örök jövőbe s ennek folytán őrök élet.

Az Isten idői ad extra abból állanak, hogy a 
világtörténet különböző időiben más és más módon 
hat és ténykedik. Másképpen az ártatlanság idejében, 
másképpen a törvénynélkűli időben, másképpen a tör
vény idejében stb. Én minden időben Ö maga egész 
Énje az, a ki valóban más, és másképpen ténykedik. 
De a más és másféle ténykedés nem egymást kizáró 
ténykedés. A következő idő el nem törli az előbbinek 
ténykedési módját, sőt azt felöleli, úgy hogy a tör
vény idejét felöleli a kegyelem ideje s ebben még 
amaz tovább él és tovább hat.

A ténykedő maga azonban egyszere s idő nélkül 
rejti magában ténykedésének módjait. Ö előtte a 
jelenségeknek időben való egymásutánja s azok egész 
jövője is jelen. Ö tudja a jövendőt. Következik ebből, 
hogy a teremtett dolgok cselekvéseiben puszta kény

szerűség uralkodik? Nincs szabadság? Úgy kell cse
lekednem, a mint előre meg van határozva ?

Még az emberek között is előfordul, hogy egyik 
a másikról bizton és előre tudja, hogyan fog csele
kedni. A előre tudott cselekvés azért nem történt 
szabadon ? Hiszen a szabadság lényege az : úgy akar
hatni és úgy is tehetni, a mint akarom. Az akarat 
maga sohasem szabad, annak lényege a meghatáro
zottság ; csak a (meghatározott jellemű) akaratnak 
cselekvése, az akarás szabad. E szabadságot pedig 
meg nem semmisifi az Isteni előrelátás. Ilyen formán 
az egész világkép Istenben örök jelen, s 0 a prófé
táknak megmutathatja a maga gondolatait, bepillan
tást engedvén nekik a jövendőkbe.

A Jehovah név Krisztussal megszűnik ; mert 
Krisztusban az a jövő, a melyre a név különösen 
mutatott, beteljesedett és jelenné változott. Krisztus 
a Jehova-Ur, azaz Első és az utolsó. Jelen. 1, 17.

A te Isten ed.

Az Isten beszéde e sort tartja : az Én után an
nak léte, a lét után annak ml léte t. i.,hogy Is ten ? 
s végre, hogy kinek számára az. Elohim csak a foga
lomnak jegye. Nyelvi származása közömbös ; az Isten 
szó a legtöbb nyelvben a fogalomhoz viszonyítva — 
majdnem semmitmondó. A szó csak a legfőbb és ál
talunk ki nem fejezhető fogalomnak jegye, emlékez
tető jele. Azért helytelen az Elohim, El kifejezéseket 
is az Istennevek közé sorolni. Istennek csak egy neve 
van t. i. Jehova.

n. legfőbb fogalomnak „meghatározása“ lehe
tetlenség, azért lehetetlen annak nyelvbeli kifeje
zése is.

S ezt a fogalmat mégis minden ember oly köny- 
nyen megérti! Még a gyermek számára is oly köny- 
nyü, meghitt gondolat ez! Vájjon miért?

Az ember teremtésekor Istenben volt teremtve, 
az ember lelke Isten-teljes vala. Az ember megma
radhatott volna Istenben, de a bűneset által Istenből 
kiesett,* úgy hogy neki az Isten többé nem benlétező, 
hanem künlétező, maga kívül létező volt. Az Isten- 
ben-létezés azonban az emberi természethez tartozik : 
a mi belsőnk üres marad Isten nélkül. Mostani álla
potunkban az Isten soha többé nem lehet nekünk 
benlétezővé. De eltöltheti bensőnket mint objektum, 
mint gondolkodásunk és szemlélődésünk objektuma !

De hogyan fogjuk fel ezt az objektumot a mi 
gondolatainkkal? Szavak vagy jegyek által? Épp 
oly kevéssé, mint a vak, aki sohasem látta a napot, 
azt gondolataiba felfoghatná a mi beszédünk által. 
Mi csak Isten kegyelméből bírjuk ama legfőbb gon
dolatot. A bűneset ugyanis minket megfosztott az 
Istenben-létezéstől, de az Istent meg nem foszthatta 
az emberben-létezéstől. Az Isten nem kényszerűség
ből, hanem csak szabad akarattal vonulhatott volna 
vissza az emberből, de az ő szeretetakarata ezt nem



engedte. Azért az Isten még bennünk van, noha mi 
nem érezzük. A hátlapjától megfosztott tükör is, — 
noha a nap még mindig ugyanazon erővel é* teljes
séggel átjárja — többé a nap kópét magában össze 
nem gyüjtheti. A mi bennünk levő Isten azonban, 
ha Róla hallunk és u mi belsőnk utána kivánkozik, 
megeleveníti s megjeleníti mibennünk az 0  kópét. 
A tapasztalás bizonyítja, hogy az Istengondolat nem 
magától, hanem csakis traditio által elevenedik meg 
bennünk. Az ember nem produkálja, hozzá sem tehet 
semmit, hanem úgy plántálja tovább, amint átvette. 
Az Istenfogalom nem a míveltség folyománya, avagy 
„legfőbb virága.u Nem ismerünk népet, a melynél 
vallástalan míveltségböl fejlődött volna a vallás. Az 
Istenfogalom nem legtöbb virága, hanem minden 
míveltséguek egyedüli alapja és gyökere

Az Isteufogalom mindig a traditio tisztasága s 
mélysége szerint elevenedik meg bennünk.

Azért a gyermek is a legsztisztább Isten fogal
mat, a keresztyén Isten fogalmát könnyen felfogja, 
A benne levő Isten megjeleníti bensejében a maga 
képét s a gyermek összehasonlítván ezen objektumot 
a traditióval, a kettőt azonosnak ismeri föl.

Innen van, hogy a Szentirás sohasem igyekszik 
rávezetni, vagy meghatározni az Isten fogalmát, még 
kevésbbé azt bizonyítani, .-v traditió ódámmal kezdő
dik, a ki a közvetlen Istenben létezést önmagán ta
pasztalta s azt emlékezetében megőrizte. A traditiót 
tisztán őrizte Seth, majd Sem nemzetsége, a mely 
azért alkalmas volt Isten fokozatos kijelentéseinek 
elfogadására. Mindezen kijelentések kívülről jönnek, 
mert az ember öntudatára nézve az Isten kívül levővé 
lett. A patriareháknál az érzéki világ közvetíti a ki
jelentést (theophaniákat látnak ; a leghatalmasabb és 
legnyilvánosabb e nemű kijelentés a Sinai hegynél 
történt.) A prófétáknál már nem a külső érzéki, ha
nem a belső gondolatvilág közvetíti Isten kijelentését; 
de ők is a kényszerűség alatt állanak : a  mit az Isten 
láttat velük, azt kell látniok és hallaniok. Krisztusban 
a külső kényszerűség állapota megszűnik. Krisztusban 
az Isten a legbelsőbben és legbensöbben egyesül ismét 
az emberrel, olyan formán, hogy az Isten belép az 
emberiségbe. Krisztus tehát nemcsak a kijelentések 
vége és czélja, hanem a tökéletes kijelentés s minden 
következő időkre az egyedüli kijelentés, Isten és em
berek között az egyedüli közvetítő. Benne látjuk, hogy 
Istennek Ön kijelentése az Ö szeretet akaratának 
szabad ténye. Ha a Krisztusadta Isten fogalmat tisz
tán felfogjuk, akkor nemcsak fogalmat bírunk, ha
nem magát az élő személyes Ént. A tiszta traditio, 
nem a mi teljes, mélyreható ismeretadta fogalmunk 
— a födolog. a  leghiányosabb ismeret is magát az 
élő, személyes Istent bírja, azért az ismeret kezdeté
ben is beune van csiraszerüleg a teljes és tökéletes 
ismeret.

Ha tel is fogtuk az Isten gondolatot, soká nem 
tarthatjuk öntudatunkban : kiszorítják más gondola

tok. Csak bizonyos idő múlva tűnik fel újra. De ha 
akaratunkba befogadjuk, akkor egy egész életen át 
megtarthatjuk. Az akarat tehát sokkal mélyebben 
alapszik énnünkben, mint a gondolkodás, az akarat 
uralkodik a gondolkodás felett is. Ha az Istent aka
ratunkba befogadtuk, akkor a mi ennünk szemben 
áll vele és megtalálta benne a maga Te-jót.

A Te Istened.

Isten vagyok, de neked, a te szíraodra vagyok 
az. Ezt mondván az Én - -  oda is adja magát az em
bernek és viszont odaadást követel az embertől. Még 
az nem odaadás, ha én az Isten gondolathoz, azt is 
hozzá gondolom, hogy az én Istenem. Odaadás csak 
az, ha én az, a mi vagyok, az Isten számára vagyok, 
ha az ón létem az 0  számára és O hozzá létezik. 
Az egyáltalános felső és fenséges lény csak úgy le
het az enyémmé, ha ón általában és feltétlenül neki 
alávetem magamat. Ez nem gondolat, hanem akarat 
müve. Az akarat szabad, nem kényszeríthető, meg 
sem migyarázható. Miért adom oda magamat Isten
nek? Hiába kérdeznék az akaratot, hogy miért akar. 
Tény az, hogy nem kényszorittetünk, de tény az is, 
hogy nem mi általunk és mi magunktól akarunk. Az 
agarat akar, de az akarásnak oka nem az akaratban 
van, hanem az akaraton kívül. Ha nem Isten, akkor 
csak az énség. Tényleg az Isten nélküli ember a jót 
is, nem mint jót, mint Istent, hanem mint énjének 
(bár legfinomabb) élvezetét akarja. A jónak, mint 
Istennek akarására az ínség soha rá nem bírhatja az 
akaratot, mert az énség Istentől elfordult és elidege
nült. Csak a traditio által belénk jött s bennünk 
megjelenített Istengoudolat képes arra, hogy az aka
ratot irányítsa s rábirja az Isteninek, mint olyannak 
akarására. Azért meg van Írva, hogy az Isten iniveli 
bennünk az akarást. Az akarat azonban továbbra is 
és mindig az énség hatalmában maradna s azért csak 
Isten s az Ö akarata által oldoztatik fel és szaba- 
dittatik meg az ő kötöttségéből. A Fiú az, a ki ben
nünket megszabadított. Az önös akarat mellett most 
már bennünk van az isteni akarat is. A mi énünk 
fájdalmasan érzi a kettészakadást s az ellentét fölé 
emelkedve önmagát vagy az egyik vagy a másik 
iránynak odaadja. Ha az Istennek odaadjuk magun
kat, akkor csak is mint a mi Istenünknek, a ki ne
künk és bennünk, magát kijelentette s nekünk oda
adta magát.

Amidőn Ö azt mondja : a Te Istened, akkor 
eszembe juttatja, hogy én az Ö teremtménye vagyok, 
s az () tulajdona, a :i Vele ellentétben áll, az Ö aka
ratát ellenzi s Tőle teljesen elidegenült. Azért e szó*- 
zat, mint parancs, félelmet, borzalmat és fájdalmat 
okoz az énnek. S az ón a félelemből szabadulni 
akarván, csakis úgy szabadúihat, ha a parancsnak, a 
mely egyszersmind Ígéret is, engedelmeskedik és ma
gát Istennek, mint az ö Istenének odaadja. Az aka
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rás ilyenformán nem egyéb, mint a hitnek engedel- ) 
messége.

De ha isten az ón Istenem s az 0 akarata az 
ón akaratom, ón mégis soha meg nem valósíthatom. 
az én odaadásomat; az mindig megmarad akarásnak. 
Gátol engemet a bennem, az az testemben levő bűn 
(Róm. 7, 14—24). Isten akaratát is, a mely csak ön
tudatom által közvetítve lehet az enyém, sokszor el
felejtem, Isten jelenvalóságát elvesztem s a bűnt aka
rom. A hitélet azért soha sem lesz fájdalom és kín 
nélkül. Azonban ennek dacára az Ige : a Te Istened, 
megáll. S éppen Israelnek engedetlensége és ellenke
zése okozta ezen Ige teljes gazdagságának nyilvánu- 
lását és adta meg ez Igének a Krisztusban való tel- ) 
jes és tökéletes kijelentésének azt a kimenetelt, a 
mely által annak igazsága ^minden ember és min
den idő számára megvalósult. $

A tied vagyok — mondja a szeretet. A szere- ? 
tét óletcsere. A saját életét kiönteni vagy kile- jj 
helni, a más életét önmagába beszívni. A szeretet ( 
hasonló a tűzhöz, a mely melegit és elevenít, de ( 
egyúttal éget és megemészt. A szeretetben is van l 
emésztő láng, metsző, éles tűzerő, a mely megemész- \ 
teni és felszívni igyekszik a más életet. Ez a szere- ) 
tetnek mintegy alapja és gyökere, a kiömlő édes ) 
szeretetnek ereje. Az emésztő tűzerő nélkül — a sze
retet erőtelen és íztelen volna. Csak az elpuhúlt és 
elbágyadt szeretetben nincs meg a sértett szeretetnek ( 
emésztő tüze.

Israel folyton sértegeti az ő Istenét. Azért kény
telen egész története folyamán a sértett Szeretetnek, ) 
a bosszúálló Istennek haragját tapasztalni. De a > 
sértett szeretet kibékülést áhitoz. Azért a szeretetnek ) 
helyébe képzeli magát s haragját evvel érezteti. A 
szeretet érzi a haragot s annak fájdalmát, amelyet a 
szeretetnek el kellene szenvednie s igy helyette szén- ' 
védvén s a harag joga s a szeretet joga egyszerre 
érvényt nyervén, a szeretet újra győzedelmeskedik : ) 
a szeretetnek megtisztult kópét újra magához öleli. \ 
A teljes kibékülés természetesen csak akkor áll be, 
ha a sértő megtudja a sértettnek belső küzdelmét s ; 
annak eredményét és ezáltal legyőzetvón, maga is 
beleegyezik a kibékülésbe. így tesz az erős és tiszta 
szeretet, mert ig}' tett a szent Szeretet maga is.

Ez a szeretetnek diadala s amaz igének „A 
tied vagyok“ — tökéletes beteljesedése — Krisztus
ban. A Krisztus az örök Szeretetben, a kiömlő édes-. ) 
ség, amely örökre legyőzte az Atyának tűzerejét. j 
r^z isteni életbe ugyan be nem hatol semmiféle zavar. ) 
De az Istent, mint népének Istene, a bűn megsérti s ? 
bosszúálló haragja támad és irányul az Ő elpártolt < 
n^pe ellen. Akkor a fiú a szeretett népnek és embe- ] 
risógnek helyébe lép: valóságos emberré lesz s az I 
emberiség helyett elszenvedi az Istennek haragját, j 
Az emberiség bűnsulyát magára vette, ezáltal az ) 
emberiség büntetendősége megszűnt ; egyúttal az ) 
Istennek az emberiségre irányuló haragját magára

vette s igy az emberiséget Isten előtt igazolta. Aki 
már most hallja az 0 tettét és teljes szívvel igent 
mond hozzá, az a kibékülés tényét önmagában is 
megtapasztalja és megbókül az ő Istenével. A Szent
lélek által, mely az Atyának és Fiúnak Lelke, bele- 
vonatik Isten szeretetközösségébe és élvezi az Isten 
szeretetót. A fiú nélkül senki sem ismeri, senki sem 
bírja az Atyának szeretetót.

A Krisztusban levő Isteni szeretet engemet 
teljesen eltölt, minden gondolatomat, minden tette
met igazítja és irányítja és igy befejezi a hitnek 
művét, a  hit ugyanis megragadta Istennek az öntu
dat által közvetített jelen valóságát, de újra és újra 
elveszti azt s elfelejti Istennek akaratát. A szeretet 
azonban arra tanít, hogy minden gondolatomat és 
tettemet a Szeretetre irányítsam, megtanít arra, hogy 
miveljem azt, ami Neki tetszik, mellőzzem azt, ami 
Neki nem tetszik. S azért a szeretet a törvénynek 
betöltése.

Miként a hitet és szeretetet, úgy a bizalmat is 
ébreszti bennem ezen szózat: A Te Istened vagyok. 
Mert a ki segítőmmé és megmentőmmé lett szerete- 
tónek szabadságában, az ugyanazon szeretetben és 
szeretetnél fogva most is szabad. 0 maga a szabad
ság e tör vény kötötte világban, melynek 0 adta a 
kényszerűség törvényét. S ha 0 szabad, és engemet 
szeret, úgy semmi veszély meg nem rettent, semmi 
akadály a céltól el nem térit, mert bízom 0 benne, 
hogy 0 minden veszélyek közepette maradni fog — 
az én Istenem Az 0 szabad akaratára hat az én 
imám; az 0 segítő karja nincsen megkötözve. 0 ugyan 
segít és jót tesz velem az én imám nélkül is. De a 
szeretet megkívánja, hogy felismerjem az 0 tettét és 
segítségét. Ha így egész életemben 0 az enyém s én 
az Övé vagyok, magától értetődik, hogy minden tet
temben is e viszony igazsága érvényesüljön. De az 
ón tetteim sohasem fognak a szeretetnek teljesen 
megfelelni — mert a szeretet én bennem még nem 
teljes. Sohasem leszünk e földön tökéletesek. A mi 
tökéletességünk abban áll, hogy folyton 0 reá tekin
tünk s az Ő nevében teszünk mindent. A Jézus nevében 
azt jelenti, hogy a Jézusban magát kijelentett Isten 
jelenvaló-ságának tudatában.

*

Az eddigiekben csak az egyént vettük tekin
tetbe. De nem egyénhez, hanem egy egész néphez 
vannak intézve az igék: Én vagyok a te Urad Iste
ned. Még most is az Isten nemcsak egyéneknek, ha
nem népeknek Istene. Jézus is az 0  apostolait a 
népekhez küldötte, nem egyénekhez. Hanem a mos
tani népek — az igaz — olyan értelemben, nem le
hetnek Isten népévé, mint Israel népe volt. A mos
tani népek csak a szeretetnek szabadságában lehet
nek és legyenek is Isten népévé, t. i. Istené a Krisz
tusban. ü  népek erkölcsi tudata ennek folytán egy
séges lehet és legyen is. Egyház és állam két külön-



bözö dolog, de a nép erkölcsi tudata csak egységes 
lehet, ha azt akarjuk, hogy az egyház és állam virá
gozzék. A nép erkölcsi tudatának megfelelnek az 
állami törvények.

A törvény kérlelhetlen szigorú a törvénykezelő 
személyek szeretető által enyhül, főleg az egész fele
lőséget képviselő király személyes hatalma és min
denre terjedő hatásköre által. Ilyen népnél az állam 
sohasem ön őzéi, hanem a nép mi ve lését, mivelödését 
elösegitö eszköz. A hol a felsöségnek és királynak 
hatalma és hatásköre csorbittatik s az egyenlőség és 
szabadság elve győzedelmeskedik — ott végre is beáll 
a sokaságnak és többségnek kényszeruralma. A sza
badság nem nyugszik, mígnem az egyénnek önös 
akarata teljesen telszabadul s az állam csupa önös 
individumra feloszlik, a kik az öuérdek hajszájában 
már csak a legrosszabb és legaljasabb indító okok 
által tartanak össze

Ilyen nép többé nem organikus egység, ilyen 
állam már nem organismus az organismus helyébe 
lép egy mesterkélt szerkezet, a parlament, a mely 
párth&rcz és pártszenvedóly által „elevenít“-telik ideig- 
óráig, de a melyben életerő és életképesség nincs. 
Itt az „állam“ önczél, a melynek áldozatává lesz a 
nép életerejének javarésze.

A ki Egyptom földéből, a szolgálatnak házából 
kihoztalak téged.

Az Isten népének kivezetése a szolgálat házá
ból nem egyéb, mint csodák lánczolata. Az ó-test elmen
tőm tele van csodákkal. Krisztus után e csodák el
tűnnek. Mi okból? A Krisztus előtti emberiség öntu
data számára az Isten kívül levő volt. az Istent 
mint teremtésében létezőt keresték. Az Isten helyett 
az isteni teremtést látták „Isteninek. Ez az, a mit 
pogány népeknél természet-kötöttségnek nevezünk. 
A természet mágikus erővel lebilincselte öntudatukat. 
Israel népe is hasonló állapotban volt. Ha tehát Isten 
szabad kijelentéssel akart közeledni ilyen öntudat
hoz, szabadságát csak úgy dokumentálhatta, hogy te
remtésbeli törvény kötötte létét, visszavette szabad 
létébe és teremtésbeli léte közvetítésével szabadnak 
mutatta magát. Másként az emberek az 0  szabadsá
gának tudatára nem jöhettek. Azért s szabadságban 
létesítendő üdvre célzó történet csodával vau teli. E 
csodás történet nélkül a Krisztusban való személyes 
kijelentés lehetetlen lett volna, e történet lehetővé 
teszi Krisztus megjelenését.

Krisztusban az Isten mint egy általános szabad 
személyiség s szeretet ismertetik meg. E kijelentéssel 
az öntudat természet kötöttségéből íeloldoztatik. Ezen
túl a hitnek belső csodái lépnek előtérbe.

De azért a kijelentés története megtartja szá
munkra is a maga jelentőséget Csak a történeti Isten 
a valódi Isten. E történetből meríthetünk csak valódi 
Istenismeretet. Mennyire történetinek mutatja ma

gát az Isten ama szózattal : Én vagyok Abrahámnak 
Izsáknak és Jákobnak Istene“. Hasonlót tesz, a midőn 
azt mondja : A ki Egyptom földéből, a szolgálatnak 
házából kihoztalak tégedet.

a  megszabadítás jóltettének emlegetése egj’szers- 
mind ébresztgeti a hálás szeretet engedelmességét. —

Mi is megszabadhattunk. A pásklia vagy hús
véti bárány feláldozásakor vette kezdetét a mi sza
badulásunk. Sokkalta dicsőségesebb és drágább a mi 
szabadulásunk, mint Izrael népe-é, mert a mi szolga
ságunk is keményebb, megalázóbb volt. A pogánvok 
a sátán uralma alatt állottak.

ím. sátánt komolyan említjük. Nem időszerű. Pe
dig a sátán csak valóság. Miként a mi énünk látha
tatlan és mégis valóság, így a láthatatlan szellemek 
is valóban léteznek. A mi énünk össze van kapcsolva 
látható természettel, a mely hatalmában áll. így a 
puszta szellemek is a természetre hathatnak.

Az a hatalmas teremtett szellem, a kinek aka
rata Istenellenessé vált, Istenellenes hatást gyakorol 
a természetre is s azt belesodorj i Istenellenes létébe. 
A sátán ellen is irányul Isten haragja — sőt e harag 
a sátán értelme, a melynek erejében pusztító és meg- 
seraúiisitö működését folytatja. A sátán ezen műkö
désében akarata ellenére is Istent szolgálja. Ámbár ö 
az Isteni harag erejében és nyilvánulásában működik 
— mégis az Isteni haragnak tárgya marad örökké. 
Krisztus, ki az Isten haragját legyőzte, egyúttal a 
sátánt is megkötözte.

A sátán uralma e világban van. A kin nem 
uralkodik az Isten, azon a sátán uralkodik. Hatalma 
van a sátánnak a természetre is. A pogányok termé
szetkötötte öntudatán keresztül annyival könuyebben 
terjedt ki hatalma az akaratra s igy az egész em
berre, a mennyiben az ö hatalma, mint idegen sze
mély hatalma nem nyilvánult, hanem inkább a szen
vedély és bűnös vágy íeloldozásában s az embernek 
a bűnbe való mélyebb és mélyebb beletaszitásában áll. 
A sátán mint személy nem kíván felismertetni, ez
által is erősiti és biztosítja magának az uralmat. Ma 
is azok tagadják legerősebben s bizonyos ingerült
séggel a sátánnak létét — a kiknek élete láthatólag 
mutatja szolgaságuknak nyomait.

IRODALOM
— Yilh. Heck. Erindringer fra mit Uo. J 

Hoved kommission hős kirkelig Forening for den 
indre Mission i Danmark. Kjöbenhavn 1901. 205 lap.

A dán belmissioi irány jelenlegi fővezére önélet
rajzát adja a fentjelzett műben. Nem tartjuk feles
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legesnek, ha ez ismertetés fonalán kivonatos fordi- 1 
tásban közöljük a mű tartalmát. Sok tanulságosat < 
találunk abban. Megösmerjük a régebbi dán egyházi j 
állapotokat, s megösmerjük a jelenlegi egyházi moz- ' 
galmakat. Beck hatalmas egyéniség. Mi irányával > 
egészben véve nem értünk egyet; de azért önzetlen j 
munkásságát Istenországában becsüljük.

Müve bevezetésében megemliti, hogy bár többen j 
felszólították őt emlékiratainak megírására, sokáig 
nem akart eleget tenni a felszólításnak ; mert teljes 
életében nem volt fontoskodó és nem szerette saját 

- egyéniségét kiemelni. Elismeri azonban azt, hogy a 
dán belmissioi mozgalom történetét senki sem Írhatná 
le alaposabban mint ő, aki 40 év óta áll e mozgalom \ 
élén. Egy bizonyos mozgalom történetét csak az Írhatja - 
le igazán, aki azon mozgalomban teljes lélekkel részt 
vett. Tréfásan czélozva a bibliai kritikai irányra, 1 
megjegyzi, hogy lehetnek pár évtized múlva kritiku
sok, a kik tagadásba veszik azt, hogy ö irta e művet, 1 
sőt talán azt is, hogy létezett valaha Beck Y.

Becknek az volt szándéka, hogy megírja emlék
iratait, de meghagyja, hogy csak halála után adas- } 
sanak azok ki. Ezen szándékára egy jó barátja ellen- 
vetette : „Életedben sokakat megtámadtál és sohasem 
hátráltál. Emlékirataidban is lehetetlen, hogy egyeseket \ 
meg ne érintsél. Nem szabad tehát megfutamodnod, 
hanem, helyt kell állanod.“ Ez hatott, és Beck elha
tározta a már kész emlékiratainak kiadását.

Beck V. született Orslövben, Stagelse mellett, 
1829. deczember 30-án, ahol atyja lelkész volt. Gyenge, \ 
vézna fiúcska volt. Anyja szelíd, áldozatkész, nemes 
lélek, akiről B. azt mondja ; „Mint gyermek, annyira ' 
büszke voltam anyámra, hogy azt gondoltam, misze- > 
rint nincs senkinek oly szép anyja, mint nekem.“ 
Majd későbben akként nyilatkozik róla: „Anyám : 
alázatos, szerető lelkülete nagy akadály volt arra 
nézve, hogy belássa, miszerint ő is bűnös és meg- í 
térjen és későbben nagyon nehezére esett elfogadni j 
az Üdvözitő kegyelmét.“

Atyja határozott, szókimondó ember volt. Gyű- j 
lekezetében és községében korlátlanúl uralkodott. 
Lelkésztársai, szigorúsága felett enyelegve, prépost- 
nak nevezték őt. Jó egyházi szónok volt, a ki hitt a 
Krisztusban. Fia előtt nem egyszer haragosan emlé- < 
kezett meg a theológiai professorokról, kik a bibliát 
oly nyomorultul megnyirbálták. Különösen nagyra ; 
becsülte Mynster püspököt. Atyja legmélyebb benyo- * 
mást gyakorolt a fiúra keresztelési és urvacsorai be- : 
szédeivel. Működéséről akként nyilatkozik fia: „Mint 
lelkész után, nem maradt semmi nyom Istenországá
ban, semmi megtérés, semmi élet !“ — Ez az Ítélet
egyoldalú, az oly szilárd egyéniség hü munkája nem 
maradt eredménytelen még akkor sem, ha methodisz- 
tikus szemüvegen át nézve, nem a mi methodusunk ; 
szerint működött. Ez Ítéletben atyja felett, a rajongó 
lélek megnyilatkozását látjuk. Luther is mint fana- $ 

• tikus pápista pap, Kómában időz ve, sajnálja, hogy >

szülei még meg nem haltak, mert lelkűket a purga- 
toriumból kiimádkozhatta volna !

Szülei házáról azt mondja B.: „Le keresztyén- 
séget nem vettünk észre otthonunkban, nem volt 
ima, nem volt ének, nem volt beszélgetés Isten or
szága dolgairól. Imádkozni nem tanultam gyermek
koromban. De e mellett becsületes otthonunk volt.“ 
Beck itt egyoldalú ; mert hisz a becsületes otthon 
keresztyén otthon. Amit ő a keresztyénség ismérvének 
tart, az csak egyik eszköze a hitéletnek, de sohasem 
az egész hitélet. Az erényes élet, tiszta lelkűiét na
gyon ható eszköz — a gyermekek szinte észrevétlenül 
magukba szívják azt, amit Pál apostol Kom. 14, 17- 
ben mond.

Gymnasiumi életére nem kedvesen emlékszik 
vissza. A vallást a mathematika tanára tanította és 
mathematikai módszert alkalmazott a vallástanitás- 
nál is.

A felgymnasiumban egyik tanára, Fischer, a ki 
későbben miniszter lett, azt állította, hogy a bűnbe
esés nagy szerencse volt az emberi nemre, mert az 
volt az átmenet az állatiasságból az emberieségre. A 
legfelsőbb osztályban az volt az irálydolgozat thémája: 
szükséges-e a kijelentés ?“ B. e kérdésre tagadólag 
válaszolt, mert úgymond, ha csak eszünket használjuk 
és a természet törvénye álláspontjára helyezkedünk, 
úgy Krisztus felesleges. Tanára felolvasta B. munká
ját, azután igy szólott: „Az ember nem lehet keresz
tyén, ha Becknek nézetét osztja és én nekem ugyan 
az a nézetem.“

A konfirmáczió, melyben atyjának uj gyüleke
zetében Udby-ben részesült, nem hagyott mélyebb 
nyomokat lelkében.

Az egyetemre kerülve, theologussá lesz, nem 
mintha az iránt különös hivatásérzete lenne, de mert 
atyja azt óhajtotta. Életvidám ifjú volt. Télen barátai 
lakásán, nyáron pedig az egyetemen kívül legtöbb 
időt töltött az erdőben. Shakespeare műveit különös 
előszeretettel olvasta s úgymond, el nem Ítélte a 
színházat, míg szépség és szellem volt abban ; de ma 
már a színház nagyon sülyedt.

Koppenhágában találkozik jövendő nejével, ki 
későbben, bár akkor még midőn B. megösmerte, nem 
tért meg, nagy hatással volt lelki életére.

Az 1848/49-iki politikai mozgalmak erősítették 
őt a hazaszeretetben. Fel akart csapni katonának, 
de a sorozó bizottság nem találta alkalmasnak a vézna 
ifjút a katonai szolgálatra. A nemzeti érzület mélyen 
leikébe nyomult és fájlalja, hogy az ifjabb nemzedék
ben nem oly erős többé a hazafias érzés.

A theologia akkori tanárai között a legjelentő- 
ségesebbek voltak Martensen és Clausen. Martensen 
annyiban volt hatással Beckre, hogy az ő felolvasá
sainak szorgalmas látogatása következtében kedvet 
kapott a theologiához. De Martensen philosophiája, 
melylyel a keresztyén dogmákat meg akarta alapí
tani, nem gyakorolt reá ébresztő hatást. Martensen
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prédikáczióit szorgalmasan látogatta, de azoknak sem 
volt szerinte ébresztő hatásuk. Clausen logikus gon
dolkozása szintén nem maradt hatás nélkül Beckre, \ 
de theologiáját, úgymond, nem használhatta ; mert vi
lágos volt előtte, hogy vagy igaz eleitől végig a \ 
biblia, vagy nem ér semmit áz egész keresztyénség.

De legnagyobb hatással volt reá Pál apostol. 
Meg volt győződve, hogy csak úgy lehet keresztyénné *, 
ha az ö élete is ugyanazon nagy átalakuláson megy 
át, a melyen átment Pál élete, t. i. meg kell térnie. 
Tanuló társai között többen voltak, a kik magukat 
hivő keresztyénekneK tartották ; de bántotta öt ezek
kel szemben az a tudat, hogy ez ifjak daczára annak, 
hogy magukat hivök.iek tartották, kártyások és tan- 
czosok voltak.

Első theologiai vizsgáját általános jó eredmény- 
nyel tette le. Atyja neheztelt reá s azt kívánta, hogy 
jeles bizonyítványa legyen. Beck ezentúl minden 
tantárgyból jelesre tette le vizsgáját, kivéve a hoini- 
letikából. De az élet meghazudtolta a bizonyítványt, 
mivel ma Beck Dánia legjelesebb egyházi szónoka.

Elvégezvén egyetemi tanulmányait, Beck leakarta 
katonai szolgálatát róni ; de atyja ellenezte azt s 
igy a katonai szolgálatot elkerülendő, tanítóvá lett 
Kalundborgban. A tanítás nem esett nehezére. Szabad 
idejét a biblia olvasására fordította. Nagy hatással 
volt reá Kierkegaard „Öjeblikke“ (pillanatok) czimü 
müve. Erre nézve azt mondja „K. által való egyoldalú 
hangsulyazása annak, hogy Krisztust csak a szen
vedésben követhetjük, amelyben kizárólag nyilvánul 
a keresztyén élet, világossá tette előttem, hogy ily 
módon én nem lehetek keresztyén.“ De már a másik 
pillanatban akként szóltam önmagamhoz : „Én nem 
vagyok keresztyén, ón csak leírni tudom a keresz- 
tyónséget. Én költő vagyok, én zsidó vagyoK, én 
politikus vagyok, a ki tüzet kiált.“ És ez az elmél
kedés segített; mert azon meggyőződésre vezette, 
hogy a keresztyénség nem puszta tan, hanem élet és ' 
ezen életet csak az írhatja le igazán, a ki abban tény- > 
leges részt vesz. Ki erkegaard annyiban is hatással volt 
reá, hogy a lelkészeket kevésre becsülte. Akkor úgy
mond, a lelkészek többnyire rationalisták voltak — 
a kik többnyire üres templomban prédikáltak. A 
lelkészek élete is nagyon világias volt. Ebédek, kártya
kompániák, bálák képezték a fő czélt a lelkészlakok
ban. Az egyik szobában a férfiak kártyáztak, a má
sikban a nők. Azután hazatértek a „mulatságból“ : 
tele gyomorral és üres lélekkel. >

Beck előtt világossá lett, hogy kártya és tánez > 
káros idöfecsórlós a hivő emberre nézve.

Kalundborgban nem maradt sokáig. Atyját szél- \ 
hüdés érte és igy segédlelkészre volt szüksége. Mar- j 
tensen püspök nem szerette, hogy a fiú atyja mellé 
kerül segédnek. Nehézségeket gördített elé, de végre > 
is felszentelte Becket.

Beck tehát Uby-be került atyja oldala mellé. ; 
Itt mindjárt az volt célja, hogy életet keltsen. A

gyülekezet híveinek házát sorra járta, hogy őket a 
templomba hívja, hogy legalább az ö kedvéért jöjje
nek a templomba; mert oly felette leverő reá nézve 
az, ha üres padoknak kénytelen prédikálni. Nemso
kára püspöki egyházlátogatás volt, mely alkalommal 
Martensen püspök jött Uby-ba. A püspök eleintón 
nagyon ridegen viselkedett Beckkel szemben. Beck
I. Kor. ló, 58 alapján prédikált. A püspök ugyanazon 
nlapige alapján szólott még erősebben a gyülekezet
hez. Martensen a templomból a papiakra érve, egy
szerre nagyon szivélyes lett Beckhez. Karonfogta a 
segédlelkészt és a mezőre mentek sétálni, sokat be
szélgetve egymással. Egy ily beszélgetés közben B. 
azt mondta Martensennek: Ezen egyházlátogatások 
nem érnek semmit sem. Es miért, kérdezé Marten
sen Azért, válaszolt B., mivel hónapokon át készül
nek hozzájuk és gondoskodnak arról, hogy a püspök 
ne lássa a gyülekezetei olyan állapotban, a minőben 
van az tényleg: „De hát én mégis csak hallom a lel
készek prédikáczióit.“ — „Természetesen, de az már 
csak bamba lelkész lenne, a ki néhány hónap alatt 
sem képes elkészülni a prédikáczióra.“ Erre a püs
pök : „hát a kateehizálásnál csak meggyőződést szer
zek a lelkész munkájáról.“ Beck erre azt válaszolta: 
„A katekizálás előkészített manőver — melyre külön 
heteken át. készülnek.“ — „De hát az esperesek mire 
valók“, mondja Martensen. „Az esperesek — jobb 
volna, ha jogászokat helyeznének helyükbe — a külső 
közigazgatást azok is elvégeznék.“

Ez a fellépése Becknek túllőtt a czélon. Azt 
mondja életrajzában, hogy az akkori egyházi állapo
tok nagyon ziláltak voltak úgy a gyülekezetekben, 
mint a lelkészeknél. Volt lelkész, a ki 13 vasárnapon 
át nem prédikált és maga helyett a tanítót küldte. 
Martensen a visszaéléseket részben megszüntette. A 
hanyag lelkészeknél szemben az volt szavajárása : 
lemondani vagy azonnal administrátort alkalmazni. 
Beck egyre nagyobb hírre tett szert. A szomszédos 
gyülekezetek hívei is hozzá jöttek a templomba, az 
azelőtt üres templom most már tömve volt. Eljárt 
Beck a szomszéd gyülekezetek híveihez is, azért ugy- 
mond, hogy a szekták terjeszkedését megakadályozza. 
Ezért bevádolták öt a püspöknél, a ki akként hatá
rozott, hogy csak „kivételesen“ szabad meglátogatni 
a más gyülekezetek híveit.

Beck nagy buzgalommal hozzá látott a gyüle
kezetében divó rossz szokások megszüntetéséhez. A 
halotti torok úgy elfajultak, hogy a temetés után 
tánez következett és kártya. Egy alkalommal, midőn 
látta, hogy tántorgó emberek viszik a koporsót, ilyen 
halotti beszédet mondott : „Ne akarjátok, hogy a ti 
halottaitokát úgy temessem el mint embereket, ha 
magatokat úgy viselitek mint a barmok. Tegyétek le 
a koporsót a szobában és a fiatalok tánczoljanak kö
rülötte, míg az öregek kártyáznak. Nyakánál fogva 
húzzátok a halottat, mint a dögött a temetőbe s hagy
játok otthon a papot és a kántort. Ez jobban fog il
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leni a ti állatias mulatságotokhoz.“ Ez a drasztikus 
beszéd hatott. Ubyban megszűntek a táncz és kár
tyával egybekötött halotti torok.

Az utolsó farsangi mulatság kinövését megszün
tette az által, hogy az ifjakkal bibliai órákat tartott

éi magán úrvacsoránál is törekedett a vissza 
éléseket megszüntetni s így több esetben megtagadta 
azt. Egy ilyen esetet elbeszél a kővetkezőkben :

„Egy setben a tanyára hivtak, hogy egy be
tegnek nyújtsam az úrvacsorát. Azt kérdezve a beteg
től, hogy miért szándékozik élvez ni a szentséget, vá
lasza az volt: „ix gyomrom nagyon fáj.“ Arra én 
azt feleltem: akkor nincs szüksége az ur vacsorára, 
mert ez csak annak kell, a ki érzi bűnösségét és üd- 
vözülni akar. Azt kérdezv.- tőle, hogy bűnösnek tartja-e 
magát — határozott „nemmel“ válaszolt. Eléje tar
tottam a tíz parancsolatot s megmagyarázva azt 
neki, kénytelen volt beösmerni, hogy bizony nem 
egyszer vétkezett, de mindjárt hozzá tette : „Ej 
tisztelendő úr, de finoman tud kutatni.“ — Mire én 
azzal válaszoltam: Isten még finomabban vizsgál 
és Ítél, midőn azt mondja : átkozott legyen az, a ki 
ezen parancsolataimat meg nem tartja.“ Betegem 
akként szólott: „Ön nem csinálhat tehát vizsgáló biró 
úr semmit sem“, — „Úgy tehát ha ön tolvaj, akkor 
vizsgálóbíróra van szükség — és én nem tehetek 
semmit sem“. De a beteg nyugodtan válaszolt: jó, 
ha tisztelendő úr nem akarja nekem nyújtani az 
úrvacsorát, hát akkor majd a templomban veszem 
fel azt.“ Ez a válasz nagyon elkeserítette Becket — 
és gondolkodóba esett az úrvacsora kiszolgáltatása 
körül végbemenő visszaélések felett.

Megtérését Beck a következőképen írja le : 1859. 
nyarán a papiak kertjében sétáltam — aggódva, le 
verten, haragosan. Egyszerre előttem állt az Ur és 
oly komolyan hangzott lelkemben azon szava: 
nélkülem nem tehetsz semmit sem. Ekkor minden 
rőm elhagyott és saját akaratom összetörve állott 

azon igazság előtt: csak kegyelemből! ez az egész 
keresztyénség summája kicsiny és nagyra egyaránt. 
Csak kegyelemből érheted el azt, a mit saját erőd
ből elérni képtelen vagy. Ekkor lettem igazán kicsiny 
önmagam előtt és az Ur nagy. Ezen naptól számítom 
megtérésemet.“ (Folytatása következik.)

I S K O L A

A békéscsabai ág. hitv. ev. Rudolf fögymnasiuui
XXXVII-ik értesítője, melyet Bukovszky János igaz
gató-tanár szerkesztett, beszámol ezen iskola esemé
nyeiről az 1900/901-iki iskolai évben.

Ezen felekezeti középiskolánk ez iskolai évben

lett teljes nyolczosztályu középiskolává. A csabai ev. 
nagy templom mellett emelkedik az uj iskola díszes 
épülete, mely a múlt évben lett felavatva, mely fel
avatási ünnepélyen a magas kormányt dr. Zsilinszky 

; Mihály közoktatási államtitkár képviselte. A felava
tási ünnepély leírását röviden a múlt évben közöltük. 
a z  értesítőben le van Írva a íelavatási ünnepély min
den mozzanata, az ott elhangzott beszédek. Az érte
sítő elején látjuk az intézet külső képét és tervrajzát.

Dr. Bell Lajos főgymnasiumi tanár közli „Ne
velésügyünk néhány akadálya“ czimü értekezését. Ez 
értekezés minden sorából ideálisan gondolkozó tanár 
szól felénk. A nevelés munkájának fontosságára akarja 
felhívni a szülők figyelmét ; mert az iskola csak akkor 
működhetik áldásosán, ha a család, az otthon is meg
teszi kötelességét. A merev szakrendszert elitéli. Igaz 

£ azon megfigyelés is, melyet a következő szavakban 
közöl : Igen sok szülő azt hiszi, eleget tett szülői 
kötelezettségének, ha gyermekét az iskolába adta, és 
azzal áltatja magát, hogy az iskola elvégzi mindazt, 
a mi a neveléshez szükséges s igy rá többet aligha 
lesz szükség, ha a tandíjat lefizette.“ Majd későbben 
egy nagy gondolkodó következő szavait idézi : „Az 
volna a leghelyesebb, ha az embernél magasabb lé
nyek nevelnének bennünket.“ Mind ez nagyon szép 
az elméletben, de a gyakorlatban azt látjuk, hogy 
sokszor a leghíresebb nevelők csemetéi épen ellenke
zőleg fejlődnek, mint a hogy a mesterek szeretnék. 
Az emberi lélek titokzatos a maga fejlődésében. Ha 
túl sokat mesterkélünk, a finom szálakat elronthatjuk. 
Minden paedagógiát összefoglal, pótol az az egyszerű 
apostoli mondás: És ti atyák, ne ingereljétek gyer
mekeiteket, hanem neveljétek azokat az Ur fegyel
mével és útbaigazításával.“ (Efez. 6. 4.) A nevelés 
ideálja, czélja nem lehet más, mint a Krisztus.

Nem helyeselhetjük a szerző következő fejtegetését:
) „ A történelemből tudj a a gondolkodó, hogy az emberiség 
I emelkedése, nagy vállalatokra való egyesülése mindég 

valamely eszme következménye volt. Régebben a ke
resztyénség, majd a reformáció s ellenreformáció esz
méje volt a mozgató erő, ma a nemzeti eszme az, mely
nek életrekelését a Napoleon erőszakos hódításaiban 

\ keresik.“ A keresztyénséget és reformácziót nem sza
bad egy fokra helyezni az ellenreformáczióval és nem
zeti eszmével. Az ellenreformáczió nem eszme, hanem 
a jezuitizmus fortélya, támadása a vakhitnek és csel- 
szövénynek a keresztyénség fejlődése és megtisztítása 
ellen. A nemzeti eszme politikai elv --  mely ma az 
államok fenntartójának tekintetik — eztegyedüli elvvé 
téve, támadás a keresztyénség ellen.

Továbbá azt mondja a szerző : „Mivel azonban az 
i egységesítésre szüksége van az emberiségnek, haladása 
< csak igy várható, a nemzeti eszme — eltekintve még 
j attól is, hogy annyi nemes törekvésnek hajtó ereje —
I valóban betölti helyét az emberiség szolgálatában“, 
í — Ez az „egységesítés“ — a mennyiben épen az 

egyéniség elnyomására vezet, pápista és pogány elv.



A „bábeli toronyi történetét megismételve látjuk a 
modern világnézetben, melynek fő hangzatos szavai : 
„egység“ — „imperium“ — pedig az isteni ajándékok 
és teremtmények sokfélék.

Kívánatosnak találja, ha a szülök jobban érdek
lődnének gyermekeik iránt — bár a fővárosi „szülői 
conferenciákat“ nem helyesli. Helyesebbnek találja az 
igazgató és osztálvtanárokkal való érintkezést — és 
a szülök részére a szabad lyceumok felolvasásait.

Ez értekezés után Balás Adám, a görög nyelv 
tanára, leírja a budapesti országos tornaversenyt. 
A tornászatra középiskoláink túlságos súlyt fektetnek.

Az iskolai év történetében külön szakasz van 
szentelve a vallás erkölcsi állapot leírásának. Az in
tézet megünnepelte a reformáezió emléknapját. A 
tanári kar és ifjúság két Ízben járult az Úr asztalához.

E középiskolán az elmúlt évben 2U rendes és 
rendkívüli tanár működött.

Az intézetnek az elmúlt évben 372 növendéke 
volt, kik közül ág. h. ev. 127, ref. 31, róm. kath. 77, 
gör. kel. 17, izraelito 102.

Az érettségi vizsgálatra 2> tanuló bocsátatott, 
kik mind letették a vizsgát. Jelen volt e vizsgálaton 
a Bányakerület püspöke és egyh íztelügyeiője, a kor
mány képviseletében Gobi Imre budapesti főgymna- 
sintni igazgató.

Az intézet alumneumában 40 növendék nyert 
élelmezést. Ebéd és vacsoráért egész évre 140 koronát, 
csak ebédért 80 koronát, csak vacsoráért 01) koronát 
kell fizetni, .-v tandíj 90 frt. Szegény és szorgalmas 
tanulók tan- és alumneumdij elengedésben részesülnek.

A selmeczbanvai ág. hitv. e r . lyceum értesí
tői e az 1900 — 1-iki tanévről. Közzé teszi Jezsovics 
Károly igazgató tanár. Breznyik János emlékezetét 
közli Vitális István tanár, leirva azon szép ünnepélyt, 
a midőn Breznyik hálás tanítványai jeles tanáruk sír
kövét feláPitották.

Junius 12-én a lyceum tanári kara és tanuló 
ifjúsága családias ünnepet ült, a mennyiben az inté
zet kiváló igazgatója, Jezsovics Károly, akkor töltötte 
be tanárkodásának 40-ik esztendejét A tanári kar ne
vében Moesz Géza szólott, kiemelve beszédében, hogy 
az ünnepelt sanyarúbb viszonyok között is hive volt 
az iskolának, (Bizony a mai viszonyok között szinte, 
megfoghatatlan, hogy miként tartottak ki oly hűen 
középiskoláink e veteránjai azon időben is, a mikor 
nem volt fizetésük nagyobb a tanyai tanitó fizetésénél 
Szerk.), hogy a serdülő ifjúból sohasem akart akarat 
nélküli szolgát, hanem csakis a szabadsággal önállóan 
és okosan élni tudó teljes embert képezni.

Suhajda Lajos tanár folytatja Földi János élet- 
leirásat. A lyceum alumneumában 190 tanuló része
sült élelmezésben és pedig ebéd-vacsoráért 100 ko- , 
róna lefizetése mellett.

Az intézetnek az elmúlt évben 372 növendéke

volt, ezek közül ág. h. ev. 172, ev. ref. 2(5., unitárius 
4, róm. kath. 125, gör. kel. 2, izraelita 44.

A szarvasi ág. h. ev. fögymnasium értesítője. 
Közzé teszi Benka Gyula igazgató.

Az értesítő elején ér lekes adatokat közöl az 
igazgató a szarvasi fögymnasium történetéhez. Nagy 
jelentősége volt ez intézetnek az Alföld művelődésé
ben. Egy igazgatóval és két tanárral kezdték meg 
a főgymnasiumot Mezöberényben. Első igazgatója 
Skolka András volt. Ennek rövid életrajzát feltaláljuk 
az adatokban, úgyszintén a fögymnasium első tör
vényeit. Általában hazai országos egyházunk mult- 

i jában hatalmas tényezők voltak fögymnasiumaink. 
Nézetünk szerint ma már ezeken kívül más, még 
fontosabb eszközökhöz kell nyúlnia egyházunknak és 

> anyagi erejét nem szabad a középiskolákra lekötni.
) Egyház történelmünk megírásánál szükség lesz oly 

adatokra, a minőket a szarvasi értesítő nyújt, bár a 
következtetés azokból egészen más is lesz, mint a 
minőkre a közlö jut. Teljesen helyeseljük a közlő 
azon zárszavait: „Egy század egyes ember életében 
Isten kivételes kegyaján éka. Nagy idő. Ritka ember 
éli meg. Egy intézet életfejlödésében azonban leg
többször csak a kifejlés és megerősödés első időszaka. 
Adja Isten, hogy e felfogás nyerjen fényes igazolást 
fögymnasiumunk életsorsában a legközelebbi század
ban ! Adja Isten, hogy a következő század végén oly 
kegyelettel és hálával emlegessék ez iskolát és annak 
szerény munkásait és áldozó munkáját az utódok, a 
minövel mi, egykori tanítványai ez intézetnek — azt 
most is emlegetni tartozó kötelességünknek tekintjük.“

Az intézetnek az elmúlt évben 391 növendéke 
volt, ezek közül ev. 190, ref. 45, róm. kath. 91, gör. 
kel. 7, izraelita 52.

Az igazgató 40 éves tanári működése emlékére 
a tanulók köréből kiindult mozgalom következtében 
vidékszerte gyűjtést rendeztek „Benka Gyula ösz- 
töndij alapra*.

A beszterczehányai ág. h. ev. gymnasium érte
sítője 1900—1 iK)l tanévről. Közzéteszi Varga Mihály 
igazgató tanár. A felvidék felekezetileg legtisztább 
ezen algymnasiumának értesítőjében felleljük az in
tézetben lefolyt események leírását. Sok adományt 
nyert ezen előre törekvő intézetünk az elmúlt évben 
is, és a mi a legszebb, oly adakozóktól is, kik nevü
ket megemlíteni nem engedték. Az intézet mellék- 
intézeteül emlitve van a „fatenyésztési intézet,“ a 
mennyiben az önként jelentkező tanulók a gyümölcsfa 
tenyésztésben oktatást nyernek. Iiyesmi a többi kö
zépiskoláknál fél nem lelhető, bár másutt is áldásos 
alkotás lehetne és aránylag nem is olyan költséges.

Az iskola alumneumában 48 tanuló nyert élel
mezést. 48 koronáért aduak ebédet egész évre.

Az intézetnek 114 növendéke volt, ezek közül 
ev. 110, ref. 2, róm. kath 2 Anyanyelvre nézve ma-



no

gyár 46, tót 66, német 2. Itt valószínűleg a valóság
nak megfelel a statisztika, nem úgy mint a szarvasi 
főgymnasiumnál, ahol a 391 tanuló mind magyar 
anyanyelvűnek van kitüntetve, s ezt persze csak azok 
hiszik el, kik különös szemüveget tesznek a szemükre 
és a valódi szint erőnek erejével nem akarják látni. 
Jobb lenne az egész rovatot elhagyni, igy legalább 
nem esnének a neveles sarkalatos hibajaba, hogy t i. 
a gyermek szégyelje anyjának nyelvét és hazugság
gal induljon az élet útjára! Ilyesmit nem kiván és 
nem kívánhat a haza tőlünk -  a melynek hü fiai 
lehetünk mindnyájan, az anyanyelvre való tekintet 
nélkül is !

KÜLFÖLD.
— Németország. A lipcsei bank bukása érzé

kenyen sújtotta a Gusztáv Adolf egyletet, melynek 
180,000 márka betétje odaveszett. Hazai klerikális 
politikai lapjaink nagy örömmel regisztrálták, hogy 
a Gusztáv Adolf egylet alapjai odavesztek — pedig 
annak alapjai el nem veszhetnek, mert az evan
gélikus buzgóságot egy bank-krach nem teszi 
tönkre — ha Wallerstein hordái és dragonosai nem > 
tudták tönkre tenni.

A Württembergben megjelenő „Kath. Anzeiger“ 
9-ik számában következő tanitást adja a híveknek ; 
„Azon katholikusok, kik oly vegyes házasságban 
élnek, melyben a gyermekek ev. hitben neveltet
nek, mielőtt gyónni mennének, vegyék szivükre és 
fontolják meg azon utasítást, melyet katekizmu- j 
sunk ez ügyben nyú jt: „A ki vegyes házasságra 
lép és gyermekeit más vallásban keresztelteti és 
nevelteti, súlyosak vétkezik és érvényesen csak 
akkor oldható fel e bűntől, ha az elkövetett hibát 
megbánja és erejéhez képest jóvá teszi.“ Aki e fel
tételeknek eleget nem tesz, maradjon el a szentség 
élvezetétől.“ ;>

— Francziaország. A róm. kath. egyház nem 
adta fel felekezeti iskoláit Francziaországban, mig
a protestánsok túlságos optinismussal fogadták az \ 
állami iskolákat és felekezeti iskoláikat Párisban, 
Lyonban és inás városokban feladták. Most érzik 
a nagy bajt; mert az úgynevezett felekezetnélküli 
állami iskolákban a vallásos nevelés hátrányt szen
ved. Vasárnap és csütörtökön nyerhetnek csak val
lásos oktatást. Az ev. egyház buzgón teljesiti 
kötelességét és még sem képes elérni azon 
eredményt, melyet a felekezeti iskola felmutatott. \ 
Nálunk egyes helyeken, természetesen politikai 
szempontból, még az egyházi hatóságok' is nagy j 
buzgalommal támogatják az iskolák államosítását. \ 
Nem gondolnak arra a nagyon is közel fekvő eshe- (( 
tőségre, hogy klerikális kormány kezébe kerülhet- (

nek az evangélikus gyülekezetekben fekvő állami 
népiskolák is. A franczia ev. egyház rendkívül 
buzgó és bölcs vezetők alatt áll s az egyházszer
vezet nem áll politikai czélok szolgálatában — és 
még ott is érzi az egyház szelleme az egykor el
követett baklövést!

— Amerika. Az evangelizáció Amerikában 
nem bir többé vonzerővel és kihalófélben van. Az 
„Independent“ erről beható jelentést közöl és érde
kes, hogy referense, a ki maga is buzgó követője 
az ébresztő és téritő iránynak, mily következtetést 
von le a következőkben: „A senzationális vonzó 
eszközök, a melyekkel egyes lelkészek templomaikat 
tultömöttekké teszik, mind azon veszélylyel járnak, 
mely az alkobolikus izgató szerek nyomában halad. 
Rövid idő múlva elvesztik hatásukat. A belmissio 
minden intézményei, óvodák és jótékony vállalatok 
távolról sem pótolhatják a tiszta, hamisítatlan 
evangeliom prédikációját. Az evangeliom ma sem 
vesztette el erejét. Ha egy lelkész elmulasztja az 
evangeliom hirdetését, úgy segít a kényelmesebb 
eszközzel és gyülekezetébe meghívja az ébresztő 
prédikátort. Ha azután újból elmulasztja a teljes 
evangéliomot hirdetni, úgy megint a régi állapot 
következik be.“

m

— Gyámintézeti gyűlés Szabadkán. A bácsi 
ág. h. evang. egyházmegye gyámintézeti gyűlését 
junius 19-én tartotta Szabadka városában. Délelőtt 
fél 10 órakor robogott be a gyorsvonat a sza
badkai pálya udvarba, mely 10 lelkészt hozott a 
bácsi főesperessel egyetembet a gyűlésre. A pálya
udvarban a szabadkai egyház elöljárósága, lelkesr 
tevékeny lelkészével az élén fogadta az érkezőket 
s 10 órakor a papiakon egy kis tanácskozmány 
tartatott. Fél 11 órakor megkondultak az ujonnani 
beszerzett szépen összehangzó harangok, mire a 
csak tavaly felszentelt Istenházát előkelő közönség 
megtöltötte zsúfolásig. Az ünnepi szónok Róth 
Béla ó-verbászi lelkész volt, ki magvas beszédével 
mindenki figyelmét lebilincselte olyannyira, hogy 
nt. Belohorszky Gábor főesperes ur a gyűlésnél 
azt kinyomatni ajánlotta s Katona Imre, a „Sza
badkai Újság“ szerkesztője, azon Ígéretet te tte : 
hogy nem csak lapjában, fogja azt közleni, hanem 
annyi füzetben — a hányra a gyűlésnek szüksége 
lesz — azt kinyomatni.

Istentisztelet után gyűlés tartatott, melyről 
három megható jelenetet érdemes feljegyezni. Leg
először is a lelkész neje, Korossy Emilné, a nő



I l l

egylet nevében 40 koronát tett le az elnök kezébe, 
ezután egy másik urhölgy 30 koronát, ezen szavak 
kíséretében. „nt. elnök ur ! Ezen összeggel temp
lomunkat akartuk ez alkalomra feldíszíteni, de job
ban véljük felhasználni, ha a gyámintézet czéljaira 
adjuk ezt is“. Végtére egy leányka a confirmandu- 
sok részéről 10 koronát adakozott. A gyámintézeti 
adományt Zombornak szavazták meg. Szabadkán 
felépült már az ev. templom. Most Zomborra kerül 
a sor, hol minden más felekezetnek vagyon Isten
háza, sok más vallásu egyház templomtornyai 
magasodnak az ég felé, csak nekünk még nincs 
templomunk. Adja a jó Isten, hogy itten is, Bács- 
Bodrogh vármegye fővárosában elszórt híveinknek 
legyen minél elébb méltó gyülekező helyük.

Egyre járt már az idő, a midőn a villanyos 
kivitt bennünket közebédre Palicsra, Bács megye 
e kies fürdő helyére.

Innét 3 órakor Királyhalomra, szabadkai lel
késztársunk szőlőtelepére rándultunk, — hol házi
gazdánk és háziasszonyunk vendégszeretetét élvez
tük — a melyet a résztvevők el nem fognak fe
lejteni.

Bács-Pivnicza, 1901. juhus hóban.
Á brahám  V ilm os,

ág. h. evang. lelkész-tanitó.

— A kyriarchia által okozott bajok felismerése 
nlől nem zárkozhatik el a ref. egyház sem. Újabban 
ngyre hallhatók egyes — igaz most még csak 
szórványos — hangok az ellen. Így legújabban a 
„Prot. Egyház és Iskolai Lap“ 27-ik száma közli 
a szigetvárvidéki lelkészi kör elnökének jelentésé
ből a következő passust: „Ne bántson bennünket 
annak látása, hogy egyházunk kormányozásában a 
súlypont a világi elemnél van. Tegyünk meg azért 
mi lelkészek mindent, mi egyházunk, felekezetűnk 
jogainak épségben tartására megtenni erőnk van. 
Haladjunk elődeink, az egyházuk jogaiért, minden 
áldozatra kész magyar ref. lelkészeknek nyomdokain. 
Teljes erővel követeljük az 1848. évi XX. t.-cz. 
életbeléptetését. Tiltakozzunk ott, hol talán egyéni 
állásuk által megkötött világi vezérembereink tudo
másul venni voltak kénytelenek. (Csakhogy igy 
könnyen megvonják az államsegélyt. Szerk.) — 
Hiszen akármilyen zavaros s illetőleg átláthatatlan 
a Duna vize ott, hol a Tisza s egyéb mellék folyók, 
beömlésűkkel táplálják ; buzogni kell a források 
tiszta cseppjeinek, csergedezni, folyni a közös me
derbe, hogy egyesitett munkájukkal lehetővé tegyék 
az egyház hajójának haladását s megóvják a fenn
akadástól. Lehetnek tiszteltek a vezérek, de jó
akaratuk mellett tévedhetnek is. Az egyház érdeke 
pedig nagyobb a vezérek iránt való tiszteletnél. 
Mivel látjuk, hogy világi férfiaink még évtizedes 
küzdelmekben megedzett s kipróbált vezérembereink 
is, egyházszervezetünkben protestánsellenes állást 
is foglalhatnak el,s ebből felekezeti életünkre meg

alázás, sőt veszedelem is származhat, ismerjük fel 
igaz értékét a prot. lelkészben rejlő erőnek, fej
lesszük azt magunkban a lelkész-köri érintkezés 
által is. Hiszen veszedelem idején a rokon gondol- 
kozásuak tömörülni szoktak, kétszeres kötelességük 
ez most azoknak, a kik lelkészi állásra választattak 
el. Hogy most a XX ik század küszöbén ezt a 
kötelességet gyakoroljuk is, arra az egyházi életünk 
falain belül és kívül fenyegető veszélyekben, kedves 
lelkészi társak, van elég ok.“

— A gömöri esperességben történt legújabb 
eseményekkel sokat foglalkoztak a politikai napi 
lapok — bizonyos tendentiosus levelezőkkel bírván 
a nevezett esperességben. Úgy látszik a kerület 
theologiai intézete, a hol már a photographia és 
tót orthografia is bűntényt képez, lehat szellemé
vel az esperességekre — különösen azon esperes- 
ségre, melynek felügyelője Kubinyi Géjza. A „Cirk. 
Listy“ 7-ik számában a következő közleményt ol
vassuk az ottani eseményekről: „A bugyikfalvi ág. 
h. ev. egyház (melynek két íiliája Gesztes és Szi- 
listye) a múlt év december havában egyhangúlag 
lelkészének választotta Engler Lajos nagyrőczei s. 
lelkészt. Az illetőt hivatalába iktatta Terray Gyula, 
gömöri esperes. Hivatását áldásosán teljesítette, 
apostoli buzgósággal, egyházias szellemben, példás 
papi élettel, szóval és jó példával, csakhamar meg
nyerte általános bizalmát, szerotetét és odaadását 
gyülekezetének, melyről megemlítjük, hogy tiszta 
tótnyelvü gyülekezet, melynek hívei földmivesek 
és jó erkölcsüek.

Május 23-án történt, hogy a gesztesi leány
egyház iskolájának vizsgáján Buzágh István, de- 
rencsfalvi lelkész és körlelkész az imaházban, a hol 
a vizsga tartatott, megparancsolta, hogy énekeljék 
el a magyar nemzeti hymnust: „isten álld meg a 
magyart.“ Midőn a hymnust elénekelték, a helyi 
lelkész meghagyta a gyermekeknek, hogy énekel
jék el a „Boze smiluj se nad námi“ kezdetű szent 
éneket! (Ezen éneket gyülekezeteink az istentisz
telet végeztével szokták énekelni. Szerk.) Midőn a 
vizsga befejeztetett, a helyi lelkész az egyház nevé
ben protestált az ellen, hogy a templomban vi
lági énekek énekeltessenek, hivatkozva az Udvö- 
zitő azon szavaira: Az én házam az imának 
háza, ti pedig a latrok barlangjává tették azt“ 
(Luk. 19- 46). A szentirás ezen idézése miatt 
Buzágh bepanaszolta Englert, mint hazafiatlan 
embert és a magyar nyelv túlzó ellenségét az espe- 
rességi elnökség előtt, molyét ez idő szerint Terray 
esperes és Kubinyi Géjza képviselnek. Az elnökség 
az ügy megvizsgálására háromtagú bizottságot kül
dött ki u. m. Kún Aurél jolsvai felügyelőt, Becser 
András alelperest és Balthazár János jol&vai lelkészt. 
Ezek junius 2o-én megejtették a vizsgálatot a 
gesztesi iskola teremben, a hová megidézték a.
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panaszát, a panaszlottat és 15 tanút. A vizsgálat 
befejezése után Kun a panaszlott Engler felé for
dult azon szavakkal: „Ön javíthatatlan; ebben az 
esperességben nincs helye!“ A vizsgáló bizottság 
jelentése alapján az esperességi elnökség julius
6-án kelt végzésével Englert hivatalától felfüggesz
tette és felhívta Császkóczy Károly felügyelőt és 
Alexy Gyula lelkészt (ez utóbbit azonnal kinevezte 
a bugyikfalvi egyház adminisztrátorának), hogy a 
felfüggesztést minélelőbb foganatosítsák. Englernek 
a felfüggesztő határozatot jul. 10-én kézbesítették 
és julius U-én megjelentek a nevezett kiküldöttek, 
a gyűlést megnyitották és felhívták Engler lelkészt, 
hogy hivatalát adja át.

a . hívek előzőleg abban állapodtak meg, hogy 
nem engedik meg, miszerint az ő hű és szeretett 
lelkészük a hivatalt átadja ; de midőn lelkészük 
megnyugtatta őket, megadták magukat a legnagyobb j 
felháborodással ugyan, de mégis türelmesen elvi
selték a csapást. Engler lelkész minden egyes tár
gyat az átadásnál könnyeivel öntözve meg, átadta 
hivatalát és hívei részvéte és fájdalmas sóhajtása 
között elhagyta a templomot. A nevezett felügyelő 
és adminisztrátor átvették a hivatalos tárgyakat, a 
templom kulcsait, sőt elakarták venni a kelyhet és 
többi templomi dolgokat is, hivatkozva a parancsra, 
de az egyház ezt nem engedte.

A felháborodás kimondhatatlan a gyülekezet
ben s az az általános vélemény, hogyha példás 
lelkészüket elvesztik, kilépnek az egyházból és 
nazarenusokká lesznek.

A felfüggesztett lelkész a felfüggesztés ellen 
fellebbezést adott be Zelenka püspökhöz.

A panaszos Buzágh (Engler sógora — fő hazafi) 
minden más, csak nem pap, saját gyülekezetében és 
környéken gyűlölt.“ Ezen eset is szomorú pillanatnyi 
fényképe egyházunknak. Politikai pereknél mily 
gyors az eljárás — mig a gyülekezet botrányai 
mily sokáig tűretnek és mily lassú azokkal szem
ben az eljárás. A fiatal lelkész eljárása lehetett 
tapintatlan -..de ezért felfüggesztést, mely magá
ban véve is a legsúlyosabb büntetés, nem érde
melt. Azután mily szellemre mutat az, a hol lel
kész, lelkésztársát mindjárt a törvény elé hur- 
czolja! Híveink tényleg a templomot, daczára azon 
téves szokásnak, hogy vizsgák és gyűlések tartat
nak abban, a mi más országban az egész világon 
nem, fordul elő — féltékenyen őrzik. Egy nagy al
földi gyülekezetünkben egyik hívünk nazarenussá 
lett, mert a templomba bevitték a zászlót egy 
ünnepély alkalmával. Az illetőnek esze ágában 
sem volt a politika. Felindulásban, összeszólalko- 
zásban elragadja az embert a szenvedély és sok
szor a nemes buzgóság is túl lő a czélon. De sokat 
kellene nyomnia a latban annak, hogy az ifjú lel
kész hivatását buzgón teljesiti és az ily lelkészekre 
mindenütt nagy szükség van.

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomábam

— Regnum Marianum. Á „Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap'1 2Í-ik számában a következőket 
olvassuk: „A budai Ferencz József-nevelőintézet 
összes növendékei kivezényeltettek az urnapi kör
menetre, a hol külső kényszer folytán a jelen levő 
protestáns ifjaknak is tisztelegve kellett elhaladniok 
a kitett és feldíszített szent képek előtt. Nem tudjuk, 
hogy a nevelői bölcsesség melyik ága kívánta azt, 
hogy a legelőkelőbb protestáns családok gyermekei 
részt vegyenek az előttük érthetetlen, sőt merőben 
nevetséges czeremoniában. Rósz akaratot nem aka
runk feltételezni. De ha a Ferencz József-iníézet 
ezzel is a nevelés ügyét kívánta szolgálni: úgy 
nagyon tévedett. Egyáltalán semmi szükségünk 
arra és nem óhajtjuk, hogy a mi ifjaink a kép
mutatás tudományába bevezettessenek. Vagy talán 
már ott is szükségét érzik annak — tekintettel 
jövőjükre — hogy előzetes szoktatás kell ahhoz, 
hogy egy misét komoly képpel végig hallgatni 
tudjanak ? De az eljárás még akkor sem menthető, 
mert ez nem nemzeti, hanem felekezeti ünnep Mit 
keresnek ott a protestánsok? Önmaguk megtaga
dását ! Ha ők nem protestáltak, mert nem protes
tálhattak, tiltakozunk mi és elvárjuk, hogy azok, 
a kik egyházunk világi vezetőinek gyermekei — s 
talán mag ’k is vezérszerepre hivatottak — a pápista 
czeremoniákra ne kényszeritessenek. Különben, a 
mint értesültünk, az illetékes lelkészi hivatal által 
a szükséges lépések ez ügyben megtétettek.“ — 
Az „általános vallásszabadság“ korszakában ezen 
jelenségek nem egyedül állók. Magyarország — hol 
újabban az egység lesz minden téren hangoztatva, 
maholnap elveszi Spanyol és Olaszország dicsőségét 
— ez lesz a continens legkatholikusabb országa.

— A bányakerület püspöke f. hó 23-án felszen
telte Jamniczky György békéscsabai és Holly József 
petrováczi segédlelkészeket.

— Értesítés. Az egyetemes evang. theot. aka
démiánál Pozsonyban az 1901/1 ?02-ik iskolai évre 
beiratkozások 1901. szept. 1—10-ig, az alap- s szak- 
vizsgálatok pedig 12—14-ig tartanak. Az alumneumi 
és convictusi ingyenes ebédért, valamint a Theológusok 
Otthonába való felvételért a folyamodványok f. éoi 
aug. 20-ig a tlieol. akad. igazgatóságnál nyújtandók 
be. A kik a közlötteknél részletesebb tájékozást, 
esetleg évkönyvet óhajtanak, forduljanak levélben a 
theol. akad. igazgatóságához.

S z e r k e s z tő i  ü z e n e te k .
F. J. R. A lap tévedésből maradt el.
D. A. D. Kérem tudatni velem, váljon a lap előbbi szá

mait is óhajtja, vagy azt akarja, hogy júliustól számittassék az 
előfizétés éve.

Többeknek. Lapunk ellen indított sajtóper sorsáról ér
deklődőknek közölhetjük, hogy V. tovább perelt a nagyváradi 
törvényszéknél, a melynek vizsgáló bírája 10304/1901 számú vég
zésével elutasította a panaszlót, mivel vádja elévült. Különben a 
vádiratban, melyben szigorú megbüntetésemet kérte a főesperes 
ur, következő passus fordul e lő ; »én az én szerkesztésem alatt 
megjelenő egyházi lapban a panszlavisztikus törekvések ellen har- 
czoltam s e miatt Szeberényi Lajos Zs.-vel folytonos hadilábon 
állottam." A jeles harezos tehát újból előszedte a már ösmert 
hatású rozsdás fegyvereket - de azok ismét csütörtököt mond
tak és a főesperes ur a vonatról lemaradt Újabban e vidéken 
mozgalom indult meg, hogy Szegedet Nagyváraddal gyorsvo
nattal kössék össze — és ez Orosházát is érinteni fogja. így azután 
Orosháza és Nagyvárad között gyorsabb lesz az összeköttetés !

A. V. P. Köszönöm a czíkket. Uj évig tiszteletpéldány- 
nyal szolgálok.

I Békós-Csabán Főtér, volt Michnay-féle ház
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A hiványkérdés.
Régi kérdés, és ki tudja meddig marad 

még rendezetlenül. Pedig a Kolumbus tojása 
nem volt nehezebb feladat e kérdés megoldá
sánál. De mégis, szükségünk lenne nékünk is 
egy Kolumbusra, a ki az egyház hajóját biztos 
kézzel, a kívánt célhoz kormányozná.

Zelenka püspök pár év előtt nagy erővel 
látott ezen ügy rendezéséhez. A hiványokat 
összeírta, a szükséges anyagot összegyűjtötte, 
s mindenki reménységgel nézett a jövendő elé. 
Az egész mozgalom azonban hirtelen megakadt, 
az anyag összehordva, de rendezetlenül. Ott 
vagyunk, a hol száz év előtt voltunk

A kormány is lát* a a bajt, a mely köz
vetlenül a lelkészt sújtja, de végeredményében 
az egyház vallja kárát. A pap csak ideig óráig 
sinyli a bajt, de az egyház az sínylődik, pusz
tul nemzedékről nemzedékre. Az államhatalom 
felbecsültette a papi hiványokat s kiegészítette 
1200 koronára, a hol nem volt ennyi, s tiz év 
múlva kié jésziti 1600-ra. Hát ez valamivel 
több a semminél, de nem sokkal. 1200 korona 
valamire való kézművesnek is kevés, ennyit 
a gyári munkás is könnyen keres, sőt nyári 
hónapokban a mezei munkás is. Pedig az 1200 
koronás hivány nagyon gyakori, s 1600 koro
nás sornál sorra, ennél nagyobb az tekintélyes 
kissebbséget képez.

Ne várja az egyház és az állam, a míg 
a papok is arra az útra lépjenek, amelyen ezer 
és ezer munkás fizetésemeléshez jutott; vagy 
pedig az állami tisztviselők példáját követve, 
hangos szóval fogják követelni az állásukhoz és 
foglalkozásukhoz mórt javadalmat. Mi papok 
leszünk az utolsók ez országban, a kik ez útra

lépünk, a lemondást prédikáljuk, példánkkal 
is ezt kell megmutatnur k. Pusztulunk, veszünk, 
de nem panaszkodunk, mert nem panasz az, 
ha az egyház sorsán aggódunk. Vert pásztor, 
széledő nyáj.

Éveken át rágódunk azon a kérdésen, mi 
legyen pl. a modori „német* vagy „tót“ egy-’ 
háznak a neve, s ilyen dolognak, a minő a 
hiványkérdés, nem szakíthatunk egy órát sem. 
lía már meg lett hozva az a bolond törvény, 
hogy nyelvek szerint az egyházak elnevezése 
tilos, legelább végre ne hajtsuk. Nem ez lesz az 
egyetlen törvény, melyet végrehajtani nem lehet.

Azok a régészek, a kik messze útra kel
nek, hogy az ókor régi dolgait felkutassák, 
sokkal könnyebb szerrel, nem kevésbbé régi, s 
nem kevésbbé furcsa dolgokra akadnának, ha 
egy-egy ev. papiakra betérnének. Pl. van olyan 
hivány is, a melynek első pontja igy szól: „A 
keresztelési stóla jár a tanító urnák.“ Ez a* 
papi hiványban minus, nem pedig plus, de a 
tanítói hiványban nincs benne, hogy a keresz
telési stóla az övé. Ez a pont örökös háború
ság csirája a p ip  és a tanító között A tan ító  
követeli a p a p i  hivány alapján, a pap  nem 
adja a tan ító i hivány alapján. És ez igy lesz 
még száz év múlva is.

Ugyanazon hiványnak egy másik pontja 
szerint: „A község ad a papnak egy nyulat.“ 
Ez már plust jelent a hiványban, de a község 
erről hivatalosan nem tud semmit. És ezt a 
nyalat is sokáig fogják még kergetni a falu
háza és a papiak között, s nem minden alka
lommal fogják meg. És ezen kívül hány csirke, 
törülköző, kalács, pálinka, zsák stb. tarkítja 
hiványainkat. Sőt ilyen hivány pontot is olvas
tam: ha disznótorba hívják, lakjék jól.

Előfizetési á r :
Egész évre . . . .  4 Kor.
Fél é v r e .... . . . . . . . . . . . . . 2 kor.
Egyházi érdekű hirdetés egy

szeri közlésének
dija . . . . . .  t kor.

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

ág. h. ev. lelkész ß -Csabán.

jA lap szellemi és anyagi 
részét illető közlemények a 
szerkesztő és kiadóhoz inté- 

zendők.
jA lap minden hónap 30-án 

tétetik postára.
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Tehát nemcsak tartalmilag, hanem alaki
lag is rég elmúlt annak az ideje, hogy hivá- 
nyaink revízió alá kerüljenek. Legjobb lenne, 
ha egyházunk valamely széles látkörü vezér- 

'férfia venné kezébe a dolgot, s nevét örökké 
emlékezetessé tenné egyházunkban. A rendezés 
legyen az egyház dolga, s az eszközöket, a 
módot nyújtsa hozzá az állam. Ezzel tartozik 
főképen a mi ev. egyházunknak, máskülömben 
maga a törvényhozás is elismeri, hogy e köte
lesség „állami feladatot képez.“

Számítsunk csak egy kevéskét, alapul véve 
egy öt tagból álló papi családot. Lakás, tüzelő, 
arról nem kell gondoskodni. Ruházkodás 500 
kor., konyhára 700 kor., egy cseléd 100 kor., 
egy gyermek iskoláztatása a házon kivül (nem 
-egy helyütt van 3—4), 600 kor., vegyesekre 
100 kor. — 2000 kor. Ez nem úri, hanem 
egyszerű polgári háztartás és mégis 800 koro
nával meghaladja a mostani minimumot. Az 
egyházak mulasztása és a papok nembánom- 
sága miatt ott vagyunk, hogy a legkissebb 
tanítói fizetés korpótlékkal felmegy 1300 koro
nára, az állami tisztviselők 3—8 ezer korona 
mellett panaszkodnak, mi papok 1200 korona 

1 minimum mellett csendesen vagyunk. Fizeté
sünk az Írni olvasni tudó emberek között a 
legkisebb, s nyugdíj kilátásunk a legsiralma
sabb, s mégis: urak a papok.

Nem 1200 kor., hanem 1200 írt legyen a 
papi fizetés minimuma, és nem tiz év múlva, 
hanem mu. Aztán hiszem, hogy ritkábban fog 
felhangzani az a panasz, hogy a papok nem 
állanak a műveltség azon fokán, hogy társa
dalmi állásuk ma már nem a régi, hogy be
folyásuk a hívekre csökken, szóval hogy elma
radoznak a világ mögött. Ma sok pap van, a 
ki az irodalmi termékek közül évente alig ké
pes a naptárt beszerezni. Fürdő, utazás, társa
dalmi szereplése, szórakozás helyett ott a 
szántóföldje, azt kell művelnie, ott a barma, 
azt kell gondoznia, ott a kertje, azt kell őriz
nie, hogy az 1200 koronából egy fillér se hiá
nyozzék. Annyi gonddal, munkával, korán ke
léssel bizony többet keresne, ha pap nem lenne.

Gondoskodunk özvegyeinkről, ugyanott van 
szó az árvák ellátásáról, még a lelkészek mun
kaképtelen szüleiről, nyugdíjról, s tanakodunk 
a lelkészfiak segélyezéséről. Mind szép dolog, 
de ezek együtt véve nem oly fontosak, mint 
a lelkész személye egy maga. Amott csak 
egyes emberek mentetnek meg a nyomortól, a 
koldusbottól; itt azonban a lelkészszel emelve 
van az egyház.

A lelkésznek nyújtott anyagi előny, bizto
sított gondtalan jövő, az egyház számára hoz 
százszoros kamatot — lelkiekben. Az egyház

érdekében lépjenek velünk sorompóba, még a 
jobb sorsban élő lelkésztársaink is. Ő nekik 
azért nem lesz rosszabb sorsuk, ha többek 
helyzete javul.

—gy.

Az egyházfegyelem
lényege, feladata és jelentősége a szentirás és a 

történeti fejlődés alapján.*)

Hogy az u. n. egyházpolitikai törvények a 
hazai kér. egyházakat és igy ág. hitv. evang. egy
házunkat is sok tekintetben némi zavarba, szoron
gatott helyzetbe jutatták, azt ezen törvények leg- 
liberálisabb barátja is kénytelen beismerni. Emlé
kezzünk csak, mennyi fejtörést s vitát okozott a 
polgárilag már egybekeltekkel szemben tanúsítandó 
magatartása az egyháznak az egyházi összeadásra 
való tekintettel, s mindezen viták végre is nem 
vezettek egyöntetű szabályozásra rx kérdés úgy a 
hogy meg van oldva, ha ugyan megoldásnak te
kinthető az, hogy kiki úgy cselekszik a hogyan 
neki tets ik. Egy másik kérdés kezd azonban mind
inkább e őtérbe lépni és hova-tovább hangosabban, 

I sürgetőbben követeli a megoldást. Egyházunknak 
évről-évre szaporodó veszteségei, melyek azt a ve
gyes házasságok és ezeket szabályozó törvényes 
rendelések folytán érik, azon kérdés elé állítanak: 
mily eljárást kövessen egyházunk azokkal szem
ben, kik egyházuk és hitök megtagadásában utód
jaikat szerződés utján egy idegen egyháznak adják 
oda ? Nem zárkozhatott el az egyház ezen komoly 
s égető kérdés elől. Keressük a szert, melylyel 

; ezen veszteségeknek elejét lehetne venni. Ezen ke- 
■ resés közben az egyházi rendtartásnak egy nálunk 
í eddig — legalább a mi tudomásunk szerint — az 

egyháztagok többsége előtt vagy ismeretlen vagy 
nagyon rosszhirü terére jutottunk: itt is, ott is 

: eleinte félénken, majd mindig határozottabban és 
hangosabban kezdtük hangoztatni az egyházfegye- 

: lem gyakorlásának szükséges voltát. Ma már any- 
nyira vagyunk, hogy az egyházfegyelem gyakorlá
sát is egyházi rendszabályokkal kívánjuk szabá- 

! lyozni. Vájjon nyerünk-e evvel valamit? Kivána- 
tos-e, hogy ez utón hozzuk be az egyházfegyelmet 
egyházunkra és gyülekezeteinkbe ? Sőt általában 
megilleti-e az „egyházfegyelem“ nevet az ilyen 
rendszabályos büntetés ? Mindezek oly kérdések, 
______

*) A felső-vasi ág. hitv. evang. egyházmegye 1901. április 
23-án tartott tavaszi lelkészi értekezletén felolvasott értekezés bő
vített alakban.
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melyekre csak akkor felelhetünk, ha az ogyházfe- 
gyelem lényegével, föladatával és jelentőségével 
tisztában vagyunk. Az említett kérdések megfon
tolásából ered jelen értekezés is. S mivel igy egy
házi életünk egy fontos kérdésével áll kapcsolat
ban, nem tartja o sorok Írója haszontalan dolognak, 
ha soiaival tágabb körben is felkelti az érdeklődést 
ezen kérdések iránt.

Értekezésünk menetét a szentirás mérvadó 
tekintélye, melylyel az a reformáczió egyházában 
bir, és a történeti fejlődés pietásieljes tekintetbe 
vétele, mely a lutheri reformácziónak mindenkor 
kitüntető jellemvonását képezte, fogja meghatá
rozni. A szentirásból és a történetből vonjuk majd 
le azon következtetéseket, melyek állásunkat az 
egy házfegy elmet illetőleg közelebbről meghat »- 
rozzák.

I.

Az egyházfegyelem a szentirás tanúsága szerint.

Kérdésünk a szentirásban főleg két helyen 
van óriníve: az egyik helyen (Máté 18, 15—20.) 
az Urnák egyik beszédében, a másik hely (I. Kor.
5.) betekintést nyújt a fegyelemnek gyakorlásába 
az apostolok korában.

„Te vagy ama Krisztus, az élő Istennek fia“. 
Kapcsolatban Péter apostol ezen vallomásával szólt 
Jézus, Máté tanúsága szerint (Máté Ifi, 10 — 19), 
tanítványaihoz ama elkülönítésről, mely a jövőben 
az ő követői és Izrael népe között történik majd 
oly képen, hogy az az 'íxxÁ/jo/a-t, egy külön közös
séget fognak képezni. Egyszersmind Péternek, a 
vallomást tevőnek — mert ő itt csak mint ilyen 
és nem mint a jövendő közösség kitüntetett feje 
jő tekintetbe — egy különös hatalom elnyerését 
helyezi kilátásba, midőn a házigazda képében beszél 
önmagáról, aki neki az Ő hatalomkörének kulcsait, 
azaz a sáfárnak tisztét és kötelességeit akarja oda
ítélni; úgy hogy ezen szavaival: „valamit meg- 
kötözéndesz e földön, a mennyekben is kötözve 
lészen és valamit megoldandasz e földön, a meny- 
nyekben is oldozva lészen“ — a mint Zahn T.-vei 
(Einleitung in das N. T. II. K. 294. o. s a K.) haj
landók vagyunk feltenni — Péternek általában „az 
Úrnak az égből (von Himmel Herr) a földön meg
alapított országában a kormányzó és törvényhozó 
hatalom Ítéltetik oda.u Hogy azonban nemcsak 
Péter, hanem a többi tanítvány is részese ezen ha
talomnak, az kitűnik ama felhatalmazás ismétlé
séből, a tanítványok jelenlétében egyes személyre 
való tekintet nélkül, a mint azt Máté 18, 18-ban 
olvassuk. Ez utóbbi hely megvilágítja egyszersmind 
a kulcsok hatalmának mibenlétét, mivel az, hogy 
itt ismételtetnek azok a szavak, arra utal, hogy a 
kulcsok hatalma kiválóan a lelkek gondozásának

hatalma, s azért nem állhat az külső rendszabá 
lyok és törvények megállapításában, hanem egye
dül az istenországát épitő munka végső czéljának 
szolgálatában, csakis oly ténykedésben, mely úgy 
az egyesek, valamint a közösség lelki üdvét mi* 
véli. Ebből látható, hogy ama egyházat, mert gyü
lekezeti. egyházi tisztet alapitó szava az Úrnak 
szoros összefüggésben áll azon iráshelylyel, melye1 
joggal — amit be akarunk bizonyítani — nevez
hetünk a szentirásnak az egyházfegyelemre vonat
kozó classicus helyének megilleti az egyházfegyelem 
gyakorlása.

Mielőtt azonban Máté 18, 15—20 at a mi kér
désünket illetőleg értokesithetnők, ki kell mutat
nunk. hogy az idézett hely tényleg az egyliáz- 
fegvelo.nről szól. Mivel sokan tagadják Máté 18,
15—20 vonatkozását az egyházfegyelemre, azt állit
ván, hogy itt tisztán csak testvéri kölcsönös intésről 
van szó, melyben a gyülekezet csak a közbenjáró 
szerepét játsza. Ezen felfogással ellenkezik egyrészt 
azon összefüggés, melyben a hely áll s mely reánk 
nézve mindaddig mérvadó leend s igy ezért a 
magyarázatnál szigorúan tekintetbe veendő, a mig 
Mátét az Ur szavai autentikusabb magyarázójának 
kell tartanunk, mint a mi saját, sokszor nagyon is 
subjectiv és legtöbbször egészen máshonnan, mint 
mélyreható Írástudás által befolyásolt véleményün
ket. Másrészt pedig ellenkezik azzal a felfogással 
az a túlságosan szigorú Ítélet, melynek kimondására 
kötelezi az Ur a gyülokezetet abban az osetben, 
ha a bűnös testvér az intésnek semmikép sem 
enged. A gyülekezetnek ez az Ítélete teljesen azonos 
a kiközösítéssel (Hann). Ámde lássuk az össze
függést, melyben iráshelyünket olvassuk, a mi 
— mellesleg legyen említve — a kérdés érdeméhez 
is szól. Az 1 — 9. v.-ben az Ur tanítványait, kik 
az Isten országában elfoglalandó állásukat illetőleg 
vetélkednek, arra a helyes állásra utalja, melyet 
ebben az országban elfoglaljanak, midőn egy gyer
meket állít eléjük és ezzel alázatoságra és alázatos 
szolgálatkészségre inti őket. A 10. és 11. v.-et mel
lőzhetjük, s csak azt említjük itt fel, hogy az an
gyalok szolgálatára való utalás is alázatos szolgálat- 
készségre ösztönözheti a tanítványokat. Erre (12—14.
v.-ben) a hü pásztorról szóló példázat következik, 
ki egy tévelygő juhért, otthagyja 99 juhát, hogy 
az eltévedtet visszahozza. Felette komoly intés a 
pásztori hűségre, melyot az Istennek atyai jótet- 
szésére való utalás még hathatósabbá tesz. Ez a 
gondolati összefüggés — hogy úgy mondjam — 
késztet bennünket arra, hogy az Urnák jövendő 
gyülekezetére, különösen pedig annak vezetőire, 
pásztoraira gondoljunk. Ebbe a gondolat menetbe 
illeszkedik Máté 18, 15—20. Alig látszik erősza 
koltnak ezek után — az ellenkoző véleményről azt 
sokkal inkább állithatnók — ha daczára a 15. v.-ben 
foglaltaknak, melyek esetleg megtéveszthetnének,
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ragaszkodunk ahhoz a feltevésünkhöz, hogy Máté 
18, 15—20-ban is nem egyesekről, hanem az Urn*k 
gyülekezetéről, az egyházról van szó, különös tekin
tettel arra a helyzetre, melyet az egyházi hivatal 
képviselőinek, a tanítványoknak abban elfoglalniok 
kell, közelebbről a 15—18. v.-ben gyülekezeti — s 
így egyházi fegyelemről — a két kifejezés itt még 
teljesen fedi egymást, mivel az Ur nem tesz kü
lönbséget egyes községek és az egyház egyeteme 
között. Ezt az állításunkat még megszilárdítja Jézus 
utalása az egyházi, vagy jobban mondva, hitbeli 
közösségnek hatalmára (19. 20. v.). Az által, hogy 
az Ur csak két-három ember imádságának is h a t
hatós erejére utal, kik az 0  nevében, tehát benne 
vetett bizalommal gyülekeznek össze, kiemeli és 
szemlélteti annak az Ítéletnek a hathatósságát, 
melyet egy az Urba vetett hitben összegyűlt és 
imádságban élő egész gyülekezet mond ki Ezekkel 
a fejtegetésekkel biztosítottuk magunknak — úgy 
véljük — azt a jogot, hogy az idézett helyet kér
désünkre illetőleg felhasználjuk; sőt ezek alapján 
egyenesen kötelességünknek tartjuk, hogy az egyház- 
fegyalemről való értekezésünknél Máté 18, 15—18. 
illetőleg 20 verseit mint alapvető szavát az Urnák fi
gyelembe vegyük és belőle vonjuk le következteté
seinket, melyek az egyházfegyelem lényegét, fel
adatát és jelentőségét állapítják meg az Ur sza
vának értelmében.

Ebből a célból nézzük már most közelebbről 
Máté 18, 15—20 v.-et. A 15 v. ben egy testvérnek 
oly vétkéről van szó, melyet testvérével szemben 
követett el. Már említettük, hogy épen ezek a sza
vak adnak alkalmat arra a feltevésre, hogy itt, 
csak testvéri megintésről van szó, személyes sértés 
okából. Mi is fontosnak tartjuk ezt kiemelni, mert 
innen veszi egész jellegét és irányát a fegyelem 
gyakorlásának az a módja, melyet e helyen szem
lélhetünk. De hogy itt teljesen magánjellegű meg
intésről, vagy inkább az elkövetett vétket illető 
meggyőződésről volna szó, az ellen szól nemcsak fen
tebbi vizsgálódásunk fejezetünk gondolatmenetét 
illetőleg, hanem szól az ellen az is, hogy a meggyőzés 
eredményeként a testvér megnyerése (Ksqóuívsiv) 
emlittetik. K sqőoUvsiv  jelentése a közönséges nyelv- 
használatban : megnyerni és ily értelemben hasz
nálja Máté is pl. 16, 26 v.-ben; de az idézett helyen 
ez a kifejezés egészen határozottan körülirt jelen
tését épen attól a vonatkozástól veszi, melyben az 
előzőkhöz áll. Miután pedig, mint kimutatni igye
keztünk, az egész fejezet gondolatmenete a jövendő 
gyülekezetre irányítja figyelmünket, azért a testvér 
megnyerése is a gyülekezetre való tekintettel tör
ténik. Nem a maga számára nyeri meg a bűnöst, 
ki őt vétkéről meggyőzi, hanem a gyülekezet és ez 
utón természetesen a testvéri közösség számára 
mely a gyülekezet vallás erkölcsi életében nyilvá
nul, tehát csak közvetve a maga számára, a meny_

( nyiben ő is ezen közösségnek a tagja. — A bűnös 
; testvérnek vétke, ez égés- eddigi értekezésünkből 

kitűnik, nyilvános, megbotránkozást keltő vétek,
* mely által egyszersmind az ő saját lelkének üdve 
; veszélyeztetve van. Itt értékesíthetjük csak igazán, 

a mit már az összefüggés tárgyalásakor említettünk. 
Közvetlenül szakaszunk előtt olvassuk az utána- 

; járó és mentő pásztori szeretetnek rajzát. Ez az 
l utánajáró és mentő pásztori szeretet és hűség alap

hangja legyen a bűnös meggyőzésének. Ez a meg- 
; győzés sokkal nagyobb értékkel bir a meggyőzöttre,
> mintsem arra, a ki őt meggyőzi. Ezért ama pász

tori szeretetnek a fegyelem gyakorlásának minden 
; mozzanatában kell érvényesülnie. Mint látni fogjuk 
; ez a szempont érvényesül a vétkes testvérrel kö- 
; vetendő eljárás egész menetében, a mint azt az 
v Ür rajzolja. A menet a következő : a négy szem 
;; közötti megintést, ha általa a bűnös meg nem győ- 

zetik, tanuk előtti megintés követi, mely ha ered
mény nélkül marad, az ügy az txxgrjoía elé hozandó 

' a mely egy utolsó, komoly kísérletet tesz a té
velygő testvér megnyerésére. "ExxXrjoíu alatt termé
szetesen nem értendő itt akármilyen gyülekezet,

: hanem csak az Ur egyháza. Ez lényeges a bünös- 
; sei követett eljárás, különösen pedig a meg nem 

térő bűnös büntetésének megítélésére. A gyüleke
zet — és csakis őt illeti meg ez a jog — kitagadja 
azt, a ki bűnös tettével, és pedig mind az egyes, mind 
pedig a gyülekezet részéről történt lelkének üdvét 
kereső utánjárás daczára tanúsított átalkodottsá- 

; gával önmagát zárta ki a gyülekezet közösségéből, 
így tehát a gyülekezet Ítéletével csak megállapítja 
a bűnösnek megátalkodott bűnösségével tényleg 
végrehajtott kiválását s kiközösülését az egyházból; 
csakhogy a gyülekezetnek ez az Ítélete azt a kiválást 
befejezettténny é teszi, azaz abünösnek a kegyelmi esz 
közök élvezéséből is, igy az üdv közösségéből való 

’ tényleges kizárása által. Teszi pedig a szerint az egy- 
há at illető, isteni jog szerint hatékony hatalmánál 
fogva, melyszerint a bűnösnek megtartja az őtet a 
gyülekezetből kizáró bűnét (Máté 16, 19; 18, 18; 
Jan. ev. 20, 22 k.). A 19 és 20 v., a már előbb ki
mutatott vonatkozás szerint, nyomatékkai int azon 
szent komolyságra, melylyel a gyülekezetnek kulcs
hatalmát ezen a téren érvényesítenie kell és figyel
meztet különösen arra, hogy e hatalom gyakorlása 
a hitnek dolga és azért a gyülekezet részéről imád
kozással alkalmaztassák.

Ezek alapján Máté 18, 15—20 szerint az egy
házfegyelem lényege, feladata és jelentősége a kö
vetkező. Az egyházfegyelem lényegét tekintve oly 
lelkipásztori ténykedés, mely által az egyház nyil
vános bűnben levő tagjait vétkökről meggyőzni s 
a testvéri közösség számára, melyből bűnökkel ön
magukat kizárták, megnyerni igyekszik. Azért az 
egyházfegyelmet mindenkor az utánajáró és mentő 
pásztori szeretet és hűség szellemében kell gya-



korolni. Mint ilyen lényegében lolkipásztori tény
kedés jellemeztetik főleg az által, hogy a bűnösnek 
befolyásolása a személyes, négyszern közötti meg- 
intésből indul ki, és csak ennek eredménytelen volta 
esetében történik kísérlet a bűnöst nz egész gyüle
kezet jelenlétében bűnös útjáról megtéríteni. Az 
egyházfegyelem gyakorlásának ej/ész menetét az a 
czél határozza metf. melynek elérésére törekszik : 
a bűnös gyözessék meg vétkéről, jusson bűnének 
tudatára és tegyen bűnéről töredelmes vallomást. 
A bűnnek tudata ebben az esetben csak akkor felel 
meg a tényleges állapotnak, ha a vétkes maga is 
olyannak ismeri be azt, mint a mely őt az egyház 
s igy az üdv közösségéből kizárja, úgy hogy ö maga 
is világosan belátja, hogy nyilvános megbotránkoz- 
tatást okozó cselekedetért bűne alól külön feloldó- 
zásra (Priwat absolution) szorul. így az egyház- 
fegyelem gyakorlása az első fokon a magángyónás 
(Privatbeichte) jellegét viseli magán. Ha a bűn 
nagy mértékben szült megbotránkoztatást, úgy már 
ezen a fokon is jó, ha az illető felvétele a kegyelmi 
eszközök és az üdv, valamint az egyháznak hitbeli 
közösségébe nyilvánosan, a gyülekezet szine előtt 
történik. Mindez áll a másodfokú eljárásról is, csak
hogy itt ez egy vagy több tanú jelenlétében törté
nik. A harmadik fokon a magángyónás helyébe a 
nyilvános egyházi bünb&n&s (Kirchenbusse) lép és 
evvel természetesen adva van az illetőnek nyilvános 
felvétele az ogyház közösségébe, mely az előző 
fokozatokon csak feltételesen kívánatos. — Az egy- 
házfegyelemnek lelkipásztori jellege az utóbbi esői
ben különösen az által nyer kifejezést, hogy a ' 
gyülekezet a bűnösért imádkozik, valamint az által 
is, hogy közösségébe való újra felvétele után, nyil
vánosan hálákat ad a gyülekezet Istennek a bűnös 
megtéréséért. Az ima a bűnösért akkor is helyén 
való, ha a megnyerésére irányuló kísérletek ered
ménytelenek, hiszen a pogányokért és megrögzöt
tekért is köteles imádkozni. — Ezekben a lényeges 
jellemvonásaiban is már felismerhetjük az egyház 
fegyelemnek feladatát és jelentőségét. Feladata a 
tévelygőnek megnyerése és újra felvéte e a gyüle
kezet s ez által az egyház üdv- és hitbeli közös
ségébe. Az egyházfogyelomnek ez a végczélja épen 
a bűnösért való közös imában jut kifejezésre s őzért 
tartjuk fontosnak, hogy az az istentiszteleti főimába 
(Kirchengbet) beillesztessék. Az ogyliázfegyelem 
magára a bűnösre nézve kiválóan nevelő jelentő
séggel bír: gyakorlása ugyanis odairánuil, hogy 
az bűnét beismerje és azután bűne alól nemcsak 
feloldoztassék, hanem a javulás útjára térjen, az 
illető tetleges bűn kerülésére, szóval önfegyelme
zésre tanittassék. Magára az egyházfegyelmet gya
korló gyülekezetre nézve pedig jelentősége abban 
áll, hogy tagjai azon tu latban megerősíttetnek, 
hogy az egyház a szentek közössége, mely szent
ségnek a hitnek megfelelő tiszta, erkölcsi életben 
kell nyilvánulnia. (Folytatása következik.)

i Elmélyedés az első parancso
latba.

I
S tr a n u  V ik to r  nyomán.

(Utolsó közlemény.)

A törvény fogalma.
Törvény uralkodik az egész teremtésen. Telje- 

/ sen alá ven rendelve az anyag, teljesen szabadok a 
. szellemek. Az ember a kettő között középen áll : teste 
( szerint kötve van a törvényhez, szelleme szerint sza- 
\ bad. Tulajdonképpen csak az akarat mint akarás 
i szabad. Már a gondolkodás kötve van törvényekhez

menet egy tárgyról a másikra is törvényszerű, noha 
e törvények igen nehezen állapit hatók meg. Az ér-

- zelem teljes függésben van a képzetektől, csak más 
képzetek felkeltésével irányíthatjuk s befolyásolhat
juk azt. A gondolkodás és érzelemnek ilynemű kö
töttsége mellett senki sem érzi magát nem szabadnak. 
Szellemünknek ezen egészségesebb alkatrészeit hasz
nálja tel az Isten, midőn az eset által feldúlt belsőn
ket akarja helyreállítani. Valószínű, hogy a gondol
kodás és érzelem rendellenességeit is csak a visszás 
akarat hozza. Valószínű továbbá, hogy akkor se érez- 
nök magunkat nem szabadnak, ha még az akarat is 
kötve volna az Isteni törvényhez.

Midőn az ember még közvetlenül Istenben lé
tező volt, belsejében mint saját törvényét birta az 
Istent. Öntudatlanul is az Isteni törvényt akarta, 
gondolta és tette. Az akarat tökéletessége azonban 
a tudatos akarat. Hogy az ember Isten akaratát tu
datosun akarhassa, tudtára kelletett hoznia, hogy 
Isten akarata nem foglaltatik teljesen az emberi 
akaratban. Minden az Isteni akarat lényegéből folyó 
parancs — mint isteni akarat benfoglaltatott az em
bernek belső törvényében. Fsak is közömbös parancs
csal lehetett elérni az Isteni és emberi akaratnak tu
datos megkülönböztetését. így történt a paradicsom
ban. Most már m**g volt adva a lehetőség, hogy az 
ember tudatosan akarja Isten akaratát. Valódi hala
dás lett volna, ha az ember látván és érezvén az át
hágás lehetőségét, mégis Isten akaratát tartotta volna. 
az ember áthágta a parancsot.

S miként két egymást födő kör, ha egy ponton 
már nem födik egymást — egyáltalában már nem 
födik egymást, úgy az Isteni és ember akarat szét
ágazott és ellentétbe jött egymással. Az ember nem
csak tagadta Isten akaratát, hanem ellenkezett vele. 
Az ember akarata énségének szolgálatába lépett. E 
ténynyel az ember elvesztette erkölcsi szabadságát, 
azaz szabad egységét az isteni akarattal. Es e sza
badságát többé vissza nem nyerhette. Mert a tetté, 
valósággá lett önakarat és a tetté, valósággá lett 
elszakadás az isteni akarattól — soha többé nem 
változtatható vissza, nem tetté, nem valósággá, — 
tiszta lehetőséggé !
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Az elszakadás folytán Isten akarata kívülről lép 
fel ellenünk, mint követelés s ez a törvény. Mi azon
ban fel nem ismerhetnők azt Isteninek, ha — mint 
föntebb láttuk — az Isten bennünk lathatatlanul 
meg nem maradt volna, s a hozzánk kívülről jövő 
isteni akaratot — Isteninek nem bizonyítana. E bi
zonyság tétel bennünk, a mely akaratunk ellenére is i 
működik, a lelkiismeret. Önmagától nem működik, 
hanem ha a törvény tudatunkba lép, legyen az akár
milyen tökéletlen és hiányos erkölcsi törvény — bi
zonyságot ád neki, mint isteni törvénynek. Törvény 
nélkül a bűn holt, mondja az apostol. De törvény 
által megismertetik a bűn.

A bűn növekedése íolytán, nemcsak az Istenről, 
hanem az Ö akaratáról való ismeret is hiányos, sőt 
visszás lett. A lelkiismeret azért elhomályosult. Innen 
van, hogy sok dolog lelkiismeretbeli dologgá lett és 
lehet most is, ami az isteni törvénynyel semmiféle 
összeköttetésben nincs. Bölcs és tisztán látó férfiak 
azonban a társas életből folyó erkölcsi követeimé- \ 
nyékét megállapítva s azokat kimondva, hirdetve — 
újra megigazíthatták és javíthatták a lelkiismeretet, 
s a pogányok a lelkiismeret bizonyságtétele által is 
bírtak a szívbe Írott törvénynyel (Róm. 2, 14.)

E törvényismeret bizonytalan és tétovázó ma
radt mindig. Azért kapott Israel népe Írott s meg
állapított isteni törvényt. E tiszta hangokra a lelki
ismeret erőteljesen és határozottan felelt. Az erkölcsi 
tudat tisztulhatott, erősödhetett. Itt lehetséges volt 
a bűnnek, mint Isten elleni bűnnek felismerése.

A tiltó törvény.

A tíz parancsolat közül nyolcz tiltó alakú. (A
3. parancsolat uj szokást állapit meg, s a 4. paran
csolat pedig természeti törvénynek megerősítése és 
megszentelése.)

A törvény tehát tiltó alakban lép föl. Meg akarja 
törni az önös akaratot. Az Istennel ellekező akarat 
csak bűnös dolgot akarhat. A törvény mint Isteni > 
akarat ellenzi az önös akaratot. így már a törvény 
alakja is meggyőz bennünket bűnös voltunkról. De 
azt is mutatja, hogy a bűn megtagadásával és el- 
mellőzésével igazságunk teljes volna. A mi igazsá
gunk nem áll különös erömegfeszitéssel jó cselekede
tekben, hanem a Krisztusban adott bünbocsánatban. >

A törvény az istenteleneknél csak külsőleg 
érvényesül. Ugyanolyan szerepe van, mint a pogány 
népeknek, a szokásnak. A szokás az együttélést 
rendezi és lehetővé teszi, s az egyesnek önös akaratát 
a közakarat alá hajtja s igy a társaságnak (ház, 
állam) fönmaradását biztosítja. A szokásból fejlődik 
a jog, a melynek ugyanaz a hivatása. Nemcsak a 
társas élet, hanem virágzó államok voltak lehetsé
gesek a törvény nélkül. Milyen virágzó állami életet 
és tökéletes erkölcsöket kellene találnunk Izraelben ! 
Csak hogy e nyakas, hütelen nép a törvényt nem

használta javára. Akkor is, most is, hiú büszkeséggel 
hányogatta származását és egyetlen hivatását s amellett 
mohón s könyelmüen elsajátított idegen szokást s 
idegen faj sajátságait.

A pogányoknál a szokás és jog az egyének 
erkölcsi tudatát is mivelte. Gazdag és szép erkölcsi 
tudat képzelhető kijelentés nélkül is. De minél ma
gasabbra fejlődik az erkölcsi tudat, annál kevésbbé 
titkolhatja el magának a komoly önvizsgáló elme: 
hogy a mit jónak ismer és elismer — azt nem teszi l 
A mitől pedig külsőleg óvakodik s a mit soha tettel 
véghez nem vinne, azt belsejében örömmel és élve
zettel megteszi, az ő akarata s az ő általa elismert 
erkölcsi törvény két különböző dolog. Meglehet, hogy 
jót tesz — de elismerést nem talál s azért elkedvet
lenedik. Azért tette, hogy meghálálják neki. Meglehet, 
hogy a jót titokban teszi, hogy ne lássák s ne di
csérjék. De megrendittetvén belső különössége — egy
úttal észreveszi, hogy jótetteivel is önmagának töm- 
jénezett. Észreveszi és korholja szivének álnokságát — 
de csak azért korholja, hogy önmagával meglehessen 
elégedve. Önmagát kínozva üldözi a maga önösségét 
és nem tud szabadulni tőle.

így a legtökéletesebb erkölcsi tudat csak kínozza, 
marczangolja az embert, a z egyik áldozattal fogja 
kibékíteni a haragvó istenséget. A másik munkában 
és szórakozásban fogja csititani és elfelejteni kínját.

S a ki nemcsak erkölcsi tudattal, hanem az Is
teni törvénynyel áll szemben ? Az még boldogtala
nabb. Az tönkre menne az Istennel való ellenkezésé
nek tudatában, hogy ha kegyelmes Istent (a Krisztus
ban) nem remélhetne. Azért Izraelben a törvény mel
lett s a törvény előtt van az Ígéret.

Izraelnek biztos reménye van. a  pogányok csak 
sejtenek egy kegyelmes Istent. Minden ember jót vár 
Istenétől, nem rosszat. Azért a pogány áldozatok is 
egy kibékítendő és kibékíthető istenséget hirdetnek. 
Nem-e ama titok ez, a mely elrejtetett volt eleitől és 
minden időktől fogva — most pedig megjelentetett 
t. i. a Krisztus Kol. 1, 26. Ő megjelent Izraelben. 
Megjelenését a nép tudta, várta és hitte. Ha kegyel
met kerestek, Krisztust keresték. Krisztus jótetteit 
élvezték a pusztában, Krisztus ellen zúgolódtak ugyan
csak a pusztában.

Kegyelmet keresni, annyit tesz, mint Krisztust 
keresni. Bárhol és bárki is legyen, zsidó és pogány 
egyaránt : ha saját erkölcsi erejét semminek találva 
üdvöt keres — az Krisztust keresi s azért veszve 
nincs. Miután azonban Krisztus megjelent, Krisztus 
az üdv és kegyelem egyedül ! A ki nem Öt ragadja 
meg, nem üdvözülhet. Az atyához nem megyen senki, 
hanem a fiú által.

Á törvény általában Krisztusra vezérlő mester. 
De nem midenki találja ugyan azon methodus sze
rint a Krisztust. Nagyon kevesen vannak, a kiket a 
törvény megtör és a Krisztushoz hajt. Miként Izra
elben is a törvényt meglőtte az ígéret, úgy közöt
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tünk is a házban és egyházban folyó hit és kegye
lem élet előbb és erősebben hat a kedélyre s azt 
Krisztushoz vezetheti a törvény fenyegetése nélkül. 
S mindnyájunk hitéletének alapja a keresztség ke
gyelme.

A hivő és a törvény.

A törvény alatt szükségszerül eg vétkeznek a 
törvény ellen. Hiszen önös akaratuktól meg nein sza
badulnak. Krisztusban a vétek meg van bocsátva 
s mibelénk beplántálva az uj akarat. Krisztusban te
hát a törvény, mint velünk szemben álló s bennün
ket elitélö, megsemmisítő Isten akarat megszűnt ; 
most már mi bennünk van az Isteni újra és él mi 
bennünk mint Krisztus szelleme és szeretete. A ini 
bennünk lakozó Krisztusi szellem, mint a m* uj énünk 
(nem a mi ideálunk, a mely csak uj törvény és uj 
kín volna, nem is a mi való és megvalósult énünk 
— a mi veszedelmes és végzetes öncsalódás volna) 
él és fejlődik azon szabadság szerint, a mely szabad 
egység az Isteni akarattal, kín nélkül, fájdalom nél
kül, maradandó békében (Róm. 8, 1—4 ).

De az uj szellem nem vezet bennünket vakon, 
öntudatlanul a jóra. Az uj szellem élete is tudatosan 
valósul meg. Az Isteni élet, tudatos élet, azért az 
Istenes élet is az Ezt célozza mibennünk az Írott 
Isteni akarat. Ezáltal tudatára jöhetünk annak, hogy 
mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ezért 
nem szűnnek meg az apostolok a törvényt tanítani, 
hirdetni s annak értelme és szelleme szerint az összes 
életviszonyokat rendezni és meghatározni

Noha ez uj élet is csak kezdet marad e földön, 
mégis olyan kezdet az, a melyben a teljességeget már 
bírjuk. Kezdetlegessége csak annyiban áll, hogy tar
talmának teljes dicsősége még megjelentve nincs. 
Vannak kezdetek, melyeknek befejezetlensége onnan 
ered, hogy végüket és romlásukat is magukban hord
ják már.

*
Eddig az I. parancsolat bekezdé o, a mely mint 

kijelentés parancs is, s azt mondja, hogy miképpen 
kell viseltetnünk Isten iránt — mert természettől 
másként viseltetünk iránta. Következik a tiltó parancs, 
a mely azt mutatja, hogy milyen ne legyen a mi 
cselekvésünk, mert természettől rossz és bűnös az.

Azt ’ehetne hinni, hogy az igaz Isten megisme
rése után már lehetetlen idegen Isteneket keresni, s 
hát felesleges volt azoknak imádását megtiltani. Pe
dig mennyire szükséges volt ! Ti i m szolgálhattok 
Istennek — mondja Josua, s hozza teszi: mert Ö 
szent Isten. Nem csak a népnek iiütelensége az, hogy 
folyton más, idegen Istenek után szalad. Hanem a 
szent és ki nem békitett Isten tudata okozta, hogy 
a nép újra és újra visszarettent és menekült Istenétől. 
Csak miután Krisztusban a mi tudatunk számára is

kibékített Istenünk van s a Lélekben Atya és Fiú 
mibennünk lakozik — szűnt meg Isten népében a 
bálványozás örökre.

( Idegen Istenek.

A Krisztus előtti népek, zsidók és pogányok — 
ki nem békitett Istennel bírtak. A haragvó Isten nem 
volt képzelődés. Hanem a tényleg még ki nem bé
kitett Isten, az emberi tudatban is csak mint ilyen 
léphetett. Az Isten keresése azért vált meneküléssé az 
Istentől. Kétségtelen, hogy minden népek valaha hal
lottak az egy Istenről. Keresték Öt, ahol egyedül 
kereshették: a teremtésben. Meg is találták a terem
tésben, mint isteni erőt és törvényt. S megörültek a 
megtalált „istenidnek. De minél jobban ismerték 
meg, minél határozottabb, tisztább alakot öltött az 
„Istenségé az ö tudatukban, s érvényesítette magát 
mint törvényakarat is — a melyre felelt a lelkiisme
ret — annál fenyegetőbbé vált az előbb oly barátsá
gos, nyájas Istenségi Szent cselekmények, áldozatok 
következtek s a midőn mindez nem használt s a fe
nyegető alak a tudatból el nem tűnt, újra keresték 
az Istent Az isteni természetben valami uj mozzanat 
ragadta meg figyelmüket — ebből is Istenség lett, a 
mely a régit vagy kiszorítja helyéből vagy pedig 
békésen vele megosztja az uralmat. Az Istenségek 
szaporodnak mindaddig, inig az őket nemző tudat 
ereje kimerül. Beáll a nyugalom, a megmerevedés 
s végre az erkölcsi romlás.

A legnehezebben érthető átmenet az első Isten
ségtől a másodikra. Tanulságos a romai szentek imá- 
dás, főleg pedig a Mária cultus. A 4-ik században az 
egyedüli komoly, mythologiai kísérlet a keresztjén 
egyházban, a gnosticismus, már leélte volt magát 
s ugyanakkor a Mária kultus még elő nem fordul. 
Azért nem lehet azt pogány maradóknak tekinteni. 
Későbben keletkezett. A midőn Krisztus közbenjáró 
tisztét és müvét csak mint multat tudták, mely a 
jelenbe már nem hat; a midőn Krisztus helyébe lépett 
a pápai hivatal az ö kegyelemosztó jelentőségével, 
kegyelmet kiérdemlő ténjkedésével, — s ennek elég
telensége éreztetett, akkor jelentkezett az emberek 
tudatába újra a ki nem béKÍtett Isten képe.

Közbenjárót kerestek — igjr keletkezett a szen
tek imádása. Mária pedig, a ki úgy tüntetett fel, mint 
aki felfogadtatott az egyhármas Isten társasagába, 
legtökéletesebb közbenjárónak ajánlkozott. — Ma
napság sok ezernek tudatában Mária mindenütt jelen 
való és sokkal közelebb áll az imádkozóhoz, mint 
az Isten maga. Nagyobb és emberibb a rész
véte is.

Ilyen nyájasabb Istenséget kerestek a pogányok 
is, midőn az első Istenség alakja félelmessé vált előt
tük. S midőn újat találtak, a régi mégis megmaradt 
Istennek.
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A. pogány Istenségek az Istennek személytelen, 
teremtésbeli létének s erejének personification A te
remtésbeli lét a sátánnak behatását is szenvedi, a 
sátán maga is teremtett lét. Az anyaggal együtt az 
alak is áll hatalmában, s pedig az istenes alak is. 
Tudjuk, hogy ö a világosság angyalának képébe is 
rejtőzhet. (Általában az Isten ellen csak Istenivel le
het küzdeni — noha ez a bűnt még bünösebbé teszi.) 
Nem lehet tagadni ezek után a sátánnak összekötte
tését a pogány Istenségekkel. Ezen utón az emberek 
feletti (azok által fel nem ismerhető) uralma ép oly 
könnyű, mint teljes volt. így lesznek érthetők a bál
ványozás erkölcsi undokságai.

A bálványozás ezen undokságok dacára — tetsze
tős alakban lépett fel. A bálványok alakja kelleme
sebb volt s ez vonzotta Izrael népét. Az ő Istene 
is kegyelmes j élte vő Isten volt, de sok tekintetben 
csak előképileg s igéretileg. A bűnös tudat számára, 
Ö csak a félelmes, hozzáférhetetlen szent Isten volt. 
Éppen azért szükséges volt, hogy az Isten maga 
közelebb és közelebb jöjjön népéhez. Ha az 0 kije- 
entésében nem közeledik fokozatosan az 0 népéhez, 
e nép el nem kerülte volna a pogány népek sorsát, 
a sinai hegy dacára sem.

■ Ezt szem előtt tartva, fogjuk csak Israel törté
netét igazán megérteni. A nép története folytonos 
és ismételt elpártolásoknak láncolata, az  elpártolás 
házasságtörésnek neveztetik az egész ó-testamentom- 
ban. A „házasság44 itt több, mint képes beszéd. Is
tennek közössége az 0 teremtésével általában ; Krisz
tusnak közössége az 0 népével és egyházával nem
csak hasonlit a házassághoz, hanem a lényeget te
kintve egy és ugyanaz vele, sőt annak ősképe. Mert 
miként ott az egyik fél a teremtő, ható, kezdemé
nyező — a másik az elfogadó, megfoganó és kiala
kító ; miként ott az egyik fél a szeretedben uralkodó, 
a másik a szeretetben szolgáló — ugyan igy van az 
a férfi és nö közösségében, melynek teljes valósága 
éppen azért csak a kizárólagosságban és feloldozhat- 
lanságban érvényesül. Érdekes, hogy az apostol, a 
midőn Eph. 5. fejben csak a házassági kötelességeket 
fejtegeti, mégis rátér a lényegszerü házasságra — 
mert a lényegből mindenkor a legkönnyebben s leg- 
meggyözőbben mutathatók ki az egyes tulajdonságok 
és sajátosságok. Krisztusnak viszonya az 0 népéhez 
a lényegszerü házasság, azért a bálványozás — há
zasságtörés. Krisztus szeretetének nagysága, az igaz, 
csak az 0 megjelenésével jelent meg; de azért Ő 
»Ura« volt már Israelnek is!

A midőn a próféták házasságtörésnek nevezik 
Israel hűtlenségét — egj^szersmind azt a kifejezést 
használják, a melyből Israel, mint keleti nép — is
meretes a keleti népek féltékenysége — a legjobban 
értette meg cselekedetének nagymérvű vétkességét 
s az Isteni harag teljes jogosultságát.

Eddig akartuk a szerzőnek gondolatait vázolni.

Az érdeklődő talán maga nyúl a könyvecskéhez, hogy 
az egészet elolvassa. Aki eddig olvasta, talán azt 
fogja találni, hogy a szerző egész „rendszert44 ma
gyarázott bele az első parancsolatba. Ha bele is ma
gyarázott volna valamit, azért az Isten igéjét meg 
nem hamisitotta, sőt annak mélyébe hatol s olyan 
dolgokra is rámutat, a miket nemcsak a közönséges 
káté magyarázóknál, -hanem a vaskos kötetekre ter- 

' jedő rendszerekben is is hiába keres az ember.
H. K.

Az Ur háza.
I Olvassuk, hogy valahol Gömörben felfüggesztet

tek egy fiatal papot. Miért? Egyik libájának templom
ban tartott vizsgáján a dékánus a vizsgázó gyerme
kekkel elénekeltette az „Isten áldd meg a magyart“ 
kezdetű nemzeti hymnust. A fiatal pap látván hívei
nek megütközését a felett, hogy az Ur házában ily 
ének is énekeltetik, ami nincs benn az ő templomi 
énekes könyvükben, s talán magának t sem tetszett, 
hogy ezen szép, magasztos, de mégis csak világi dal 
az Ur házában énekeltetett, a vizsga után, a déká
nus előtt a világi dalnak az Ur házába való csem
pészése ellen felszólalt, hivatkozva az Ur ismert sza
vaira, Luk. XIX. 46. v. : „Az én házam imádságnak 
háza; ti pedig tettétek azt a latroknak barlangjává.“ 

Ez a tény A dékánus az esetet feljelentette —■ 
s a papot rövidesen állásától felfüggesztették.

Vizsgáljuk az esetet ! Volt joga tiltakozni a pap
nak a világi dlnak az Ur házában való énekeltetése 
ellen ? Volt; mikor installálták bizonyara neki is át
adta az installáló főesperes a bibliát, melyet hir- 

> detnie, — a kelyhet, melyet kiszolgáltatnia kell s a 
templom kulcsot, mint a templom feletti őrködés és 
rendelkezés symbolumát. 0 felelős mindenért ami a 
templomban történik, nem csak a felügyelők, déká- 
nusok, főesperesek, — de Isten előtt is! Neki az egy
ház által adott joga nemcsak tiltakozni, de eltiltani 
is azt, ami az ő meggyőződése szerint nem az Ur 

' házába való, s a miért az Ur szine előtt felelősséget 
nem vállalhat. Mert hát úgy áll a dolog, hogy a pap 
ne a sokat hánytorgatott közvélemény, de Isten előtt 
érezze magát felelősnek. A világi, mondjuk nemzeti 

) dalnak legyen az „Isten áldd meg a magyart44 vagy 
s „Hojze Boze44 bár mily szépek, ép úgy nincs helyök 

az Ur házában, mint Göthe vagy Petőfi remek köl- 
' töményeinek a Biblia helyett az Ur oltárán; minden - 
\ nek megvan a maga helye.

Az a jog, hogy a pap rendelkezik az Ur házá
éi val, hova tovább kezd feledésbe menni az ikerelnök-
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ség korában; s el lehetünk készülve, hogy a meg- 
rendeletezett, agyonfegyelmezett, statáriumokkal ter
rorizált papnak a reá bízott templomban nem lesz 
annyi rendelkezési joga, mint harangozójának.

Egy idő óta egyre gyakrabban olvasunk a világi 
éneknek az Ur házába való nyomulásáról ; s ha oly
kor-olykor feljajdultunk e miatt, eltűrték platonicus 
tiltakozásunkat, — most azonban már annyira men
nek az Ur házát profanisáló irány csatlósai, hogy 
ütésre emelik kezüket. Féljünk tőlük? Inkább féljünk 
attól, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a 
gyeken ában.“

Mondja valaki, legyen hogy joga volt tiltakozni, 
de ezt a magyarságot sértő módon tette ! Be kell 
vallani, hogy erősen hangzott a tiltakozás s ha az 
ember roszakarattal commentálja, sértő czélzatot is 
felfedezhet benne, de akkor sem a haza énekelt a 
templomban világi dalt; ö reá bizony nem sértés, ö 
ellene nem tüntetés, ha a lutheránus templomban nem 
énekelnek világi éneket. Csak soha ne legyen nagyobb 
baja!

Az Ur házát profanisáló, világias stréberkedö 
irány csinyje, kell hogy komolyabb aktióra serkentse 
az egyházi&s gondolkozásu, egyházát szerető pap
ságot.

Be kell vallanunk, sokszor feledkeztünk meg az 
Ur szavairól, „az én házam imádságnak háza“ mindig 
valahányszor az Ur házában iskolai vizsgát, egyház- 
községi vagy esperességi gyűlést tartunk, nem is em
lítve a világi színezetű ünnepélyeket, templomi kon
certeket, világi dalok éneklését stb

Mondassék ki végre valahára, hogy’ az Ur házát 
istentiszteleten s egyházi funktiokon kívül egyébre 
használni nem szabad ; attól eltérnünk nem lehet, nem 
szabad, hogy az Ur háza — imádkozás háza.*)

Bácskai-'ücgjpí?

IRODALOM.
— Y. Beck „Erindringer fra mit Liv. Kjöben- 

havn i Hovedkommission hős kirkelig Forening for 
den indre Mission i Danmark. ÍJUL 205 lap.

(Folytatás). Beck még segédlel készkedése folya
mán megnősült. Neje még Koppenhágában Blaedel 
lelkész prédikáczióit. szorgalmasan hallgatva megtért. 
Boldog szerető és férjét megértő hitvesre akadt. 
Neje kritizálta prédikáczióit is és pedig nem va
lami enyhén. Egy vasárnap délután nejével sétálva, 
azt kérderte B. nejétől: „mi a véleményed mai pré- 
dikácziómról ?“ — „Nem sokat ért“ volt a rövid vá
lasz. „De hát nem volt-e beszédem a teljes igazság

*) Teljesen osztjuk a szarző nézetét. Templomaink profa- 
nálása mindinkább elhatalmasodik. Első sorban a gyűléseket, az
után a vizsgákat ki kell helyezni azokból.

S z e r k e s z t ő .

s nem volt-e abban erő?“ kérdező B. tovább. „Igen 
igazat prédikáltál s még is hiányzott valami prédiká- 
cziódból“ volt neje válasza s mindjárt tovább foly
tatta akként: „Hiányzottak az Üdvözítő könnyei 
melyekkel a nyomorult zsidóknak nagy erővel meg
mondta az igazságot.“ B. elösmerte, hogy nejének 
igaza van és elhallgatott. Azt mondja B. nejéről, 
hogy mindég gondos családanya volt, de sohase tar
totta, úgymond, vissza, ha arról volt szó, hogy az 
Ur ügyét szolgálja, sőt ilyenkor mindég buzditotta.

Ez időben Beck nagyon közel állotta Grundtvig- 
féle irányhoz. Ez irány emberei reménykedtek, hogy 
B. teljesen csatlakozik hozzájok. Neje szintén aggó
dott és hogy férjét visszatartsa, rá mutatott arra, 
hogy azon lelkészek, kik a G. féle irányhoz csatla
koztak, daczára annak, hogy elébb nagy áldással mű
ködtek — rendeseti a csatlakozás után tétlenekké 
lettek. Neje nem egyszer azt mondogatta, „ha grundt- 
vigiánus leszel, vége az áldásnak munkádban.“

Ezen időszakban megösmerkedett Hoff s. lel
készszel, a grundtvigi irány legbuzgóbb apostolával, 
kivel daczára álláspontja különbözőségének, mindvé
gig legbensöbb barátságban maradt. Ugyanily benső 
barátságba lépett Clausen J. s. lelkószszel, a ki Sten- 
lille-ben nagy munkásságot fejtett ki a hitélet ébresz
tése körül. Clausen iránya még szigorúbb volt, mint 
Becké. Hívei egy Ízben eljöttek Ubybe meghallgatni 
Decket s ez alkalommal nagyon kárhoztatták az ot
tani nőket, hogy az akkor divatos krinolint viselték, 
melyet szerintük hivő nő nem viselhet.

Beck mint későbben, úgy már fiatal korában is 
sokat utazott — ellátogatott a szomszédos Svédor
szágba is. Utjának czélja nem volt a költséges szem
legeltetés, hanem találkozás a hivő elemekkel. Utazása 
közben, ha felszólították, szívesen prédikált. E sok 
prédikálás idézte elő azon tapasztalatot, melyről élet
rajzában ekként szól : „Sokszor nagyon nehezen ment 
a prédikálás; mert hiszen igen fiatal voltam nem 
csak éveimet tekintve, hanem még inkább hitemet 
illetőleg, kevés volt bennem a lelki tartalom és ta
pasztalat, pedig csak ez utóbbi teszi tartalmassá iga
zán a beszédet.“

18ő5. téli időszakában meghalt B. atyja. Utódja 
lett az uby-i gyülekezetben Jensen prépost. Akinek 
azon kérdésére, lehetek e én lelaósz Uby-ban, akként 
válaszolt B .: „Ha ezen gyülekezetbe lépve, azt mond
hatja : szent vagyok és a szentek közösségében akarok 
élni Ubyban és a többieket is ezen közösségbe aka
rom vonni, úgy lehet ön ezen gyülekezet lelkésze.“

B. legjelentöségesebb munkásságot fejtett ki a 
belmissioi egylet körében. Szinte véletlenül jutott e 
munka térre, de ö ép e véletlenben látta azt, hogy 
ezen hivatása nem az emberektől, hanem az Úrtól 
jött. Barátja Clausen megkérte őt, hogy egy bel
missioi összejövetel alkalmával prédikáljon Stenlille- 
ben. B. amint életrajzában leírja, ezen időtájt még 
nagyon keveset hallott a belmissióról s tulajdonkópen
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azt sem tudta, hogy mi legyen a belmissiónak célja. 
Diákkorában olvasta, hogy Ringsted környékén a 
hivők belmissiói egyletet alkottak s midőn Rönne 
lelkész ez egyletbe lépni akart, válaszul azt nyerte, 
hogy beléphet, de nem fogják öt ez egyletben lel
késznek tekinteni, hanem csak egyszerű testvérnek.

Beck sokáig gondolkozott, hogy tulajdonképen 
mit is prédikáljon a belmissiói összejövetel alkalmá
val. Végre oda jutott, hogy a belmissio nem egyéb, 
mint nagy halászat, melynek czélja. az embereket 
Jézushoz vezetni, s igy Péter halászatáról prédikált. 
Az istentisztelet után nagygyűlés volt az iskolában 
s itt alakult meg a manapság igen virágzó belmissiói 
egylet, melynek czime „Kirkelig Forening for den indre 
Mission i Danmark“ (Belmissiói egyházi egyesület Dá
niában.) Ezen összejövetel alkalmával nagy zavar támadt 
és csak Beck erős fellépésének köszönhető, hogy 
a békétlenség megszűnt. Itt alkalmaztak több kolpor- 
tőrt. 1862-ben a belmissiói irány lapjának szerkesz
tését vette át. Áz átvételkor e szerény lapocskának 
csak 100 előfizetője volt, ma előfizetőinek száma 
meghaladja a 15000-ret, pedig e lap egyházi beszédek 
és rövid e^élkedéseken kivül mást nem közöl.

Beck mint belmissionárius beutazta Jütlandot 
s ott buzgó követőkre talált. Lelkésztársainak leg
többje ellenséges indulattal viseltetett a belmissio 
iránt. Nagy veszélyt jósoltak e mozgalomban az or
szágos egyháznak, melyben szerintük a szektáskedást 
fogja előmozdítani ezen egyesület. Beck életrajzában 
visszatekintve az elmúlt 40 esztendőre, nagy öröm
mel konstatálja, hogy a rémlátók jóslata be nem 
teljesedett; mert épen a belmissiói irány törte meg 
a szektáskodók erejét Dániában. Nézetünk szerint 
még Beck Ítélete is korai és ki tudja, miként fog 
még végződni e belmissiói irány munkássága Dániá
ban. Sok idegen elemet csempészett be a dán orszá
gos egyházba. Az angol methodismusnak zavart világ
nézetét vitte be a tiszta lutheránus légkörbe. Ma 
még Beck erős egyénisége összetartja a széthúzó 
elemeket, de mi lesz, ha majd az erős vezér nem 
tartja kezében a gyeplőt. Beck Jütlandban is sokszor 
erdőben volt kénytelen tartani az összejövetelt, mert 
alig birt helyiséget kapni az összejövetelek számára.

A sleswig-holstein háborúban belmissionárusokat 
küldtek a harcztérre, kik a legnagyobb veszélytől 
környékezve, a táborban, a harczmezőn, a sánczok- 
ban hirdették az igét. A belmissionáriusok egy Ízben 
a poroszok kezébe kerültek. Kémeknek tekintették 
őket. Wintzingerode porosz tábornok nagy veszélyből 
mentette meg őket, midőn megtudta, hogy mi a hiva
tásuk — barátságosan akként szólott hozzájuk: „igy 
hát testvérek vagyunk.“ Erre nézve a következő 
megjegyzést teszi Beck: „Volt tehát legalább egy 
hivő ember ebben a német rablóbandában.“

A belmissio ügye győzelmesen haladt előre. 
B. annyira el volt foglalva az egylet ügyeinek veze
tésével, hogy éjfél előtt ritkán végezte el ügyeit.

/ Beck apja halála után nem maradhatott Ubyban
s visszatérve jütlandi körútjáról, a Jütlandban fekvő 

( örum-i lelkészségre pályázott. 14-en pályáztak és 
( korra nézve ö volt a hetedik. Az örumi nagybirto- 
( kosok arra kérték a kultuszminisztert, hogy bárkit 
) is nevezzenek ki, csak ne legyen az a grundtvigi 

irány hive. Szerettek volna olyan lelkészt, aki jó 
társalkodó és részt vehet az ő mulatságaikon. A 

> kultuszminiszter Becket ajánlotta a királynak kine- 
( vezésre s igy Beck lett az örumi gyülekezet lelkésze. 
( Beck nehezen búcsúzott el az uby-i ismerősök-
I tői s nagyon kedvetlenül indult az uj gyülekezetbe. 
( Örumtól nem messze megállva az uj gyülekezet egy

Í
 kicsiny filiájában és az oda vezető ut után kérde

zősködve — egy részeg emberrel találkozik és e 
találkozást rossz ómennek magyarázza.

1866. február 18-án tartotta beköszöntő beszéd- 
) jét. Beszédjének alapigéje volt Krisztus megkisérte- 
j tése a pusztában. Rendkívül kellemetlen érzések kö- 
i zött lépett a szószékre — csupa kiváncsi arczot látva 

maga körül a templomban. Egyszerre úgy képzelte 
magát, mintha régi gyülekezetében volna és tűzzel, 
lelkesedéssel prédikált. E beszédje többeket felébresz
tett közönyükből s az istentisztelet után ellepték a 
szerinte új életre ébredők a paplakot, hogy üdvözöl
jék az uj lelkészt és örömüknek adjanak kifejezést. 
E gyülekezetben is nagy sikerrel működött, a  föld- 
miveléssel is nagy passióval foglalkozott. És jutott 
ideje arra is, hogy az egész Jütlandban érdeklődést 
támaszszon a belmissio iránt. Hét év alatt e gyüle
kezet képe egészen megváltozott. De ekkor az örslevi 
gyülekezet lelkészévé lett 72 pályázó közül kinevezve. 

(Folyt, köv.)

— Dr. Luther Márton kis kátéjának magya
rázata. Népiskolák, polgári és középiskolák I. és II. 
osztályai számára. Néhai K is  János dunántuii supe- 

( rintendens nyomán irta K a c z i á n  János ág. h. ev. 
( lelkész, budapesti vallástanár. Budapest, Kókai Lajos, 
I 1901. 121 lap. .«.rá kötve 60 fillér.
< A művecske átdolgozása Kis János superinten-
( dens kátéjának, melyet Kaczián, báró Prónay Dezső 
) egyet, felügyelő indítására dolgozott át és költségén 

adott ki. Kegyeletes cselekedet ez a nagynevű szer
zővel szemben.

A káté egyszerű, világos nyelvezettel bir. A 
, sok gyarló uj káté között, jobb ha e régit alkalmaz- 
<! zuk a vallásoktatásnál.

— J. Jánoska: Tranovsky, evanjelicky kalendár 
;■ na obycajny rok po narodení Krista Pána. 1902. V 
' Lipt. Sv. Mikulási Nákladom spotku „Tranoscius.“
/ Ara 50 fillér.
l( A derék „Tranoscius“ társulat uj naptára az
( 1902-ik évre már megjelent, gazdag tartalommal és 

sok szép képpel. Ajánljuk lelkészeinknek és tanítóink
nak, hogy azt buzgón terjesszék gyülekezeteinkben.



I S K O L A
— A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület! 

soproni lyceum államilag segélyezett főgymnásiumá- 
nak és bölcsészet-theologiai főiskolájának értesítője 
az 11KX) 1901-iki tanévről. Közzéteszik: Gorabocz 
Miklós, Poszvék Sándor.

rvz értesítő elején Ilolezhaminer János , A 
clientela valószínű eredete, mivolta és fejlődése a 
római köztársaság korában- czimii értekezése foglal 
helyet.

A lyceumot az elmúlt évben is meglátogatta a 
dunántúli kerület ikerelnöksége.

A főgymnasiumnnk az elmúlt évben 450 ta
nulója volt, ezek között ág. h. ev. 395, ref. 8, rom. 
kath. 21, izraelita 28. Az összes magyarhoni fele
kezeti gymnasiumok között Sopron a második he
lyen áll az evangélikus növendékeket illetőleg. A 
dunántúli kerület igen helyesen egy helyon con- 
centrálta erejét és létesített legalább egy evangé
likus szellemű főiskolát. Nevetséges az, ha az olyan 
kerület mint a tiszai öt főiskolával bir — de ezek
ben az evangélikus növendékek kettőt sem volná
nak képesek megtölteni. Anyanyelvre nézve a 
soproni főiskolában 354 magyar, 84 német, 14 tót, 
vend tanuló jár». Ott tehát e téren is becsületesen 
járnak el, amint illik egy evangélikus közép
iskolához.

A theol. intézet hallgatóinak száma 27 volt, 
a külföldi egyetemeken időzőkkel együtt és 1 ki
lépett és 1 megbetegedett theologus leszámítása 
után) 25. A 19 Sopronban lévő hallgató közül 15 
dunántúli, 3 dunáninneni és 1 bányai kerületi volt, 
16 tápintézeti jótéteraényes, 17 ösztöndíjas és 12 
Haubner Máté alapitványos volt Sajnáljuk, hogy 
a lyceumi könyvtárnak ezen évben sem járt több 
posit, irányú lap, melynek hiányozni nem volna 
szabad ; igy: a Theol. Literaturblatt, a Neue kirch
liche Zeitschrift vagy a liberális Zeitschrift für 
wissenschaftliche Theologie stb.

Megemlékezik arról is az értesítő, hogy az ev. 
és ref. theologiai hallgatók Budapesten f. hó 9-ikén 
tartott értekezletén két ifjú vott részt. Ez értekez
letről lapunkban már megemlékeztünk. A soproni 
theologiai intézet csendes áldásos munkát végez.

KÜLFÖLD.
— Dél-Afrika. A Fokvárosban székelő angol 

cenzor kitiltotta a dél-afrikai angol 'tartományból 
az „Allgemeine ev. lutherische Kirchenzeitung- -ot, 
ezt a luth. irányú, legelterjedtebb egyházi lapot. A

lap szerkesztője Fokvárosból jun. 10-éről keltezve 
a következő levelet kapta : „Uram! Sajnálattal tu
datnom kell önnel, hogy lapjában megjelenő bi
zonyos iránya czikkek miatt, nem tartom óhajtan
dónak, hogy a kerületekben fennforgó ellenséges
kedések tartama alatt, lévén ott a hadijog érvé
nyes, lapja köröztessék, miért is egyelőre kitiltom 
azt. Lekötelezettje W. A. Scott, első cenzor- .

A nevezett lap 28 ik számában hosszabb czikk- 
ben emlékezik meg e kitiltó rendeletről. Megemlé
kezik arról, hogy czikkeit, melyek az angol-bur 
háborúra vonatkoznak, többnyire angol miniszte
rek, tisztektől és lapokból merítette. Majd a kitiltás 
okait keresve ekként szól: Csak két okot gondolha
tunk. Az egyik lehet az a kínos érzés, melyet min
den gonosztevő érez akkor, a midőn elkövetett 
tetteit emlegetjük. Es valóban e háború a buiok 
ellen és annak vezetése, egész sorozatát mutatja 
fel az emberi és isteni törvények ellen elkövetett 
bűntényeknek úgy, hogy a keresztyén népek tör
ténetében ehhez hasonlót nem mutathatunk fel ; 
még a harminczéves háborúnak Waüenstein-féle 
hordáit is felülmúlja, amennyiben akkor csak egyes 
durva vezérek és katonasorcgek sajat felelőségükre 
követték el a borzalmas dolgokat, inig most „ke
resztyén- hadügyminiszter, „keresztyén- táborno
kok, „keresztyén- parlament nyugodt megfontolás 
után beleegyezésüket adják a hallatlan kegyetlen
ségekre. Még arczuk sem pirul el, a midőn ünne
pélyesen megfogadott népjogi egyezményeket meg
szegnek, a mivel szemben, ha már a keresztyén 
lelkűiét hallgat, legalább a „gentlemannak“ kellene 
felszólalnia. Ha nincs is már szégyenérzet, még is 
|)0sszantó, ha ily igazságot hallani kell.

Ez lehet tehát az egyik oka annak, a miért 
a cenzori hivatal lapunkat kitiltotta. De ez által 
nem lehet a tényeket meg nem történtekké tenni, 
s emléküket sem lehet kitörülni. Van még bíró a 
magasban, a ki Angliát a kiontott vérért, gyújto
gatásért, kegyetlenkedésért, melyet a csillogó arany 
kedvéért követett el keresztyén testvér népén, egy
kor számadásra hívja fel. Az ő kezében a hatalmas 
Anglia is csak cserépedény, melyet kénye, kedve 
szerint széttörhet. Anglia hatalmasai, kik a nyo
mort okozták, majd egykoron szintén előtte kény
telenek lesznek számolni.

Egy másik oka lehet a fokvárosi cenzori hi
vatal eljárásának az az aggodalom, hogy a burok 
ellenállásukban megerősitteinok, ha hallják, hogy 
a keresztyén Európa irántuk érdeklődik és érettük 
nem szűnik meg imádkozni. De e szegény népet 
nem szabad bátorítani, a földre kell teperni. El 
lesz-e ezen czél érve lapunk kitiltása által? Ha 
nem egy-két, hanem százezer olvasónk lenne is. 
ottan, úgy Anglia elzárhatja utunkat oda, de Isten
től nem zárhatja el a búrokat. Az égbetörő imát 
nem tilthatja el, és nem akadályozhatja meg imáink 
meghallgatását. Nekünk nincs módunkban erősí
teni, de Isten megteheti azt; nincs módunkb an se
gíteni, de Isten segíthet. Az ő hatalmas karjában 
és jó szellemében bízunk, hogy végtére mégis se
gíteni fog a szegény népen és azt fogja mond a n i: 
„Megváltalak tégedet kinyújtott kezemmel, erős 

' karommal.“ — Mily szép és erős tanuságtétel ez, 
mely a politikában is érvényesíteni akarja a ke- 

, resztyén szellemet! Minden jogtalanság, gaztet t,
' brutalitással szemben igy kell éreznünk és igy kel -
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lene tennünk — ez többet érne, mint rajongó ér- 
zelgésben tanúsítani azt, hogy szeretjük a Krisz
tust. Bár olvasnák szorgalmasan e sorokat Angliá
ban is.

BELFÖLD.
— Luther szobra. Junius havában Békéscsabán 

időzve a Bányakerület elnöksége főtisztelendő Sár
kány Sámuel püspök úr és mélt. dr. Zsilinszky 
Mihály bányakerületi felügyelő ur, Petrovics Soma 
csanád-csongrádi esperes által fellett említve, hogy 
mily szép lenne az, ha a békéscsabai nagy gyüle
kezetben Dr. Luther Mártonnak a város szép terén 
emlékszobrot állítanánk. Az eszme általános he
lyesléssel találkozott és a jelenlevő kissebb körben 
a gyűjtés azonnal megkezdődött. A békéscsabai 
ev. egyház presbyteriuma nagy lelkesedéssel fo
gadta az eszmét s egyelőre az egyház pénztárából 
e czélra 1000 koronát szavazott meg. A gyűjtés 
rendezésére, melyet a gyülekezetben és ország
szerte óhajt megindítani, külön bizottságot neve
zett ki.

Luther Márton legszebb emléke az élő evan
gélikus gyülekezet — de bizonyára e külső jel is 
emlékeztető lesz arra, hogy mit köszönhet egyhá
zunk és hazánk annak, a ki Róma hatalmát meg
törte és a kereszténységet az evangeliomhoz vissza
vezette.

— Egyetemes evang. egyházi gyámintézet szep
tember hó 21. és 22. napjain tartja 41 évi közgyű
lését Sátoralja-Ujhelyen. A közgyűlést megelő
zőleg szeptember 20-án Miskolczon tartja a gyám
intézeti bizottság előkészítő ülését.

— Bányakerületi számadások 1900. évről. E 
számadások közölve lettek az egyes egyházakkal. 
El vannak látva a hitelesítési záradékkal, alá is 
vannak Írva, de csak két nevet látni alatta: a ke
rületi felügyelő és egy jegyző aláírását. Ennek az 
a látszata, hogy a számvizsgáló bizottság nem tel
jesíti kötelességét, hogy annak csak két tagja je
lent meg a vizsgálatnál, a többi távol maradt. A 
másik megjegyzésem az, hogy a napidijak évről- 
évre szaporodnak, s nagy összeget tesznek ki. Az 
elnökségnek kellene itt nagyobb szigort és ellen
őrzést gyakorolnia. Pl. a budapesti egyházak, he
lyesebben Yágner Géza és társainak kedvéért k i
küldött bizottság napidija az idén is 224 koronával 
szerepel. Mi jogon és alapon lett ez az összeg a 
kerületi pénztárból kiutalványozva? Más egyház, a 
legszegényebb is, ha valami ügye-baja van, maga

; viseli a költségeket, a budapesti egyházak, illetve 
í Yágner Géza és társai, minden évben kérhetnek 
( egy bizottságot a kerülettől, kapnak is nem csak 

bizottságot, hanem még pénzt is. Yajjon a pestiek 
{ is kaptak-e napidijat ? Ha ez igy megy, akkor én 

is kérek a legközelebbi kerületi közgyűléstől egy 
(t bizottságot és annak költségére néhány száz ko

ronát.
—gy-

— A bácsi egyházmegye jún. 26-án tartotta 
í évi közgyűlését Újvidéken. Erről akarok pár sorral 
í megemlékezni.

A közgyűlés elé lett terjesztve Kruttschnitt 
Antal vadkerti lelkésznek szabályrendelet tervezete 

' a lelkipásztorkodás gyakorlásáról. ^  közgyűlés mi- 
' után az előzőleg megtartott papi értekezleten a 
, tervezetben bővebben foglalkozott, kimondotta, hogy 

a lelkipásztorkodásról szabályrendeletet akarni al
kotni, elhibázott dolognak tartja, mert az Isten- 

; országa- küzdelmét és győzelmét, s a Szentlélek 
I teremtő s megtartó erejét szakaszokba foglalni, 
\ előírni nem lehet; mivel azonban igen is szükséges, 
I hogy főleg a fiatalabb papok, — kik hova-tovább 

mind kevésbbé bírják a német nyelvet, s igy a 
kitűnő pasztorális müvekben bővelkedő német 
theologiai irodalmot alig ismerik, — útbaigazítást 
nyerjenek, azon indítványt fogja tenni az illetékes 
helyen : irassék ki pályadij egy jó eredeti vagy 

j fordított pasztorális műre. Ezen pályadij létesítésé
hez a maga részéről 100 kor.-t ajánl fel.

Yégül kimondja, hogy ha már a felsőbb fóru- 
j mok erővel paragrafusokba akarják foglalni a lelkész
- „lelkész atyai“ ténykedését, s a tervezet a kerület 

vagy egyetemnél elfogadtatnék, úgy óvást emel az
: ellen, hogy a paragrafusokba bujtatott pastorális 
; „szabályrendeletnek“ neveztessék legfeljebb a bánya
it kerületi utasítás mintájára „utasításnak.“

S egész helyesen, hisz most egyebet sem csi- 
\ nál a hivatalos egyház, helyesebben az egyház 
I hivatalos közegei, mint mindenféle szabályrendele- 
j teket faragnak; nincs messze az idő, hogy a lel- 
I készek gondolatait, érzelmeit is szabályrendeletbe 

fogják foglalni; a lelkész egyéniségét erővel el 
akarják ölni s belőle egy szabályrendelet bábot 
csinálni. — Persze egyházfegyeleraről a hívekkel, 
helyesebben az urakkal szemben, arról hallani sem 
akarnak, az ellenkezik az evangélium szabadsággal, 
de a lelkészt minden léptében paragrafusokkal gá
tolni — azt szerintük nem tiltja az ev. szabadság.

De ha a tervezetből szabályrendelet válnék, 
mily jó eszköz lenne ez a lelkészek zaklatására ! 
hisz mi sem volna könnyebb, mint egy lelkészt 

J fegyelmivel ^ujtani. Ami szabályrendelet, azt a
- lelkésznek úgy, amint az a szabályrendeletben fog- 
; laltatik, teljesítenie kell — ha nem teszi, vagy 
> másképen teszi, akkor vétséget követ e l ; úgy de
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a vétség a fegyelmi eljárást vonja maga után. így 
elég lenne egy betog látogatás elmulasztása, a 
melyben a lelkész tán egyéb hivatalos functiói által 
lenne megakadályozva, elég lenne a kántor hibás 
orgonálása (lásd a tervezetet, mely szerint a lelkész 
ezért is felelős) hogy a lelkészre rósz szemmol 
néző főesperes őt fegyelmivel sújtja.

Mily könnyű lenne akkor Englert elitólni; 
könnyű dolog lenne kimutatni, hogy a világi dalok 
éneklése a templomban a hívek lelki gondozásához, 
az áhitat emeléséhez tartozik s ha lelkész ez ellen, 
ha mindjárt a szontirásra is hivatkozva, — merne 
hivatkozni, — hát ki vele a parochiából, ki az 
egyházból, mórt hisz a szabályrendelet ellen vétett.

No de úgy látszik, meg tudják ezt tenni sza
bályrendelet nélkül is.

Szőnyegro került a belmissió ügye is még 
pedig a protestáns bel missiói egyesülőt Pozsonyban 
tartott alakuló gyűlésének jegyzőkönyve kapcsán.

A bácsi egyházmegye szükségét érzi a bel- 
missiói munkálkodásnak, de azt nem külön egy
etek által, melyek a különféle szekták melegágyai 
hanem saját papsága utján óhajtja gyakorolni s 
papi conferentiájából vezetui és irányítani.

Hogy nevezett egyesület létesítéséhez hozzá 
nem járul, már csak azért is helyes, mert az kacér
kodás a kálvinistákkal; ha már kell egyesületnek 
lennie, úgy az no „protestáns,“ — hanem ág. h. 
evangélikus, — lutheránus legyen.

Élénken foglalkoztatta a közgyűlést a szerémi 
esperesség követelése. Nevezett esperesség ugyanis 
igényt tart egyházmegyénk vagyonának bizonyos 
részére, holott'alakulásakor esperességi közgyűlésén 
minden igényről lemondott.

Kimondatott, hogy mivel magok is lemondot
tak, de a zsinati törvények szerint különben sincsen 
joguk oly igénnyel fellépni, követelésükkel eluta- 
8ittattak. No de különös is azt, — a miről már 
egyszer lemondtam — követelni. Egyéb említésre 
méltó nem fordult elő.

B á c sk a i.

— A csanád-csongrádi egyházmegye e hó 8-án 
Szegeden tartotta évi rendes közgyűlését

A megnyitó gyámintézeti isteni tiszteletet maga 
a szegedi lelkésztárs — Thomuy — végezte. Nagy
hatású beszédjével II. Kor. 8, 1—4 versei alapján 
a Jézus szellemében való jótékonyságra buzdított fel
tüntetésével e jótékonyság forrásának, nyilvánulá- 
sának és czéljának. Megérdemelte a közgyűlés kö
szönetét.

A közgyűlés legfontosabb tárgyait az előző 
napon megtartott egyházm. lelkészi értekezlet ké
szítette elő egyhangúlag meghozott határozataival.

Ezek alapján haladt a közgyűlés is alig ta
lálva kérdést, melyet élénkebb tárgyalással meg
hányjon, vessen.

A bányai egyházkerületi közgyűlésnek az 
egyházm. elnökség látogatásáról szóló uj alakba 
öntött szabályrendelete elfogadtatott azzal a kiegé
szítéssel mégis, hogy az egyházm. elnökség utazási 
és napi diját nem az egyházmegyei közpénztár fe
dezi, hanem ezek fedezéséről az egyházkerületi 
közgyűlés az espereseknek állami segélyből eddig 
is juttatott tiszteletdijnak a méltányos felemelésé
vel gondoskodik.

JI cura pastoralis kérdésében a kerületi bi
zottság által a lelkészek véleményezése végett le
szállított pestmegyei dolgozatot bő pótlásokkal mu
tatta be a lelkészi értekezlet s méltónak találta, 
hogy a többi egyházmegye remélhető pótlásával 
uj alakba öntetvén, mint figyelemre méltó, sokban 
tanulságos dolgozat terjesztessék az egyházkerület 
lelkészei között: egyébként tekintettel arra, hogy 
a bányakerületi utasítások VII részének 2—14 
szakaszai a cura pastoralis egész mezejét felölelik 
s ez utasítások eddigi tekintélyük, belső értékük, 
kipróbált és rendszeres beosztásuk mellett ma is 
alkalmas alapul kínálkoznak arra, hogy a megvál
tozott viszonyokhoz képest átdolgoztassanak s a 
gyakorlandó cura pastoralis tekintetében kötelező 
utasításokul szolgáljanak : az egyházmegyei köz
gyűlés e szakaszoknak a megváltozott viszonyok
hoz alkalmazkodó újabb szövegezését s az igy 
újonnan szövegezett utasításoknak a cura pastora- 
lisról szóló szabályrendelet erejével való felruházását 
kéri a korületi közgyűléstől. A magyarhoni evan
géliumi belmissiói egylet alapszabályainak tárgya
lásánál az egyházmegyei közgyűlés bármennyire 
üdvösnek és szükségesnek találta is a belmis- 
sioi munkát és egyet is ért a tervbe vett 
evang. belmissiói egylet czéljával: mindazáltal 
úgy van meggyőződve, hogy a czél megvaló
sítására vezető eljárás mindonkor a helyi gyü
lekezeti viszonyok szerint alakulván, a belmissiói 
munkásságot a lelkész maga a cura pastoralis ok
szerű gyakorlása közben szerzett tapasztalataihoz 
képest irányíthatja és fejlesztheti eredménnyel. E 
nembeli tapasztalatok vozotik rá, kik azok a té
nyezők, a kiket munkájához bevonhat, minő moz
galmakat indíthat társadalmi úton is az evangé
liumi élet fejlesztése érdekében a nélkül, hogy 
azokkal az ogyleti ólet iránt kevés érzékkel biró 
népünknél idegenkedést vagy bizalmatlanságot kelt
sen. Ily felfogás mellett az egyházmegyei közgyű
lés egy országos bolmissiói egyesülőt szervezésének 
szükségét ez idő szerint fonforogni nem látta.

Jj lelkészi D. parocbjalis könyvtárak kérdé
sében az egyházm. közgyűlés a kötelező intézke
dések mellőzésével az ügy felkarolását a helyi vi
szonyok szem előtt tartása mellett vélte czélsze- 
rüen megindíthatni és szolgálhatni, miért is fel
hívja az egyházközségek presbyteriumait, illetve 
elnökségeit, hogy az évi költségvetések összeálli-
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tásánál következetesen ily könyvtár szervezésére s 
a hol már meg van tovább gyarapítása, bizonyos 
összeg felvételét eszközöljék.

J1 oallástanitás terűéről szóló egyetemes sza- \ 
bályrendeletet nem tartja czélszerünek a közgyűlés 
s azért annak a kifejtett propositiók figyelembe 
vételével határozottabb, egységesebb, mérlegelőbb 
kidolgozását óhajtja.

Mz iskolai bizottsdqoh szervezetéről szóló 
egyetemes szabályrendelet azonban alkalmnsnak és 
czélszerünek találtatott s annak lelkiismeretes vég- \ 
rehajtásától vallás erkölcsi tekintetben üdvös ered- \ 
ményeket vár az előadó, illetve egyházm. köz- 
gyűlés.

Amennyiben az egyházmegyei elnökség hat 
éves mandátuma a jövő év folyamán lejár, a vá ' 
lasztás keresztül vitelére érdemes nestorunk Masz- \ 
nyik János tföldv. lelkész elnöklete alatt bizottsá- 
got nevezett ki a közgyűlés. A szavazatok május 
elsejéig lesznek hozzá beküldendők.

A minden izében előkészített közgyűlés nyu- 
godt lefolyását mutatja a tény, hogy a jegyzőkönyv < 
nyomban a helyszínén aláíratott.

— Fény és árny egymás mellett. Domonyból 
örvendetes és eiszomoritó eseményekről értesítik 
lapunkat.

Néhai Radvánszky János báró emléke felett 
megtartott gyászistentisztelet után meghatva állottak 
a boldogultnak nagyreményű fiai, a 18—21 éves 
ifjak Albert és Antal bárók áldott emlékű atyjuk 
életnagyságu arczképe alatt, midőn az egész gyü
lekezet előtt ünnepélyesen lelepleztetett; melynek 
végeztével a papiakba léptek, s ott a nemes ifjú 
bárók a lelkésznek száz koronát adtak át az egyház \ 
legégetőbb szükségeire saját magán pénztárukból. < 
lfjaktól szép és követésre méltó példa ! Mily sokat ' 
várhat a közegyház tőlük, ha majd az egyházi élet ' 
terén, mint erőteljes férfiak tevékeny munkásságuk- ; 
kai az egyház felvirágoztatásán fáradozni fognak. \

Özvegy Glück Károlyné, szül. Langheinrik 
Rozina, a domonyi egyház érdemdús felügyelőjé- j 
nek, Glück Frigyes úrnak édesanyja súlyos beteg
ségbe esett, övéi aggódva féltették a minta-anya < 
drága életét; — az orvosok nem biztatták az aggódó \ 
családot a nagy beteg felgyógyúlása iránt. Az Úr- \ 
hoz fordultak hő imáikban. )

A domonyi gyülekezet 3 hónapon keresztül \
nyilvános imáiban könyörgött az élet Urához, vajha " 
megtartaná szeretett felügyelőjének édesanyját s 5
visszaadná drága egészségét. J>

Az Ur erőt adott az orvosságnak és hathatós < 
eredményt az imádságnak, a nagy beteg felépült. \

Betegségéből fellábadva elhatározta, hogy Do 
monyba megy Budapestről lelke hálaáldozatát be

mutatni a megtartó Istennek német imakönyvből 
mondott csendes imájában.

Elhatározását csakhamar megvalósitá. Julius 
hó 14-én jött tót Istentiszteletre ; az ugyan ránézve 
mindegy, akár tót, akár magyar; mert bölcsőjét 
Német honban ringatták, sem magyarul sem tótul 
nem tud. — A lelkész azonban feltalálta magát. 
Hogy mégis neki is legyen része a közös, nyilvános 
Istentiszteletben, az utolsó oltár előtt mondott tót 
imája után a lelkész az Istentisztelet keretébe illesz
tett egy hálaadó német nyelvű imát. — A domonyi 
templombau még soha nem hangzott német szó.

Meghatotta e kegyes úrnőt e nem várt meg
lepetés, könnyek csordultak ki szeméből, szive 
gerjedezett az ima hatása alatt.

Hálásan köszönte meg érdemdús fiával együtt 
a meglepő figyelmet. Azonban nem marad a puszta 
szóbeli köszönet mellett, hanem nyomban 500 ko
ronás templomi alapítványt tett, melynek kamatai 
csatoltatnak a tőkéhez s 50—60 év múlva ez összeg
ből a domonyi templom újra restaurálható lesz. 
Mivel 50—60 évig csak váratlan szerencsétlenség 
folytán lehet gondja a domonyi gyülekezetnek 
temploma renoválására, oly szilárd anyagból újí
totta meg a tevékeny felügyelő ezen, igazán árva 
sorsra jutott templomot.

Az örvendetes események közlése után áttér a 
tudósitó a szomorú dolgokra.

Mind Domonyban, mind Zsidón rendetlenül és 
rosszul teljesítették a hívek a hiványdag biztosított 
közmunkát az egyház tulajdonát képező földeken.

Évek hosszú során át sürgették a tisztviselők 
a munka megváltását; végre 1896 ban sikerült az, 
oly módon, hogy a lelkész számára 150 írt, a tanító 
számára 75 frt munkaváltság biztosittatot. Mivel 
azonban a zsidai leányegyház is hiványilag köte
lezve volt a lelkészi földeken szántani, vetni, aratni, 
trágyát hordani, az anyaegyház a lelkészi munka
váltság 150 írtjából lU részt 37 frt 50 krt a filiára, 
vetett ki, miután a közösgyülésre a filiát is meg
hívta, bár az egyszer sem jelent meg. Az anya
egyház eme határozatát a pestmegyei esperesség 
gyűlésén jóvá is hagyta. E határozatról nyomtatott 
esperességi jegyzőkönyvvel is értesítve volt a leány
egyház, ez azonban nem fellebbezte ügyét a kerü
letre. Tehát jogérvényes volt a határozat.

Felszóllittatott az anyaegyház által, hogy fizes
sen munkaváltságot, azonban a leányegyház gond
nokai halasztást kértek, egyik évben jégverés, másik 
évben templom újítás, 3-dik évben ismét jégverés 
volt a halasztás megokolása, végre midőn a 4-dik 
évben sem fizettek, az anyaegyház türelméből ki
fogyva, közigazgatási utón végrehajtásért folya
modott. A pert mind a főszolgabírónál, mind az 
alispánnál megnyerte.
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Volt feljajdulás a filiában, lótás, futás az espe
reshez s a közeibe lakó egyetemes felügyelőhöz.

Mégis kivitte a fiókegyház, hogy a végrehaj
tás fölfüggesztetett, egy esperesi commissio kikül
detett a helyszínére, hogy megkísérelje az egyez- ; 
séget. Nem sikerült.

Az érdemekben gazdag helyi felügyelő vál
lalkozott, hogy ő mégegyszer Zsidón megkísérli a 
kiegyezést, a kísérlet ismét meghiúsult ; — béke , 
harangot Ígért nokik, a mely hangoztatja majd az 
anya- és leányegyház közötti békét, — azonban < 
a hivek — demagógok szavára hallgattva, a nyúj
tott békejobbot visszautasították és az anyaegy
háztól való elszakadással fenyegetőztek, sőt vallá
suk elhagyásával is. Mint tudósítónk biztos k i 
forrásból tudja, — báró Prónai Dezső az egyetemes 
felügyelő ur legközelebb megígérte, hogy ha a 
zsidaiak a jövőben rondesen eleget tesznek eme 
hiványi kötelességüknek, akkor a múltra nézve az 
anyaegyház követelését kiegyenlíti. A béke harang 
mégis zúgni fog jobbra, balra, — de hogy Zsidón e ? 
vagy Domonyban ? az a történtek után nem bizo
nyos ; — mert kétségkívül sértő állásfoglalás ez a 
leányeeyháztól oly felügyelővel szemben, kinek 
böleseségét, tapintatát és jó akaratát félreismerte 
és bizalmatlansággal viszonozta ki az anyaegyház 
bau, saját pénztárából ezreket költött, s most a 
filiára akarta fordítani minden bajt meglátó őr
szemeit.

— A gömöri esperessé? julius 211. és 30-án 
tartotta közgyűlését Csetneken. A világi elnök, 
Kubinyi Géza szokott modora szerint tüzes beszéd
ben pattogott — a mai „nemzetiségi mozgolódás“ 
ellen. Nagy veszedelmet lát abban, ha az Eperjes
ről kizárt theologusok még valahogy bejuthatnak 
a tiszai kerületbe lelkészeknek. Ezért javasolja, 
hogy adassék meg a püspöknek a jog, hogy bár
kit is a lelkészek jelöléséből kizárhasson. (Leg
jobb lenne ezzel a tiszttel megbízni a tiszai kerü
letben Kubinyi Gézát. — Szerk.)

És az ily beszéd ellen nem akad az egész 
nagy esperességben ember, a ki felszólalni merne. 
Igaz, hogy e felszólalásnak nagy eredménye nem 
lenne— mert hisz nagy magasságban áll a gömöri 
esperességben, sőt az egész tiszai kerületben Ku
binyi Géza. Az ő szava dönt — és tulharsog min 
dent. Villogó szemeitől (néha még az egyotemes 
gyűlésen is egyik kezében pálezáját tartja) pattogó 
felföldi kiejtésű — szolgabirói hangsulyozásu be
szédjétől a gyengébb idegzetű ember igen könnyen ; 
megretten. Ez a volt szolgabiró, jelenleg országos 
képviselő, a tiszai kerület egyházi ügyeinek egyik 
fő intézője. Az Ő beszédjének benyomása és nagy 
tekintélye következtében ismert eperjesi Ítélet bí
róinak „bi/Mlmat és elismeréstu szavaz az egész

nagy gömöri esperosség. Valóban már csak a ba
bérkoszorú hiányzik — ezzel koronázzák a hires 
bírákat, sőt talán szobrokat is állítsanak nekik, 
hogy az egyházra oly üdvös tettük örök Hőkre 
megörökitetessék !

Az esperesség főjegyzőjének választotta Bu- 
zágli István lelkészt és dékánt, ugyanazt, a ki az 
Engler ügyben szerepelt. Sic itur ad astra.

** *

Az arad-békési esperesség julius hó 30-án 
tartotta közgyűlését Békéscsabán. A világi elnök 
dr. Zsilinszky Endre megnyitó beszédében hang
súlyozta: „Nekünk vallási téren ki kell küszöböl
nünk a pártpolitikát teljesen, minden irányban, 
minden árnyalatában. Ép ezért, még a törvény 
által kimondott, de életbe nem léptetett teljes jog- 
egyenlőség és a vallásfelekezetek közötti teljes 
viszonosság ellenében is nem annyira az anyagi 
érdekek elérésére, mint a jogra kell fektetnünk 
a súlyt.-

Az esperes, Csepregi György, terjedelmes je
lentésben számolt be a múlt óv eseményeiről, nem 
festve túl sötét színekkel a jelen helyzetet. A béke 
ezen esperességben tényleg helyreállt és remél
hetjük is, hogy a békében üdvös alkotásokat mu
tathat fel az esperesség.

A gyűlés főfeladatát képezte a gyülekezetek 
helyi szabályrendeleteinek átvizsgálása. Itt is volt 
alkalmunk meggyőződni arról, hogy elhatalmaso
dott némely gyülekezetben a kyriurchia. így az 
aradi egyház szabályrendeletében egy pont szerint 
az egyházat a hatóságok előtt csak a felügyelő 
képviselhette volna. Ezen pontot az esperesség jóvá 
nem hagyta.

A szarvasi főgyinnasium ügye is előkerült. 
Ezen főgymnasiumra az absolutizmus korszakában, 
ne hogy a főgyinnasium az állam kezelése alá 
jusson, az esporessógbeli egyházak évi segélyt sza
vaztak meg. De azóta a viszonyok változtak, mivel 
ez évben már a főgimnasiuin 31,0 K) korona állam
segélyt kap — s nem is egyedüli főiskolája ez az 
Alföldnek, mivel majdnem minden nagyobb alföldi 
városban van már főgymnasium. A csabai ev. egy
háznak van felekezeti főgymnasiuma és mégis a 
szarvasi főgymnasiumra 2000 koronát fizet évenként. 
Érthetetlen pénzfecsérlés ez ! — A szarvasi főgym
nasium segélyezésének védelmére kelt ezen inté
zetnek derék igazgatója, Benku Gyula (a szarvasi 
főgymnHsium oly kiváltságos és kivételes helyzet
ben van, hogy három esperességben szavaz és a gyű
léseken képviselteti magát azért, mert három espe
resség egyházai fizetnek segélyt e főgymnasiumra) 
hivatkozva a régi protestáns áldozatkészségre. Ezzel 
szemben hangsúlyozva lett, hogy egészen más volt 
a helyzet akkor, a midőn az állam nem segélyezte
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középiskoláinkat — a midőn másutt nem volt még 
nagyobb szükségünk. Ma diasporánk pusztul: mert 
nem vagyunk képesek lelkészeket és tanitókat al
kalmazni. A szarvasi főgymnasium tanárainak fize
tése az 1901/1902. évre is 26,000 frt — mig az 
arad békési esperesség összes lelkészeinek fizetése 
nem tesz ki 17,000 irtot. Az esperességi közgyűlés 
egyelőre a főgymnasium felügyelő bizottságában 

tesz lépéseket az iránt, hogy az egyházak terhe 
könnyittessék. A gyülekezeteknek joguk van a 
még a régi békési esperesség által az állammal 
kötött szerződést felbontani és követelni, hogy ál- 
lamosittatván az intézet — gyülekezeteink ez idő 
szerint hasznosabb és szükségesebb dolgokra költ
sék pénzüket.

A silingiai (zvradm.) leánygyülekezet egye
sült prot. gyülekezetnek volt tervezve. Az esperes
ség többsége — látva a ref. traktus egyoldalúsá
gát és merevségét, — jónak tartotta még most az 
egyezséget megszüntetni és tiszta ág. h. ev. egy- 
házgyülekezetet alkotni a nevezett helyen. Ezek 
az egyesült gyülekezetek sehol sem váltak be. A 
múlt század derekán a bánáti esperessé .»ben kelet
kezett a legtöbb egyesült egyház (Temesvár, Nagy- 
Becskerek, Pancsova, Kikinda, Yersecz) — ma már 
mind újból különvált. Ez sorsa az egyesült egyhá
zaknak majdnem mindenütt.

xi_z egyházlátogatási szabályrendeletet a lel- 
készi értekezlet által javasolt módosítása szerint fo
gadta el az esperesség.

— A rákospalotai egyház lelkészének elnöki 
jelentése fekszik előttünk. A nehány év előtt még 
a legszegényebb egyházaink egyike — egyszerre, 
váratlanul egyetemes egyházunk egyik leggazda
gabb községe le't. Sivár, terméketlen papi, tanítói 
és harangozói földjeit, a melyek azelőtt 100—200 
írtnál alig jövedelmeztek többet, mesés áron villa
telkeknek parcellánként eladta. Úgy hogy most 
közel fél millió korona ingó és ingatlan vagyon 
felett rendelkezik. Csak kamatozó tőkéje 337 ezer 
korona. Lelkészi fizetés meghaladja a 8000, tanítói 
a 4000 koronát Vajha a mint ez egyház vezetősége 
ügyesen kihasználta a kedvező alkalmat — a telkek 
eladásánál, oly szerencsével kezelné az egyház va 
gyonát most, akkor Rákospalota a Bányakerület 
büszkesége lehetne.

— Felhívás é« kérelem. Az „Evang. tankönyv
vállalat“ megkezdi f. év szeptember havában mű
ködését. Azon tiszteletteljes kérelemmel fordulok a 
nagy tiszteletű lelkész és igentisztelt tanítói karhoz, 
szíveskedjenek e szép intézmény létesítésében támo
gatni s becses rendeléseikkel felvirágoztatásán közre
működni. Nem kérünk senkitől semmit, csak egy 
kis jóakaratot. Mindegyikünk pedig büszkeséggel 
fog tekinthetni egy elsőrangú evang. intézményre,

; mely hivatva lesz világosságot terjeszteni és a 
nyomort enyhíteni.

Kiváló tisztelettel
M ajba V ilm os,

ev. lelkész, fő vallástanár.
> — = -------------------------------- ---------------------------

A Luther-Társaság könyvkiadó hivatal
gVang.íaflKönyVVállalati Osztályában

a következő tankönyvek kaphatók:

I. m agyar :

Dr. Luther Márton kis kátéja. . Ára — kor. 10 fill. 
Koren Pál: Luther kis kátéja . „ — „ 50 „

j „ „ Confirmatioi vezérf. „ 1 „ — n
Beretzky Sándor: Bibliatörténet „ — „ 80 „
Thomay József: Bibliatörténet . „ — „ 80 „
Turcsányi József: Bibliatört I.-r. „ — „ 60 ”

, ” i» " H.-r. „ „ 80 „
Thomay József: Bibliaismertetés „ 1 „ 20
Blázy: Evangéliumi káté . . .  _ — „ 60

í Geduly: „ „ . . . „ -  „ 60 „77

II. N ém et.

Dr. Martin Luthers Kleiner Kate
chismus, herausgegeben G. A.
F am m ler................................. „ — „ 20 „

) Zweimal 52 biblische Geschichten
Cahvi k i a d á s .......................  „ — „ 60

in. Tót.
MalyKatechysmus.vyd.BachátD. „ — „ 20 „
Historie Biblické........................ „ — „ 40
Bella: Abecedár a prwa citanka „ — „ 40 „
Slovensky S labikár................... „ — „ 40 ,,
Szeberényi: Wyncovanj confir-

mandu .................................  „ — „ 60 „
Lelkészek és tanitók a kiszabott rabattot kapják. 

Á rendeléseket kérem a következő czimre küldeni: 
Budapesten, VII. Rottenbiller-utca 12.

M ajb a  V ilm o s ,
er. lelkész, / öy. yallástanár.

Evang. Egyházi Könyvkereskedés
It .-Csabán.

Következő müvek leszállított áron kaphatók: 
Szeberényi L. Zs. „Utazásom a külföldön“ — 1 kor*
Dr. M. Luther. íüdfy fatedúfmus, ford. Leska

ezelőtt 25 kr., most kötve — — — — 20 fii. 
— — Rendes áron kaphatók: — —

D. Sartorius. Summotoní poftylfa. Fűzve 4, kötve 5 kor. 
Knií)a Smornofti (Az ág. h. ev. egyház összes

hitvallási iratai) fűzve 4 kor, kötve — — 5 kor 
Ambrozyus. „pítprama f jmrti" fűzve — — 2 kor 
íólbőrben 2 kor. 80 fii. egyszerű kötésben 2 kor 50 fii 
— Könyv és kép (képes) árjegyzékünket kívánatra megküldjük. — 

A megrendelések következő czimen intózendők:

Evang. Egyházi könyvkereskedés
Békés-Csaban.

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Békéscsabán Főtér, volt Michnay-féle ház.
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Csupa kötelesség.
Egy idő óta igen gyakran van alkalmunk 

hallani: mi minden kötelessége az ev. papnak, 
s mennyi feladat marad ellátás nélkül A leg
utóbbi bányakerületi közgyűlésen is az volt 
hangoztatva, hogy a pap már hiányos theolo- 
giai képzettségénél fogva képtelen hivatásának 
minden irányban megfelelni. Nevezetesen a 
cura pastoralis az az elhanyagolt munka mező, 
a hol sok a tenni való, a munkás nagyon ke
vés, sőt képzett munkás alig van. Ezért itt 
az ideje, hogy a theologiai tanítás reformját 
napirendre tüzzük.

Mi pipok ezt a bírálatot, ezt az oktatást, 
felhívást mindenkoron rettenetes türelemmel 
hallgattuk végig. Soha egy zok szó sem hang
zott el ajkainkon, gyűléseinken, vagy lapjaink
ban azon világi nagyjaink ellen, a kik köte
lességeink teljesítésére imigyen figyelmeztettek. 
Sőt ellenkezőleg köszönettel vettük, hálával 
fogadtuk civatalos működésűnk ilyen bírálatát. 
Mert ebben az egyházellenes világban, a mely 
kínjában megszülte az egyházpolitikai törvé
nyeket; ebben a se hideg, se meleg kiimában, 
a melyben csak a buffalo-ihoz hasonló gyü
mölcsök teremnek szívesen: ebben a világban 
jól esik látnunk olyan férfiakat, a kik az egy
ház és szolgáinak dolgai iránt érdeklődnek, jól 
esik hallanunk olyan hangokat, a melyeket 
egyházát hűen szerető s z ív  sugal.

Nem uj panaszok ezek, hogy a pap kép
telen feladatának minden téren megfelelni. Mar 
Krisztus Urunk is hangoztatta, hogy az ara
tásra váró gabona sok és az arató munkás 
kevés Már Pál apostol is kijelentette, hogy ha 
mindent megtettünk, a mi tőlünk telik, akkor

is csak haszontalan szolgák vagyunk, mert sok 
marad • még végezetlen. Pedig Pál ap stoltól 
sok tellett, több mint köztünk a legderekabbtól 
Igaz a vád, jogos a panasz: sok a munka, ke
vés az arató Áldott legyen, a ki ezt először 
hangoztatta, áldott legyen minden ajak, a mely 
utána mondja, s áldott minden munkás, a ki 
nem veti meg a jó szót, hanem megtesz min
dent, a mit tehet.

De — és ezt hangsúlyozva mondom: az 
ev. pap sem csupa kötelesség.

Vannak nékünk bokros teendőink mellett 
jogos kíván ságaink  is. Ilyen óhajnak adott 
kifejezést lelkes szavakban a legutóbbi bánya
kerületi közgyűlésen Laukó tiszttársunk, a miért 
mindnyájunk elismerését kiérdemelte. S csodá
latos, hogy a világiak részéről olyan erős vissza
utasításban részesült. Pedig való igaz dolgokat 
mondott, és szépei, tapintatosan mondta. Mert 
a mily kötelessége az ev. papnak a prédikálás, 
oly kötelessége a kér. embernek a templomba 
járás, és pedig nem csak a koldusnak, hanem 
a királynak is. Hogy a prédikálásért fizetés 
jár, a templomba járás ingyen megy, az a dol
gon mit sem változtat. Hallgatók nélkül a mi 
beszédünk kiáltó szó leszen a pusztában.

Teendőink mellett vannak nékünk némi 
igényeink  is, főképen azokra nézve, a mik a 
papi hiványokkal függnök össze. De itt gyöke
res rendezésre lenne szükség. Mert ha én ama 
bizonyos vokátori kakasnak kitekerem a nya
kát, s azt apró pénzzel váltom meg. édeskeve
set segítettem a bajon A kakas is jó, ha sok 
van belőle, a készpénz se segít rajtunk, ha 
csak néhány garas.

És vannak nékünk törvényben is gyöke
redző joga in k  is. Jogaink a hívekkel szem



130

ben, a hatóságokkal szemben, az idegen val- 
lásuakkal szemben és mindenkivel szemben. 
Ezeket is jó lenne néha-néha hangoztatni. Ha 
minden pap ismerné jogait minden irányban, 
akkor fellépésében bátrabb, cselekvésében kor
rektebb és minden eljárásában gáncs nélküli 
lenne. Ha szükség van a theol. tanítás reform
jára, akkor a jog az, a melyre nagyobb súly 
fektetendő a leendő papok tantárgyai között. 
Főképen a mostani §§-os és rendszabályos vi
lágban. Annyi már a rendszabály, hogy azt 
hiszem már ott tartunk, a hol az irás szavai 
oda intenek: a betű öl. Annyi már a betű, a 
§., a rendszabály, hogy ember legyen a talpán, 
a ki eligazodik közte. Ezt kell most már tanul
mányoznunk és nem a bibliát.

Csupa kötelesség. Helyes, ez legyen a leg
első, de a kötelességekkel jogok is járnak, a 
kötelességének hű teljesítője méltó a jutalomra 
Azért annak, a ki kötelességeinket számon 
tartja, ez utóbbi kettőről sem szabad hall
gatnia. Épen jogaink azok, a melyek gyakran 
sértve, sokszor tagadva, itt-ott megnyirbálva 
vannak.

Az egyházpolitikai törvények régi legszebb 
jogaink elvételét jelentik a nélkül, hogy azok 
újakkal pótolva lennének. Ellenkezőleg, a mi 
jog meg van adva mindenki másnak, csak a 
papok vannak attól eltiltva: ámbár legalkal
masabb rá, állami anyakönyvvezető még sem 
lehet. Vagy ott az uj országos választási tör
vény, annak éle is a papok ellen van kihe
gyezve a kancel paragrafusban. Ott a gomba
módra szaporodó sok szabályrendelet, mindnek 
a pap adja meg az árát — egyházfegyelem, a 
mit gyakorolni a papság joga lenne, ez nem 
kell senkinek, ez ellen tiltakozik mindenki.

Ha a theol. tanitás reformjába beleme
gyünk, nem a kúra pastoralisra, nem az álta
lam most hangoztatott egyházi jogra, hanem 
a bibliára helyezendő a fő súly. Mert ez ama 
isteni tudomány, a mely mindenekre képesekké 
teszen bennünket — még a kúra pastoralis 
gyakorlására is.

—gy-

Az egyházfegyelem
lényege, feladata és jelentősége a szentírás és a 

történeti fejlődés alapján.

A fentebb kifejtett, Máté 18, 15—20 magyará
zatából nyert elvek érvényesülnek a másik szent- 
irási helyen is, mHy az egyházfegyelemről szól 
I. Kor. 5. fejezetében.

Miután az iránt kétség nem lehet, hogy e he
lyen tényleg az egyházfegyelemről van szó, mind
járt e helynek magyarázatába foghatunk. Röviden 
I. Kor. 5. tartalmát. A fejezet három szakaszra 
osztható: 1—5. v., 6 —8. v. és 9—13. v. — Az első 
(1—5. v. terjedő) szakaszban Pál apostol, apostoli 
tekintélyének egész súlyával lép fel egy tudomá
sára jutott oly bűnös nemi kihágás ellen, mely a 
pogányok előtt is förtelmes és követeli, hogy a gyü
lekezet a bűnösnek általa már elhatározott kiközö
sítését nyilvános összejövetelben hajtsa végre. A 
második (6—8. v.) átvezető szakaszban a közeledő 
húsvéti ünnepekre való utalással inti a korinthusi 
gyülekezetei a tisztulásra, mely intésből folyólaga 
harmadik (9—13- v) szakaszban felhívja a gyüle
kezetét az egyházfegyelem gyakorlására, neveze
tesen a méltatlan tagok kizárására. Az apostolnak 
ez a felhívása csak ismétlése már egy régebbi — 
sajnos, reánk nem jutott — levélben foglalt felhí
vásának, melyet a korinthusiak félre értettek (1. a 
9. és 10 v.-et.)

Az első szakasz nyilván mutatja azoknak az el 
veknek az alkalmazását, melyek Máté 18,15 -20-ban 
foglaltatnak. Látjuk ugyanis, hogy az apostol oly 
nagy súlyt fektet a gyülekezet közreműködésére az 
egyház fegyelem gyakorlásánál, hogy már előzőleg 
megalkotott Ítéletének végrehajtására egyenesen a 
gyülekezetét hívja fel (1. 4 v.-et, v. ö. Máté 18, 
17-el.) Az apóitól szavaiban továbbá világosan ér
vényesül az egyházfegyelemnek már előbb kimu
tatott jelentősége a bűnös személyére nézve, midőn 
az apostol sürgeti, hogy „Az ilyen ember adattassék 
a Sátánnak az ő testének veszedelmére, hogy a 
lélek megtartassák az Úr Jézusnak ama napján.11 — 
A „test“ szó itt ellentétben áll a lélekkel és jelenti 
az embernek a bűntől megfertőzött, tehát a halál 
martalékát képező természetét, mely ellenkezik az 
életet adó lélek hivatásával. — Az apostol tehát 
egészen a Máté 18, 15—20-ban foglaltak értelmében 
kinvánja a fegyelmet gyakorolni. De épen ezen 
intentio felismerése mellett idegenszerüen érinthet 
az, hogy az apostol az illető bűnös ellen a fegyelem 
gyakorlás fokozatainak mellőzésével, az Úr által 
csak utolsó fokon rendelt büntetést kívánja alkal
maztatni. Hogy maga a gyülekezet még eddig mit- 
sem tett a bűnös ellen, az iráshelyünk hangjából 
és a korinthusi gyülekezetnek az ebben a levélben 
több helyütt rajzolt erkölcsi könnyelműségéből ki
tűnik. De az egyes fokozatok mellőzése feletti cso- 
dálkozásuak tűnni fog, ha meggondoljuk, hogy 
épen az egyházfegyelemnek lelkipásztori jellege 
követeli az individualizáló eljárást úgy a bűnös 
személyére, valamint annak bűnére való tekintettel. 
Ez utóbbi itt a döntő. Oly kiáltó, az egész gyüle
kezetei meggyalázó vétekről van szó, mely — mint 
az apostol módja — még pogányok között is hal
latlan ! Ez a legszigorúbb fegyelem alkalmazását
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követeli nemcsak a gyülekezetnek, hanem, sőt még 
inkább a bűnösnek érdekében, hogy ez igy bűne 
egész nagyságát érezze és annak tudatára jusson- 
Feltéve azt, hogy 11. Kor. 2, 5— 11 ugyanazon bű
nösre vonatkozik, kiről a mi irásbolyünkün szó van 
— a mint azt többen felteszik, úgy láthatjuk, 
hogy a gyülekezetnek egyházfegyelmi eljárása a 
kívánt eredményre vezetett. Arról éi tesülünk ugyanis 
az idézett helyen, hogy a vétkes t-nnet bánja. Az 
apostol pedig, erről értesülvén, már most utasítja 
a gyülekezetét, hogy fokozott mértékben tanúsítsa 
iránta szeretetét, uehogy az kétségbe essék, hanem 
vigaszt nyerjen; sőt fontolólag adja a Korinth 
siaknak a bűnösnek újra felvételét a gyülekezet kö
zösségében (i. k. 10 v.), kinek ő hajlandó bűnét } 
megbocsátani, az ne legyen sátánnak martaléka. —
E szerint 1. Kor. 5, 1 —5 és II. Kor. 2, 5 —11-ben 
az egyházfegyelem gyakorlásának egy kedvező ered 
ményü esetét látjuk tanúsítva, minek folytán a 
fegyelmi eljárás ez az esete, daczára a közösités 
súlyos büntetésének, nem hat reájuk nyomasztólag, 
sőt ellenkezőleg, ha mind a két helyet összevetjük, 
megnyugtat és csak arra serkenthet bennünket is, 
hogy a kulcsok hatalmát egész terjedelmében, t. i. 
úgy mint a kötözés é9 oldozás hatalmát újra gya
korlatba vegyük. — Mindkét helyen szembetűnő 
úgy az apostol, mint az egyházi hivatal képviselő
jének, va amint a gyülekezetnek közreműködése az 
egyházfegyelem gyakorlásában; amaz fölszólít a 
bűnössel szemben gyakorlandó eljárás megkezdé
sére, I. Kor. 5, 3) az apostoli hivatás tekintélyének 
egész súlyával befoly az eljárás egész menetére — ' 
„a mi Urunk Jézus Krisztusnak hatalmával“ (i. h. 4. 
v.) hajtsák végre az ítéletet; ez megkezdi az eljárást, 
és nélküle az apostol mitsein akar tenni, sőt mi
után a bűnös bánja tettét, a gyülekezetre hagyja a 
bűnös ujrafolvétetót és vétke alóli feloldozását s 
ehhez beleegyezését előre megadja (II. Kor. 2 
10—11). így osztozkodik az egyházi hivatal és a 
gyülekezet az ogyházfegyelem gyakorlásában, de 
mégis mindenütt együtt és egyöntetűen járnak el, 
csakhogy a kezdeményezés lényegileg az egyházi 
hivatal dolga.

A második és harmadik szakaszban — a t>—8. 
és a 9—13 versig terjedő szakaszt itt összevonhat
juk, mivel az elsőben foglalt általános intés csak 
átmenetet képez a másodikban foglalt s a korinthu- 
siakhoz intézett különös intésnek - az apostol fej
tegetéseire tekintettel tárgyalják. Ez a szempont jut 
érvényre, mikor az apostol a gyülekezet figyelmét 
a közelgő húsvéti ünnepre irányítja s a kovászta- 
lan kenyérrel hasonlítja össze, melyet ezekben a 
napokban a zsidók enni szoktak. Miként ez a ke
nyér kovásztól ment legyon, úgy a gyülekezet is, 
mely egy sokkal értékesebb pascha-val bir mint 
azok, tisztítsa meg magát a régi kovásztól, tegye 
ki köréből „a gonoszság és álnokság kovászát.“ így

vezeti át olvasóit a harmalik szakaszra, hol az 
gyaszfegyolem gyakorlására hívja fel őket, melyet 
mint a megtisztulás egyik eszközét ajánlja nekik. 
A korinthusiaknak könnyelmű felfogása az erköl- 
csiség egy némely kérdésében, mely nálunk a kör
nyező, hatalmas pogányság befolyása alatt jött létre 
és aggodalmat keltő, veszélyes módon nyilvánult, 
késztette az apostolt ezen fejtegetésekre Hogy ezen 
ítéletünk a koriuthusi gyülekezet erkölcsi állapo
táról nem túls/.igorú vagy igazságtalan, arról Pál 
ezen levele győzhet meg, melyben hosszú részletek 
ethikai fejtegetéseket tartalmaznak, a hol is az 
apostol a paráználkodás és a pogány áldozati lako
mákon való részvétel ellen beszél és ezekkel szem
ben a házasság szentségét mutatja, valamint eré
lyesen ajánlja az egyeseknek a szabadságban való 
önfegyelmezést úgy önmaguk, valamint a gyüleke
zet érdekében is. — Már egy korábbi — sajnos, 
reánk nem maradt — levelében intette az apostol 
a koriuthusi gyülekezetét az őtet fenyegető veszély 
elleni küzdésre, de akkori szavait félreértették 
vagy talán készakarva félremagyarázták (s ezt sejti 
Zahn: 1. Einleitung i. d. N. T. I. 230 1.). Ezért in
díttatva érzi magát az apostol arra, hogy előbbi 
intelmét félremagyarázhatatlan módon ismételje. Ha 
akkoriban azt irta, hogy a keresztyének paráznák
kal ne társalkodjanak, úgy ezt nem értette úgy, 
hogy a koriuthusi keresztyénok már most minden 
érintkezést a pogányokkal megszüntessenek, a mi 
a dolgok akkori állásánál lehetetlen lett volna, ha 
csak nem hagyták volna ott Krisztus városát; in
tésével magára a gyülekezetre van tekintottel : ez 
ne tűrjön tagjai között, kik a testvérnevet viselik, 
olyat, ki a pogányok förtelmes életmódját folytatja, 
legyen az akár parázna, akár fösvény, bálvány
imádó, istenkáromló, iszákos vagy rabló. A gyüle
kezet szakítson teljesen az ilyen méltatlan testvé
rekkel — az apostol említi különösen étkezésben 
nyilvánuló közösség megszakítását i. h. 11. v.-e 
lásd a görög szöveget). Tagjaival szemben a gyü
lekezet ítélkezzék, azért zárja ki közösségéből az 
ilyen förtelmes, nyilvános bűnösüket, zárja ki őket 
az üdv- és a hit közösségéből. — Ezen szakaszban 
találjuk azoknak a bűnöknek egy jegyzékét, me
lyek által a bűnös a „testvér“ névre és igy a test
véri közösség ól vezésére érdemetlenné válik, melyek 
elkövetésére a gyülekezet az illetőnek kiközösí
tésével válaszoljon. — Ennek a szakasznak több
szörös jelentősége van a mi kérdésünkre nézve. 
Általa úgy szólván a gyülekezet kötelességévé té- 
totik az egyházfegyelemuek gyakorlása; az apostol 
ezen kötelességet kérdés alakjában hozza a gyülo- 
kozot tudatára mikor igy ir: avagy nem azokról 
tésztek-ó ti ítéletet, a kik belől vágynak (az Isten 
házában)? (i. h. 12. v ) s ezon kérdésnek ellonébo 
odaállítja azt a megdönthetetlen tényt: „A kivül- 
valókról pedig az Isten itélotet tészonu, mire fel
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szólítja a korinthusiakat: „Vessétek ki azért ego- ; 
nősz embert közületik.“

Lényegesnek tartjuk még azon következtetést 
is, melyet tekintettel a korinthusi gyülekezet val
lás-erkölcsi helyzetére, vonhatunk le írás helyünk
ből, mely helyzetre fentebb már volt alkalmunk utalni, j 
Ez sok tekintetben hasonló ahhoz a helyzethez, 
melyet az egyházak a mi korunkban elfoglalnak: 
a csak névleges, az egyháztól és keresztyénségtől < 
elidegenedett keresztyének nagy tömege környezi 
az egyházat, kik befolyásukkal veszélyeztetik az 
egyes gyülekezeteknek erkölcsi ítéletét és világné
zetét. Miként az apostol Korinthusban ezen veszély
nek útját kívánja állani azon komolysággal és 
erkölcsi szigorral, mely a gyülekezet által gyako
rolt egyházfegyelemben nyilatkozik, miként ő az 
egyházfegyelem gyakorlásától a gyülekezet erkölcsi \ 
komolyságának erősödését és növelését várja, ne
künk is úgy tetszik, hogy az egyház'egyelem a mi < 
időnkben is egy eszközként kinálkozik, mely által 
a gyülekezetnek emlékezetébe hozható, hogy a 
megszentelődésnek állapotában kell lennie ; mely 
által adott esetben a gyülekezet szemei elé helye 
zendő az a szent komolyság, mely nem egyes tul- 
szigorunak látszó emberek erkölcsi nézetében gyö- í1 
kerezik, hanem az Isten igéjének és annak követ- 
ményeinek szentségéből folyik. — Hogy az egyház- l 
fegyelemnek ezen uj életrekeltésén első sorban a 
lelkipásztori hivatal köteles fáradozni, mutatja azt 
az apostolnak, a mi iráshelyünk szembetűnően 
nyilatkozó igyekezete, melylyel a korinthusi gyüle
kezetnek nemcsak ajánlani kívánja az egyházfe
gyelmet, hanem annak szükséges voltát tudatára \ 
juttatni és bebizonyitatni törekszik. A gyülekezetnek 
ily irányú befolyásolása külömben azon szent ko
molyság által is követeltnek látszik, melylyel a 
szentirás már az ó-testamentomban hangsúlyozza 
a pásztor hivatásának nagy felelősségét (pl. Ez. 3, \
16—21). S ehhez vegyük még mily hatásos (jó ér- j 
leiemben véve e szót) tények általi predikácziót ) 
(Thatpredigt)) foglal magában az egyházfegyelem !

(Folytatása következik.)

Tisza Kálmán — theologus. ;
A dunántúli ref. egyházkerület f. hó 13-án 

Pápán tartott közgyűlésén a világi elnök, Tisza 
Kálmán, az egykor hires reálpolitikus, megnyitó 
beszédében mélyebb theologiai fejtegetésekbe bo- j 
csátkozott. Beszédjét a napilapok közlése után —

(mint egy darabot az újkori egyháztörténelemből) 
mi is közöljük a következőkben :

„Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés ! Bár
mennyire óhajtom is az egyházkerületi gyűlés ide
jét kímélni, a mai időben mégis lehetetlennek ta r
tom, hogy habár nem is hosszú, de elnöki meg
nyitó beszédet ne mondjak. Rövid leszek, mert a 
tárgyak közül, melyekre kiterjeszkedni akartam, 
több van, a mi a tárgysorozat folytán részint a 
püspöki jelentés alapján, részint indítványképpen 
szóba kerül ; azok iránti nyilatkozataimat, ha szük
séges lesz, akkorra tartom fönn. Ilyen például az 
a veszteség, mely egyházunkat érte a dunamelléki 
egyházkerület főgondnokának elhalálozásával, me
lyet különben a püspöki jelentés terjeszt elő. És 
ilyen, hogy a megvitatandó tárgyaknak, ha nem is 
a legfontosabb, de mindenesetre egyik legfonto
sabbikat említsem, az 1848. törvénycikk XX. szaka
szának végrehajtása iránti határozás. Most általá
nosan akarok beszélni egyhazunknak helyzetéről. 
Tagadhatatlan az, hogy ha, bár hála Istennek, a 
nyomasztó, vagy erőszakos elnyomatások ideje 
végképpen lejárt, mégis mondhatjuk, vannak olyan 
veszélyek, melyek egyházunk terjeszkedését, fönn
állását, fölvirágzását kezdik veszélyeztetni. Kész
akarva mondom: kezdik, mert ámbár a veszély 
nem olyan nagy, -- hogy folytonosan jajgatnunk, 
sopánkodnunk kellene, de tartom mégis olyannak, 
a melylyel szemben teljes erélylyel, nyugalommal, buz- 
gósággal működnünk nekünk is kötelességünk. Tudjuk 
azt, hogy ha megszűntek az erőszakos eljárások, 
éppen azon egyház részéről is, melynek védelmé
ben akkor azok érvényesültek, vannak más módok, 
a melyek nem járnak lármával, melyek nem kí
vánnak vért, de a melyek utján behatolva az egyes 
családok körébe, ott igyekeznek megingatni az 
egyházunk iránti hitbuzgóságot. Azonkívül vannak 
nazarénusok, vannak baptisták, ezen a réven is 
vesztünk híveinkből, ezen a bajon is segítenünk 
kell. Vannak azután a nem egészen helyesen rever- 
zálisoknak nevezett gyermek-eligérések, a melyek 
általában veszteséggel járnak. Ez utóbbiakat szo
kás az uj egyházpolitikai törvények terhére róni 
föl. — Bocsássanak meg uraim! ez nem igazság ! 
Ki ne tudná azt, hogy rezerválisok adattak nagy 
számmal az uj törvény előtt. (Igaz 1) és ki ne 
tudná azt, mily nagy mértéket öltött az uj törvé
nyek előtt az elkeresztelési eljárás attól a percztől 
fogva, midőn a legfelsőbb itélőszék, a Kúria dönt
vénye kimondotta, hogy az elkeresztelés nem alkot 
a büntető-törvény által sújtható vétséget.

Ha tehát valamely szaporulat van is és azt 
hiszem, hogy van, bár konstatálni nem lehet, mi
után régebbi időben nem voltak kimutatható ada
taink, de legföllebb ezen szaporulat az, a mely az 
uj egyházpolitikai törvények folytán előállottaknak 
mondható. De mindezek ellen nekünk védekeznünk
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kell, nem egyes törvények ellen való utólagos til
takozással és váddal, nem csupán bár szép hang
zású, de tartalmat alig rejtő szavaknak világ elé 
való dobásával. De mindezek ellen küzdeni csak 
folytonos munkával lehet, mert minden nagyobb 
baj között a legnagyobb az elhidegülés, a közöny 
egyházunk ügyei iránt. Hogy ezt sikeresen legyőz
hessük, erre két mód van. Az egyik a cura pasto
ralis folytonosan való fönntartása. A múltban vol
tak némelyek, sőt vannak most is, a kik ezt elég
nek tartják ; azután a másik mód : a belmisszió- 
egyesületek alakítása. Én, megvallom, igen nagy 
sajnálattal konstatálom, hogy igen sokan ellenté
tet látnak e kettő között. Némelyek azt mondják, 
hovy a cura pastoralis semmi, csak az ilyen egye
sületek utján lehet haladni; mások azt mondják, 
hogy elég a cura pastoralis, sőt ezen bel misszió- 
egyesületek életbeléptetésével kivétetik a jog az 
egyházi hatóság kezéből. Bocsánatot kérek. Én el
lenkező nézetben vagyok. Én azt tartom, ha segí
teni akarunk a bajon, o két eszközt együtt, karöltve 
kell használni. Hiszen, uraim, a belmisszió-egyesü- 
leteknek van módjuk az egyes, egyházunkhoz tar 
tozó hívők családi életére is befolyást gyakorolni, 
mit a lelkész vagy éppen nem, vagy legalább is 
nehezen és alig tehet. Mert ha tekintjük egyes vá
rosokban, a hol nagy a világi intelligencia s egy 
ilyen egyesület alakul a lelkész segítsége nélkül, 
vagy éppen annak mellőzésével, alig fog célt érni. 
Hanem azon koll lennünk, hogy minden egyhá
zunkban, a hol eddig nincsen, legyen ilyen bel- 
misszió egyesület.

És egyházainkban, a hol a lelkész veszi kezébe 
a dolgot, vezeti, az áll élére ennek a belmisszió- 
ügynek, én azt hiszem, ott el lesznek az ellentétek 
simítva és belátva, hogy azok valóban nem létez
nek. Mindazok, a kik a belmissziót tartják fonto
sabbnak, mindazok, a kik a cura pastoralis sürge
tését akarják, fogjanak kezet mindkettőnek létesi- 
létesitésére, mert sem az egyik, sem a másik egy
magában nem állhat. Es én nem ellenezném ré
szemről, sőt ha helyesen alakult, üdvözlöm az or
szágos belmisszió-egyesületet. Ez az országos bel- 
misszió egyesület nem akarhat rendelkezni, nem 
akarhat intézkedni. Ennek összeköttetést lehetne 
minden egyházban s megfelelő egyesületek közt 
létrehozni, annyiban, hogy az eredményekről érte
síti valamennyit, másfelől a belmisszió-egyesületek 
közöljék azokat az adatokat, melyeknek birtokába 
jutnak. (Úgy van !) Külföldi vagy belföldi egyesü
letek működéséről, hogy mükö 1nek az egyesületek 
itt vagy ott. Ez a központi misszió föladata. Az 
aztán az egyes helyeken alakult belmisszió-egye
sületek dolga, a szerzett adatok alapján fölhasz
nálni azt az eszközt, a mely ott legjobbnak mu
tatkozik. (Elénk helyeslés.) íme, én részemről a 
központi misszió létesítését üdvözölni tudnám, mert

azt hiszem, helyes annak létesítése. Hiszen alig van 
értelmes népünk közt egyház, a hol a lelkész nem 
bírna oly egyesületeket állítani, melyek kivált téli 
időben vallásos fülolvasással buzdítva, no tudjanak 
odahatni, hogy úgy az öregek, mint a fiatalok el
járjanak s alakítsanak mindenütt egyesületeket, 
hogy a jótékonysággal együtt a hitbuzgalmat még 
az egyes családokba is bevihessék ; ott, a hol sze- 

' génység van, jótékonyságot, de mindenüvé a hit- 
buzgóságot is vezessék. Én azt hiszem, hogy sok 
menyasszony van, a kinek, ha idejében, saját kö
réből való általa ismert tényekkel elébe teszik, 
hogy mi az a gyermek eligérés, — mielőtt meg
születetik, sok van, ki nem teszi meg azt a lépést és 
remélem és hiszem épp úgy a fiatalemberről is, 
hogy épp ily módon fog tenni.

Ezeket kívántam én ez alkalommal röviden 
megjegyezni. Egyházias, hitbuzgó fölolvasásokat 
tartsunk. En meg vagyok győződve, ho^y ha igy 
járunk el. minden származható veszély elmúlik, 
hogy magunk is talán csudái kozni fogunk az ered
ményen, hogy ezen eszközökhöz már előbb nem 
nyúltunk Ez természetesen nem lehet közgyűlésen 
határozattá, nem is azért voltam bátor előadni, de 
igen kérem, móltóztassék ezen igazán lelkem mé
lyéből és egyházam iránt való aggodalmam sugal
mazta szavakat arra méltatni, hogy fontolóra ve
gyék. (Hosszas éljenzés.)“

Jellemzőnek tartjuk e beszédet azért: mert 
világi uraink azt hiszik, hogy az egyetemes pap
ságról szóló tan feljogosítja őket arra, miszerint a 
theologiai előismereteket feltételező kérdésekben 
is ők irányítsanak.

íme Tisza Kálmán is, aki annak idején babé
rokat aratott a politikai élet terén, kinek egykor 
szavára annyian figyeltek, azt hiszi, hogy ő meg
oldhatja a cura pastoralis és belmissiói kérdését. 
Táb'abirói bölcseséggel megmutatja e praktikus 
politikus a református lelkészeknek, hogy mit te
gyenek. Nem érdemes vitatkozni a felől, hogy a 
cura pastorális elegendő-e az egyház felvirágozta
tására, vagy szükség van-e még a belmissióra is* 
Tisza Kálmán, az ügye- férfiú, azt hiszi, hogy ezt 
nagyon könnyű eldönteni : össze' kell kapcsolni a 
cura pastoralist a belmissióval! A mindenre felelni 
tudó táblabirói ész — könnyen megtalálja a he
lyes utat.

Ezek az urak beszélnek cura pastoralis-ról, 
belmissióról, mintha egész életüket a szent Írásban 
és theologiai tudományban töltötték volna. Az egy
ház veszélyben, bajban van. Mentő eszközökről 
gondoskodni kell. Nosza elő a legártatlanabb, leg- 
közönbösebb dolgokkal. Egyházfegyelemről hallani 
sem akarnak — az már ellenkeznék a szabadkő
műves páholyok világfelfogásáva , az ő vessző pa
ripájukkal, a liberalismussal.

Mennyit tehettek volna e férfiak a protestan-
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tismus anyagi jólétének emelésére — akkor, a mi- j 
dőn a korszellem még nem fordult ellenünk a ha- | 
zában. A protestantismusnak politikai czélokra való j 
felhasználása az ő érdemük, melyet a történelem 
itélőszéke kellően fog méltatni.

A hires politikusok ma sem látnak nagy ve
szélyt. — Ezek a politikusok politikájukkal az egy- j 
házat gyöngítették.

Nem látják az igazi bajt, a hitélet züllését, a 
mit holmi egyletesdi játékkal nem lehet reparálni. '

A belmissió — ez most a kedvencz jelszó, í 
Pedig a legtöbbje ez uraknak azt se tudja, hogy 
mi az a belmissió. A belmissiót nem lehet gyűlési 
határozattal életbe léptetni. Belmissió volt nálunk 
eddig is, ha más formában is. Belmissióra legfeljebb 
a városi nagy gyülekezetben van szükség. Hogy 
népünk többet adakozhasson a szeretet intézmé
nyeire, le kell venni a válláról a ma már felesleges, 
igazságtalan, teljesen haszontalan terhet — a feleke
zeti középiskolákra, jogakadémiákra való adózást.

A belmissió nem hoz uj életet az egyháznak; \ 
— de hozhat veszedelmet is, ha mint Dániában 
egy szektának — a methodizmusnak útját készíti 
elő — és az országos belmissió egylet a methodiz- 
mus előőrse hazánkban. Ez nem fogja megvédeni 
egyházunkat a régi ellenség ellen ; mert a ruetho- 
dizmus elveiben katholiczizmus — szentek és ké
pek nélkül. Jó lesz tehát a theologiai dilletansok- 
nak előbb alaposan tanulmányozni a theologia j 
kérdéseit s azután szólni azokhoz, mert többséggel. < 
ügyes taktikázással, üres frázisok használásával e < 
kérdéseket eldönteni nem lehet.

Valóban megszégyenítő a hazai prot. papságra, 
hogy mig világi férfiúink avatatlanul is hozzászo
knak theologiai kérdésekhez, addig püspökeink 
úgy a ref., mint az ev. egyházban e kérdésekről 
hallgatnak, és még irányt sem, színt sem mernek 
vallani! Tristissima facies !

m

IRODALOM
— V. Beck Erindringer fra mit. Liv. I Ho- 

vedkommission hős Kirkelig Forening for den indre 
Mission i Danmark. Kjöbenhavn, 1901. (Folytatás) 

10 éves korában hagyta el Beck őrslevet és 
44 éves korában tért vissza mint lelkész szülőhe
lyére. Életrajzában azt mondja, hogy nem nagyon 
kedvező körülmények között jutott oda. A legelke- 
seredettebb politikai harcz dúlt akkor a jobbpárt 
és balpárt között. Örslevben el volt terjedve az a 
hir, hogy Beck fanatikus jobbpárti férfiú. Örslev 
akkori képviselője egy párt gyűlés alkalmával azt

mondta, hogy Beck nem avatkozik politikába ; mi
vel minden politikát ördögi műnek tekint, nagy 
befolyást képes gyakorolni a nőkre, a kik azután 
férjeik fejét is elcsavarják, azt ajánlotta, hogy fo
gadják tiszteletteljesen Becket, úgy a mint az dán 
férfiakhoz illő.

A templom Örslevben is eleintén üres volt. 
Az ébresztés nem ment oly rohamosan, mint előbbi 
gyülekezeteiben, de maga azt mondja, hogy a las
súbb munka hatásában állandóbb volt. Örslev kö
zelében lakott Beck egyik gyermekkori barátja, a 
ki sánta volt s emellett teljesen az iszákosság rabja. 
Ezt a nyomorékot Beck megtérítette s e megtérés 
jó hatással volt az egész gyülekezetre.

Ifjúsági egyletet és leányegyletet alkotott. Az 
ifjúsági egylet vezetésével megbízta káplánját, mig 
a leányegyletet neje vezette.

Az ébredők többnyire szegény emberek vol
tak. Mindazonáltal a gazdagabbak közül is egye 
sek érdeklődtek a vallásos dolgok iránt. Említést 
tesz egy gazdag földbirtokosról, a ki ó-év estéjén 
hallgatta Becket és különösen szivére vette Beck 
imáját, a midőn ezért fohászkodott, hogyha van 
olyan férfiú a templomban, a ki éveit hitetlenség
ben vesztette el, úgy térjen meg az uj évben. E 
gazdag földbir okos elvesztette egyetlen gyermekét. 
Ez volt a külső ok arra, hogy az uj élet előtörjön 
lelkében. Ő hívővé lett s példájával szintén nagy 
hatást tett az örslevi gyülekezetre.

Az őrslevi hívők egyre biztatták Becket, hogy 
építsenek Örslevben missioi házat, a hol a hívők 
gyűléseikre és imáikra összegyűlhessenek. Csupa 
szegény ember rövid idő alatt 1000 koronát jegye
zett. A hivő mesteremberek a lehető legolcsóbb bér
ért teljesítették a munkát.

A koppenhágai legtekintélyesebb gyülekezet 
Becket szerette volna megnyerni lelkészének. Há
rom küldöttség is megjelent Örslevben, de Beck 
lehetetlennek tartotta, hogy ezen helyet elhagyja. 
Egyike a küldöttség tagjainak búcsúzva Becktől, 
arra kérte őt, hogyha már nem akar lelkésznek 

. eljönni — tegye meg azt, hogy valahányszor Köp 
penhágába jön, hozzászálljon és adja gyermekeit 
az ő házába, a midőn azokat Koppenhágában is
koláztatja. Egy másik koppenhágai nagybirtokos 

- magával vitte Becket egy hat hétig tartó külföldi 
I útra, a midőn átutazták Francziaországot, Svajczot 
; és Olaszország északi részét.

Martensen püspök egyházlátogatást végzett 
I Örslevben. Beck hálásan emlékezik meg róla, mint 

aki most egészen máskép viselkedett vele szemben, 
/ mint első tálálkozásuk alkalmával. Későbben még 
; egyszer egy tengeri fürdőben találkozott Marten- 
l sennel, a ki már akkor nagy beteg volt. Beck a 
i tengeri fürdő környékén fekvő erdőben prédikált. 
\ Este meglátogatta beteg püspökét. Martensen szem-
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rehányólag mondta Becknek: „Nem szeretem azo
kat az erdei istentiszteletekot. — Az Fdvözitő nem 
prédikált erdőben, hanem a templomban és zsina
gógákban.“ Mire Beck akként válaszolt: „Nem tu
dom, voltak-e erdők a szent földön, de azt tudom, 
hogy az Ur prédikált Genozáreth taván és a hegyen.“

Egy időben Beck neje veszedelmesen meg
betegedett. Beck kénytelen volt elvinni őt a koppen
hágai kórházba. Itt az orvos kijelentette, hogy 
csak úgy maradhat Beck neje életben, ha aláveti 
magát egy igen veszedelmes operatiónak. Beck neje 
beleegyezett abba, hogy megoperáltassék. Férje az 
Ur szent vacsorájában részesítette őt — mielőtt 
neje alávetette volna magát az operátiónak Beck 
haza utazott. Itt a paplakot megostromolták a hívek 
és protestáltak az ellen, hogy pápuájuk megoperál
tassék mindaddig, inig az Urnák minden eszközét 
meg nem próbálják. Az operátiót elhalasztották s 
a hívek buzgón imádkoztak papnőjük egészségéért. 
Visszatért otthonába egészségesen. Orvosa azt 
mondta, hogy operatió nélkül elélhet 4 -5  évig, 
mig operatióval még 10 évig is élhet.

Prédikácziót eleintén leírta Beck, későbben a 
leírásra többé nem volt szükségo. Első nagyobb 
egyházi beszéd gyűjteménye rNyt og Gammelt“ 
(uj és régi) czim alatt jelent meg. — Ezen beszé 
det írásban is kidolgozta Beck. Második beszéd- 
gyűjteményének czime „Fra Livets Kildo“ (Az élet 
forrásából). Ezen gyűjtemény akként keletkezett, 
hogy Beck barátjai megkérték őt, miszerint engedje 
meg, hogy az örslevi templomban gyorsírót alkal
mazzanak, a ki leírná beszédeit az  ekként lemásolt 
egyházi beszédgyüjtemény olső kiadványát Beck 
25 éves 'elkészi jubileuma alkalmával nyújtották 
át neki. Harmadik beszédgyüjtemény ét, melynek 
czime „Paa Livets Vej“ (Az élet útjára) szintén 
gyorsírók Írták le a templomban.

Barátjai felkérték Becket, Írna egy napon
kénti elmélkedéseket tartalmazó müvet. Beck ezen 
mü keletkezését leírja. O naponként szokott házá
ban ájtatosságot tartani s ezen alkalommal elmon
dott elmélkedéseit leírta egyik szobaleánya, úgy 
szintén felesége és fiai hasonló jegyzeteket tettek. 
Ezen feljegyzéseket alapul véve, irta nagyobb asz- 
ketikus müvét karlsbadi üdülése alkalmával, mely
nek czime „En lille Skatkiste Til lljaolp ved dag- 
lig Husandagt, samlet fra den store Skatkiste, vor 
gamle Bibel“ („Kicsiny kincstár naponkénti házi 
ájtatosság előmozdítására a mi nagy kincstárunk
ból, régi bibliánkból összegyűjtve.“)

Beck Őrslevben is gazdálkodott papi földjein 
s elitéli azon lelkészeket, kik földjeiket bérbead
ják. Erre nézve azt mondja : „Először is már lelki
egészsége tekintotében is előnyös az a lelkészre, 
ha múló földi dolgokkal is foglalkozik. Mi szellemi 
és testi teremtmények vagyunk és ainily sorvasztó, 
ha csak testi, földi dolgokkal foglalkozunk és igy

( egy darab hússá leszünk, ép oly sorvasztó, ha csak 
j szollemi dolgokkal foglalkozunk, úgy hogy az em- 
; bér egy szellemi buborékká lesz, a ki értelmetle

nül halad el az emberi élet mellett, melyet csak 
úgy értünk meg, ha az emberek között élünk.

< Azért volt az a rendelkezés Izraelben, hogy a zsidó 
rabbinak valamely mesterséget kellett érteni, azért

< folytatta Pál apostol is sátorcsináló mesterségét az 
Ő nagy szellemi munkája mellett. — Ez az intéz
kedés megőrizte a lelkész szellemi és testi egész
ségét.“ Majd ekként folytatja: „Végre teljes joggal 
mondhatjuk, hogy a földmivelés inás viszonyba he
lyezi a lelkészt gyülekezetének népével — mert igy 
ő is ugyanazon körülmények között él, mint népe, 
érzi a szűk és bő esztendőt, az áremelkedést és ár
esést — együtt szenved népével és együtt örül,

; együtt imádkozik, együtt bízik Istenben. — Egy a 
földiniveléssel foglalkozó lelkész, oly dolgokról 
kezdheti a beszélgetést az emberekkel, melyek őket 
érdeklik, igy aztán ajtó nyilhatik fontosabb kérdé
sek megbeszélésére is. Az ember kezdheti a beszél
getést a fűről — de azután befejezheti azt Krisz
tusról szólva.“

(Folyt, köv.)

— Skolnik pre >koly evanjelické vydal nit- 
riansky seniorát. Tlacou Jána Bezua spol v Senici. 
1901. 349 lap.

Megjelent a nyitrai esperesség által kiadott 
iskolai tankönyv a tót nyelvű iskolák számára. 
Nagy gonddal vannak benne az egyes tantárgyak 
kidolgozva, különösen az egyháztörténet helyesen 
van szerkesztve, s a keresztyén egyház főbb ese
ményei kiemeltetnek : I. A keresztyén egyház tör
ténete, irta Bodicky Mihály krajnai le lk ész; 2. 
Földrajz, irta Gáspár Pál ; 3. Magyarország törté
nelme, irta Zaturecky A. P .; 4. Alkotmánytan, irta 
Zaturecky A. P . ; 5. Természetrajz és egészségtan, 
irta Lacny L .; fi. Fysika, irta Gallay Grill ; 7. Gazda
ságtan. irta Laény L .; 8. Tót nyelvtan, irta Zatu
recky A. P.

A nyitrai esperesség e gondos és alapos munka 
kiadásával a hazai országos egyháznak igen becses 
ajándékot adott. Uj kiadások a1 kai mával a kissebb 
hiányok pótolhatók.

— Következetesség A dunainelléki ref. egy- 
házkerülot megbízásából az alsóbaranyabácsi ref. 
egyházmegye felügyelete alatt Poór József ujszivaczi, 
Venetiáner Sándor uj-soóvéi és Keck Zsigmond 
cservonkai ref. lelkészek szerkesztése alatt megjelent 
„Reformirtes Gesangbuch, die Psalmen, geistliche

; Lieder Anhang“ czimü ref. énekeskönyv. Az énekes 
könyvet a legmelegebben ajánlja a „Protestáns 
egyházi és iskolai lap“ 35-ik száma.

Egy másik ref. kerület hazafias missiót vélt 
teljesítőm az által, hogy a tótajku reformátusok 
számára énekes könyvet nem ad ki.
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I S K O L A
— A dunántúli ág. b. ev. egyházkerület soproni 

tanitóképzö-intézet értesítője az 1900—1901. iskolai 
évről. Szerkesztette Kapi Gyula igazgató.

Igen tanulságos az értesítőben Bancsó Antal 
theologiai tanár értekezése (Lutliardt „Apologetische 
Vorträge“ ez. munkája után): „a  rationalistikus vi
lágnézet nyomai iskoláinkban.“ Értekezését követ
kezőképen fejezi be: „Nem szabad szemünk elől 
tévesztenünk azt az általános tapasztalati igazságot, 
hogy a tudás és ismeret még akkor is, ha alapos és 
rendezett, magában maradva — erkölcsi alap nélkül 
s a tiszta erkölcsi jellem hiányában veszedelmes két
élű fegyver — többet árt, mint a mennyit használ.

..Minden, ami a szellemet szabaddá teszi a nél
kül, hogy önmaga felett is úrrá tenné — káros 
hatású“ — mondja Gőthe. Consín franczia philosophus 
azt mondja: „Nem az oktatás az, a mi embert er
kölcsössé teszi, hanem a nevelés, — mindenekfelett 
a vallásos nevelés.“

A tanitóképző-intézetbe az elmúlt iskolai évben 
98 rendes tanulót vettek fel, tizenkettővel többet 
mint a múlt évben.

Maholnap ez lesz az egyetlen felekezeti tanitó- 
képzönk. Szerencsétlen irány az, mely a közalapból 
főgymnasiumoknak, jogakadémiának juttat segélyt, 
amikor helyes szellemben vezetett tanítóképzőre sok
kal nagyobb szükségünk lenne.

— A tiszai ág. liitv. ev. egyházkerület eper
jesi collegiumáuak értesítője az 19.0 — 1901. iskolai 
évről. Közli dr. Szlávik Mátyás.

Az értesítő a hires theologus kizárást ekként 
írja körül: „S bár theologiánk ez évi úgy külső, 
mint belső élete is a szakadatlan munkásság élete 
volt, mégis megzavarta ez összhangot néhány ifjúnak 
nemzetiségi viszálya, amely miatt a decz. 2l-iki 
collegiumi igazgató-választmány és a végrehajtó- 
bizottság hót ifjút a tanintézet kebeléből kizárni volt 
kénytelen. A kihallgatás alkalmával tanúsított kihívó 
és makacskodó viselkedésük tette szükségessé, a tan
intézet hazafias jó hírnevének megóvása czéljából — 
fájdalom — a szigorú, de igazságos fegyelmi íté
letet.“ Jellemző ez a fordulat. A fényképet — mint 
fö bűntényt — már szégyenük említeni. Az Ítéletben 
viszályról nincs szó. „kihívó magaviselet, melyet 
a kihallgatás alkalmával tanúsítottak a vádlottak“ 
a fő bűntény tehát. De arról még sohasem hallottunk, 
hogy a vádlottat nem igazi bűncselekménye, hanem 
a kihallgatás alkalmánál tanúsított magavisele
téért Ítélik el. E tekintetben Eperjes még világ
hírűvé válhatik. A „fájdalom“ szócskát kár volt e 
nevezetes passusnál szerepeltetni azon óriási valót
lansággal „szigorú, de igazságos fegyelmi ítélet“ egy 
fedél alatt.

 ̂ A theologiai hallgatók száma négy évfolyamban
\ 16 volt. És e 16 theologus ugyancsak gyakorolhatta 
; magát az egyletesdiben, a mikor négy egylet volt a 
I theologiai intézetben : 1. theologiai testület, 2. tneolo- 
) giai önképzö és önsegélyző egyesület, 3. theologiai 

olvasókör, 4. theologiai ifjúsági belmissioi egyesület.
A collegium második intézete a iogakadómia - 

ezt segélyezte az egyetemes egyház az elmúlt évben. 
232 joghallgató között csak 74 ág. h. ev. Ez mu
tatja legjobban, hogy felekezeti jogakadémiára nincs 
szükség és hogy az ily intézetre fecserélni híveink 
pénzét, valóságos könnyelmű pénzszórás akkor, a mi
dőn lelkészeink, meg tanítóink nevelésére sem áldoz
hatunk eleget. Ez az eperjesi jogakadómia segélye
zése valóságos szomorú bizonyítéka egyházunk baby- 
loniai fogságának ! Egyetlen felekezeti jogakadémia, 
melyet azonban ev. jogászaink nem keresnek fel. 
Egyetlen felekezeti jogakadémia, melynek igazgatója 
ref. és egyik tanára zsidó.

A főgymnasium 8 osztályában volt 315 növen
dék, ezek közül csak 99 ág. h. ev. és 167 izraelita. 
És ilyen intézetet érdemes területileg segélyezni! 
Épen a szegény tiszai kerületben.

— A kőszegi ág. h. ev. egyházkerületi felsőbb 
leányiskola értesítője az 1900—1901-iki iskolai évről. 
Közli Izák Mária, igazgató.

Egyházunk újabb időben, igen helyesen, nagyobb 
gondot fordít a leánynevelósre, mint eddig tette. 
Eddig már három kerületnek van leánynevelö intézete.

A kőszegi leányiskolának az elmúlt évben 67 
növendéke volt, ezek közül benlakó 40, bejáró 27. 
Vallás szerint: evangélikus 55, ref. 5, izraelita 7. 
Anyanyelv szerint: magyar 39, német 27, tót 1.

A benlakó növendékek egész évre 500 koronát 
fizetnek. Lelkészek, tanárok, tanítók 100 korona dij- 
elengedésben részesülnek,

Az értesítő elején látható az intézet szép épülete.
Október 29-én, február 10-én, és május 31-én 

meglátogatta az intéze'tet a dunántúli piispük, Gyu- 
rátz Ferencz.

November 10-én gyermek szinielőadást rendeztek 
az intézetben. Mi az ily szinielőadásokat nem helyesel
hetjük, legfeljebb, ha a magán körben tartatnak azok. 
A nyilvános szereplés a női lélektől lehetőleg távol
tartandó.

Az intézet igazgatása jó kezekben van s adja 
Isten, hogy minél jobban virágozzék és előrehaladjon 
kerületi lányiskoláink ezen legifjabb testvére.

— A magyarhoni ág. hitvev. keresztyén egyház 
egyetemes theob akadémiájának 1900/1931-iki év
könyvét közli dr. Masznyik Endre theol. akad. 
igazgató. Elejét elfoglalja egy 20 oldalra terjedő 
tudományos értekezés, ftaftay Sáudor tanár szék
foglaló beszédje a synoptikus kérdés mai állásáról. 
A beszéd kellőleg tájékoztat a kérdésre vonatkozó
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legújabb irodalom terén egészen az utolsó kiadvá 
nyokig. Iránya higgadt, komoly - jótékonyan el
ütő azon ósdi felfogástól, mely a pozsonyi theol. 
akadémia uj testamentomi katedrájáról eddig leg 
többnyire elhangzott. A hallgatók száma az iskolai 
év folyamán 37 volt. Ide van számítva azon 6 theo
logus is, kit Eperjesről eltávolítottak és Pozsonyban 
felvettek. A kis bizottság egyhangú határozata 
szerint a felvétel által nem annyira a megtorlós- 
szigorával, mint inkább a jav ítást czélxó nevelesi 
nemes elv türelmes alkalmazásával óhajtott isko
lának is, ifjúságnak is igazságot szolgáltatni. Ér
demes még ide jegyezni, hogy az igazgató szerint 
„mentő“ karukat nem méltatlan, hanem oly ifjak 
felé nyújtották ki, akik minden tekintetben leg
derekabb ifjaink közé sorakozva haladnak pályá
jukon.“

Úgy látszik nem csak a fővárosi és más vá
rosi gyülekezetekben szoktak jótéko y ezélra mu 
látni, tánezolni; ugyanezen szellemet honosítják 
meg jövendő papjaink között is a theol. akadémián, 
Ugyanis február 18-ún rendezett az ifjúság a ,prot. 
estékkel kapcsolatban" az akadémiai igazgató fel
ügyelete és vezetése mellett jótékonyczélu  farsangi 
estélyt, melyet ének s zeneelőadások, szavalatok 
és felolvasások után a jókedvű ifjúság tánczmulat- 
ságu fejezett be. Tehát tényleg bekövetkezett, amit 
annak idején, mikor a prot. estéket megkezdték, 
czélul tűztek k i : nagy s előkelő közönséget meg
nyerni prot. házi mulatságok számára. Az ilyen 
elvilágiasodás szépen illik az akadémia szabadelvű, 
a világ korszelleme előtt a bibliai s egyházi hit 
rovására történő meghódolásához, de nem felel meg 
az egyházias, hivő papi nemzedék (melyre égető 
szükségünk van) nevelési czéljának. Azért azt leg 
erélyesebben elítéljük. Inkább más utón módon 
törődnének tanáraink hallga óikkal, hogy azokra 
személyes befolyást gyakoroljanak — nem pedig 
ily farsangi estélyek vezetése és az azokon való 
folügyelés által. A hallgatók közt van 8 lelkész s 
7 tanító fia, 14 magyar, 3 (?) német, 20 tót; bányai 
kerületi 16, dunáninneni 14 s tiszai kerületi 7.

Az első zsilip.
E sorok Írója már többször rámutatott azon 

visszásságra, hogy mig egyházunk úgyszólván semmi 
gondot sem fordít a tulajdonkópeni egyházi érdekek 
megvédésére s támogatására, minő példa a diaszpó

rában lévő hívek gondozása, az árvák megmentése 
stb., addig ahol <-sak egy fillér is áll rendelkezésre, az 
rögtön megakad az első zsilipnél, a különféle isko
láknál. Az iskolák ma már nem szolgálnak tulajdon- 
képeni egyházi érdeket (sajnos, még theologiáink sem 
oly mértékben mint kellene.) Azon gyermekhez hason
lítanak sokszor, mely felnőve szégyenli egyszerű, de 
becsületes szüleit s felfuvalkodottságában lenézi s 
megtagadja őket. De azért az anyagi segítséget szí
vesen veszi tölök s kapzsiságában a szülök utolsó 
fillérét is magához ragadná, ha az mindjárt a szülök 
vesztével is járna. Csakhogy öntudatos szülök végre 
rendre utasítják a hálátlan gyermeket.

Egyházunk ujabbkori két legüdvösebb alkotása 
a közalap s az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet. A 
közalap hivatása első sorban szegény egyházak gyá- 
molitása, uj egyházközségek és missziók szervezése s 
egyéb egyházi intézetek (például árvaházak) fenntar
tása (Egyházi Alkotmány 305. 4?. a. b. c.) Csak ezek 
után említettnek az iskolai intézetek s ezek között 
is külön kiemelte a törvény az ev. nönevelö iskoláit 
s az ev. ifjúság vallásos nevelésének előmozdítását. 
S a dolog fontosságához képest külön pont d) szól a 
lelkészek s ezek özvegyeinek s árváinak nyugdíjin
tézetéről.

S ennek daczára mégis mit tapasztalunk ? Azt, 
hogy legutóbbi példa a selmeezi lyceum részére, 
mely pedig nagy államsegélyben részesül 5000 kor., 
uz eperjesi főiskola (közte az egyházi szempontból 
teljesen haszontalan jogakadémia) részére 700U kor. 
stb. folyósittatott a közalapból. Emellett nagyobb 
összegek vannak felvéve az egyes theológiák és ta- 
nitóképezdék számára, úgy hogy a lelkészi nyugdíj
alapra kijáró 48,<H)0 kor. levonása után felosztás alá 
kerülő 78,500 kor.-ból 41,50J kor. jut iskolai s egyéb 
s csak 36,040 kor. egyházi czélokra.

Ezek alapján azt hinné az ember, hogy a tan
intézetek vezetői megelégednek az iskolákra eső úgyis 
nagyobb járulékkal. Csakhogy sajnos, nem igy áll a 
dolog. A papzsákot felváltotta az iskolazsák és tan- 
fórfiaink fájlalják, hogy az összeg kissebb fele is nem 
fordittatik iskolai czélokra, hanem az első zsilipen 
átszivárogva, az egyház javára szolgál.

Megütközéssel s megbotránkozással olvastuk 
azért az .,Evang. Egyh. és Iskola.“ 36. számában 
Denka Gyula czikkét, melyben a szarvasi tanitóké- 
pezde fejlesztése végett a lelkészi nyugdijintézetre 
szánt 48 00 kor. s az eredetileg szegény lelkészek 
támogatására rendelt 20,000 kor. egyrészére reflektál.

Mivel legtöbb gyülekezetünk még felekezeti 
elemi iskolával bir, mindenesetre fontos, hogy taní
tóink kiképzésére felekezeti tanitóképezdéink legye
nek. S ha bennök igazán egyházias érzésű tanárok 
az egyháznak nevelnék a tanítókat, úgy ezen intéze
tek a theológiák után első sorban érdemelnék az egy
ház támogatását. Kétségkívül szükséges a szarvasi
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képezde fejlesztése is. S evégett jogos volna a gyü
lekezetek megadóztatása, amint pld a dunántúli ke
rület is megadóztatta gyülekezeteit a soproni tanitó- 
képezdére : annyival inkább, mivel a bányai kerület
nek, daczára annak, hogy a legnagyobb s a leggaz
dagabb gyülekezetei vannak, mindeddig egyetlen 
kerületi intézete sincsen. Lehet beszélni az államsegély 
igénybevételéről is, mivel iskoláink mai szellemükkel 
úgyis inkább az államot szolgálják, mint az egyházat.

De az ellen mindenkor tiltakozunk, hogy a lel
készt nyugdíjalapra s a szegény lelkészek dijjázására 
szánt közalapi járulékot a szarvasi tanitóképezde vagy 
bármely más iskola javára megdézsmálják, hogy ezen 
összegek is az első zsilipnél megakadjanak.

A legszegényebb lelkészek segélyezését ugyan 
már beszüntették, bár az eddig 1200 koronára kiegé
szített kongrua épen csak fele a tanárok alapfizetésé
nek, s a nyugalomba vonuló oly elaggott lelkészek 
segélyezésére fordítják, kik másként nyugdíjban nem 
részesülnének, valamint felemelték a hitoktatást végző 
lelkészek dijj ázására fordított járulékot is. De úgy 
az agg lelkészek, mint a hitoktatók segélyezése, il
letve dijjazása oly megszégyenítően csekély, hogy 
megbotránkozunk rajta, ha egy busás fizetéssel s fé
nyes nyugdíjigénnyel biró tanár annak megvonására 
gondol. S ép igy nem gondolhatunk az egyetemes : 
lelkészi nyugdíjalap 48,000 korona évi járulékának 
csökkentésére sem, mivel az intézet a lelkészeknek 
csak 800 k., az özvegyeknek pedig 'csak 400 k. nyug-, 
illetve kegy dijat biztosit s még nincs kipróbálva, 
váljon idővel megbirju-e ezen összeget. S ha igen, 
akkor sem a járulék csökkentése, hanem a nyug- és 
kegydij emelése következik. Mert 800 koronával lelkész 
nem mehet nyugalomba, már pedig az intézet egyik 
célja az, hogy az elaggott lelkészek gondtalan nyu- ' 
galomba vonulva, tetterősebb ifjaknak adjanak helyet, j

Nehogy azonban bárki is anyagiassággal vádol- ; 
jón, kijelentem, hogy ha Benka Gyula és tanártársai 
(s a szarvasi tanitóképezde tanárai is) megelégednek 
1200, illetve 1600 k. fizetéssel, 800 k. nyugdíjigény- ') 
nyel, a lelkészeknek biztosított ötödéves korpótlékkal 
s olyan koldúsnyomorult óra- s fuvardíjakkal, aminő- 
ben a diaszpórában vallástanitást végző lelkészek ré
szesülnek : úgy én leszek az első, ki az említett köz
alapi járulékok csökkentését fogom ajánlani. A jelen 
viszonyok között azonban, mikor az egyház első 
tényezője, a lelkészi kar, a legmostohább elbánásban 
részesül, tiltakozunk ezen követelés ellen.

S ha valamikor Isten segítségével abba a hely
zetbe jutnánk, hogy a jelzett 68,000 korona egyrésze 
tényleg felszabadul, az — a lelkészektől vonatván 
meg — az alapszabályok értelmében ismét egyházi 
czélra lesz fordítandó. A diaszpóra megmentése nem 
ennyit, de százezreket igényelne; egy evangélikus 
árvaházra égető szükségünk volna. Semmi esetre • 
sem szabad azonban a bármikor felszabaduló összeg- \

nek ismét megakadni hagyni, az úgyis mindent elnyelő 
első zsilipnél: az iskolánál.

A tanar ur követelését azonban — megjegyez
zük magunknak. - zn.

KÜLFÖLD
— Az általános lutheránus konferenczia 10-ik

összejövetelét Svédországban Lundban tartotta e hó
nap elején. A svéd király óhaja volt, hogy a confe- 
renczia egy alkalommal országában tartassák. A kon- 
ferenczián 1200 tag jelent meg. Svédországból meg
jelent az ev. konferenczián a svéd érsek, nyolcz svéd 
püspök, 49 prépost és 380 lelkész. Norvégiából a 
christianiai püspök, több theologiai tanár, 20 lel
kész. Dániából 3 püspök, két theologiai tanár, 50 
lelkész és egyháztag. Németországból 250 résztvevő 
jelent meg Ott volt a fin püspök, több amerikai lelkész 
Az egész világ lutheránusai képviselve voltak, kivéve 
bennünket — akik közül legfeljebb a Gnstáv Adolf 
egylet összejövetelein jelennek meg egyes hivatalos 
közköltségen utazó kéregetők. Jelentőségteljes ez 
internationalis lutheránus összejövetel, mint a luthe- 
rania egyetemes szellemének megnyilatkozása. Az 
összejövetel alkalmával németül, svédül, dánul, ango
lul beszéltek.

A konferenczia egybegyűlt tagj ait Billing, lundi ev. 
püspök, a következő szavakkal üdvözölte : „Mélyen 
tisztelt uraim ! Nekem jutott az a nagyon megtisz
telő feladat: ezen első nemzetközi lutheránus konfe- 
rencziát megnyitni. Midőn ezen megbízásnak eleget 
teszek, üdvözöllek mindnyájatokat bármely országból 
jöttetek is. Lund városa nagyra becsüli azt a meg
tiszteltetést, melynek részesévé lett azáltal, hogy a 
konferenczia megtartásának helyéül lett kijelölve. Ha 
külső indokok hozták is létre ezen elhatározást, mégis 
bizonyos, hogy nagyon jól illik e székhely választás 
azon feladathoz, melyet az itteni egyetem alapítása
kor kitűztek, az egyetemnek „conciliatrix“ jelzőt 
adva. Ezen konferencziának ugyanaz a feladata; ösz- 
sze akarja hozni a különböző lutheránus országos 
egyházakat a közös hitben a hit erősítése végett, 
benső szeretetben a közös munkára, biztos reményé
ben azon győzelmi tudatnak, hogy a luteránus gyü
lekezet a mi legdrágább kincsünk. Az egyházi élet az 
egyes északi országokban különbözőképen alakult. Fi
gyelemre méltó, de nagyon nehezen megmagyaráz
ható ezen különbözőség. Egyes irányok, melyek az 
egyik országban nagy tért hódítottak, a másikban , 
daczára a sürü érintkezésnek nem találtak kö



vetőkre. Nagyon sajnálatos, hogy ugv az egyik, 
mint a másik oldalról is az igazi lutheránus szellem
mel elleukezö szellemnyilvánulásokra akadunk, me
lyek nem kis eredménnyel dicsekedhetnek ; mégis 
hálát adva az Urnák, azt mondhatjuk, hogy ez irá
nyok túlságosan el nem hatalmasodtak; az északi 
egyházakról még mindig el lehet mondani, hogy azok 
nem csak dicsekednek a lutheránus névvel, hanem 
tényleg lutheránusok akarnak lenni és lutheránusok 
is — és épen azért nem méltatlanok arra, hogy azon 
konferenczia tagjai sorába felvétessenek, mely magát 
lutheránusnak nevezi. Nem akarom megki'érleni az 
északi négy lestvéregyház különböző vonásait ecse
telni ; de azt hiszem, hogy nem fogok erős ellen
mondásra akadni, ha azt mondom, hogy mindegyik 
erősebb kifejezést ad mint a többi a lutheránus ke
resztyén élet bizonyos oldalának. A közös munkára 
és önálló együttélésre a jó előfeltétel tehát adva van. 
Kölcsönösön adhatnak egymásnak jó adományt. Nem 
képzelgés az tehát, ha azt hisszük, hogy hozzájá
rulhatunk mi is azon feladat megoldásához, me
lyet a lutheránus konferenczia maga elé tűzött. 
Németország lutheránus egyháza a mi anyánk, 
és mi anyánkként tiszteljük és szeretjük öt. Egészen 
helyes tehát, hogy ő megy elöl azon tömörülés meg- 
valósitásában, mely a lutheránus konterencziában 
birja orgánumát. Nagyon mély és gazdag jövőjű 
szivgondolat volt az, melyet a mi királyunk javaslata 
hozott létre, hogy a lutheránus kouferencziu nemzet
közivé legyen, felvegye körébe az Észak egyházait is. 
A javaslat kedvezően fogadtatott; és midőn a német 
lutheránus egyházat küldötteiben fogadjuk, úgy érez
zük magunkat mint az a gyermek, mely uj otthoná
ban először fogadja anj’ját. A lutheránus egyház 
ismérve és megkülönböztető jele az, hogy birja a leg
gazdagabb evangeliomot. Más egyházak és vallásos 
denominátiók más tekintetben gazdagabb adományo
kat vehettek és gazdagabb fejlődésre juthattak. Mi 
előnyeik értékét sem letagadni, sem kicsinyelni nem 
akarjuk. Inkább arra érezzük magunkat ösztönözve, 
hogy azon előnyöket egyházunk jelleméhez, történel
méhez idomitva elsajátítsuk. De nem akarjuk azokat 
becserélni az evangélium rovására, ha csak azon evan
gélium legkissebb jotája elvesztésével is.

Ebben niucsen kérkedés, legalább nem kell an
nak lennie, és ha a mi evangeliommal való dicsekvé
sünk kérkedés, úgy nem hamis dicsekvés az, mert az 
evangeliommal dicsekedhetünk oly mértékben, ameny- 
nyire mély a mi lelki szegénységünk. Nekünk luthe
ránusoknak az a feladatunk, hogy evangélikus keresz
tyénekké legyünk: hogy az általunk elfogadott evan
geliomot el ne ne veszítsük, hanem sértetlenül meg
tartsuk; de nem csak ez a feladatunk, hanem elöha- 
ladni az evangeliom elsajátításában. Bizonyára van
nak Jézus Krisztus evangelioinában még nagy terü
letek, melyek a gyülekezetre nézve még mindég terra 
incognitá-t képeznek, vagy még csak mint távoleső

körvonalak tűnnek fel. Es még bizonyosabb, hogy 
még nem bírjuk a legteljes értelemben az evangelio- 
mot, úgy amint az hitvallásunkban adva van. Leg
feljebb csak elkezdtük azt a szív hite által elsajátí
tani és az életben megvalósítani, az ekként élénkbe 
tett feladat egyik oldala sem oldható meg sok ima, 
sok munka és harcz nélkül. Az ellentétek az idők 
folyamán különbözüknek tűnnek fel, de a lényegben 
egyeznek, tűnjenek fel bár mint nem evangélikus 
theoriák, vagy nem evangélikus praktikus törekvé
sek A lutheránus keresztyén élet legélesebb, legve
szedelmesebb ellentétére,«a vallásos indifferentismusra 
és annak árnyékára, a hittagadásra a konferenczia 
folyamán rámutatunk.

I)e sok olyasmi is van, a mi lulheránus látszatot 
igényel, a mivel szemben a lutheránus gyülekezetnek 
óvást kell emelnie. Nem ritka esemény, hogy oly 
theologusokkal találkozunk, a kik azt igénylik, hogy 
őket lutheránusokként tiszteljük ; mert egyes luthe
ránus hittételeket kiemeltek és hangsúlyoznak és mi
vel egyet-mást eredménnyel kritizáltak, a mi az 
egészséges lutheránus szellemek idegen ugyan, mégis 
a mi egyházunk hittudományába és praxisába behatolt, 
ezek hasonlóak azon fiatal örökösökhöz, a kik merész 
pazarlók és eldobják mint nélkülözhetöt azt maguk
tól, a mi nagy mértékben értékes, és a mi nélkülöz- 
hetlennek tűnik fel azonnal, ha nem csak tudományos 
architektúráról van szó, hanem arról, hogy várat és 
erősséget építsünk, a hová menekülhetünk, a hol ol
talmat találhatunk, ha komolyan élet vagy halálról 
van szó. Nem akarunk azokhoz csatlakozni, a kik az 
evangéliumot a minimumra redukálják, a mit manap
ság sok helyen „modernének neveznek. De rósz luthe
ránusok lennénk, ha ismét a másik ellentétbe csapnánk 
át, ha hasonlóan a törvényhez, ha a múltból olyas
mit is kishitüen megőrizni szeretnénk minden áron, a 
minek nincsen semmi haszna a hitéletre, sőt azt fej
lődésében gátolná.

Régi és ismert a lutheránus egyházban az az 
irány, mely Lutherrel nem akarja elfogadni az Üdvö
zítő azon szavait: „Bízzál fiam. megbocsáttattak a te 
bűneid“ oly mély hittel, mely az egész élet gyermeki 
bizodalmában és keresztyén szabadságában kifejezést 
nyerne, hanem szűkkeblűén lemondva a világról, 
törvényes jelleget akar adni a keresztény életnek. Mi 
ezen irányban nem akarjuk a lutheránus keresztyén 
élet haladását elismerni, hanem rugaszkodunk ahhoz, 
hogy a hol bünbocsánat van, ott van élet és üdv is, 
hogy nincsen az életnek és üdvnek más forrása, mint 
a naponkénti bünbocsánat (a  methodistikus belmis- 
sioi irány visszautasítása. Ford.) E tekintetben vallást 
tesz a konferenczia. De nem akarjuk elfeledni azt 
sem, hogy a bűntudat tapasztalata volt az, a mely 
Luthert a bünbocsánat tapasztalatához vezérelte, hogy 
í)5 tételének első pontja azt tartalmazza, miszerint 
egész életünk vezeklés legyen és a hitnek, a mely 
nem akar másról tudni, mint a megfeszített Krisztus-
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ról, corollarmmja az, hogy nem csak kötelessé
günk, de szép, szabad szerzeményünk, miszerint 
a világnak megfeszittetessünk. Nem csak másutt, 
de különösen a svéd egyházban is létrejött egy 
irány, a mely az egyházi szervezettől magát eman
cipálja, sőt minden szervezetet a hitéletre nézve ká
rosnak tart. Mi tudjuk azt, hogy Isten maga alapí
totta az egyházat e földön, hogy a szentek közössége 
a szent lélek megszentelő munkájának egyik tényezője, 
hogy egy igaz és erős keresztény élethez nem csak 
személyes hit, hanem a gyülekezettel való együttélés 
is kívántatik és hogy gyülekezet e földön külső szer
vezet nélkül nem létezhetik.

Azért az egyházi szakadást bajnak tekintjük. De 
azért ne feledjük, hogy a külsőnek csak akkor van 
értéke, ha belső lüktető hitéletből születik, vitetik, 
arra támaszkodik s azt előmozdítja. Ne feledjük, 
hogy semmi külső forma a belső életet teljesen el 
nem fedheti, annak teljesen meg nem felelhet és hogy 
a fejlődés folyamán előtérbe lépő uj életerők uj for
mákat kivánnak. E konferenczia programmja mutatja, 
hogy erre figyeltek. Mélyen tisztelt gyülekezet! Nem 
órezzük-e: hogy e pillanat történelmi jelentőségű és 
azzá lehet ?

Ezelőtt sohasem történt, hogy a lutheránus or
szágos egyházak ily közös konferencziára összegyűl
tek volna. Nem foglaltatik-e ebben szép Ígéret a jö
vőre nézve? Nyújtsunk egymásnak kezet, és ne 
ereszszük el azt, hanem egy hitben, testvéri szeretet- 
ben és tántorithatlan reménységben egyházunk jövőjét 
illetőleg álljunk össze ! Kételkedhetünk-e abban, hogy 
erre az Ur áldását adja ? Fogadjuk el az áldást, me
lyet különösen ezen napokban ő ad nekünk“.

Ily messzeható mély szavakkal tud szólni a svéd 
lutheránus püspökök egyike. Szavait szívesen fogad
juk mi is.

— Amerika. A chicagói ág. h. ev. tót gyüleke
zet örvendetesen emelkedik. Buzgó lelkésze, Boor 
László mindent elkövet a gyülekezet emelésének ér
dekében. Ife94-ben foglalta el uj állomását. Akkor a 
rendes egyháztagok száma 75 volt, ma 450 (2500 
lélek). Az egyháztagok majdnem kizárólag egyházi 
házasságot kötnek. A gyülekezetnek van már szép 
külön temploma is.

BELFÖLD.
— A magyar evangéliumi beimissio-egylet

felett, — amint nem is történhetett máskép — 
megkondult a lélekharang. Azon beteges, érzelgős,

mindent nivellálni akaró irány képviselői tervezték, 
melyet külföldön „alliancz“ név alatt ismernek s 
mely nálunk is a történelmi s lelkiösméretbeli 

; ellentétek ignorálásával, az unió előmozdítására 
törekszik. Ez a czél lebegett, bármennyire titkolják 
is, a .,magyar evangéliumi beimissio-egylet“ ter
vezői előtt s azért nem áldhatjuk eléggé Isten 
kegyelmét azért, hogy különösen az esperességi 
papi értekezleteket s közgyűléseket, — hol egy
házunk akarata legigazabban nyilvánul, mivel az 
esperességi gyűléseken az összes gyülekezetek 
képviseltetik magukat — úgy megvilágositotta/hogy 
azok egymásután ellenezték a tervet, sőt rosszallá
sukat is kifejezték kezdeményezőivei szemben. Az 
esperességi papi értekezletek s közgyűlések alapján 
aztán kerületi gyűléseink is napirendre tértek a 
kérdés felett s mivel, amennyire a lapokból érte- 
sültünk, a református egyházi gyűlések is elve
tették az eszmét: ma mar sirköoet állíthatunk 
neki. Lehetséges ugyan, hogy a terv fanatikusai, 
a M. P. I. T. idei közgyűlése alkalmával, az egy
házak ünnepélyes vétója daezára is megalapítják 
egyletüket, de mivel most már sem magok nem 

. fordulhatnak az őket eleve elutasító egyházakhoz 
pártolásért, sem az egyházak nem pártolhatják az 
egyletet, ha csak a vele szemben elfoglalt elvi 

> álláspontjukat meg nem akarják hazudtolni: az 
bizony úgyis csak halvaszületett gyermek lenne.

S ennek mindkét protestáns egyház öntudatos 
tagjai csak szívből örülhetnek, mert ha szemügyre 
vesszük az egylet közzétett alapszabály-tervezetét, 
úgy azt teljesen feleslegesnek s az egyházakra 
határozottan veszedelmesnek kell mondanunk. Az 
alapszabálytervezet 3. §-a értelmében az egylet 
czélja „az evangélium terjesztése és az evangéliumi 
élet fejlesztése volna — társadalmi utond No hát 
evégett nincs szükségünk az egyházak mellett álló, 
de azokat mintegy ellenőrizni akaró, tehát önhitt
ség szülte egyletre. Az egyház czélja sem más, 
mint „az evangélium terjesztése s az evangéliumi 
élet fejlesztése“, csakhogy evégett nincs szüksége 
„utazó titkárokra“, mivel rendelkezésére állnak az 
Istentől és Jézus Krisztus által rendelt kegyelmi 
eszközök: Isten Igéje és a szentségek. Csak ke
zeljük hűen és tisztán, vagyis Jézus világos ren
deleté értelmében ezeket, úgy megmarad s ahol 
eltűnt, újra feléled köztünk az evangéliumi élet 
ilyen felemás egylet nélkül is.

De milyen eszközökkel akarná az egylet 
„czélját“ elérni? A 4. §. szerint „az egylet czéljá- 
nak megvalósítására szolgálnak: a Szent írás olva
sása és terjesztése; evangéliumi szellemű lapok és 
könyvek terjesztése ; felolvasások és vallásos össze
jövetelek tartása ; vasárnapi bibliai iskolák, ifjúsági 
egyletek, nőegyletek s mértékletességi egyletek 

\ alkotása“. De hát, Uram bocsás, nem teszi-e mind-
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ezt az egyház ? Nem törekszik-e mindenre, u kü
lönleges viszonyok figyelembe vételével, minden 
jóravaló lelkész ? S ha van pásztor, aki ezirányu 
kötelességét a nyájjal szemben elmulasztaná, azzal 
szemben nem „egyletre“ s „utazó titkárra“, hanem 
az egyházi hatóság által gyakorlandó figyelemre \ an 
szükség.

S hogyan határozza meg az alapszabály ter
vezet az egylet viszonyát az egyházi hatóságok
hoz? Az erre vonatkozó II. szakasz igy szól: „Az 
egylet működésében általában s különösen helyi 
egyletek szervezésében az egyházi hatóságokkal 
egyetértöleg jár cl s a lelkész működését támo
gatja No, már bocsánatot kérek, de ahol a lel
kész úgyis megteszi ezirányu kötelességét, ott 
nincs szüksége az ilyen kétes értékű felemás tá
mogatásra : támogatja egyházi hatósága s felkér 
majd az egyházi hitelvi alapján álló buzgó egy
háztagokat felolvasások tartására. Ha pedig más
hol a lelkészben nincs meg az erre való charizma, 
ha egyébként jó igehirdető és lolki pásztor, ott az 
egylet „futkározó atyafiai“ beleavatkozásukkal csak 
ronthatnak a helyzeten. S különben is, hogyan 
támogathatni hitvallásáti lelkészt olyan egylet, 
mely előtt a hitvallás felesleges nyűg. amint a 
tervezett „evangéliomi belmisszióegylet“ előtt tény
leg az volna.

Mert a 111. szakasz 5. §. értelmében „az egy
let tagjává lehet mindenki, aki hisz a .Jézus Krisz
tusban, Isten egyszülött Fiában és Megváltónkban 
s «ki az IdvezitŐ követésére komolyan törekszik“. 
Ismerjük ezt a szólamot; a külföldön is ezzel pa
lástolják egyházellenes érzelmüket az alliancz ra
jongói. Szép szavak, de a .Jézus Krisztusban való 
hithez az is tartozik, hogy az Ur tiszta tanához 
ragaszkodjunk s azt senki által ne engedjük elho 
mályositani. Már pedig Krisztus tanítását tisztán 
és hamisítás nélkül csak ágostai hitvallása evan
gélikus egyház birja s azért ezen egyház öntudatos, 
hű tagjai nem egyleteskedhetnek ilyen általános 
szólamok alapján olyanokkal, a kiknek más lelkűk 
van. De különben is, ha a .Jézus Krisztusban való 
hit s az IdvezitŐ követésére való komoly törekvés 
a tagsági jogosultság sine qua non-ja, akkor miért 
akar az egylet 1000, .‘100, 50, 10 és 5 koronás tag
dijakat szedni s miért Írja elő a 12-ik §-ban oly 
részletesen, milyen hatalmi presszióval szedi be a 
tagok tagdijait s mily könyörtelenül (hol marad a 
Sz. A. ur által oly fennen hangoztatott , szeretet“) 
zárják ki azokat a tagok sorából, kik két éven át 
nem fizetnek, habár hisznek is a Jézus Krisztus
ban. Arról azonban nincs szó, hogy kizárnak-e 
azokat is, kik tagdijaikat pontosan megfizetnék, 
de élőtökben nem követnék az Urat?

Különösen veszedelmes azonban nézetem sze
rint a 10. §., mely szerint a főtitkár vezeti és irá

nyozza az egylet munkásságát, az utazó titkárok 
pedig a helyi ogylotek alkotását kezdeményezik s a 
már meglévő egyleteket erősitik. Ez kérem, az a 
bizonyos „lóláb.“ Az egylet elnöke természetesen 
református volna. Tehát református szellemben irá
nyozná — a lutheránus egyleteket is. (Vagy meg
fordítva — ami a református atyafiaknak nem 
volna ínyére.) S ha nem igy lenne, hová vezetne 
az egylet működése, ha nem az egyházi öntudat 
elmosására s mi ennek végczélja, ha nem az igaz
ság megtagadásával s a lelkiösmeret elaltatásával 
járó unió. S aztán legalább is ugyanannyi érv szól 
a különféle egyletek alakítása ellen, mint mellett. 
Ka legalább ellenzője vagyok s azon törekszem, 
hogy híveim egyletek nélkül összeségükben igye
kezzenek teljesíteni minden irányban keresztyéni 
kötelességüket. Nem különítem el a jobbakat a 
rosszabbaktól, hanem biztatom őket, hogy egylet 
nélkül végezzék köztük a föld savának s világ a 
világosságának hivatását. S bizonyára sokan lesz
nek akik igy gondolkoznak, annyival inkább, mivel 
a jelenleg alakuló legtöbb „egylet“ legfőbb plané
tája a „mulatság“. No, már most megköszönöm, ha 
ezen tapasztalaton nyugvó meggyőződésünk miatt 
a „belmissiói egylet kötelességmulasztásával vá
dolva s nyakunkra küldené, esetleg még reformá
tus „utazó titkárját“, hogy „mulasztásunkra“ figyel
meztetve, igyekezzék „velünk egyetértőlug“ (I) egy
letet alakítani.

Egy két pártfogót mindég, minden gyüleke
zetben találva s ha nem mindjárt, — idővel biz
tosan oda fejlődnék a dolog, ahová pld. Dániában 
fejlődött, hogy a belinissziói irány hívei utóbb 
mégis egyházat alkotnának az egyház mellett. S 
lenne az egyesülés helyett mabb — szakadás.

Akinek ez tetszik, ám rajta ! De mi bízunk 
benne, hogy az egyházak amint kezdetben felis
merték, úgy a jövőben som tévesztik szem elől az 
ezen irányban rejlő veszedelmet s megvédik ma
gokat ellene. Fejtsen ki mindkét protestáns egy - 
ház a maga körén belül belmissiói működést s 
igyekezzék ahol kell — hitelvei sértetlen megőr
zése mellett -  a közös ellenségek ellen vállvetve 
megmenteni, ami veszni akar, de ne mükedvelős- 
ködjék. S ha mégis egyletet akarunk, úgy szólha
tunk ág. h. evang., vagy evang. ref. beltnisszió egy
letről, de no akarjon senki oly téren egyesülésre 
csábítani, ahol az nagyon is megbosszulná magát.

„Eredj el Sátán I“
Ágfalva. Scholtz Ödön.

— A tiszai ev. egyházkerület közgyűlését e hó 
10 én és következő napjain tartotta a tátraaljai 
fürdőben. Orvosi kongressusok, jótékonycélu elő
adások, tánczvigalmak, tombola estélyek, sőt lóver
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senyek is tartattak már fürdőhelyeken. A leglibe- 
rálisabb egyházkerület e téren is úttörő. Nem is 
gyülekezetben, hanem az üdülés és élvezet helyén 
tartja közgyűlését. A fürdő hotel kissebb termében, 
mert a nagy teremben bankethez telítettek. Az egy
házi jelleg igy külsőleg is elmosódik.

A fürdöző kerülethez méltó az a határozat, me
lyet az eperjesi Ítélet tárgyában hozott, bizalmat 
szavazva a bölcs bíráknak és leghazafiasabb tanári 
karnak. Ezen egy ténye, mint az egész kerület hű 
tükre, felment attól, hogy ezen egyházkerület egy
házi ténykedéséről Írjunk. Dr. Szlávik fejére te
heti a megérdemelt babér koszorút. Kubinyi Géza 
kerülete hü maradt önmagához.

— A dunáninneni kerület közgyűlését aug. 
28 és 29-én tartotta Pozsonyban. A közgyűlést 
Laszkári Gyula kerületi felügyelő nyitotta meg. 
E megnyitó beszédben az 18-18. XX. t. ez végre
hajtását követelte. A papokat hathatósabb lelki
pásztori munkára buzdította (ez most -Italánosan 
bevett szokás az inspektor uraknál). Visszautasí
totta azt a vádat, hogy a Felvidék papjai legna
gyobbrészt hazafiatlanok. Hazafiatlan pap is ép úgy 
van a kath. egyházban, mint a protestánsok között. 
Ezután a püspök ur felolvasta hosszú terjedelmes 
évi jelentését.

A trencséni esperesség indítványt terjesztett 
elő, hogy állítassák vissza a régi 1895. előtti álla
pot, mely szerint a kerületi közgyűlésen a gyüle
kezetek nyelvén is szabad legyen szólani. Szerinte 
az 1895-iki határozat 1) nem keresztyéni, ellenkezik 
nem csak az egyháztörténettel, hanem a szentirás- 
sal is, 2) nem evangélikus, a mennyiben a refor- 
mátio legnagyobb vívmányát lerontja, mely szerint 
diplomatikus nyelvnek az egyházban nincs érvénye,
3) sértő, mert a kerület túlnyomó többsége tót,
4) nem igazságos, mert nincs alapja egyházi auto
nómiánkban. Képzelhetni mily vihar támadt e fel
szólalásra. Hazafias expektorátiokra alkalmas tér 
nyílott. Annyi bizonyos, hogy az egyházban ural
kodó nyelvről nem lehet szó. Nem kényszer, se 
erőszaknak, hanem a szeretetnek kell eldöntenie az 
ily kérdéseket. Manapság ily kérdést higgadtan nem 
lehet tárgyalni — s épen azért jobb is volna azt 
napirendre nem hozni. Utóvégre is kár olcsó haza
fias babérok szerzésére alkalmat adni oly férfiak
nak, kik ha ezen kérdések nem jönnének elő, le 
is maradnának gyűléseinkről, nem is vinnének 
egyházi szerepet.

A trencséni és nyitrai esperességek az eperjesi 
kizárt theologusok ügyében indítványt terjesztettek 
elő, hogy e hallatlan Ítéletért bizalmatlanság sza
vaztassák az eperjesi theologiai intézetnek. Az indít
vány mellett szólott Szekerka Pál hlubokai lelkész. 
Ellene szólott, hevesen tüzelve Láng Lajos. Eperjes

I szerinte a tiszai kerület hatósága alá tartozik, annak 
\ ügyeibe a dunáninneni kerület nem avatkozhatik- 
; Az oly jogtudós, aminő Láng is nem tartja vér- 

lázitónak az eperjesi Ítéletet. Ez az alapos férfiú 
nem vett tehát magának annyi időt sem, hogy a 
lapokban egész terjedelemben közölt ítéletet át- 

j olvassa. Elég volt elolvasni azt a cynikus Ítéletet 
— mely megérdemelte volna, hogy az egész egyház 

\ megbotránkozásának adjon kifejezést. De hát ez 
I politikai kérdés azon urak szerint — politikai kér- 
i désekben nem a humanizmus, az igazság a döntő — 
: hanem a többség és hatalom. Masznyik Endre 
l theol. igazgató visszautasítja a Nyitra és Trencsén 

által neki szavazott bizalmat. Ok csak a megtéve
dett ifjaknak a javulásra "módot akartak nyújtani 
s ime a nyitraiak és trencséniek munkájokat le- 

I akarják rontani. Masznyiknak bizony kár is volt 
; bizalmat akarni szavazni. Hiszen ha ő csapja ki 

azon ifjakat, akkor dr. Szlávik bizonyára befogadja 
> azokat. Ez pusztán a két theologiai közötti kon- 
\ kurrenczia — és nem az igazság, szeretet vagy mél

tányosság eredménye. Egészen biztosan le hét meg
állapítani, hogy dr. Masznyik és dr. Szlávik — kö- 
rülbelől csak névre nézve különböznek egymástól.

A nagygeresdi egyezségre nézve majdnem 
minden esperesség protestált — de a kerületi köz
gyűlés mégis elfogadta az egyetemnek nem egészen 
szabályosan hozott határozatát.

A kér. leányiskola 1902. szeptember elején 
megnyílik Modorban. A selmeci lyceum igazgatá
sánál a tanári karnak több befolyást engednek 
mint eddig volt. Három eddigi leányegyház anya- 
gyü!ekezetnek lett a kerületi közgyűlés által elis
merve, úgy mint Zsolna, Nagy-Szlatina és Felső- 
Esztergály. —n.

— A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lapu 38-ik 
í száma közölvén a bányakerületi közgyűlés lefolyá

sát, lapunkra a következő megjegyzést teszi: „Leg
fontosabb mozzanatai valának a gyűlésnek Zsi
linszky elnöki megnyitó beszéde, Sárkány püspök 
évi jelentése, az 1848. XX. t.-cz. végrehajtásának 

, kérdése, a nagygeresdi egyesség életbe léptetése 
és a hodmező-vásárhelyi vallástanitás ügye. E két 
utóbbi ügy újra alkalmat adott arra, hogy némely 
magyar és kálvinista ellenes körök felemeljék til
takozó szavukat és bizonyságot tegyenek testvéri 
szeretetük hiányáról. Általában sajnosán tapasztal
juk mi reformátusok, hogy a Szeberónyi Evangé
likus Szemléjének igen kétes hazafiaságú és hatá
rozott kálvinista ellenes irányzata sokakat befolyá
sol evangélikus testvéreink közül, és szinte, keresve 

) keresi az alkalmat, hogy tőlünk kálvinistáktól meg
tagadhassa a testvér nevet és bennünket ugyan
azon elbánásban részesítsen, mint a r. katholiku- 
sokat, vagy egyéb idegen felekezeteket. Többször



kifejeztük-e testvérié tlon és keresztyóntelen irány
zat felett sajnálatunkat; most is kifejezzük, s csak 
az vigasztal bennünket, hogy a mint a határozatok 
mutatják, a többség mégsem engedi magát Szebo- 
rényiék által vezéreltetni, hanem a Krisztust követi, 
ápolván és megőrizvén a kölcsönös tisztelet, türel
met és testvéri érzést u

Nokünk is többször alkalmunk volt határo
zottan kijelenteni, hogy nem vagyunk a kálvinis
ták ellenségei akkor, amikor kálvinistákká lenni 
nem akarunk, a midőn mint lutheránusok akarunk 
élni és meghalni. Nem akarunk pedig kálvinistákká 
lenni azért, mert a keresztyén egyház legtökó eto* 
sebb reformálásának tartjuk azt, melyet Luther 
megindított és végrehajtott. A kétes hazafiságra, 
mint hitvány ráfogásra, nincs szavunk. A midőn 
pedig Krisztus követésnek deklaráltaik a hűtlen
ség saját confessionk és egyházunk iránt — ezt 
nem tartjuk egyébnek, mint a hypokrizis legsajná
latosabb megnyilatkozásának

— A bányakerületi közgyűlés ez évben szept. hó 
11, 12 és 13-ik napjain lett megtartva. Az érkezés 
10 re volt kitűzve, s este a hat órakor megtartott 
értekezleten látni lehetett, hogy a vidéki képviselők 
nagyobb része megérkezett.

Az értekezleten legélénkebb eszmecserét pro
vokált a világiak részéről hangoztatott curapastora- 
lis szükségessége, s Laukónak a papok nevében 
történt azon szépen megokolt kijelentése, hogy 
vannak ennél még szükségesebb dolgok is: az Isten
félelem nemcsak a kunyhóban, hanem a palotában 
is, s mindenek felett a jó példa az Isten — és egy
ház =  szolgálat tágas mezején.

\ gyűlésen Sárkány Sámuel püspök és Zsi
linszky Mihály lelügyelő elnököltek. A jegyzőköny
vet Scholcz egyházi és az újonnan választott dr. 
Szelényi Aladár világi jegyző vezették. A mig a 
papok teljes számban mindvégig kitartottak, s élénk 
érdeklődéssel kisérték a közgyűlés menetét az utolsó 
percig, s annak vitáiban részt vettek, addik a világi I 
képviselők közül nagyon kevesen jelentek meg â  
közgyűlésen. Sőt az em. felügyelők közül is csak < 
nehányan mutatkoztak, s azok egy része is már — \ 
harmadnapra elutazott a kerületébe. Szóval a kö- j 
zeledő képviselő választások hatása, még a köz- 
gyűlés termében is érezhető és látható volt.

Az egyház ügyei iránt melegen érdeklődő 
világi nagyjaink közül, a kerület világi jegyzője 
dr. Veszély Tamás költözött el az élők sorából, a ; 
kinek érdemei és szolgálata jegyzőkönyvileg i s ' 
meglettek örökítve. Pulszky Ágost épen a köz- 
gyűlés megnyitásának reggelén hunyt el váratlanul, j 
Nagytudományu, európai műveltségű férfiú volt, a 
ki tudott az egyház ügyei iránt is érdeklődni és j 
lelkesedni, kár, hogy saját tiszta látását igen sok- j 
szór a kor áramlatának és a hatalom érdekeinek '

rendelte alá. Kramár Béla főesperest ő Felsége 
kir. tanácsosi méltósággal diszitette fel. Régi har- 
czosa ő a Krisztus egyházának, személyének és 
állásának ott lent Teraesvárott is érvényt és tekin
télyt tudott kivívni, ahol annyi különféle vallásu, 
ajkú, nemzotiségü ember vetekedik egymással. Fő- 
esperesi szereplését jellemzi, hogy bátorsága volt min
dég saját, ha eltérő véleményét vallani, tudott szél 
ellen is fordulni, amint azt a budapesti egyházak 
dolgának firtatásakor láthattuk.

Az előforduló ügyek tárgyalása során élénk 
vitát idézett elő a vásárhelyi hitoktatás kérdése. 
Az ottani ref. főgymnasiumban ugyanis a miifjaink 
vallástanitását is az ev. ref. hitoktató végzi. Kz 
mint sérelmes dolog s panasz a vásárhelyi egyház 
ellen, lett a közgyűlés elé hozva, hogy a hitoktatást 
elhanyagolja. Többen az ügyet védelmükbe vették, 
mint a jó viszony, a testvériség stb. bizonyítékát s 

í annak meghagyása mellett szálltak síkra. Mások 
ismét rámutattak a két egyház közötti nagy különb
ségre s a hitoktatás kiváló fontosságára s követelték, 
hogy a hitoktatásról mindenütt, Vásárhelyen is az 
illető egyház, egyházmegye vagy az egyetem gon
doskodjék, s azt ellátás nélkül hagyni, vagy másra 
bízni nem szabad. A vita vége az lett, Sárkány 
püspök felszólalása után, a többség a vásárhelyi 
ügyet sanktionálta. Veszélyes dolog, amidőn olyan 
tekintélyes testület, mint a minő a kerületi köz
gyűlés, az egyes érdekek, egyházak, intézetek érdeke 
szerint ide oda bolyong, a helyett hogy menne 
egyenesen azon az utón, a melyet a törvény s az 
egyház elvei számára kijelölnek. Nincs az a törvény
szegés, a mit valamivel indokolni ne lehetne.

Az orosházi egyház tanítói hiványok leszál
lításának kísérlete is két táborra osztotta a gyűlés 
tagjait, némelyek a leszállítás mellett, mások a 
leszállítás ellen érveltek. A törvény nem engedi 

5 a leszállítást, azért itt is a legfőbb érv a „kivételes 
helyzet“ volt. Hogy mennyire kivételes, mutatja 
Komlós példája, a szarvasi lelkész felszólalása, és 

a legtöbb egyház készsége a jó példát követni, a 
maga számára e kivételes helyzet megállapítását 
követelni. Az az állítás, hogy „felsőbb hatóság en
gedélyével “ a hivány leszállítható épen úgy hang
zik, mintha azt mondanám, felsőbb hatóság enge
délyével szabad lopni. Nincs felsőbb hatóság, a 
mely akár a lopást, akár a hivány leszállítást en
gedélyezné, a kerületi közgyűlés sem engedte meg.

A Matica épületének a turóc-szentmártoni egy
ház nevére való telekkönyvi bekebelezése engedé
lyeztetett. A horvát-slavon egyházak ügye még 
mindég nem nyert végleges elintézést. A pesti egy
házak bajai még mindég nem lettek orvosolva, 
újra egy évre, egy bizottságra, a néhány száz 
koronára van szükségük. A szarvasi preparandiára
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pedig — eines pénz. Az aszódi leánynevelő intézet- l 
ről úgy hangzott a jelentés, hogy növendékei évről- 
évre fogynak. Sok más dolog lett elintézve még s 
a tanácskozás még utolsó napon is d. u. 2 óráig 
tartott.

Még megemlítem, hogy kerületi gyámintézeti 
világi elnökké br. Radvánszky György lett megvá
lasztva, a ki ennek emlékére egyezer koronás ala
pítványt tett a gyámintézet céljaira. Volna még ] 
több feljegyezni való, de már is hosszúra nyúlt e 
tudósítás, egyes kérdésekre inkább még vissza
térünk.

—gy-

— Kérelem Glaut Pa! úrhoz, mint az egyetemes 
lelhészi nyugdíjintézet ügyvivőjéhez. Evek óta 
életbe lépett az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet s 
fizetjük is rendesen úgy mi lelkészek, mint gyüleke
zeteink az évi járulékokat. De sem az egyiknek, sem 
a másiknak nincs róla semmiféle okmány a kezében, , 
csupán az illető esperességi pénztárnokok által éven- 
kint kiállítani szokott nyugta-cafatok, — lia ugyan 
el nem kallódtak. Tisztelettel kérem ennélfogva nt. 
ügyvivő urat, szíveskedjék odahatni, hogy amint az 
minden hasonló egyletnél szokásban van, nyugdíj
intézetünk is állítson ki tagjai számára felvételi, 
illetve nyugtakönyvet, mely a tag felvételét igazolná, 
az alapszabályokat magában foglalná s melyben a 
befizetett járulékok nyugtáztatnának. Ez ugyan egy 
kis pénzbe kerülne, de a tagoknak mindenesetre meg
nyugtatására s kényelmére szolgálna s mivel 10 -20 
fillért mindenki szívesen fizetne érte, talán még egy 
kis hasznot is hozna az intézetnek. Kiváló tisztelet
tel, Ágfalva, 1901. szept. 14-én, S c h o l t z  Ödön, ; 
lelkész nyugdíj intézeti tag.

Lopunk hátralékos előfizetőit kérjük, szí
veskedjenek kötelezettségüknek eleget 
tenni

Evany. Egyházi Könyvkereskedés
B.-Csabán.

Következő müvek leszállított áron kaphatók: 
Szeberényi L. Zs. „Utazásom a külföldön“ — 1 kor
Dr. M. Luther, lüelfy fatedfifmus, ford. Leska

ezelőtt 25 kr., most kötve — — — — 20 fii.
— — Rendes áron kaphatók: — —

D. Sartorius. Summotom Poftylfa. Fűzve 4, kötve 5 kor. 
Kniija Sroornofti (Az ág. h. ev. egyház összes

hitvallási iratai) fűzve 4 kor, kötve — — 5 kor 
Ambrozyus. „pííprarua f ímrti" fűzve — — 2 kor 
lélbörben 2 kor. 80 fii. egyszerű kötésben 2 kor 50 fii

Igen szép kivitelű képek kaphatók a lelkész
lak, iskolaterem, presbyteri tanácstermek és ima
házak részére.
1. Úrvacsora — Leonardo da Vinci ' 

festménye után kőnyomat. 79 ctm 
magas, 105 ctm h o s sz ú ...................3 frt — kr.

2. Jézus megáldja a gyermekeket, kő
nyomat 64 X 87 cmt ................... 1 frt 20 kr.

3. Dr. Luther Márton arczképe Kőnyo
mat 63 X — 79 c t m ....................... 1 frt 20 kr.

4. Melanchthon Fülöp arczképe. Kő
nyomat 63 X 79 ctm. . . . . . . 1 frt 20 kr,

5 A keresztfán szenvedő Üdvözitő.
Beckert P festménye után gyönyörű 
kivitelű olajnyomai, alkalmas oltár
képnek ev. imaházakba 58 X 89 ctm. 9 frt 90 kr.

6. Feltámadás. Plockhorst festménye 
után olaj nyomat 45X98 ctm. Igén 
alkalmas oltárképnek . . . . . .  12 írt — kr.

-  Könyv és kép (képes) árjegyzékünket kívánatra megküldjük. -  

A megrendelések következő czimen intézendők:

Evang. Egyházi könyvkereskedés
Békés-Csabm

A Luther-Társaság könyvkiadó hivatal
SVang. T anHöny VVállalati Osztályában

a következő tankönyvek kaphatók:
I. m agyar :

Dr. Luther Márton kis kátéja. .
Koren Pál: Luther kis kátéja .

„ „ Confirmatioi vezérf.
Beretzky Sándor: Bibliatörténet 
Thomay József: Bibliatörténet .
Turcsányi József: Bibliatört L-r.

,, ,, .. II.-r.
Thomay József: Bibliaismertetés 
Blázy: Evangéliumi káté . . .
Geduly: „ „ . . .

II. N ém et.

Dr. Martin Luthers Kleiner Kate
chismus, herausgegeben G. A.
F am m ler.................................

Zweimal 52 biblische Geschichten
Caiwi k i a d á s ........................

III. Tót.
Maly Katechysmus.vyd, BachátD.
Historie Biblické........................
Bella: Abecedár a prwa citanka
Slovensky S labikár...................
Szeberényi: Wyncovanj confir-

mandu .................................
Lelkészek és tanitók a kiszabottrabattot kapják. 

A rendeléseket kérem a következő czimre küldeni: 
Budapesten, VII. Rottenbiller-utca 12.

M ajba V ilm o s ,
cv.lelkész, fÖY. Yallástanár.

Ara — kor. 10 fill.
99 99 50 99

1 „ —
77 80

77
n

Ti —  „ 80 99

77 n 60 77
99 80
77 1 „ 20 99

n 99 60
60 77

99 99 20 99

» »9 60 99

99 n 20 99

n --  „ 40 99

99 99 40 99

99 99 40 99

60

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Békéscsabán Főtér, volt Michnay-féle ház.
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Törvény.

Hazai országos egyházunk csak a legújabb 
időben alkotott közigazgatására általánosan kö
telező törvényt. A régi zsinatok törvényeit nagy
részt átvették az egyes kerületek utasításai és 
szabályzatai — a hiányt pedig gyűlési hatá 
rozatokkal pótolták.

Mindennemű közigazgatáshoz törvény szük
séges; mert különben az önkény, erőszak és 
az a ,sok rósz, a mi ezen két alaphibából ke
letkezik, lesz uralkodóvá.

Az egyházi közigazgatás sem nélkülözheti 
a törvényt. Ezen egyházi közigazgatást óhaj
totta helyesebbé tenni zsinati törvényünk.
E lap hasábjain többször volt alkalmunk fel
hívni az érdeklődők figyelmét zsinati törvé 
nyünk hibáira és gyarlóságaira. Hisz azok is, í 
kik ezen törvényeket alkották, megvoltak bizo
nyára győződve arról, hogy emberi munkát 
végeztek, mely nem szól örök időkre, mely 
javításra, átdolgozásra szorul a jövőben.

A létező törvényt tisztelnünk kell még 
akkor is, a midőn azt alapiában hibásnak 
tartjuk. Ez utóbbi esetben módunk van a ja 
vítást lehetővé tenni a revizió által. A revízió 
sürgetése nem tiszteletlenség a törvény iránt, 
hanem épen a törvényesség szeretető.

Sok törvény, mely mondva lett csinálva 
és nem az életből ellesve, a papiroson marad.
A papiroson maradt az a törvény i s : lutherani j 
conburantur. De papiroson maradtak sok szá- j 
zadon át azon törvények is, melyek hazai or
szágos egyházunk külső szabadságát biztosí
tották. A jog előtt ment a hatalom és a ha
talom nem tisztelte a jogot.

Zsinati törvényeinkben is nem egy pont 
van, melyről már a hat esztendős gyakorlat 
is azt mutatja, hogy a papiroson marad. Ezen 
halva született törvény produktumok jobb ha 
minél előbb elsöpörtetnek a revizió által; mert 
hiszen a papiroson haldokló törvény nagyon 
is képes aláásni a törvény tiszteletet.

A zsinati törvény megalkotása óta azt 
vártuk, hogy nagyobb lesz a törvénytisztelet 
egyházi közigazgatásunkban, mint eddig volt, 
de reményeink teljesen nem valósultak meg.

Ma is még sűrűn halljuk emlegetni a 
„közérdeket“, a „magasabb szempontokat“ 
szemben a törvény betűjével. Sok embernek 
tetszetős az a sophisma, mely a törvény be
tűje felé helyzi a ,,közjót“ — és elfeledik, hogy 
a közjó a törvény megszegése által a maga 
igazában sohasem lesz előmozdítva.

Zsinati törvényeinket, még az arra hiva
tottak is, nem eléggé tanulmányozzák — ez az 
oka annak, hogy gyűléseinken órahosszat ta r
tanak sokszor a vitatkozások oly dolgok felett, 
melyekre nézve a törvény világosan és érthe
tően rendelkezik.

A törvény figyelembe nem vétele minden
kor nagy bajokat eredményez. Hiszen hiába 
keresnek egyes gyülekezetek, esperességek ke
belében dúló rendellenességek ellen orvoslást, 
ha a felsőbb fórumok határozatainak iránytűje 
nem a törvény, hanem a többség véleményével 
rendelkező egyesek hatalma és befolyása.

Nézetünk szerint csak egy mód van „az 
evangeliom szellemének megfelelőbb közigaz
gatást“ teremteni s ez a létező törvénynek ér
vényt szerezni, azt respektálni s a szerint szol
gáltatni igazságot mindenkinek.

Az egyházi közigazgatás is csak azon



146

külső formákat használhatja, melyeket hasz
nálni kénytelen a világi közigazgatás. Az egy
házi közigazgatásban még nagyobb lehet a 
törvényesség, mint a világi közigazgatásban — 
mert az előbbiből ki lehet küszöbölni teljesen 
azt a zavaró tényezőt, melylyel a világi köz- 
igazgatás számolni kénytelen: a politikát.

Politikai szempontok egyházi közigazga
tásunk legszerencsétlenebb kerékkötői újabb 
egyházi életünkben. Ha azt a betolakodó rossz
akarónkat sikerül kiküszöbölni egyházi életünk
ből, csak akkor remélhetjük, hogy a törvé
nyesség helyes útjára lépünk, hogy „az evan- 
geliom szellemének megfelelőbb közigazgatást 
nyerünk. “

Nagy akadálya az igazi törvényességnek 
egyházi gyűléseink menete, megalakulása, szel
leme. Rövid pár óra alatt határoznak a bizott
ságok oly ügyek felett, melyeknek áttanulmá
nyozása hosszabb időt és komolyabb előtanul
mányt érdemelne. így azután egy meggondo
latlan határozat tönkre teheti az egyes gyüle
kezet békéjét, előmenetelét, virágzását. Egy és 
ugyanazon kerület pár év alatt is ellentétes 
határozatokat hozhat. Ezért lett volna szüksé
ges az esperességi, kerületi, egyetemes tanács 
megalkotása, úgy amint az tervezve volt.

A létező törvényt helyesen értelmezni, be
csülettel megtartani, igazságosan alkalmazni 
— ez felsőbb egyházi fórumaink legszebb fel
adata. És a felsőbb fórumok törvénytisztelete 
mindenkor jótékonyan fog hatni az egyes gyü
lekezetekre és azokban élő hivekre. Ügyeiket 
nyugodtan fogják bízni a felsőbb fórumok Íté
letére; mert meg lesznek győződve arról, hogy 
nem a véletlen, nem az önkény intézi sorsukat, 
hanem az igazság és törvény.

Jól tudjuk azt, hogy a külső törvény még 
nem biztosítja az egyház előmenetelét — ha 
hiányzik a belső erő, az evangeliom; de tudjuk 
azt is, hogy a külső törvény hiányossága és 
rossz alkalmazása béníthatja a belső erő fej
lődését, érvényesülését. És ki tagadhatná, ha 
az eseményeket figyelmesen szemléli, hogy 
épen az egyházunk belső erejét képező tiszta 
tanérvényesülésének mily nagy akadálya sok
szor egyházi közigazgatásunk lassúsága, fogya
tékossága, gyarlósága. E fogyatékosságot csak 
egyenlődön szüntethetjük meg, ha a törvény- 
nek|érvényt szerzünk, azt tiszteljük, becsülete
sen megtartjuk!lés igazságosan alkalmazzuk.

Alföldi.

Az egyházfegyelem
lényege, feladata és jelentősége a szentírás és a 

történeti fejlődés alapján.

(Folytatás).

Mielőtt a szentirásból nyert eredményt, az egy
házfegyelmet illetőleg összegeznők, még egész rö
viden reá kell térnünk egynéhány szentirási hely 
méltatására, mely kérdésünkkel összefügg. I. Tim. 
5, 20. sk. v.-ében Pál apostol inti ezt a munkatár
sát, hogy a vétkezőket feddje meg „mindenek előtt, 
hogy egyebek is félemljenek meg.“ Hogy e hely 
az egyházfegyelemről szól, tagadásba nem vehető. 
Egy előbb már kiemelt mozzanat jut benne érvényre: 
a fegyelem gyakorlása a gyülekezet erkölcsi javát 
míveli. A mikor Pál apostol még külön kiemeli 
(i. h. 21. v.-ében), hogy az Ítéletben részrehajlás 
ne láttassák, evvel a komoly intéssel is védeni 
akarja az egyházfegyelem gyakorlásának szent fel
adatát, mely nem emberi véleményen és jótetszé
sen, hanem isteni megbízatáson alapszik. Egy má
sik lényeges szempont jut kifejezésre Judás leve
lének 22. s. k. versében, a hol a levél írója szivére 
köti a testvéreknek, hogy a bűnösök között különb
séget tegyenek, kiknek egy része könyörülettel, 
másik része pedig csak rettentéssel menthető meg 
a tűznek lángjából. Ott az individualizálás szem
pontja áll előtérben. Hogy az egyházfegyelemre 
gondol a levél Írója, nem állíthatjuk teljes bizonyos
sággal, de sejthetjük azon szavaiból, melyekben 
felhívja a levél olvasóit, hogy még a vétkesek tes
tétől illetett ruhát is utálják. Hiszen általában tud 
a szentirás jogosult, szent utálatról, ellenszenvről 
a gonosz ellen, a mivel nem támogatja azt az ér
zékenykedő, sentimentalis szeretetet a vallás-erköl
csi téren, mely napjainkban máskülönben komoly 
embereknél is oly gyakran észlelhető. Ezt mutatja 
az uj testamentomnak az a helye is, melyet még 
értekezésünk ezen részének befejezéseként akarunk 
tekintetbe venni, s mely ha nem is világos szavak
ban, mégis egész tartalma szerint az egyházfegye
lemről szól: Ján. Jel. 2, 2. Az ephezusbeli gyüle
kezet angyalához intézett szózatában a gyülekezet 
dicséretes tulajdonságaiként kiemeli: annak fárad
ságát és tűrését, de egyszersmint szent türelmetlen
ségét, hogy el nem szenvedheti a gonoszokat. S 
midőn ehhez a dicséretéhez közvetlenül hozzáfűzi 
azt a másikat: hogy megkísértette azokat, a kik 
apostoloknak mondják magokat, holott nem azok 
és hogy hazugoknak találta őket, úgy ezzel az egy
házfegyelemnek egy oly terére vagyunk utalva, 
melyet az eddigiekben nem vettünk tekintetbe. A 
fegyelem gyakorlása nem csak azokkal szemben 
szükséges, akik a keresztyén erkölcsiség ellen meg- 
botránkoztatóan és nyilvánosan vétkeznek, hanem
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azokkal szemben is, a kik hamis, téves tanokat 
hirdetnek. Igaz, hogy ez magában a dolog lénye
gében fekszik, de szemben azzal a nemtörődömség
gel, mely a tant illetőleg egyházunk széles körei
ben lábrakapott, szükségesnek látjuk e helyen is 
felhivni a figyelmet arra a szoros viszonyra, mely 
a keresztyén élet e két tore között létezik. A tan
ban elfoglalt álláspont mindenesetre erkölcsi meg
ítélés alá esik ; miként az erkölcsi élet is gyakran 
a tantól, vagy jobban mondva az üdvtények hitbeu 
való elsajátításától veszi mértékét. Így a fegyelem
nek a téves tannal szemben is kell érvényesülnie.

Habár tudjuk, hogy a szentirásnak a fenttár- 
gyaltakon kívül több helyén is van még szó az 
egyházi fegyelemről, mégis meg kell elégednünk 
az eddigiekkel ; annál is inkább, mivel vélemé
nyünk szerint, a fenti fejtegetésekben lényeges moz
zanatot nem felejtettünk ki. Csak rövidon kívánjuk 
még eddigi értekezésünk második részének eredmé
nyeit összefoglalni: 1. Az egyházfegyelem gyakor
lásánál, lelkipásztori jellegénél fogva, olyannyira 
individualizáló módon kell eljárni, h o g y  adott eset
ben a Máté 18. 115— 17-ben körülirt fokozatos me
netet teljesen mellőzni lehet, sőt kell (I. Kor. 5. 
1—5. és Jud. lev. 22. v.). 2. Lelkipásztori jellege 
követeli, hogy még a bűnös kiközösítése a gyüle
kezet közösségéből is csak az illető megmentésére 
való tekintettel történjék (I. Kor. 5. 15. v. I. II. 
Kor. 2. 15—11.). 5. A gyülekezet nemcsak erkölcs 
télén életet élő tagjaival szemben gyakorolja az 
egyházfegyelmet, hanem azokkal szemben is, kik 
téves tanokat terjesztenek (Ján. Jel. 2., 2)., mivel 
ez is erkölcsi megítélés alá esik, és úgy az illető 
egyes tagra magára, valamint és még inkább az 
egész gyülekezetre nézve a lelkiüdvöt veszélyez- 
tővé válhatik, mert a téves tan az üdv utjának he
lyes ismeretét elhomályosítja. 4. Az egyházfegye
lemnek gyakorlása magának a gyülekezetnek áll 
érdekében, mert az *z erkölcsi itóletállapotok gya
rapítására szolgál. 5. Ezen okból az egyházfegyelem 
újra behozatalát, Pál apostol példáját követve, az 
egyházi hivatal viselőinek kezdeményeznie kell. 6. 
Az egyházfegyelem gyakorlása a lelkipásztorok 
tiszte kapcsolatban a gyülekezetekkel, ezeknek részt 
kell venni abban. (I. Kor. 5., 13. k .; II. Kor. 2. 10. 
k. v. o. I. Tim. 5. 120. k.-vel).

(Folytatása következik.)

A vailástanitás uj tanterv
javaslata.

Irta: L lc . Dr. D a x er  G yörgy .

Hazai evang. egyházunkban a vailástanitás 
ügyének rendezésére már nagy szükség van. Az 
evang. gymnasiumokban sem követnok egészen

egyöntetű tantervet. Hát még az állami és más 
jellegű gymnasiumokba járó evang. tanulóknak a 
vallásban való oktatása mily tarka képet mutatna, 
ha abba összohasonlitó pillantást vethetnénk. Pedig 
fontos volna, hogy az ország összes gymnasiumaiba 
járó ev. tanulókat egységes tantorv szerint taníta
nák a vallásra. Azután szükséges volna, hogy a 
népiskolák is egyformán készítsék elő a közép
iskolai vallástanitást, hogy* növendékeik egyforma 
vallástani ismeretekkel jöjjenek a középiskolába, 
melyeket aztán ott fejlesztetni, azokra építeni le
hetne. Akkor nem volna szükséges, de nem is kel
lene szabadnak lennie, hogy a középiskola avval 
töltse idejét, hogy a népiskola munkáját még egy
szer végezzo, mintha a népiskolából jött tanítványai 
nem is részesültek volna keresztyén vallásoktatás
ban. Végül szükséges volna még, hogy a népis
kolai vallásoktatás és a konfirmácziói oktatás, de 
a gymnasiumi vailástanitás és a konfirmandusok 
tanítása közti viszonyt is megállapítsák. Itt sem 
kellene a konfirmandusok ok tiltásának az egész 
vallástani anyagot úgy feldolgozni, mintha a kon
firmandusok még nem is részesültek volna vallás- 
oktatásban, hanem az eddig tanultakat átpillantva, 
folytatni és betetőzni azon anyag felkarolásával, a 
mely a konfirmáczióra — annak lényegének meg- 
felelőleg logjobban elkészít. Mindezen kérdések 
megoldása csak a vailástanitás egyetemes egyházi 
rendezése által lehetségos. Éppen azért örömmel 
kell fogadnunk azt a szabályrendeletet, amelyet az 
egyetemes egyházi közoktatásügyi bizottság javas
latként kiadott, mórt remélnünk szabad, hogy most 
már erélyesen hozzálátunk ezen rendezés mun
kájához és a kellő megfontolással, körültokintéssel 
és a különböző vélemények meghallgatása által 
sikerülni fog az eddigi vallástanitásbeli különféle- 
ségnek véget vetni és a fent említett kérdések 
megoldását is előbbre vinni.

a szabályrendelettervczet 3 részben magában 
foglalja a) a népoktató intézetek, a felső nép- és 
polgáriiskolák, valamint a felsőbb leányiskolák; 
b) az ág. h. ev. tanítóképző intézetek és c) a gym
nasium vallásoktatásának tervét. Minden egyes 
iskolafokozat tantervo elején megjelöli a tanítás 
czólját éspedig mindenütt máskép. Mi azt hisszük, 
hogy minden iskolában egy ezé! felé kell a vallás- 
oktatásban törekedni, arra, hogy ág. h. ev. egyhá
zunknak hű, hozzá Öntuilatosan ragaszhoáó tagohat 
neveljünk, akik evang. hitüket minden körülmé
nyek közt szóval és életükkel, a gyülekezeti élet
ben való részvét, az Iston igéje hallgatása és a 
szentségekkel való élés által őszintén vallják, 

j Természetesen azon különbséggel, hogy ezen közös 
' czél eléréséro a különböző műveltségi fokok szerint 

azoknak megfelelő, sajátos szükségleteikhez mért 
eszközökkel kell a különböző iskolákban törekedni. 
A javaslatnak meghatározásai, melyeket a külön-



böző iskolák s igy a gymnasium vallásoktatásának 
czéljáról is ad, nem fejezik ki azt, hogy a vallás- 
tanitásban egyházi, evan géliku s eg yh á zi  munkát 
kell végezni. Mert az u. n. prot. szellemtől áthatott 
érzület fejlesztése, melyet a javaslat a gymnasiumi 
vallástanitás czélja gyanánt kiván, oly bizonytalan 
fogalom, mely különben a valóságban nem is léte
zik. ^vallásoktatás szigorú egyházi felekezeti szel
lemben való adása oly elengedhetetlen szükség, 
mint a többi tantárgyaknak igazán hazafias szel
lemben való tanítása. Z ange:  „Didaktik und Me
thodik des evang. Religionsunterrichts“ (München 
1897. C. H. Beck) ez. kitűnő művében (a 42. lapon) 
azt mondja: „Nur ein k irch lich er  Religiosunter- 
richt ist statthaft, nur ein  kon fessio n e ller  ist 
möglich . . . Aus Überzeugung und um Überzeu
gung zu erzielen, wird in Religion unterrichtet. . . 
Das heisst bekennen und zu einem Bekenntnis 
lühren . . . Konfessioneller Religionsunterricht 
en tsp rich t auch allein  der  obersten  horde rung 
e in er ernsten  P ädagogik .“ Hogy a múltban erre 
kevés súlyt helyeztek és most sem helyeznok 
eléggé — abban rejlik nézetünk szerint egyik oka 
a mi korunk egyházi közönyének, a felekezeti ön
tudat és egyházunkhoz való ragaszkodásnak oly 
gyakori hiányának, (v. ö. a vegyesházassági rever- 
salisokat.)

Ezen elvi állásfoglalásunkkal határozottan 
szembeszállunk az olyan fe le k e ze tn é lk ü li  álláspon
tokkal, amilyent pld. Stromp pozsonyi theol. tanár 
elfoglal. Az „Ev. egyház és iskola“ f. é. 24. 25. 26. 
számaiban közli lelkészi értekezletén tartott elő
adását a vallástanitás tervéről. Ebben azt mondja: 
„Ne állítsuk előtérbe a z eg yh á za t és ta n t, hanem 
az istenországát és istennek ama élő örök igéjét s 
ne legyen a mi vallásoktatásunk végső czélja, mint 
ezt az egyetemes javaslat is mondja „egyháztagok“ 
nevelése s bennök a protestáns szellemtől áthatott 
érzület fejlesztése.“ Tehát Strompnak mega javaslat 
ezen halvány egyháziassága is sok. Neki más kell. 
Propositiói 3. pontjában aztkivánja, hogy „a vallás- 
oktatás nem annyira felekezeti, mint sokkal inkább 
keresztyén legyen.“ Szerinte vallásoktatásunk „czélja 
legyen az, hogy az isten országa számára neveljen 
polgárokat, akiknek nem a tant tudni, de azt kell 
érezniök, hogy nem ők élnek többé, hanem él ben
nük a Krisztus . . .  stb.“ 0  maga is tart azon „félre
értéstől“, hogy„az egyház, a felekezet vajmi üres 
kézzel marad.“ De „ha híveinket valóban keresz
tyénekké tudjuk tenni, akkor ne féltsük hűségűket 
egyházunkhoz stb.“ Mi nem hiszszük, hogy egyhá
zunk ezen „paedagogusának“ elmélete és paedago- 
giai tapasztalatai nagyobb súlyúak volnának, mint 
az igazi paedagogus Zange fentidézett, hosszas ta
pasztalatokon alapuló nézete. De azt tudjuk és e 
lapokban épen Strompnak a konfirmácziói oktatás
ügy reformáról irt füzetkéjével szemben már rá-

l mutattunk arra, hogy az ő theologiája nem őszinte, 
hamis antithesiseket létesít az egyház tana (a rém- 

\ kép neve dogma) és az isten igéje, a felekezeti 
I álláspont és az „una sancta“ — ezen előadásában 
i pedig az egyház és az isten országa, a tan és 

az ige, a felekezeti és a keresztyén, a tan és a hit,
I vallásos élet vagyis azon tudat közt, hogy Krisztus 
> él bennünk. Hát a felekezeti lutheránus nem ke- 
I resztyón, az egyház nem az isten országát építi és 
j a tannal nem akarunk keresztyén életet ébreszteni?
) Hiszen épp ellenkezőleg: keresztyén tan nélkül 
í nem lehetne a gyermekeket nevelni, bennük hitet 
■ ébreszteni, az isten országát a történet folyamán s 

a valóságban csak a keresztyén egyházakon belül 
épitették és épitik a láthatatlan egyház a látható 
egyház szolgálata nélkül nem léteznék és a ke- 
resztyénség csak is különböző felekezetek alakjában 
van meg. Csak a rajongás hiszi, hogy ezeken felül 

l valami magasabb egységben leli meg az igazi ke- 
I resztyénséget. Azért azok, akik az egyházzal és 

annak tanával szembeállítják az istenországát és 
az isten igéjét, meg a hitet — ezen hamis antithe- 
siseikkel nem tudják bebizonyítani, amit akarnak, 
t. i. azt, hogy felekezeti állásponton nem lehet 
elérni az istenországát, hanem csak palástolják azt, 
hogy nekik az egyház tanában hirdetett Krisztus 

; sem kell úgy, ahogy Ő Magát nekünk adta és a 
: szent irás hirdeti. És igy az Írás isten országát és 

az igazi keresztyénséget is elszalasztják. Hiába hir
deti Stromp nagy garral, hogy a Krisztust és csak 

j a Krisztust és nem a róla szóló tant ismeri — az 
ő Krisztusa és az ő keresztyénsége más, mint a 

; szent írásé (amely az egyházé is). De akkor nem 
I is a va lód i  keresztyénség az, amit tényleg annak 
\ csak egy sekély — a kor ellenséges áramlatainak 
; nyomása alatt megnyirbált kivonata. Pedig csakis 

akkor, ha valóban  keresztyénekké tudjuk tenni 
\ hiveinket — mint Stromp mondja — nem kell fél

teni hűségűket egyházunkhoz. Ami meggyőződésünk 
szerint csakis egyházi felekezeti szellemben lehet 
ily ig a z i  s azért egyházunkhoz hü keresztyéneket 
nevelni. Ha nem neveljük tanítványainkat ami 
egyházunk  felekezete szellemében, hát neveljük 
más felekezet szellemében, esetleg a jövő egyháza 
felekezete szellemében. De minden esetben az ily 

: eljárásnak egyházunkban  nincs jogosultsága.
A tanítás anyaga szerintünk is bibliai és egy

háztörténet, tan, ima és ének. De hangsúlyozzuk, 
hogy a középpontba helyezendő a biblia és annak 
tartalma : a Krisztus. Csakhogy ezen Krisztus sze
rintünk a keresztyén egyházi tannak is a közóp- 

j pontja és nem áll vele ellentétben, mint Stromp 
i gondolja, a ki azért azt hiszi, hogy ha a J. Kr.-t 
5 teszi a vallásoktatás tartalmává, az egyház tanát 
\ abból kiküszöbölheti.

A vallástanitás által mi is keresztyén jelleme- 
' két akarunk nevelni. Azért a fent nevezett vallás
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tanítási anyagból nem mindent szükséges felölelni, 
ami a vallásra vonatkozó ismeretek megszerzéséhez 
szükséges, hanem csak azt, ami koresztyón jellem 
képzésére, keresztyén evangélikus hitbeli meggyő
ződés alakítására különösen alkalmas. Tehát nem 
minden való ide, ami az illető tárgynak pld. az 
egyháztörténotnek tudományos rendszerébe tartozik. 
De sok theologiai disciplina sem való az iskolai 
vallásoktatásba, mint pld. a bevezetés a bibliába, 
a symbolika, a vallástörténet stb. Lange szerint 
(i. m. 74. old.) „gehört nach dem Urtheil der 
Sachverständigen Dogmatik, Ethik, Isagogik, Sim- 
bolik n. s. w. überhaupt niobt auf die Schule.“ 
Általában nem szabad elfelejteni, hogy a közép
iskolai vallásoktatásnak és a főiskolai theol. stúdium
nak czélja és tárgya nem ugyanaz. Innen meg
ítélhetjük Stromp követelményét is, aki azt akarja, 
hogy a gymnasium felső osztályaiban különös gondot 
fordítsunk az általános vallástörténeti fejlődés fel
mutatására ; határozati javaslata 7. pontjában kí
vánja, hogy „a gyranasiumok felsőbb osztályaiban 
. . . a vallástörténetnek lehetőleg tágas (!) tér biz
tosítandó, illetőleg a gymnasiumi vallásoktatás tan
tárgyai közé felveendő.- Már a theologiai főiskola 
tanulmányban sem volna szabad, a vallástörténotet 
kötelező tantárgygyá tenni és más fontos theologiai 
disciplinákat elhanyagolni. Hát még a gymnasiumi 
vallástanitás anyagában hogy volna felvehető ? 
Stromp követelménye a vallástanitás czélja és fel
adatának teljes félreismerésén alapszik.

Nemcsak nevelés, hanem ismeretközlés, tanítás 
is vallásoktatásunk feladata. Azért biztos ismeretek 
megszerzésére is kell törekedni. Ezen ismeretek a 
keresztyén egyházi hitnek megfelelőek, annak hű 
kifejezése legyenek, de őszinte meggyőződés alkató 
részeinek is kell lonniök. Azért szükséges, hogy a 
keresztyén élettel való kapcsolatukban, azaz úgy 
jelenjenek meg a tanuló előtt, a mint a vallásos 
életből kinőttek és arra kell törekedni, hogy a 
tanulónál is a keresztyén vallási ismeret lehetőleg 
mint saját személyes hitbeli életének, tapasztala
tának folyománya, kifejezése álljon elő. Az ilyen 
ismeret helye a meggyőződésben olyan szilárd lesz, 
hogy sok ostromot lesz képes kiáltani. A keresz
tyén vallási ismeretnek sok akadálya támadhat a 
modern világi ismeretekben és áramlatokban is. 
Azért az őszinte keresztyén vallási meggyőződés 
érdekében ezekre különös tekintettol kell a vallás- 
tanitásnál lenni.

A biztos ismeretek közlése érdekében a tan
anyag mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy 
abba szeretettel el lehessen mélyedni, hogy azt 
szemléletesen, az élettel való összefüggésében elő
adhassuk, szóval arra törekedhessünk, hogy a 
tanuló érdeklődéssel,értelemmel önkéntesen kövesse 
a tanítást. Ezért aztán az idő drága. És sokat, a 
mit a tanulók más tanórákon tanulnak, elég csak

röviden érinteni. így pl. sokat, a mit a tanuló a 
világtörténetből tud, teszem a keresztes hadjáratok 
vagy az investitura harcz részleteit, vagy a hazai 
egyháztörténetből azt, amit már hallott, egyszerű 
ráutalással mellőzni lehet.

A sorrendre nézve, hogy a történet megelőzze 
a tant, is egyetértünk a javaslattal. A módszerre 
nézve is helyeselhetjük azt, hogy a történetet, tant, 
imát és éneket folytonos összeköttetésben, egy
másra utalással kell tanítani. Csak igy nem lesz 
a tanítás nehézkez, fárasztó, hanem érdekes. De 
ennek a tantervben is kell érvényesülni.

A népiskola tanterve elég bő, tán túl bő is.
Haja, hogy az egy tanítóval biró 6 osztályú 

iskola tananyagát, tehát a minimumot adja, a mi
ből nehezebb a maximumra következtetni, mint 
megfordítva. Azután heti 3 félóra nagyon kevés 
evangélikus népiskolában a vallásoktatásra. A bib
liai történetekben szemléltetendő vallási igazságok 
nagyon általánosak. Jobb azokat a káté szavaival, 
egy-egy bibliai vers vagy énekvers alakjában kife
jezni. így aztán az I—IV. osztály tanulói is kátét 
tanulnának.

Átmegyünk a gymnasiumi vallástanitás ter
vére. Itt az I. és Ií. osztályban ragaszkodni kellett 
volna ahhoz, hogy az I. osztályban ó-testamontomi 
és a 11. osztályban uj-testamentomi bibliai törté
neteket tanítsunk. A javaslat e helyet az I. osz
tályban olyan ó- és uj-szövetségi részleteket akar 
taníttatni, melyekben a vallásos igazság történeti 
alakban, a II. osztályban pedig olyanokat, melyek
ben tan alakjában nyer kifejezést. Ámde ezen el
járással ketté szakítjuk az együvé tartozó részeket 
és a helyett, hogy itt már arra törekednénk, hogy 
a tanuló az üdvtörténet menetéről képet nyerjen, 
ezen kép alkotását megakadályozzuk. Azért Zange- 

. val tartunk, aki szerint „es von grösster Wichtig
keit ist, dass die zusammengehörenden Geschich
ten hinter ein ander behandelt werden. So allein 
wird der Schüler auf dem betreffenden Hoden 
heimisch und mit den Personen vertraut . . .  Es 
ist also wünschenswerth, dass die höheren Schulen 
an ihren Grundsatz, auf der Elementarstufe die 
wichtigsten alt und neutestamentliehen Geschich
ten zum erstenmal im ununterbrochenen ge
schichtlichen Zusammenhänge zu behandeln, fest- 
halten“ (i. m. 83. old ) Hiszen ezen történetek, mint 
olyanok, nem ismeretlenek a tanulók előtt, megis
merkedtek már velük — még pedig tán értelmisé
gükhöz mért fokozatokban — a népiskolában. Nem 
kell tehát kezdettől megkezdeni az egészet, hanem 
a gymnasiumban a történeti egymásutánra helyez
hetjük a súlyt. Azután maga a javaslat szerint 
is a népiskola III. és IV. osztályában már lehet 
oly tanitó részleteket felvenni, mint a milyen a 
törvényadás, a hegyi beszéd, a samariai asszony 
(nagyon nehéz 1) és az a sok hasonlat, mely a 2.
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évfolyam 16—27. számai alatt áll, de a gymnasium 
I. osztályában már nem. Hogy mi azért, hogy az 
I. osztályban ó-testamentomi bibliai történeteket 
tanítunk, nem leszünk egyoldalúak, de még ke
vésbé zsidókká teszszük a gyermekeket, mint 
Stromp gúnyolódik, „csak éppen hogy körül 
nem metéljük- — azt a legkisebb jóakarat mel
lett még Stromp is beláthatná, ha megtudja, 
hogy 1. a sátoros ünnepek előtt a megfelelő uj 
testamentomi történeteket is tanítjuk és 2. min
den ó szövetségi bibliai történet végén levezetendő 
kátéi tananyag fejtegetésében, de magának a bib
liai történet tanítása közben is szóhoz juttatjuk az 
uj szövetséget is. Hogy végül a javaslat már a II. 
osztályban a zsoltárok és próféták egyes részletei
nek olvastatása számára is akar az ő beosztása 
által helyet szorítani, éppen elhibázott dolognak 
tartjuk, mert az itt még nagyon nehéz volna.

Áz ó testamentomi bibliai történetekben az I. 
osztályban nagyon szépen lehet szemléltetni és igy 
levezetni a káté 1. főrészét, a 10 parancsolatot és 
azok befejezését, meg az apostoli hitvallás 1. hit
ágazatát megfelelő énekekkel, bibliai versekkel és 
imákkal. Ugyanígy lehet a II. osztályban az uj 
test. bibi. történettel, főleg Jézus életével s taná
val kapcsolatosan (az I. osztály kátéi tanagyagénak 
behatóbb ismétlése után) a 2. hitágazatot, a mi 
atyánkot és a szentségek szereztetési igéit megfe
lelő bibliai versekkel és énekekkel tanítani.

Még az I. és II. osztályban a bibliát központi 
jelentőségében a bibliai történet képviseli (és még 
nem a biblia olvasása), a II. osztályban már a bib
lia olvasásával, nevezetesen az Apóst. csel. köny
vének 1—12 fejezete (esetleg 13 — 28. fej. cursiv) 
olvasásával lehet kezdeni. Ezen olvasmányból le 
lehet vezetni a 3. hitágazatot és a 2. hitágazat ér
telmébe ismétlés utján mélyebben bevezetni.

Hozzá alkalmasan csatlakozik az egyház tör 
ténete, rr ely az egyház üldözése és diadala, majd 
a középkor rövid ismertetése után főleg Lutherrel 
és a reformáczióval, a hazai reformáczióval s a 
jelenkor egyházi mozgalmaival és a hazai egyház
alkotmány rövid ismertetésével foglalkoznék. A 
reformáczió megértése alkalmat ad a megigazulás 
tanának, az ujrakeresztelők és a svájczi reformáczió 
a szentségek behatóbb megismerésére, mig a róm. 
kath. egyház visszaélései a bűnbocsánati czédulák- 
kal és az egyházi tan és élet terén alkalmat adnak 
a legfontosabb váltanok fejtegetésére. Egyházi éne
keket itt is tanítunk.

A .IV. osztályban összefoglaljuk a kátéból ta
nultakat olyan sorrendben, amint a kátéban követ
keznek, tehát a káté belső szerkezetének felmuta
tásával. Erre az összefoglalásra és a káténak ön
álló rendszeres tanítására, a káté tanításának az 
előző 3 osztályban való előkészítése után itt ha

tározottan szüksége van. És ha mindjárt Stromp 
( még úgy dobálődzik — nem félve az exkommuni- 

kácziótól — professori hitvallásával, hogy d a k á té t, 
melynek elsőrésze a zsidóságba vezet bennünket 

; (igazán? kételkedem,hogy ilyen Ítélet után Stromp 
csak sejtené is a káté első főrészének jelentőségét), 
a va llá so k ta tá s  m eze jérő l ,  úgy m in t van ,  végleg  
szám ű zn é . Anyagát ugyan beilleszti a vallások
tatás keretébe, de úgy amint van „ű k á té t  és ha 
L uther neve  és négy század a u torizá lja  is,  czélra

■ nem vezető, sőt inkább a e z  é ltő l e lte re lő  d id a k 
tik a i  e s zk ö zn e k “ ta rtja .  És mipdpz azért, mert a 
gyermek meg nem érti, mert a f Ä b a n  vannak 
metaphisikai subtilitások. Bár Stromp, mint meg- 
vallja, „ismeri a philosophiát“, sokat foglalkozik 
metaphysikai problémákkal (szép!) — mégis, nemi 
éppen a z é r t  a Credo tanát megérteni képtelen. Azt 
első szavára el is hiszszük neki, de eláruljuk neki, 
hogy philosophiai, metaphysikai tanulmány erre 
nem is elég — mert ehhez is szükséges, amit az

> U r Nikodemusnak mondott (Ján. 3.) — szükséges 
) keresztyén vallásos életnek élése. Ezért aztán sok

szor az egyszerű ember, de a gyermek is philoso
phia s metaphysika nélkül megérti, amit Stromp, a 
theolog, tanár nem ért! És ha mem grammatizálunk, 
hanem a iá ié t ezen keresztyén hitbeli élettel össze
függésben, bibi. történet egyes alakjainak ily val
lásos életén szemléltetve és ugyanily hittel szivünk- 

, ben is tanítjuk, akkor megmagyarázhatjuk azt nö- 
í vendékeinknek úgy, hogy „elméjüket megvilágositja, 

szivöket hitre hangolja- — mit Stromp lehetlen- 
; nek tart — és nem kell, mint ő neki, ha gyerme

keknek a kátét kellene tanítani, „az autodafék 
kínjait ítélni.“ Kinek hogy! Annak oka, hogy 

; Stromp ilyeneket vallani kénytelen, nem a kátéban
■ rejlik ! Vizsgálja csak önmagát, hát ha ott is valami 
, hiba van ! Annyi bizonyos, hogy Ítélete a kátéről 
í nem uj ugyan, hisz oly paedagogusra is, mint Rou

sseau hivatkozhatik, de nem olyan általánosan 
elismert, mint amilyen vakmerő azon bizonyosság, 
melylyel Stromp kikiáltja és avval „eleven szenet 
gyűjt fejére.“ Újabban is sokan nem csak alakja 
miatt, de azért is elvetik a kis kátét, mert annak 
tartalma szerintük elavult. De ezekkel szemben sok

' igazi ismerője ügy a káténak, mint a keresztyén- 
ségnek olyan művet ismert fel benne, mely nem
csak paedagogia bölcsesége, hanem az evangeliom 
páratlan felfogása által is kiválik. Zange szerint 
ist es für ein Volk ein Glück von gar nicht hoch 
genug zu schätzender Bedeutung, wenn es den ge
meinsamen Glauben und die gemeinsame Lebens
anschauung in einer bündigen, volksthüm lichen  
und doch zugleich in die Tiefe führenden Fassung

I
 besitzt, so dass s ie  allen B ildungsgraden gen ü gt, 

wie dies vor Allem anderen mit dem Lutherischen 
Katechismus der Fall ist“ (i. m. 76. old.) És Ranke 
L. azt mondja Luther kátéjáról, hogy az „ebenso
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kindlich, wie tiefsinnig, so fasslich, wie unergründ
lich“. (Lehrprob s Lehrg. 34. 75. old.)

A káté íaniiásával összekötjük Jézus életének 
tanitását egy synoptikus — legjobban Máté ovan- 
gelioma olvasása fonalán. Az Ur életében legszem
léletesebben állíthatjuk a tanuló elé a megváltó 
személyét s müvét, de egyszersmind az igazi ke
resztyén ember életét, Isten akaratának teljesítőjét.

A káté tanításával összeköthetjük egyes bib
liai részletek olvasását, bibliai történetek felelove- 
nitését, mig Máté ovangeliomának számos ó tosta- 
mentorai idézete elég alkalmat nyújt az ó szövet
ségi próféták és zsoltárok egyes részleteinek olva
sásához. Énekek itt is tanitandók. A 3. parancsolat 
tárgyalása alkalmával szólunk az egyházi évről, a 
perikopákról és ismertetjük az istontisztelet főbb 
alkotó részeit.

Evvel az algymnasium tanulmányainak végé
hez érkeztünk. Azok, akik az iskolát elhagyják, 
egyszer átmentek az egész vallástani anyag tanu
lásán. Ha még hozzá vesszük, hogy ez körülbelül 
azon időre esik, mikor a gyermekből ifjú lesz, 
Stromp ellenkezése daczára is jogosultnak fogjuk 
tartani, hogy a tanítás első fokozata ezen a pon
ton befejeződik. A második fokozat, a főgyinnasium 
átmegy még egyszer ugyanezen anyagon, de az 
értelmi fejlettségnek megfelelő, mélyebbre ható el
sajátításán.

(Folyt, követ)

Válasz „nz’-nek.
Az »Evangélikus Egyházi Szemle« f. évi 9. szá

mában „nz“ aláirásu czikkezöje »az első zsilip« cime 
alatt bosszús bangón megrostálja alólirottnak az . Ev. 
Egyh. és Iskola« 3fi-ik számában közlött czikkét.

Hogy megrostálja, az ellen nincs és nem is lebet 
kifogásom. Ellenkezőleg. Örülök rajta, mert közle
ményemnek épen az volt czélja, hogy fenállása óta 
mostoha körülmények között vergődő — mondhatni 
magára hagyott szarvasi tanitóképzöre fordítsam azok 
érdeklődését, kik csak úgy tudják mint én, hogy 
a 371 ezer lelket számláló s 10 egyházmegyébe osz
tott Bányai Egyházkerület fizet 450 felekezeti tanitót 
s fentart 383 felekezeti népiskolát ; de se gymnasiuma, 
se theologiája, se tanitóképző intézete nincs. Gon
dolom, a helyzet visszásságát ebből is megérti min
denki. Protestáns közéletünk e fogyatékosságát épen 
azok tartoznak egyetértő elhatározással eloszlatni, kik 
a protestáns nép lelki gondozásával vannak hivatás
szerűen elfoglalva. Azt his/.em, ha érdeklődünk pro
testáns híveink vallás-erkölcsi művelődése iránt, ha 
óhajtjuk felekezeti népiskoláink versenyképes kifejlö-

( dését: akkor lehetetlen el nem ismernünk egy az Al
földön létesítendő jól szervezett felekezeti tanítóképző 

jj szükségességét. És ha ezt elismerjük: akkor köte- 
) lességünk létezésének s fenállásának anyagi föltéte

leiről is gondoskodnunk. Én e gondoskodás útját és 
) módját kerestem és keresem sértő ellenvetésekre aka- 
} ratlanul okot adó fentebb említett közleményemben. 
I Lehet, hogy keresésemben elvétettem a kellő irányt 
( Tévedni emberi dolog. l)e hogy ezért hírlapi sértő
< leczkéztetésre tettem volna magamat érdemessé, azt 
I kétségbe vonom.

Keresem a tanítóképző tova fejlesztéséhez szük-
< séges jövedelmi forrásokat. Miután pedig azokat kö- 
( zelben nem igen találtam, a jövő távlatába néztem.

így a messze jövőben az egyházi közalap netán meg- 
) takarítható kiadási tételeire is reá mutattam. Es itt 
) érintettem „nzu érzékeny oldalát. Bocsánat! Sértő 
i szándékom nem volt s nem is lehetett; bár tudom, 
I hogy sokszor, midőn közügyet óhajtunk szolgálni, 
J személyes kellemetlenkedést alig lehet kikerülnünk. 

Semmikép sem hittem, hogy az elárvult közügy érde
kében közre bocsátott felszóllalásom felszabadítsa 
a rosszul fékezett irigykedés birálatát, mely szemé
lyemet oly téren is megtámadja, melyen ilyes táma
dásra — legalább tudtommal — soha okot nem ad
tam. Gondolom, hogy E»ya. Alkotmányunk 195. és 
19G. szakaszait végkép elfeledte „nzu. Ezért nem hi
szem, hogy helyeselhető lenne azon gyanúsítás, 
mintha a tauitóképzö fejlesztésére vonatkozó czikké- 
ben alól Írott, ki »busás fizetéssel és fényes nyugdíj
ja l bird tanár*, megvonni akarta volna a méltatlanul 
nagyon is szegényesen díjazott lelkészek és nyug
díjasok javára eső segítségét az egyházi közalapnak, 
csakhogy a gúnyosan emlegetett „első zsilipa lenn- 

, tartsa az egyház élő vizét.
Nem rossz a kép. A zsilip megduzzasztja az 

patak vizét. Annál nagyobb erővel zuhan aztán a 
malom kerekére a viz, hogy közhasznú munkát vé
gezzen. Bárcsak ilyen zsilip lenne minden protestáns 
iskola 1 Azt hiszem, a reformátorok ilyen reménytől 
eltelve karolták föl az iskolákat. Luther és Melanchton, 
mint első prot. paedagogok, híressé tették nevüket 
az által is, hogy példájukkal utat mutattak arra 
nézve, hogy az egyház ne hanyagolja el a népneve- 
lés érdekeit. Az úttörők e példájától nem szabad 
eltérnünk. Él bennünk is annak tudata, mi jelesein
ket áthatotta, hogy az egyház üdvösséges munkája 
n^m kizárólag az evangyéliom hirdetésében áll, de 
abban is, ha iskoláinkban ápoljuk azt sz evangyélmi 
szellemet, melynek magasra fellángoló tüzoszlopa a 
retormátióban kigyulladt.

Keressük tehát hithüséggel s életképességünkben 
bizó önérzettel azon utakat és módokat, melyeken 
haladva, az Alföldön jól szervezett és kifogástalanul 
munkaképes felekezeti tanítóképzőt létesítenünk és 
fentartanunk lehetne. Ha aztán „nz“ ellenfelem kö
zelebb fekvő és hamarabb megnyitható jövedelmi
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forrásokat talál mint én, legyen szives meggyőződni í 
arról, hogy tisztelői között engem is megtalál. Hálás j 
lélekkel fogjuk dicsérni és szolgálalkész akarattal 
követni azon az utón, melyre reá mutat annak kije
lentésével, hogy ebben az irányban haladva, mielőbb 
őzéit érhetünk s eloszlathatjuk azon reánk nehezedő 
felelősséget, mely abban áll, hogy 40 óv előtt nyitott 
ugyan a békési ág. h. ev. egyházmegye felekezeti ta- / 
nitóképzőt Szarvason, de annak tovafejlesztésére s j 
önállóvá szervezésére, lehető módot sem megadni, > 
sem megkeresni nem birta. Vagy talán illőbb lenne 
hozzánk mostohább anyagi helyzetben élő lelkes elő- 
deinktől reánk maradt örökségünkről, a Tanitókép- i 
zőről, lemondani most, midőn korunk szelleme arra 
int, hogy ragadjunk meg minden módot és eszközt, 
mi által protestáns egyházunkat küzdésben erősebbé 
s fejlődésben virágzóbbá tehetjük? Óvjon meg ben- \ 
nünket ettől az a protestáns szellem, mely egyházun- 
kát szegénységünk daczára anyagi küzdelemben dia- 
dalra vezérletté zivataros századok kinos megpróbál- ) 
tatásai között !

Benka Gyula, j

IRODALOM
— T. Beck. „Erindringer fra mit Liv“. (Utolsó 

közlemény). Hosszasan tárgyalja Beck az általa j 
vezetett belmissiói egylet fejlődését. A dán bel- 
missiói egylet érintkezésbe lépett a koppenhágai ' 
belmissziói egylettel. A viszony egy ideig a lehető 
legjobb v o lt; de aztán a vezetők főbb elveikre 
nézve eltérvén egymástól, a dán belmissiói egylet \ 
külön telepet alapított Koppenhágában. A nagy ( 
város vallási tudatlanságát mutatja Beck egy be
szélgetésben, melyet egy ottani kereskedővel foly
tatott. 1899-ben egy kereskedő azt kérdezte Beck- 
tő i: „Tulajdonképen mi a külömbség közöttünk 
és a zsidók között“. Mire Beck álmélkodva akként 
válaszolt: „A zsidók nem hisznek a Krisztusban“. / 
A kereskedő azután akként folytatta: „Ügy — hát 
a zsidók nem hisznek a Krisztusban — nem is 
részesülnek abban a keresztségben, melyben mi !“ 
Az ilyen tapasztalatok indították Becket arra, hogy 
a nagy városokban a kereskedő < sztályban is fejt- 
sen ki tevékenységet a belmissiói egylet. A mi- 
niszterium előszeretettel alkalmazott a nagyobb 
városokban nagyon szépen beszélni tudó, de mind j 
a mellett szellemtelen lelkészeket. $

Ma már 400 belmissiói ház van Dániában s í 
ezen házak nem a helyi egylet nevére vannak te- < 
lekkönyvezve, hanem az országos egylet nevére. j 
Erre nézve azt mondja Beck : „A lelkészek nagy

része fél a belmissiói házaktól, attól tartva, hogy 
nem sokára bevitetik azokba a keresztelő me- 
dencze és az Ur asztala Lehetséges az, hogy az 
országos egyház oly ellenséges viszonyba lép Isten 
népével szemben, a mint a múlt században, a mi
kor a rationalismus és hitetlenség kerekedtek felül 
és a midőn a hívőket üldözték — igy kiszoríthat
ják Isten népét az egyházból — ez esetben készen 
állnak a tnissiói házak, hogy Isten népe azokban 
templomait lelje fel“. Beck tehát e sorokban ugyan 
azon eszmét penditi meg, melyet már évekkel ezelőtt 
megjósolt egy methodista lap. Bármenyire védeke
zik is Beck a szekta ellen — a dán belmissziói 
egylet is a szekta útját egyengeti.

A dán bei missió által alapított ifjúsági egyle
tek eleintén beléptek az ifjúsági egyletek általános 
szövetségébe, de mivel a szekták ifjúsági egyleteire 
nézve azt követelték, hogy azok csak vendégként 
lehessenek jelen az ifjúsági egyletek általános 
összejövetelein és ebbe nem akart a szövetség ve
zetősége beleegyezni, kiléptek a szövetségből és 
skandináviai ifjúsági egyletek szövetsége czime 
alatt külön szövetséget alkottak. 1898-ban Beck 
részt vett az ifjúsági egyletek világ szövetségének 
báseli összejövetelén, a hol a dán ifjúsági egyletek 
ismét beléptek a világ szövetségbe azon feltétel 
alatt, hogy a szektáskodók propagandát űzni nem 
fognak és hogy Dániában a szekták ifjúsági egy
letei részt nem vehetnek a belmissiói ifjúsági egy
letein.

A belmissiói egylet sok belső és külső nehéz
ségen szerencsésen átevezett. Egy Ízben a kolpor- 
tőrök között támadt nagy egyenetlenség; mivel 
nem akarták azt, hogy az ő összejöveteleiken részt 
vegyen egyik kolportőrtársuk, aki tőlük eltérőleg 
magasabb iskoláztatásban részt vett. Becknek si
került az ellentétet kiegyenlíteni.

A belmissió kolportőrjei ellen egyre hango
sabb lett a panasz. A kormány már már betiltani 
akarta a belmissionáriusok működését. Ekkor Mar- 
tensen püspök vetette magát közbe, azt mondva a 
vallásügyi miniszternek : „szellemi dolgokat szel
lem szerint kell elintézni és nem brutálisan, nekünk 
lelkészeknek a minisztereken kívül van más urunk 
is s velünk nem lehet úgy manőverezni, mint a 
vámhivatalnokokkal“. Valóban merész és püspök
höz illő válasz ez. A dán egyháznak nincs auto
nómiája és püspökei mégis igy mernek beszélni 
— ott azután nem lesz a lelkészség talpnyaló se
reg, melynek főgondja az ünnepeltetés és a világ 
fiai kegyének elnyerése.

Életrajza végén szól Beck a belmissiói irány 
ellen felhozott ellenvetésekről és az egylet jövő
jéről.

Felhozzák úgymond a belmissió emberei ellen, 
hogy magukat szenteknek nevezik. Ez szerinte 
sokkal biblikusabb elnevezés, mint a „keresztyén“



elnevezés, melyet Krisztus ellenségei nevezték el 
az Ur egyháza tagjait. Rosszalják a belmissio em
bereinél, hogy másokat kárhoztatni szeretnek — de 
szerinte az Ur maga ítél, a midőn azt mondja: 
„A ki hiszen és megkeresztelkedik üdvözül, a ki 
nem hisz, elkárhozik.* A belmissio lelkészeinek 
szemére vetik, hogy örökösen a pokollal fenyegetik 
a népet. Ez Reck szerint rágalom ; mert az ö ige
hirdetésük czélja az, hogy a hívek megtérjenek.

Szemére vetik a behnissiói iránynak, hogy a 
tudatlanság barátja és ellensége minden felvilágo
sodásnak. üíZ ellen felhozza Beck, hogy a bel- 
missiói irány négy paraszt egyetemet (Hőjskole) 
létesített, a melyekben hasznos ismereteket adnak 
elő, de termószoteseu ezen iskolák elve is az : 
„Először jön istenországa és azután jön a többi.“

Felhozzák e behnissiói irány ellen, hogy a 
bűnösséget oly külső dolgokba helyezi, a minő a 
kártya és táncz, és az azoktól való Orizkedést a 
hit ismérvének tartja. Ez ellen felhozza Beck, hogy 
ők csak mint a hívőhöz nem illő dolgokat vetik 
el a tánczot és a kártyát.

A belmissio legnagyobb veszélyét abban látja 
Beck, ha az a jövőben párttá sülyedne és ha po
litikai mozgalmakba koveredne. Nagy veszélyt lát 
abban is Beck, ha a behnissiói egylet elvesztené 
dán jellegét és itt azt mondja „a mint az egyes 
embernek úgy egyéninek kell lenie a keroszténység- 
nek, úgy az egyes népnek is meg kell lennie a 
maga kereszténységének oly alakban, mely azon 
néphez legjobban illik, s nem szabad azt a kül
földről kölcsönözni.1* — Látni való tehát, hogy oly 
hatalmas egyéniségek is, a minők sorába tartozik 
kétségkivül Beck is, nem mentek a nemzeti elfo
gultságtól, mely megbénítja keresztény felfogásuk 
alapját is. — Midőn e sorokat befejeztük, vettük 
azon hirt, hogy szeptember SO-án az újabbkori 
dán egyházi élet nagy alakja, Beck Vilmos elhunyt 
az Urban.

— Prof. I), til. W. W alther: aü. H.irnaoks
Wesen des Christenthums tűr die christliche Gemeind« 
Geprüft. 1—4. Auflage. Leipzig. A. Deichert’sche 
Verlagsbuchhdlg Nachf. (Georg Böhme) l'.KJl. (IV. s. 
168 old.) Ara fűzve : 3 K. 24 f., kötve 3 K. 00 f.

Mikor Harnack könyve, mely a keresztyénség 
lényegét akarja a mai világ előtt leleplezni, megje
lent, az egész egyházi és egyháziatlan világ hol meg
döbbenéssel, hol diadalmi örömrivalgásokkal fogadta. 
Hívei nem győzték eléggé dicsőíteni s a „Christliche 
Welt“ hasábjain már előre is hálátlansággal vádolták 
az evang. egyházat, ha őt magáról lerázza. A hitet
lenek ujjongtak, hogy Harnack könyve az ö hitetlen
ségüket igazolja, az ifjúság kapkodott utána, a bécsi 
egyetemi könyvtár példányát egészen elnyütték a 
róm. katholicismus megint alkalmat vett, hogy Harnack 
könyve alapján a protestantismus feloszlását, közeli 
végét nagy örömmel hirdesse. És a hivő theologia

körei hallgattak — tán kelleténél tovább hallgattuk, 
mig ezalatt Harnack imádói külföldön, sőt nálunk is 
néhány nádszál természetű theol. iró könyvét Schleier- 
macher hires „beszédjeinek“ jelentőségére akarták 
felemelni.

Végre azonban megszóLlt a keresztyén evange- 
liomi hit több képviselője is, erélyesen tiltakozván 
Harnack u. n. „tudománya“ ellen. A lelkészi értekez
letek hires, tudományos előadók (Kühler tanár, Woh- 
lenberg lelkész és mások) vezetése mellett az egyházi 
lapok alaposan foglalkoztak vele és tiltakoztak ellene 
a keresztyén hit és lelkiismeret nevében. Elleniratok 
is jelentek meg hovatovább minél több. (Rupprecht, 
Schick, Reinhold, Lamme, Walther). Valamennyi közt 
maga Harnack is Walther fentidézett könyvét tartja 
bizonyára a legkomolyabbnak, mert könyve 5. kiadá
sának előszavában azt mondja, hogy „wenigstens den 
Schein einer wissenschaftlichen Diskussion zu wahren 
sucht.“ Persze evvel egyszersmind a félhitü és hitetlen 
tudományosság ismert gőgjével Walther könyvének 
tudományosságát is tagadja. De biztosíthatjuk az ol
vasót és mindenkit, aki Walther könyvét elolvassa, 
igazat fog nekünk adni, hogy a fentidézett könyv 
biztos kézzel és ismerettel lépésről lépésre kimutatja 
Harnack tudományának ingoványos talaját, alapta
lanságát, Harnack következetlenségét, sőt — majdnem 
mondhutnók — tudományos hamisításait vagy tudat
lanságait — úgy hogy a szép nyelvezeten és ragyogó 
előadáson kívül alig marad meg más könyvéből, mint 
végtelen merészsége, melylyel a keresztyén hitet mély 
tartalmától és éppen jellemző lényegétől megfosztó 
verdiktjeit koczkáztatja. Walther könyve eddig 4 ki
adást ért. Ez a körülmény megnyugtathat minket az 
iránt, hogy nemcsak Harnacknak eddig 5 kiadásban 
terjesztett elsekélyitett keresztyénsége, hanem az igazi 
keresztyénség és annak védelme iránt is még mindig 
elég nagy a ragaszkodás és az érdeklődés.

Walther könyve igazi példája a határozott állás
pontnak, de mégis tárgyszerű, nyugodt, előkelő polé
miának, melytől példát vehetnének hazai polemiku
saink. Nem olyan pokrócz-durva, gyanúsító, mint 
pl. Masznyik polémiái e lapok szerkesztője, Hutter 
vagy a debreezeni Balogh ellen; és ez utóbbi ellen 
irt pamphletjét tnég most is meri vételre ajánlgatni. 
Walther páratlan nyugodtsággal, higgadtsággal és 
türelemmel követi Harnack előadásait De csak azon 
részüket, mely nz újszövetségben található keresz- 
tyénségröl szól. A keresztyénség későbbi fejlődésének 
előadását tán egy későbbi könyvben fogja kritizálni. 
Walther először megvizsgálja Harnack előadását „a 
keresztyénség magvárói és bajáról.“ Walther a ke
resztyénség történeti fejlődésének vizsgálatában, de 
Jézus szavainak kifejezésmódjában, a hasonlatok meg- 
válogatásában is elismeri ezen különbségtevés jogo
sultságát. De Harnack még Jézus hirdetésének tar
talmából, a Jézus által hirdetett evangéliumból is 
ki akarja hámozni az igazi evangéliumod. A jogot
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ezen művelethez onnan veszi, hogy szerinte Jézus is 
csal? korlátolt ember volt. T)e mindezt Harnack 
nem tudja forrásaiból igazolni, amit Walther ter
jedelmesen kimutat (8. sk. old.) Ezen hámozási míve- 
lethez Harnack kritikai mértéke tudvalevőleg a 
„Frischer Blick für das Lebedige und wanre Em
pfindung für das wirklich grosse.“ Tehát mindenki 
könnyen különbözteti meg a keresztyónség lényegét 
annak lényegtelen kortörténeti czafrangjaitól.Igen ám, 
de egészen mást mond az apostol 1. Kor. 2, 15.

Azután megvizsgálja Walther Harnack állításait, 
melyeket Jézus hirdetésének forrásaira vonatkozólag 
koczkáztatott. Itt rámutat arra, hogy János evan- 
gelioma hitelességének tagadása egyáltalán nem oly 
eredménye a tudománynak, mint Harnack feltünteti 
és könyve folyamán lépósről-lópésre rámutat azon 
következetlenségre, melylyel Harnack a 4. evangelio- 
mot ott, ahol neki épen tetszik, sans gene felhasz
nálhatja (pl. 92., 96., 98, 112., 129. old.)

A harmadik fejezetben kimutatja, hogy Harnack 
álláspontja a csoda kérdésében szintén nem a törté
neti tudomány eredménye. Harnack gyáva fegyverle
tétele néhány tudománya határait nem ismerő termé
szettudós előtt — midőn istennek a világ folyásába 
való belenyúlását lehetetlennek mondja, Walther sze
rint nemcsak a keresztyénségnek, hanem az istenben 
való hitnek is az elárulása. (36. old.)

A 4. fejezet Harnack azon kérdésével foglalko
zik : „Hozott-e Jézus valami újat?“ Azután átmegy 
Walther azon 3 körre, melyben Harnack Jézus tanát 
előadja. Az első körről t. i. az isten országáról szól 
az 5. fejezet, amelyből már itt kitűnik, hogy Har
nack nem jár el forrásai alapján, mikor Jézus sze
mélyét az evangeliomból ki akarja küszöbölni — 
amennyiben világossá lesz, hogy Harnak konstruk
ciója Jézusnak az Isten országáról szóló hirdetéséről 
hamis, ha ezen ország királyát nem állitja középpont
jába. A második kört, mely az Istenről mint atyáról 
és az emberi lélek végtelen értékéről szól, a 6 feje
zet tárgyalja. Itt kimutatja Walther, hogy Harnack 
tétele, mely szerint Jézus mindenkinek, kinek ember- 
arcza van, azt mondja: te az élő isten gyermeke 
vagy és . . . értékesebb, mint az egész világ, nem
csak hamis, hanem veszedelmes is. Hamis, mert mind 
a három helyen (Lk. 11, 2. Lk. 10, 17—20. Mt. 10, 
29 sk.), amelyet Harnack érvül felhoz, Jézus csal? 
tanítványaihoz szól (v. ö. Mt. 5, 15, 48, 10, 20. Ján. 
20, 17 stb.) — és nem mindenkinek, akinek csak em- 
berarcza van. (v. ö. Ján. 8, 42, 44.) De veszedelmes 
is, mert az a hit, hogy isten mindenkinek minden to
vábbi nélkül atyja — visszatarthat minket attól, hogy 
igyekezzünk az atyához az által jutni, aki által egye
dül lehet — a Krisztus által. (Ján. 14. 6.)

A 7. fejezet szól a 3. körről, a teljesebb igaz
ságról és a szeretet parancsáról. Itt Harnack azt ál
litja, hogy az evangeliomban a közönséges morálról 
■az isten és felebarát iránti szeretetről van szó, Walther

kimutatja, hogy a szeretet parancsa magában nem 
mivelheti az erőt, hogy azt teljesíthessük; ezt Krisztus 
miveli bennünk — amit Harnack nem vesz figye
lembe. A 8. fejezet szól az isten fiáról. Harnack 
Jézust egyszerű embernek tartja, aki nem követel 
más hitet magában, mint amely az ő parancsolatai 
megtartásában foglaltatik. Ha magát isten fiának 
nevezi, csak azt akarta mondani, hogy ő ismerte meg 
istent atyjának. Mindezt könyvünk szerzője megczá- 
folja. A 9. fejezet foglalkozik Harnack azon legme
részebb állításával, hogy nem a fiú, hanem csak az 
atya tartozik bele az evangeliomba, melyet Jézus 
hirdetett, mig a 10. fejezet kimutatja, hogy Jézus 
áldozati halála nem csak az apostoli kor találmánya, 
hanem az evangeliom alkotórésze, A 10. fejezet Jé
zus feltámadásával, a 11. azon kérdéssel foglalkozik, 
vájjon tényleg elrontotta-e Pál apostol az evange- 
liomot. Pégül a 13. fejezet azt vizsgálja, vájjon el
lentétben van-e a hit és a tan, vájjon a kettő ki
zárja-e egymást. (Folyt, köv)

KÜLFÖLD.
— A Lundban tartott egyet, lutheránus kon

ferenczia kimagasló eredménye az a határozat, me
lyet Rabergh és Scheele püspökök javaslatára hoztak. 
A két püspök hangsúlyozta a lutheránus egyház egy
ségét, mely egység elüt a rom. kath. és az anglikán 
egyházak egységétől. Utaltak arra, mennyire szüksé
gük van az összes országos lutheránus egyházaknak 
a közös, együttes támogatásra, arra, hogy egymás 
bajait és harczait ösmerjék. Scheele püspök az upsalai 
egyetem nevében újból svéd területre hivja meg a 
konferencziát. a z  egész konferenczia örömmel fogadta 
azon javaslatot, hogy az általános luth. konferenczia 
internationálissá tétessék. Az „Alig. luth. Kirchen
zeitung“ a mint eddig, úgy ezentúl még részletesebb 
tudósításokat fog közölni az összes lutheránus or
szágos egyházakról. Hihetőleg hazánkban is többen 
fognak csatlakozni az általános luth. konferencziához 
— és az egységet nem az unitáriusoknál, hanem a 
lutheránus testvér egyházaknál fogják keresni. Mi 
eddig inkább csak a németországi lutheránus egyhá
zak iránt érdeklődtünk — és az északi lutheránusok
ról aránylag keveset hallottunk. Különösen a svéd 
és finn egyházi állapotok ismeretlenek előttünk. Pedig 
egyházunk ott derék munkát végzett az utolsó év
tizedben. Uj jeles kátét adott ki az egyház, uj agendát 
és liturgikus hivatalos chorál könyvet adtak ki.



A lutheránus konferencziák látogatása egyházi 
és világi férfiainkra csak áldásos lehetne; mert tanúi 
lehetnek igazán vallásos czélu összejöveteleknek, me
lyekben a politika rnem kisért és a szabadkőműves 
páholyok levegője be nem tódul.

— Dánia- Október 7-én temették Örslevben nagy 
részvét és gyász nyilvánulása mellett Beck Vilmost. 
A falusi leli ész temetésére eljött több püspök, a 
kultuszminisztérium képviselője, számos prépost és 
lelkész. Mivel az ezerekre menő közönség nem fért 
volna a templomba a gyászszertartás nagy részét a 
papiak kertjében végezték el. az első beszédet tar
totta felette lelkésztársa és alapitója a beltnissió egye
sületnek Clausen János. Utána szólott Saeland püs
pöke Rördam — ezután a tulajdonképem halotti be
szédet tartotta Zeuthen prépost. Midőn a koporsót 
kivitték a papiakból, rövid búcsúszót mondott a meg
boldogultnak fia: Beck Keresztély. A papiakból a 
templomba vitték a koporsót, a hol ismét több lelkész 
és belmissionárius prédikált és a halotti éneket a 
megboldogult fia kisórte az orgonán.

Rördam püspök beszédjét teljes szövegének for
dításában a következőkben közöljük :

„Apostolok cselekedetei könyvének 9-ik fejeze
tében azt olvassuk, hogy a mi menyekbe ment Urunk 
megparancsolja Dainaszkusban Ananiásnak, hogy men
jen a tarsusi Saulushoz, tegye fejére kezét, hogy 
visszanyerje szemevilágát. Ananiás ellenvetést tett, 
mert nem tudta felfogni, hogy az Ür mit akar tenni 
egy oly üldöző, erőszakos emberrel, a minő Saul. De 
az Ür azt mondta : „Eredj el, mert ö nékem válasz
tott edényem, hogy az én nevemet elvigye a pogá- 
nyoknak, királyoknak, és az Izráel fiainak.u És a 
tapasztalat bebizonyitotta, hogy Saul tényleg egy ily 
választott edény volt. 0  lett az Ur apostolává, Pállá, 
a pogányok apostolává, a ki ösmeretessó tette Jézus 
nevét és megalapította gyülekezetét az egykor ha
talmas római birodalom nagy részében, úgy, liogv 
maga is működéséről akkétn tanúskodhatott: En töb
bet munkálkodtam mint az összes apostolok együtt
véve — de mindjárt hozzá teszi „de nem én, hanem 
az Isten kegyelme ón bennem “ Igen, Isten kegyel
méből lett ö azzá, amivé lett. Ez tette öt alkalmassá, 
hogy oly sokat alkotott, nem természeti adományai, 
hanem az Ur kegyelme tette öt alkalmassá arra, hogy 
Pál maga is az Úr választott edénye akarva lenni, 
nem kereste a magáét, hanem azt, hogy az embere
ket az Űr köré gyűjtse és üdvében részesítse.

Midőn Beck Vilmos gyászravatala köré gyűltünk, 
azt kell mondanunk ö róla is : Ő az Ur választott 
edénye volt, hogy nevét az emberek közé vigye. Nem 
volt az ő korszakában senki sem népünk körében, a 
lii annyit hirdette volna a Jézus Krisztust azoknak, 
kik benne hittek és még inkább azoknak, kik tőle 
távol álltak. Es nagyon sokan, sokan adnak hálát 
Istennek, mivel Beck bizonyságtétele által vezettet.

tek a Jézus Krisztushoz, hogy általa üdvözöljenek. 
És mi által lett ö erre képessé ? Napjainkban sokat 
beszéltek és Írtak Beck nagy tehetségéről, az ö ha
talmas szónoki képességéről, nagy munkaerejéről, 
szervező képességéről. És ezt mind elmondhatjuk róla. 
O mind ezt nem tehette volna, ha az Üdvözítő nem 
választja ki edényének és ha ő nem lett volna kész 
maga is az Ur választott edényévé lenni. Az Úr Jézus 
egyedül az, a kit illet mind azért dicsőség a mit e 
férfiú alkotott és te tt!

I)e ha valaki azt kérdezné: váljon Beck min
den dologban az Úr választott edénye volt ? Nem 
ment-e ö is sokszor a maga utján, a merre vezette 
természeti hajlama? Ugyan ki tagadhatná ezt? Ha 
koporsója felé tekintek, ott látoK két keresztül szúrt 
kezet, amely elfödi a koporsót és a kéz annak keze, 
a ki akként szól felém : „Én vagyok, a ki letör
löm én érettem az ö vétkeit.“ Az ón Üdvözítőn hangja 
az, a ki mindnyájunk bűneiért viseli és engedte ma
gát feltesziteni Golgotha keresztjére, hogy életével 
fizessen a mi bűneinkért. Az Üdvözítő az, a kiben 
Beck hitt, a kiről tanúságot tett életében, aki akként 
vezette szolgáját, hogy munkálkodhatott. És az Úr 
nem vetette el öreg szolgáját akkor sem, a midőn 
karjai gyengültek, a midőn a végső harczban állott. 
A mily hűen megtartotta Beck a hitet, úgy vezette 
öt az Úr az ö békéjébe, levette bűneit, ledobta a sir 
mélységébe, hogy soha többé vissza ne térjenek azok. 
De ha az Űr, akinek szemei olyanok mint a tűz, 
aki ítélni fog eleveneket és holtakat, nem akar többé 
szolgájának bűneire emlékezni, úgy nekünk, kik hittünk 
ö benne, szabad szintén azoktól eltekintenünk.

Én is hálát adok mind azért Istennek, a mit 
Isten e férfiú által végzett népünkben és a dán egy
házban. Nem a férfiúnak mondok köszönetét, hisz ő 
azt úgysem hallhatja. Az a reménységünk, hogy ha 
hűek maradunk mindvégig, egyszer majd kifejezhet
jük szivünk teljes háláját mindazoknak, kik földi 
vándorlásunkban áldást hoztak nékünk Istentől és 
ha csak egy lépésre is előre vezettek az élet utján. 
De most szivünk háláját fejezem ki Urunknak és 

\ Üdvözítőnknek, aki kiválaszlotta Becket az ö országa

S előmenetelének edényévé közöttünk. — Hála néked 
Űr Jézusunk mind ama jóért, a mit tett e férfin. 
Engedd, hogy mind az az ö munkájában, a mi a te 

l müved, a jövőben is éljen és uövekedjék ; és engedd,
. hogy mind az, a mi munkájában emberi mü, elszá- 
( radjon, elpusztuljon. Es add azoknak a férfiaknak, a 
l kik müvét folytatják, a Szent Léleknek kegyelmét, 

hogy akként munkálkodjanak, mint a te alázatos 
edényeid és hü szolgáid — az emberek üdvére és a 
te neved dicsőségére ! Amen.“
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BELFÖLD.
— A Magyar Protestáns Irodalmi-Társaság

közgyűlését szeptember 19. és 20. napjain tartotta 
Miskolczon. A protestáns egylet bukása után ala
kult az irodalmi társaság, mely már eddig is több 
becses művel gazdagitotta theologiai irodalmunkat. 
Dicséretére legyen mondva, eddigi pozitív irányú 
theologiai műveket és becses aszketikus könyveket 
adott ki.

Vándorgyűléseivel nem csak irodalmi czélt 
akar elérni. Nem tudjuk, hogy nem tévedünk-e, ha 
azon megfigyelésünknek adunk kifejezést, miszerint 
e társulat az uniónak akar utegyengetője lenni. 
Erre sok jelenség utal bennünket, különösen egye
temes felügyelőnk, báró Prónay Dezső beszédje. 
Az uniót mi magunk mindég elleneztük lapunkban, 
mert nézetünk szerint az az egyesítendő egyházak 
vegromlására vezetne. Eddig azonban magunk elv
társainktól abban eltértünk, hogy az unió veszélyét 
közel állónak nem hittük. Beismerjük, hogy téved
tünk. A nagygeresdi egyezség általánossá tétele 
az egyetemes gyűlésen, előkelő helyen hangoztatott 
olyan elvek, hogy az ágostai hitvallás csak „egy 
régi irat“ — még az unitáriusok bevonása is az 
irodalmi társaságba, mind nagy aggodalmat keltő 
jelenségek, melyek arra késztetnek, hogy résen 
legyünk és tartsuk szárazon puskaporunkat.

Aggodalmat keltő az a beszéd is, amelyben a 
társulat elnöke, Gyurátz Ferencz, dunántúli ág. h. 
evang. püspök válaszolt mindjárt a fogadtatáskor, 
azt mondva : „Mi, az irodalmi társaság tagjai oly 
testületet képezünk ugyan, a mely egyházi téren 
bocsátja le gyökereit; de gyümölcsűi ez a fa nem 
hoz sem türelmetlenséget, sem nem felekezeti ki
zárólagossággal munkál. Bizonysága ennek az a 
tény, hogy testvéri kezek ültették azt és hogj" a 
szeretet őrködik a mellett, a mely az elfogultság 
és a felekezetek korlátain felül emelkedve tartja 
maga előtt a magas czélt: a testvériség ügyét . . . 
Szent ügy érdekében munkálkodunk, mert a vallás
erkölcsi élet szolgálata nemcsak egyházunkra, ha
nem a társadalomra, nemzetünkre és hazánkra is 
igen fontos. Örvendünk, a mikor oly érzületre ta
lálunk, a mely velünk együtt épiti azt a közös ol
tárt, a melynek neve : honszeretet !“ Az elfogultság 
és felekezeti korlátok egymás mellé állíttatnak. 
Azok a felekezeti korlátok, hitvallási irataink, me
lyek felé nem szabad emelkednünk, a mig az egy
ház egyház akar maradni és nem akar átalakulni 
szabadkőműves páholylyá — de még ez utóbbiban 
is vannak symbolumok, tehát bizonyos mértékig 
korlátok. Egy másik beszédjében pedig következő 
passus fordul e lő : „Nem szabad megengednünk, 
hogy sokféleképen megszaggatott nemzetünket még 
a felekezeti villongások tüze is emészsze és szag

gassa különböző táborokra.“ Nem függ tőlünk s 
nem áll hatalmunkban ezt megakadályozni, amikor 

; a „Regnum Marianum“ hivei hadat üzentek — ne- 
; künk akkor félre húzódni, egy jelentőségű lenne 
) az elpusztulással !“ — A harcz tényleg megindult 
; és homályos, bágyadt elvekkel nem lehet küzdeni 

a határozott ellenség ellen.
a  20-án tartott diszgyülést istentisztelet előzte 

meg a református templomban, a hol Sárkány 
Sámuel püspök imát mondott. Innen a luth. temp
lomba vonult a közönség, a hol az irodalmi tár
saság gyűlését tartotta E gyűlés kimagasló pontja 
Hegedűs Sándor beszéde. Biblikus tartalmú beszéd 
volt ez, s csak a végén fordulnak elő egy modern 
regény reminiszcenciái. A beszéd lényege az, hogy 

■ önmagunk munkálkodjunk híven. Báró Prónay 
) Dezső nehéz theologiai kérdés fejtegetésébe bo- 
( csátkozott, szólva a most kissé elhanyagolt „ecclesia 

invisibilis“ tanáról — s erre alapítva azt óhajtotta, 
vajha az unitárius egyház is bevonatnék a társa
ság körébe.

Az „ecclesia invisibilis“-ről szóló tant az 
ujabbkori dogmatikusok részben feladták mint tart
hatatlant. JJnnyi bizonyos, hogy látható egyház 
nélkül nem képzelhető láthatatlan egyház. Az 
apostoli hitvallás elegendő, a midőn arra tanít 
„hiszek egy közönséges keresztyén anya szentegy
házat“. Az ecclesia invisibilis különösen a rationa- 
lista theologusoknak volt kedves themája. Nekünk 
most a látható egyházra kell fektetnünk a fösulyt, 
hogy abban az Isten igéje tisztán hangozzék és a 
szentségek Krisztus rendelése szerint szolgáltassa
nak ki. A 1 itható egyháznak szüksége van hit
vallási iratokra s nekünk azokat hűen megtartani 
egyik fő kötelességünk. És azt szeretnénk, hogy a 
hazai ág. h. ev. egyház főképviselője erre utalna, 

' ezt védené mindenütt, mindenkivel szemben. Ez 
az ő főkötelessége.

Az unitárius felekezet nem protestáns feleke
zet — sőt tőlünk ép oly távol áll, mint a római 
kafholicismus, sőt talán még távolabb. Amint a 
rajongó anabaptisták, úgy az unitáriusok is nem 
reformáló, de deformáló jelenségei a keresztyén- 
ségnek. Nálunk ujabbkori fellendülésüket nem a 
hiterőnek, hanem a polgári házasság behozatala 
előtti rendezetlen házasság jognak és a ref. egyház 
nagy közalapi adójának köszönték. Ezen helyzetet 
alaposan ki is zsákmányolták. Mindenesetre nem 

; oly ideális felekezet ez, mint aminőnek Jókai egyik 
< regényében festi.

Ezekért küzdeni, midőn nekünk elég a bajunk,
; ép oly cselekedet, mintha valaki az északi sark 

ösmeretlen vidékeit akarja felkutatni akkor, a midőn 
: még a szomszédos falut sem ismeri.

A belmisszió munkásai is a társaság összejö- 
\ vetele alkalmával nagy érdeklődéssel találkozva
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tartottak értekezletet. Alkossanak református bol- 
missziói egyesületet, ez ellen nincs kifogásunk — 
tegyék azt országossá a református egyházra nézve, 
de az dg. h eo. egyháznak haggjanak békét. A 
bolmissiót nem lehet felülről „mogcsináluia, leg
feljebb a már létezőt szervezni, erősíteni.

* *•

— A békéscsabai ev. egyház e hó 10 ón köz
gyűlést tartott, molynek tárgya volt a szarvasi fő- 
gymnasium kormátjyzó-bizottságának elnökválasz
tása. Az elnökség szavazásra hívta fel a közgyűlést. 
Szeberényi Lajos Zs. lelkész azt ajánlotta a gyüle
kezetnek, hogy mivel a békéscsabai egyház, mely j 
jelenleg évi 2000 koronával járul a szarvasi főgym- 
nasium fenntartásához, ezen tehertől törvényes úton 
szabadulni óhajt, ne szavazzon, mert reá nézve 
mindegy, bárki lesz is azon kormányzó-bizottság 
elnöke, de szabadulni óhajtva o kötelességtől, lé
nyeges, hogy jogot se gyakoroljunk. Az egyház 
felügyelője dr. Zsilinszky Endre szintén kijelentette, 
hogy ő is ezen tehertől való szabadulás hive, mind
azonáltal még most ajánlja az elnökre való , 
szavazást és ha csak kelten is akadnak a közgyű
lésen, kik szavazni hajlandók, a szavazás érvényes 
lesz. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta azon in
dítványt, hogy nem él szavazó jogával.

A régi békési esperesség egyházai a pátens 
korában, nehogy a szarvasi főgymnusium az állam 
kezelése alá jusson, nagy lelkesedésükben tetemes 
évi hozzájárulást szavaztak meg a szarvasi főgyra- 
nasiumra. Akkor ez volt az egyedüli főgymnasiurn 
az egész Alföldön. Ma már azonban egészen más 
a helyzet. Majdnem minden altöldi nagyobb város
ban van gymnasium. A szarvasi főgymnasiurn is 
már az 1901—1902. tanévre 31,000 korona állam
segélyt kap. Midőn a főgymnasiurn az állammal 
szerződésre lépett — az egyes egyházak nem kér
deztelek meg, hogy váljon továbbra is fenn akarják 
tartani a hozzájárulást — hanem az esperességi 
közgyűlés rendelte el az egyházak hozzájárulásá
nak lekötését. A régi békési csperess g (arad-békési, j 
békési, csanád-csongrádi) egyházai évenként 0345 
korona 12 fillérrel járulnak a szarvasi főgymna- 
sium fenntartásához. Nem-e valóságos fényűzés 
ez és felesleges kiadás a változott viszonyok között, 
araikor több egyház autonómiájának feladásával 
folyamodik a lelkészi fizetés kiegészítéséért, feladja 
sorra népiskoláit. A szarvasi fogy mnasiumnak egészen 
államivá tétele a gyülekezetek életére egy csep 
kárral sem járna eltekintve attól, hogy tanáraink 
ma már felekezeti képzésben úgy som részesülnek. 
Nem o különös ily viszonyok között, ha a külföldre 
megyünk kódulni, hogy egyházunk pusztul, szegény, 
amidőn gyülekezeteinket igy megterheljük nem
csak a mi esperességeinkben, hanem máshol is. A

selmeczi lyceumra, az eperjesi jogakadómiára az 
egyetem utján folynak filléreink. Ha ezek az inté
zetek mind tetőtől-talpig államosittatnak — ugyan 
mit vészit egyházunk? Mindenesetre annyit sem, 
mintha a legkisebb szórványban az imaház fedelét 
alaposan ki nem javíttatjuk. A régi békési espe
resség gyülekezetei majdnem 10,000 koronát adnak 
tanári fizetések javítására; mert hisz gyülekezeteink 
már nem tudnak mit csinálni pénzükkel! És kül
földön jajveszékelünk, holott ha igazán ösmornénk 
állapotainkat, belátnánk, hogy anyagi elvérzésünk- 
nek magunk vagyunk okai.

Nehéz szívvel tesszük e lépéseket, mert hiszen 
régi középiskoláink fenntartása egykor ideálunk 
volt és tény, hogy ezek nélkül a múltban elvesz
tünk volna! De elvégre is ki kell békülnünk a 
valósággal, azzal a megváltoztathatlan ténynyel, 
hogy régi főgymnasiumaink már nem a régiek s 
hogy azokra költeni az egyházak pénzét ma már 
felesleges, a mikor vannak fontosabb czólok. Egy
két »Őgymnnsiumunk a gyülekezetek hozzájárulása 
nélkül is megmarad felekezetinek — és meg is 
felelno evangélikus növendékeink létszámának.

Kulöntben is felekezeti öntudat, egyházszeretet 
tekintetében manapság nem látunk nagy kiilömbséget 
az állami és a mi felekezeti gymnasiumainkból kike
rült növendékek között.

Felette érdekes olvasni a szarvasi főgymnasim 
költségelőirányzatát az U J l—19)2-ik tanévre, me
lyet az alább akban közlünk.

Jöoedeíem :

1. T andíj...................................... 1500) kor. — fii.
2. Fölvételi d íj ............................ 180 r> n
3. Tanulóktól a tanári nyugdíjba 2280 n  n

4. A kondorosi és haleszi gazdaság 80: X) " n
5. Részvény osztalék . . . . — n «
fi. Államsegély............................ 31000 * 7)
7. Szarvas város járuléka. . . 280) n  n

í . Magánosok járuléka. . . . 2SO0 n w
9. Egyházak járuléka . . . . 9345 12r) *w n

10. Hátrálókok, illetékek, el nem
adott g a b o n a ........................ 10063 44n n

11. Ösztöndíjalap kamatai . . . 704 *  Yi

12. Épületek béregyenértéke . . 4000 n  n

13. Vegyesek ................................. 2800 n •»
14. Múlt évi maradvány. . . . — r* w

Összeg : 90172 kor. 56 fill.

Költség:

1. Tanárok fizetés korpótléka és
lakáspénze ............................ 52000 kor. —fill.

2. Igazgató tisztoletdija . . . 600 n »
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3. Pénztáros, könyvtáros, ért. j
jegyző és orvos tiszt, dija . 1500 „ — „

4. Egészségtanés énektanításért 400 „ — „
5. Vallástanár fizetése . . . 2900 „ — „
6. Gondnok, gazda, szolgák fiz. 2080 „ — „
7. Könyvtár és muzeum . . . 1600 „ — „ >
8. Irodai szükségletek. . . .  900 „ — „
9. Torna, rajz, uszoda. . . .  900 „ — „

10. Fűtés, világítás, javítás, tisz
togatás ................................ 2600 „ ' — „ I

11. Építkezési kölcsön törlesztése 3021 „ 08 „
12. Tanári nyugdíjba a fenntartó 2600 „ — „
13. Tanári nyugdíjba a tanulók után 2280 „ — „
14. Ösztöndijakra....................... 1408 „ — „
15. Adók s tűz és jégkárbizt. . 2900 „ — „
16. Zeneszerek javítása . . . 300 „ — „
17. N a p id ija k ...........................  400 „ — „ ;
18. Gazdasági költségek . . . 3600 „ — „ \
19. Épületek béregyen értéke . 4600 „ — „
20. Egy prot. tanárjelölt ösztönd. 1000 „ — „
21. Előrenem láthatók és vegyesek 4400 „ — „
22. Elköltött alapítványok vissza

fizetése ...................<. . 11161 „ 38 „
Kiadás összege: 103150 kor. 46fill. : 

Hiány: 6977 kor. 90 fill.
A szarvasi főgymnasiumnak van szép föld

birtoka, melyet az uraságoktól nyert. Ezt a föld
birtokot házilag kezelik. Ezen földbirtok a költség- 
vetés szerint úgyszólván semmit sem jövedelmez, 
sőt ráfizetnek. A gazdaság évi bevétele a 4. bevé
teli tétel szerint 8000 korona, úgy de a kiadás reá, 
a költség 6, 11, 15, 18 tétele szerint 11,601 korona 
08 fillér. Ami ezen tételekből nem vonatkozik a 
gazdaságra, az nem tesz ki 3000 koronát. A föld 
tehát nem jövedelmez semmit sem, holott eztbé?^ 
beadva is tekintélyes összeget lehetne szerepeltetni, 
mint tiszta jövedelmet. A tandijat felemelve, a föld ? 
jövedelmét fokozva, gyülekezeteink már most is fel- 
menthetők lennének a felesleges teherviseléstől.

A szarvasi főiskola megengedi magának azt \ 
a luxust is, a mit máshol nem látunk, hogy egy j 
prot. (tehát nem is határozottan lutheránus) tanár
jelölt ösztöndíjára évenként 1000 koronát fizet. To- i  
vábbá nem csak alapítványokból, hanem a köz
pénztárból is juttat ösztöndíjakat, a mint a kiadások 
14. tétele mutatja. A gyülekezetek sokszor segéd
tanítót sem képesek fizetni, de prot. tanár-jelöltre, 
melyet az állam képez, 1000 koronát fizetünk. Va- 
lóban sok, túl sok a felesleges pénzünk!

Szükséges lenne az összes gyülekezetek egy- \ 
öntetü, céltudatos, határozott fellépése, hogy az 
ilyen állapotoknak végetvessünk, ne csak a szarvasi, j 
hanem más főiskolákkal szemben is — hogy igy j 
ezen újabban tényleg már fsak „luxus“ kiadástól 
szabaduljunk.

Szerkesztő. >

— A Luther-társaság közgyűlését Nyíregy
házán tartotta szept. 23-án. Az elnök Zsilinszky 
Mihály megnyitó beszédjében kifejezte a felett örö
mét, hogy az egylet ügyei szépen haladnak. A tár
saság bizottsága az alapszabályok kibővítésével a 
Luther-társaság ügyét reményű előmozdítani.

Nyomban az elnök szép beszédje után Zelenka 
püspök azt indítványozza, hogy a közgyűlés kitűnő 
elnöke iránt bizalmát, háláját és elismerését necsak 
szóval, de jegyzőkönyvileg is fejezze ki. A köz
gyűlés ez indítványt egyhangúlag elfogadta. Szó 
sincsen: a derék elnök megérdemelte e kitüntetést ; 
de nem helyeseljük a gyűléseinken már nagyon is 
elhatalmasodott örökös ünneplést. Kiváló férfiaink 
ezen személy imádást nem is kívánják, megeléged
nek azzal, ha hűen teljesíthetik kötelességüket a 
reájuk bízott körben. Az a külső czafrang már 
szinte émelyítő. Gyűléseink legnagyobb részét *z 
ily semmitmondó külsősépek foglalják el. Zelenka 
püspök után Baltik püspök a tisztikarnak ajánl 
bizalmat szavazni. Püspökeink tehát példát mutat
tak a bizalmi tüntetésben. Torkos László a „Csa
ládi Lap“ szerkesztésétől visszalépett s helyébe 
Böngérfi tanárt kérték fel.

Beterjesztetett a társulathoz az az indítvány, 
hogy a Luther-társaság németajkú tagjainak kí
vánságára, fizessen elő az „Evang. Glocken“ czimü 
lapra. Az indítvány mellett szólott Mayer eperjesi 
theologiai tanár, ellene Dr. Masznyik Endre.

Ez utóbbi egyrészről elvi jelentőségű dolognak 
tartja az indítványt, mely precedens lehet, de más
részről képtelenségnek is. A Luthertársaság főtö
rekvése az, hogy a magyar nemzeti érdekeket 
szolgálja. Ha ilyen precedenseket alkotunk, akkor 
előállhatnak majd később egyesek, hogy rendeljék 
meg számunkra a Liptó-Szent-Miklóson megjelenő 
tót lapot is. Kötelességünk, hogy át legyünk hatva 
a magyar szellemtől, mert ez úgy az egyházra, 
mint a hazára egyaránt fontos. Majba, Materny, 
Menyhárd az indítványt elfogadják. Menyhárd be
szédében hangsúlyozta, hogy a Luthertársaság nem 
magyarositó társaság. Zsilinszky Mihály elnök köz
vetítő indítványt terjesztett elő. O se helyesli az 
idegen nyelvű lapra való előfizetést, de ajánlja, 
hogy a „Glocken“-nak subventiót adjanak. A Lu
thertársaság mint tisztán egyházi egylet alakult 
meg s eleintén három nyelven adta ki a füzeteket. 
Újabban tehát a gyülekezetek nyelve e társulat
nál is „idegen nyelv.“ Legisjobb lesz kimondani, 
hogy a Luthertársaság tisztán magyar nyelven adja 
ki kiadványait. A tót gyülekezeteknek van „rész
vénytársaságuk“, mely rövid fenállása óta is bibliát, 
helyesen szerkesztett naptárt és sok vallásos iratot 
adott a nép kezébe. A tót gyülekezetek lemon
danak a Luther-társaság gondoskodásáról — tegyék 
ezt a német gyülekezetek is. (Amint halljuk, az
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illető német egyházi néplap szerkesztője nyomban 
visszautasította a subvention)Elóg sajnos, ha némely 
politikai rajongó miatt nem lehet egy egyletben meg
maradni. így helyesebb alkalmazni azon elvet: 
schiedlich-friedlich.

A Majba-fóle tankönyvvállalatot Baltik és Ze- 
lenka püspökök ellenzésére elvotette a közgyűlés. 
Lehet is nálunk valami üdvös kezdeményozóstől 
sikert várni! Majba tévedhetett, de azon helyes 
kozdeményezést támogatni lehetett volna. Megvá
lasztották a különféle bizottságokat s azzal bezár
ták az ez évi közgyűlést.

— A róni. kath. szt. Yojtech-egylet tót róm. 
kath. irodalmi társulat augusztus hó 28-án tartotta 
közgyűlését Nagyszombatban. Az egylet vagyona 
2j9,518 korona 42 fillér. A vagyonnövekedés az 
elmúlt évben ll,C92 korona 5 fillér. Eladott köny
vekért bevettek 33,584 korona 4 fillért. Uj kiadvá
nyokba befektettek 38,226 korona 45 fillért. — A 
számok beszélnek buzditásul és megszégyenítésül 
nekünk is ! !

— Érdekes az „Ev. családi lapu stílusa és sok 
nézete egyházi dolgokról, mióta uj szerkesztője 
Böngérfi szerkeszti. így 2. számában kijelenti, hogy 
egyházi és világi nagyjaink az élő hit csodateremtő 
erejével munkálkodnak. A főesperesek, esperesek, 
lelkészek, tanárok, tanítók légiójában munkálkodik 
az élő hit ereje. Megnyilatkozott az Miskolczon, 
Sátoraljaújhelyen, Nyíregyházán. Persze, hogy ezen 
szereplő egyéniségek közt — mert ilyenekről van 
szó — a „Kraft und Stefi* hívei is vannak, nem 
veszi tekintetbe, amint elfelejti, hogy ő nem lát
hatja a szivekben a hitet. És hogy neki arról iga
zán fogalma sincs — mert a szereplési készségben 
látja csak — mutatja az, hogy szerinte a hit ereje 
nem található fel — a népnél. „A nép százezreit 
kell meggyőznünk az ev. hit isteni erejéről*! Iga
zán ? Én azt hiszem, hogy népünkben több az élő hit, 
mint »szereplő  ̂ vezérembereinkben. Feltűnő, hogy 
milyen értékfogalom most ezen lapban a „jó ember- 
— a kegyes, istenfélő, hivő ember helyett'

— Különös javaslatot közöl az „Ev. Egyház 
és Iskola“ f. é. 41. száma Krupee 3 lelkész tollá
ból. A javaslat veleje az, hogy a mi egyházunk 
kérje legfelsőbb helyen a theologiai licentiatusi és 
tudori czim osztásának jogát. Ez természetesen csak 
úgy volna gondolható, ha előbb theol. fakultásunk 
volna akár az egyetemmel szerves összefüggésben, 
akár a nélkül. így van az mindenütt, mert theolog. 
tudományos grádus odaítélésére csak tudós theolo- 
gusok testületé illetékes. Csak ha ilyenek adják, 
van ennek a grádusnak értéke önmagában, és má
sok, a külföld előtt is. De mivel a jog elnyerésének

ezen útja hosszú volna, Krupec azt akarja, hogy 
a grádusok osztásának jogát egy risum teneatis 
egyetemes, tudós, theol. tanárokból és nem tanárok
ból álló bizottság által gyakorolja. Krupec a maga, 
több mint különös javaslatának indokolására a jog 
gyakorlásának különböző módjaira utal Bécsben, 
Dorpatban és Párisbati és kimutatja, hogy a hány 
ház, annyi szokás. De avval még sem bizonyít a 
maga módja mellett semmit, legfelebb azt, hogy 
majd azon a mi szokásunk után ítélve, melyet ő 
ajánl, a mi házunk is igen különös egy ház lehet. 
Egy vegyes bizottság, melyben tán világi emberek 
is ülnének, kiknek theologiáról tán semmi fogalmuk 
sincs, osztogassanak theologiai grádusokat I Jobban 
a theologiai grádusokat lejáratni igazán nem lehetne!

— í'dvös kezdeményezés. A hódmezővásár
helyi ref. egyház elhatározta, hogy kint a tanyá
kon is a rendes istentisztelet megtartásáról gon
doskodik. Scgédlelkészi állást rendszeresít a tanyák 
ellátása végett. Alföldi nagy gyülekezeteink mind 
kénytelenek lesznek a tanyákon élő hívek lelki 
ellátásáról gondoskodni. Lakosságunk a közterhek 
növekedése mellett egyre húzódik a tanyák felé — 
az egyháznak is utánuk kell menni és kint alkotni 
lelkészi köröket.

— Örökös koldulás. Egyházunk az >n intéz
ményei között, melyek a könyörülő keresztény 
szeretet szolgálatában állanak, a legelső helyet a 
gyámintézet foglalja el. Tagadhatatlan azonban, hogy 
a gyámintézet 13—20 ozer korona évi bevétele (a 
tőkekamatok s a baldácsyánumból s államsegély
ből a gyámintézethez áttett összegeket nem szá
mítva) nem áll arányban sem egyházunk lélekszá- 
mához, sem híveink átlagosan kedvező anyagi viszo
nyához. Mi okozza tehát, hogy a gyámintézet 
javára évenként gyülekezeteinkben rendezett gyűj
tés nem eredményez nagyobb összeget ? Az, hogy 
a gyámintozet elől mások szedik le a tejfelt. Mind
jobban elharapód/.ik ugyanis az a rósz szokás, 
hogy azon gyülekezetek, melyek többnyire a gyám- 
iatézetnél is legbuzgóbban (nem adakoznak de) 
koldulnak, még külön gyüjtőivet, vagy egyenesen 
gyűjtőket is küldenek a gyülekezetek nyakára. 
Mivel az utóbbihoz miniszteri engedély kell, a 
protestáns közvélemény felzudult az ellon, hogy a 
belügyminiszter, ha jól tudom Ipolyságnak nem 
akart ilyen gyűjtést engedélyezni, pedig ha már az 
egyházi hatóság nem korlátozza, az államhatalom 
bizony üdvösen cselokszik, mikor ezt a koldulást 
korlátozni vagy egészséges mederbe terelni igyek
szik. Nem tudom minden vidék egyformán érzi-e 
ezen sáskajárást, de azon esperességben, melyben 
e sorok Írója lakik, o tavasszal Dunaföldvárról, 
most pedig két hót lefolyása alatt Hanta, Csornád
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és Ruttkáról jártak ilyen kéregetők s mivel egy 
esperességi gyülekezetünk, mely templomot épitett, 
szintén igénybe vette, — de csak esperességi gyü
lekezeteink áldozatkészségét, szüret után pedig egy 
most alakult esperességi missziói gyülekezet részére 
kell gyűjtenünk : ez év alatt — ha nem jön még 
néhány — 6 ilyen gyűjtögető hoz volt szerencsénk 
s ezenkívül még majd mindegyik hónapban vettünk 
vagy egy „gyűjtőivel

Csodálható-e, ha a hívek ily módon ezt az 
örökös koldulást megunják s hogy aztán a gyám
intézeti köteles gyűjtés alkalmával is ugyancsak 
éreztetik s kimutatják felháborodásukat. Azért ezen 
koldulás ellen, a gyámintézet érdekében, magának a 
gyámintézetnek kell fellépnie. Néhány év előtt a 
Gusztáv Adolf egylet felhívta barátait, hogy ne 
pártolják azokat, kik a részéről tapasztalt segé
lyezés daczára is el árasztják gyüjtőiveikkel a gyü
lekezeteket és híveket. Eszközölje ki a gyáminté
zet is az egyetemes gyűlés utján, hogy csak azon 
gyülekezetek folyamodhassanak országos gyűjtésre 
engedélyért, vagy bocsájthassanak ki gyüjtőiveket, 
melyeket a gyámintézet ajánlására az egyetemes 
gyüjlés egyes rendkívüli esetekben (de évenként 
legfeljebb egyet) erre felhatalmaz. Ennek minden
esetre meg volna az az üdvös eredménye, hogy a 
hívek nem unván meg az örökös koldulást, szíve
sebben s többet adnának magára a gyámintézetre 
s az aztán nagyobb összegekkel pártolhatná az 
egyes Ínséges gyülekezeteket. Ha azonban ez a 
koldulás meg nem szűnik, úgy előbb-utóbb a gyám 
intézeti gyűjtést leszünk kénytelenek korlátozni, 
esetleg teljesen beszüntetni híveink között.*)

zn.

— Figyelmeztetés. A ruttkai ág. hitv. evang' 
fiók egyház egyik gyűjtőjétől, Tirtsh Pál úrtól, f. 
hó 6-án Szombathelyen a turóczszentmártoni szol- 
gabirói hivatal által kiállított gyüjtőkönyvet ellop
ták. Mivel a könyv még mindig nem került elő, 
kérem a Nagytiszteletü lelkész urakat, ha azzal ne
talán valaki gyűjtés céljából jelentkeznék, az ille
tőt a legközelebbi hatóságnak átadni szíveskedjenek.

Folyó hó első napjaiban szét küldött gyűjtő 
iveinek felhívásán sokan megütköztek ; a legeny
hébb kritika az volt, hogy nem protestáns szellemű, 
ezt értem, de azt. nem hihettem, hogy ez oly néma 
felháborodássá fajuljon, hogy ennekövetkeztében

*) Tényleg sok a koldulás, de nézetünk az, hogy a gyűj
tésnek ez helyesebb módja, mintáz egyleti leg szervezett kéregetés. 
Gyülekezeteinket -  különösen ott, hol róm. katholikusokkal 
együtt laknak, végig koldulják az apáczák és szerzetesek — tehát 
járjanak csak továbbra is saját kéregetőink. Mi többre becsüljük 
az egyéni jótékonyságot, mint az egyletileg szervezett kéregetést 
és adományozást. Jobb, ha az adja oda adományát, a ki tényleg 
ad, mintha mások adományát helyettük nagy kegyesen mások 
osztogatják. S z e r k e s z t ő .

j több egyháztól szó nélkül kapjuk vissza gyűjtő 
í iveinket, mert a ki a kérő levélnek is szentelt ne- 
< hány pillanatot, az első tekintetre meg kellett hogy 
i értse, hogy az opportunitás Íratta velünk e soro- 
I kát, oly célból, hogy a gyüjtő-iv valláskülömbség 
( nélkül bárkinek előterjeszthető legyen*) dr. Szolárik.

i — Egyházi közigazgatásuuk tényleges állapo
tának megismerésére közöljük a következőket. A 
bányakerületi közgyűlés ez évben kifogásolta a 
békéscsabai evang. egyház szabályrendeletének 

I következő pontját:
„Egyházi képviselővé nem választható, nem 

f maradhat képviselő s a képviselők sorából, ha meg- 
j választatott, a bizottság által törlendő :
( a) aki biróilag hivatalvesztésre Ítéltetett s poli- 
I tikai joga felfüggesztett Ítélet idejének lejártáig;

b) akinek erkölcstelen élete köztudomású ;
c) aki az egyház tanából, intézményeiből gúnyt 

' űz, az egyházi cselekményeket: keresztelési, eske-
tést és az egyházi temetkezést mellőzi (ki rever- 
sálist adott más hitfelekezet egyházának);

d) aki egyházi adójával előző évről hátralék
ban van s hátralékát a felszólítástól számított 15 
nap alatt ki nem fizeti.

A kerületi közgyűlés úgy érvelt, hogy az egy
házi képviselőtestület maga nem biráskodhatik, 
hogy a megválasztott presbyter csak fegyelmileg 
mozdítható el. A bányakerületi közgyűlés 1898-ban 
ugyancsak a fenti pontot, kivéve a zárjelben levő 
részt, melyben eltér a csabai szabályrendelet, az 
orosházi gyülekezet szabályrendeletében szóról szóra 
jóváhagyta.

A békéscsabai egyház 1896-ban beterjesztett 
szabályrendelete mellé oda csatolta az 1893-ban

T
tartott közgyűlése jegyzőkönyvét, melyben a köz
gyűlés a pap és a felügyelő választáson kivűl min
den jogot átruház a presbyteriumra. 1896-ban ezen - 
közgyűlési határozat a bányakerületi közgyűlés által 
nem kifogásoltatott, mig 1901-ben ezen közgyűlési 
határozat alapján szabályrendeletünk elvettetett. 
Bírálatot a közigazgatás ilyen eljárása felett nem 
mondunk.

Evang. Egyházi Könyvkereskedés
B.-Csabáu.

Szeberényi L. Zs. „Utazásom a külföldön“ — 1 kor
Dr. M. Luther. fDelfy faüdpfmus, ford. Leska

ezelőtt 25 kr., most kötve — — — — 20 fik
D. Sartorius. Summorrmt poftylfa. Fűzve 4, kötve 5 kor. 
Kniha Scpornofti (Az ág. h. ev. egyház összes

hitvallási iratai) fűzve 4 kor, kötve — — 5 kor
Ambrozyus. „pítpraroa f jmrti" fűzve — — 2 kor

*) A gyüjtőiv oly hangon volt tartva, hogy szinte csudál- 
kozunk, hogy miként erősíthette meg azt az egyházi felsőbb ha- 

< tóság. Opportunitásból sem szabad ily dolgokat Írni, mert nálunk 
i a czél nem szentesítheti az eszközöket. S z e r k e s z t ő .

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Békéscsabán Főtér, volt Michnay-féle ház.
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Unió.
Koronként nálunk is kisért az unió kérdése. 

Sokan, különösen akik a dolgot csak politikai 
oldaláról szokták tekinteni, azt hiszik, hogy 
az unió, vagyis a protestáns egyházak egye
sülése által a hazai Protestantismus hatható- 
sabbar állhatna ellent a mindinkább elhatal
masodó ultramontán áramlatnak.

Ez az irány most emelkedőben van nálunk. 
A nagygeresdi egyezség megújítása az uniónak 
előjátéka. Ez a fontos kérdés a legutóbb ta r
tott egyetemes gyűlésen ellenvetés nélkül ment 
keresztül. Senki a nagy gyülekezetben, egy
házunk legfelsőbb közigazgatási fórumán, nem 
tartotta az ügyet oly fontosnak, hogv az ellen 
tiltakozó szavát felemelje. Gyülekezeteink nem 
is sejtik, hogy mily fontos, a hitélet körébe 
mélyen belenyúló kérdést intéztek el végérvé
nyesen a bölcs atyák Budapesten. De hát a 
papirostól az életig sokszor nagyon hosszú út 
szokott lenni

Az unió először a múlt század elején 
Poroszországban lett keresztül vive A lakos
ság többsége lutheránus volt. a királyi ház 
református. A hivek egy része nem ment bele 
a hatalmi szóra elrendelt unióba és a hatalom 
éreztette erejét e kisebbséggel szemben, de 
megtörni nem bírta Az uj evangélikus egyház 
a külső erő és fény mellett sem tudott igazi 
erőhöz jutni; mert hiányzik a belső egységes 
hitalap, hiányzik az egységes hitvallás A 
Skandináv félsziget országos egyházai hűek 
maradtak a Luther által megindított és keresz
tül vitt reformátióhoz. Áz unió egy erős éket 
képez a német és skandináv protestantizmus

között. Erősítés helyett, tehát inkább gyengü
lést hozott létre a külföldi unió.

Az egyházak egyesülésére nézve a porosz 
union kívül csak egyetlen egy példánk van: 
a görög-keleti egyház egy részének egyesülé
sében a római kath. egyházzal. De ez utóbbi 
sem unió, hanem beolvadás a róm. kath. egy
házba bizonyos feltételek mellett. A jezsuita 
irány elég hathatós eszközökkel működik közre 
azon, hogy az egyházat minél készségesebb 
eszközévé tegye a római pápának.

Nagyon természetesnek is találjuk azt, 
hogy az egyházak egyesülése, uniója még se
hol sem sikerült; mert hisz azok nem rész
vénytársaságok, amelyek egyesülése néha na
gyon jó szokott kiütni — és a gyengébb tár
sulat általa megmenekül a csődtől.

Az unió az egyházi téren lehetetlen; mert 
külső ok és érdekből megakarja rendszabá
lyozni a meggyőződést. Hazai országos egyhá
zunkban is a múlt században keletkeztek 
uniált egyházak Temesvárott, Nagy-Kikindán, 
Nagy-Becskereken, Páncsován. És ma mind
ezen helyeken ketté váltak ismét a testvérek, 
a reformátusok missioi pántokat szerveztek. 
Jó is, hogy még idejekorán kivonultak; mert 
jobb külön lakásban élni békében, mint egy 
hajlékban meghasonlás mellett.

Az unió emberei az egyik és másik tá
borban is abból indulnak ki, hogy hisz a hazai 
prot. egyházak csak csekélységben térnek el 
egymástól. Ezek azok, kiknek dogmatikai kép
zettségük nagyon gyarló. Theologiai kérdések
kel nem foglalkoznak. Nem tudják, hogy nem 
csak a szentségek lényeges kérdésében van 
közöttünk eltérés, hanem az egyházról szóló 
tannál is (a midőn a reformátusoknál az egy-
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házszervezet formája is lényeges) a szentirás 
felfogásánál, viszonyunknál szemben a hagyo
mánynyal.

Az unió emberei az egyház tagjainak szá
mára helyezik a fő súlyt. De hisz ez a leg- 
tévesebb, igazán pápista felfogás, A mi egy
házunknál nem a szám fog dönteni, hanem a 
belső erő, hitélet. Kicsiny erős sereg többet 
ér, mint elvtelen nagy tömegek. Ha reformá
toraink ilyen elvek által vezéreltették volna 
magukat — ők nagyszerű „uniót“ tudtak 
volna létesíteni; de ily cselekvés által, bár az 
az emberi észnek tetszetős is lett volna, ma
guk tették volna tönkre a reformátiot.

Sokszor hozták már fel lapunk ellen, hogy 
mi a kálvinistákat gyűlöljük. Ezen vádat mind
annyiszor visszautasítottuk. Mi mindkét egy
házra nézve veszedelmet látunk az unióban 
— mindkettő csak vesztene egyéni jellegének 
megtagadása által és az evangéliom ügye mit 
sem nyerne. Külön mindegyik hűséget tanú
sítva a reá bízott talentommal vMó sáfárko
dásban, előmozdíthatja Istenországát hazánk
ban. A külső unió csak gyengítené a protes
tantizmus ügyét; mert be vinne oly lelki el
lentétet az egyházba, mely gyűlési határozattal 
el nem tüntethető.

Nem számbeli nagyságunk a czél. Mily 
hatalmas és uralkodó volt tagjainak száma 
szerint is a római egyház a reformátió előtt. 
De az igazságnak egy szava majdnem teljesen 
széttiporta a számbeli nagyságot. Pár év alatt 
egész országokat és nemzeteket örökre elvesz
tett a pápa.

Ne a külső egységet keressük, hanem a 
belsőt. Mindegyikünk önmagában erősítse a 
szellem egységét. A református egyház belső 
rajongó és politizáló élőméit szoktassa hűségre 
történelmi tradícióival szemben — küszöbölje 
ki a szektáskodó szellemet, nem különben azt 
az irányt, mely ott is a politikai czélt helyezi 
mindenek felé.

Nálunk is már évek óta dúl a testvér- 
háborúság. Ezer sebtől vérzik egyházunk. Ügyes 
politikusok — és a politikai téren érvényesülni 
óhajtó papok és nem papok — nem fogják 
megmenteni. A politikai phyloxera még egyre 
terjed és uralkodik még ott is, a hol tisztán 
egyházi szempontoknak kellene dönteni Vissza
térni a régi testvéri egyetértésre az evangeliom, 
egyházunk szeretetében — ez a belső unió az, 
melyre törekednünk kell az ág. h evang. 
egyház körén belül.

Alföldi.

Az egyházfegyelem
lényege, feladata és jelentősége a szentírás és a 

történeti fejlődés alapján.

Az egyházfegyelem a történetben.

1. Az apostolok utáni korszakban az egyház 
még az apostoloktól kiinduló élénk és életerős 

I vallási impulzusok hatása alatt áll, s ezért a val- 
<! lásos élet e korban még nincs megállapított külső 
, formákba foglalva. A felügyeletet gyakorló epis- 
j kopusok vagy presbyterek és a szegényeket gon

dozó diakónusok mellett, — kik az istentiszteleti 
összejövetelek körül felmerülő kisebb szolgálatokat 

í is végzik — még találkozunk a kegyadományok 
I (charizmák) szabad, s különösen a munkás szeretet 

általános érvényesülésével, mely utóbbi a lelki- 
I pásztorkodás terén a keresztyének kölcsönös épi- 
: tésében nyilvánul. így a fegyelem gyakorlása is 
\ még teljesen gyülekezeti jellegű : a nyilvános bűnös 
I javát az egész gyülekezet szivén viseli. A reánk 

maradt patristikai irodalomban nem hiányoznak 
az intések, melyek a gyülekezetei ennek a köte
lességének a teljesítésére figyelmeztetik. Alexandriai 

i Kelemen a jó cselekedetek közt felsorolja: „a 
j nyilvános bűnösöket nem zárni ki a hit közösségéből,
I hanem azoknak bizalmát növelni (evővjuovg nouiv),
' a bűnbe esetteket megvigasztalni.“ Noha a köte- 
I lességek ilyetén classifíkálása már nagy eltérést 
\ mutat a tiszta, keresztyén erkölcsi felfogástól, 
\ mégis — a mi kérdésüoket illeti — e hely mutatja,
‘ mily magasra becsülték akkor a bűnösökkel szem- 
; ben tanúsítandó alázatosságot és mennyire köve- 
I telték a kíméletes és tapintatos, az igazán lelki- 
íj pásztori eljárást. A hol pedig az említett iratok a 
\ püspökökről tesznek említést, vagy azoknak taná- 
: csókkal szolgálnak, ott mindenütt a bűnös iránt 

tanúsítandó jámbor, alázatos magatartást, mint az 
I ennek a hivatásnak folytatásához megkívánt tulaj- 
I donságot és szükséges követelményt említik. Az 

„apostoli constitutiók“ egy helye, mely a lelkész 
I hivatását az orvoséhoz hasonlítja, miután már elő- 
I zőleg az egyházfegyelem gyakorlásában elővigyá- 
I zatra intett,igy folytatja fejtegetését: „Csak a leg- 
j végső szükségben kell a tagot a testtől elválasztani,
1 t. i. akkor, ha a lélek orvosa arról győződött meg,
\ hogy a talptól a fej tetejéig minden elannyira rot- 
I hadt, hogy tapaszt vagy más szert többé sikerrel 
\ nem lehet alkalmazni. De a püspök ekkor se 
; nyúljon önkényüleg a legvégső eszközhöz, hanem 
\ keresse meg előbb tapasztaltabb orvosok tanácsát, 
j Ne nyúljon egy se meggondolatlanul és gyorsan a 
í fűrészhez, a mikor még kést használhat: kizárás 
j a gyülekezetből csak akkor történjék, ha egy gyü- 
1 lekezeti tag, a gyülekezetben maradása által, az



egész gyülekezetre veszélyessé válhatik“ (Hardeland: 
Gesch. der spec. Seelsorge. 25. o.).

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy püspökök 
figyelmeztetnek: legyenek inkább túlol nézők, sem 
hogy ártatlant zárjanak ki a gyülekezetből, ugv 
ebből a fegyelem szigorú, sok esetben túlszigorú 
alkalmazására következtethetünk. A fegyelem gya
korlásának rendje megfelel annak, melyet Máté 18, 
15—20 rajzol. Ha az, a kit megrögzöttsége végott a 
gyülekezetből kizártak, megtérésének jelét adta, őt 
ismét felvették a gyülekezet közössegébe, csakhogy 
úgy tekintették, mint kit a koresztyénség fámára 
újra meg kell nyernie : az istentiszteletnek csak 
abban a részében vehetett részt, melyen a kate- 
rhumencusok a keresztség felvétele előtt is jelen 
voltak és igy csak fokozatosan léphotett ismét tel
jes közösségbe a keresztyénekkel. A fegyelem cél
jának ebben a korban is mindenekelőtt a bűnös 
megtérését tekintették, de felismerték ám a fe
gyelem szigorának a javító hatását a gyülekezet
re is.

A ki ártatlant zárt ki az egyház közösségéből 
a ki a bűnöst nem akarta a béke útjára téríteni, 
azt testvérgyilkosnak tekintették. A második szá
zad vége felé a fegyelem gyakorlása főleg már csak 
a püspökök kötelessége, az ő megbízásukból azt 
diakonsok is gyakorolhatták.

Az üldözések korában, a III. században lé
nyegében más a helyzet. Ebbe a korba karthagoi 
Cyprian levelei nyújtanak jó betenkintést. Az egy- 
házfegyelmet majdnem kizárólag azokkal szemben 
gyakorolták, kik az üldözések alkalmával a kin és 
halál elől menekülni kívánva, hitüket megtagadták. 
Velük szemben a hitvallóknak, kik az üldözésekben 
megállották, nagy tekintélyük volt a gyülekezetben, 
s igy nem csodálható, hogy ők, noha egyházi hiva
talra semmiféle hívást sem nyertek, nagy befolyást 
gyakoroltak a gyülekezetek életére. Befolyásukat 
főleg arra használták, hogy a hittagadóknak, bün- 
bánás esetén, ajánló levelek segítségével inegköny- 
nyebbitették a felvételt a gyülekezet közösségébe. 
Hogy miként az minden téren történik, itt is for
dultak elő túlkapások, azt nem csodálhatjuk. Ezek 
a túlkapások indították Cypriant arra, hogy a hit
vallókkal szemben foglaljon állást, védje püspöki 
tekintélyét s a gyülekezet tisztaságát.

O ugyanis Karthágóból az üldözések elől me
nekülvén, a hitvallók ott annál nagyobb hatalom
hoz jutottak. Cyp/ián küzdelme ezen arrogált hata
lom ellen nem volt eredménytelen. Főleg az ellen 
kelt ki, hogy a hitvallók oly könnyen és könnyel
műen adtak ajánló leveleket, mi az egyházfegyelom 
gyakorlását megnehezítette, sőt azt teljesen meg 
is semmisíthette volna. Evvel szemben ő a régebbi 
szigorú fegyelmet hozta ismét gyakorlatba : a hit
tagadók csak hosszabb időn át tanúsított bünbánat

után léphettek ismét a hívők teljes köz őségébe. 
Itt ismét azon ferde felfogással találkozunk, mely 
szerint a bűnös korábbi vagy későbbi felvétele 
attól függ, mily mértékben bűnös az illető. Az 
egyházfegyelem gyakorlásának ez a módja teljesen 
érthető az erkölcsi nézetek azon degeneratiojából, 
mely részint zsidó, részint pogány eszmék behatása 
alatt állott be e korban. A vétkes az által fizét 
bűnéért, hogy a bünbánásnak reá kiszabott idejét 
kitölti. A bünbánat tehát külső cselekedet s igy 
kivált azon körből, molyben egyedül bir életadó 
erővel: a belső hitélet köréből. Ennek folytán maga 
a fegyelemnek gyakorlása is külsőséggé válik, el
veszti lelkipásztori jellegét: a püspök bíróvá, a fe
gyelem büntetéssé lesz. E korban keletkezett az 
excommunicatio minor és major, a fegyelmi bün
tetés két fokának megkülönböztetése. Amaz kizárás 
az egyház urvacsorai közösségéből, emez általában 
az egyházból az ujrafelvételnek megnehezítésével: 
ejjeiantur nec in ecclesiam post modum facile reci
piantur. Ez az egyháznak halálos Ítélete.“ (Iiarde- 
land i. m. 38. 1.) Az excommunicatio major nyilvá
nos jele annak, mennyire szorul háttérbe az egy
házfegyelemnek főezélja: a bűnösnek megmentése. 
A tulajdonképeni czél az egyház becsületének meg
őrzése. A dolgoknak ez a fejlődése a már felemlí
tett erkölcsi depravation kívül, részben abban is 
találja magyarázatát, hogy ebben a korban az egy
háztagoknak nagy tömege van legtöbb esetben 
egy püspök vezetésére bízva, ki ezért nem gyako
rolhat beható, odaadó lelkipásztorkodást, annál ke
vésbé, mivel mindinkább az összes hivatalos teen
dők egyedül az ő vállára nehezednek.

A lelki pásztorkodás igy mindinkább az ebben 
az időben keletkező szerzetes rendek szűk körébe 
szorul. Itt leli otthonát, mígnem kedvezőbb viszo
nyok között, a szerzetesi eszmék népszerűvé vá
lása idején ismét hatalomra tesz szert a népek 
életében. Miként azonban épen a hit centrális je
lentőségének félreértése és ennek következtében az 
erkölcsös életnek egyoldalú, ferde hangsúlyozása, 
annak feldarabolása egyes jó cselekedetekre adott 
életet a szerzetes rendeknek, úgy ezek segítették 
is elő és fejlesztették mindinkább a fegyelem ferde 
felfogását és igaz czéljának teljes elhoinályositását. 
A fegyelem elveszti korábbi szigorát és komoly
ságát a kettős morál — az ovangyeliomi tanácso
kat betöltő magasabb fokú szerzetesi és a halálos 
vétket kerülő alsóbb fokú, laikus morál — megkü- 
lönböztotése folytán. Ehhez járulnak még a lelki
pásztorkodás gyakorlása körül felmerülő nehézsé
gek, sőt annak lehetetlensége szemben a felülete
sen megtérített népek nagy tömegével. Hogy eze
ket az ogyház megtartsa, kénytelen erkölcsi köve
telményeit a legkisebbre szabni s igy kezoi meg- 

') kötözvék, az egyházfegyelem gyakorlása tulajdon
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képen lehetetlen. Az egyház paktálni kénytelen a / 
világgal, azzal a világgal, melyből menekülni az 
erkölcsös élet legmagasabb fokának tartotta, szé
lessé teszi az Jidvre vezető utat és kétessé az üd- l 
vözülést. Dacára annak, hogy a püspöki diocecisek- 
nek felosztása kisebb, könnyebben áttekinthető 
parochiákra ez időben megy végbe, daczára annak, 
hogy a magángyonás kötelezővé tétetik s igy az 
egyes parochus felismerheti híveinek lelki fogyat- f 
kozásait, azok lelki életét, úgyszólván korlátlanul 
vezetheti s az egyházfegyelem első fokát minden 
egyes hivővei szemben kénytelen gyakorolni, min
dennek daczára nem javult a lelki pásztorkodás 
gyakorlása, nem állott be a lelkész és gyülekezete 
között a benső, lelki pásztori viszony, mikor a lelki 
pásztorkodás a szerzetek, kolostorok falai mögül ; 
ismét kilépett az egyházba. Nagy hatalommal lé- ) 
pett fel, de a kényúr hatalmával, ki a lelkek fe- 
lett uralkodni, nem pedig azoknak szolgálni kíván 
s ezért nem is lehet az egybázfegyelemnek mély, \ 
igazán lélekre ható ereje. A gyóntatószék az a J 
hely, a melyből ez a ferde lelki pásztorkodás az 
egyes életének minden viszonyai felett uralkodik, i 
a gyóntatószékben trónoló gyóntató atyához van 
fűzve az egyes hivő lelki vallásos életének minden 
szálával. De a lelki igazgatás, melyben itt részesül, 
merő kazuisztika, mely minden egyes bűn számára 
megjelöli a megbünhödés eszközét. Külön jó cse- 
lekedetekkel, melyeket esetleg pénzen meg lehet 
váltani, vezekel a bűnös bűneiért, az igazi benső \ 
bünbánást követelik ugyan, de erre hova-tovább 
kevesebb súlyt helyeznek. Ez utón természetesen 
a bűnös, ha bűnének teljes tudatára jut, nem ta- 
lálhatja meg lelkének békességét. Mindez az egy- 
házfegyelemmel szoros összefüggésben áll s reá ( 
mélyreható befolyást gyakorol; hisz eddig is volt 
összefüggés az egyházfegyelem és a gyónás között ; 
az egyházfegyelem magángyonás nélkül el sem 
képzelhető; még inkább érvényesül ez az össze- ; 
függés most, mikor a laikus egész vallásos élete ; 
a gyóntatószékből szabályoztatok. A középkori fe- í 
gyelem gyakorlásának merő külsőleges volta az j 
eddigiekből már annyira kitűnik, hogy annak rövid 
leírásával beérhetjük. A megrögzött bűnösökkel 
szemben gyakorolt eljárás jellemzésétől itt elte- 
kiüthetünk, csak IV. Henrik német császár esetére 
utalunk, kit az átok végre Canossába menni kény- 
szerit, a hol tél idején éjjel-nappal, dideregve es- 
deni kénytelen az átkos-átok felfüggesztéséért.

Ez az eset világos tanúbizonysága annak, meny- ) 
nyíre vezette a világi érdek a középkori egyházat 
a fegyelem gyakorlásánál. Jellemzósképen álljon j 
itt a vezeklők felvételének leírása. Követjük Har- I 
deland : Geschichte der. spec. Seelsorge c. müvének j 
idevonatkozó előadását (1. i. m. 162. o.) nyilvános 
bűnösök nyilvánosan vezekelnek : lenyirt fővel, \ 
vezeklő ruhában, a 7 bűnbánati zsoltárt énekelve >

vonulnak be a püspöktől vezetve a székesegyházba. 
A püspök az oltár mellöl miután kezét reájuk tette 
s őket szentelt vízzel meglocsolta, kihirdeti, hogy 
miként Adám a paradicsomból, akként űzetnek ki 
ők most az egyházból.

Miután ez tényleg megtörtént zöld, csütörtöktől 
Quasimodogeniti vasárnapjáig ki vannak zárva az 
urvacsorai közösségből. Ezen a napon a püspök 
ismét felveszi őket az egyház közösségébe. Merő 
külső, színházba illő eljárás. Az eddigiek után nem 
csodálkozhatunk a felett, hogy a fegyelem gyakor
lása a kánonjog által van szabályozva és igy tel
jesen ki van vonva a lelkipásztori teendők köréből. 
Ebben az alakjában nem is illett volna közéjük 1

Mindezekből láthatjuk, miként vesztette el az 
ogyházfegyelem mindinkább az üdvtan elhomályo- 
sitásával és megrontásával azon eredeti, lelkipász
tori jellegét, mely a szentirás idevonatkozó egyes 
helyeinek tanúsága szerint kell, hogy főjellemvoná
sát képezze. Az egykori gyülekezet fegyelemre 
már nem ismerünk; a gyülekezet csak a néző sze
repére van utalva. Az egyes lélek, sőt az egyes 
gyülekezet jelentősége teljesen eltörpül az össz- 
egyház hierarchiájának — tagadhatatlan — hatal
mas, de meddő eszméje mellett miként min
den egyéb, úgy az egyházfegyelem is csak eszköz 
ezen eszme megvalósítására. Ki hierarchikus érdek 
ellen vét, az érzi leginkább a fegyelem szigorát, 
mely a rideg jog paragraphusa szerint sújtja a vét
kest. Ezt a jelleget legszembetűnőbben az ellen
pápák kölcsönös kiátkozásai, különösen pedig a vi
lági uralkodókra szórt átkok mutatják.

(Folytatása következik.)

A vallástanitás uj tanterv
javaslata.

Irta: I>ic. Dr. D axer  G yörgy.

(Vége)

A javaslat szerint az V. osztály tananyaga ó- 
és újszövetségi bibliaismertetés bibliaolvasással. Erre 
egy év nagyon is kevés idő. De a tananyag nehéz 
is és ha a tanár a legnagyobb kedvvel és lelkese
déssel is adja elő, a tanulók érdeklődésének ébren
tartása alig, vagy nem sikerül, ha magában tanít
juk, — mert egyhangú és fárasztó. Ezt tapaszta
latból tudjuk. Azért jobb lesz, ha ezen tananyagot 
több évre szétosztjuk és más tananyaggal össze
kapcsoljuk. Az V. osztályban akkor el lehetne
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végezni az ó testamentomi üdvtörténetet az ó tes- 
tamentomi történeti könyvek (illető szakaszainak) 
olvasása s ismertetése kapcsán. Az ó-szövetségi 
apokryphusok ismertetése s a fogság utáni zsidó
ság történetének vázolása után átvesszük Jézus 
életét egy synoptikus (legjobban Lukács ev., melyet 
karácsony táján Jézus gyermekkora olvasásával 
kezdhetnénk) evangélium olvasása alapján. Majd 
az Apóst csel. könyve, különösen 2-ik részének 
olvasásával kapcsolatban tárgyaljuk az apostoli 
egyház történetét. Mivel az Apóst. csel. 2-ik része 
Pál apostol életét tárgyalja, abba belehelyezhetjük 
az apostol levelei keletkezésének ismertetését is, 
úgy hogy Pál leveleinek és az uj szövetség törté
neti könyveinek ismertetése befejezi a biblia olva
sását. A biblia olvasásához mindenütt csatlakoz
hatnék a megfelelő részleteknek tanítása a keresz
tyén tanból.

A VL osztályban kezdünk a próféták és a 
zsoltárok fontosabb, kül ‘'nősen messiási helyeinek 
olvasásával (mellékesen más oktató könyvekből is 
és bevezetésül a történeti könyvekben lévő messiási 
Ígéretek ismétlésével) összekötve az ó-szövetség 
prófétái és oktató könyveinek ismertetésével. Az
után igen szépen átmehetünk János evangeliomá- 
nak olvasására s különösen az evangeliom Krisztus 
képének ismertetésére. Ezen Krisztus-kép isteni 
fensége alkalmat ad az ó-kori christologiai viták
nak, az evangeliom egyes kiváló helyei (14—17. 
különösen 15, 18—16, 3.) pedig az üldözések törté
netének e'őadására. Aztán folytatjuk a középkor 
történetének rövid és a reformáczió behatóbb tár
gyalásával, melylyel kapcsolatban megint Pál leve
lét a galatabeliekhez és a párhuzamos részleteket 
a római levélből, majd esetleg más Páli (Ephes. 
Philipp, stb.) vagy János első és Péter első levelét 
olvashatjuk, itt is megfelelő részletek csatlakoznak 
a keresztyén tanból a többi tananyaghoz.

A VII. osztályban a reformáczió elterjedésé
nek, a hazai reformácziónak és egyháztörténetnek 
rövid áttekintése után a jelenkor egyházi kérdéseit 
(unió, egyházi szervezet, a hitvallás, egyletek, sociá- 
lis kérdés stb.), a hit és szeretet müveit (külső és 
belső missió, diaspora gondozás stb.) ismertetjük 
megfelelő bibliai könyvek olvasásával kapcsolato
san. így pl. olvasható Jakab levele, az újkori ad
ventista s hasonló mozgalmakkal összekötve János 
jelenéseinek könyve, Pál thessalonikai levelei stb. 
Befejezésül az ujtest. oktató s prófétai könyveit 
ismertetjük. Megfelelő részletek az egyházi tanból.

Végül a V ili. osztály számára a javaslat rend
szeres hit- és erkölcstint ir elő, tehát az utolsó 
osztályban rossz útra téved, amely a középiskolai 
vallásoktatást a főiskolai stúdiummal összetéveszti. 
Zange szerint is „gehören weder eine auf sich ge
stellte Glaubem- und Sittenlehre noch gar Dogma
tik oder Ethik in die höheren Schulen. . . .  Ein

( willkürliches, für sich auftretendes System der 
christlichen Lehre ist Theologie. Und Theologie 
gehört, wie jetzt immer allgemeiner erkannt wird, 
nicht auf die Schule.“ (i. m. 39. old.) Schvader is 
azt mondja (Ereichungs- und Unterrichtslehre I. 
kiadás 313. old.): „eine vollständige Dogmatik und 
Ethik ist nicht nur überflüssig, sondern sogar vom 
Übel.“ Azért a rendszeres hit- és erkölcstannak 
pláne oly theologiai irányban s szellemben haladó 
könyvek szerint való tanítása, mint amilyen Bancsó 
és Zsilinszky-Ilörk tankönyve, nem holyes. E he- 

; lyett mi azt ajánljuk, hogy a Vili. osztályban ösz- 
szefoglaljuk és kiegészítsük a 3 főgymnasiumi osz
tályban kifejtett részleteket a keresztyén tanból. 
Legjobban tehetjük ezt a római levél olvasásával 
kapcsolatosan, amelyből alig hiányzik a keresztyén 
tannak egy lényeges darabja, még ha csak érinti 
is — kivéve az urvacsorai és az egyházról szóló 
tant. Ezt pedig más szentirási helyek olvasásával 
(1. Cor. 12. Ephes.) pótoljuk. A keresztyén hittó- 
tolek fogalmazására odavonjuk egyházunk alaphit
vallásának, az ágost hitvallásnak megfelelő czikkeit.

Ha valaki éppen valami rendszer formájában 
akarja a hit- és erkölcstani anyagot összefoglalni, 
tegye meg Luther kátéja, egyházunk ezen hitval
lásának rondszore szerint. Ezen czélra használtam 
én eddig Schmidt K. J. pozsonyi lelkész Vallás
tanát, amely eljárásomat Adorján kollegám, ha jól 
tudom már másodszor, utoljára az Ev. Egyház és 
Iskola 31. számában kifogásolta, még pedig azért, 
mert szerinte e „könyv bármilyen jó legyen is, a 
főgymnasium felsőbb osztáhában mégis csak kevés.“ 
Az igaz, hogy e könyv nem pazarolja a szavakat, 
hanem röviden és velősen, de oly egyházi szellem
ben egyházunk tanaival egyező módon tárgyalja a 
hit- és erkölcstani anyagot, mint egy másik tan
könyvünk sem. Azonkívül merem állítani, hogy az.J aki e könyvet ismeri, a szerint ép a VIII. osztály
ban tanított tudni fogja, hogy az nem az algymua- 
sium számára való, mert még a Vili. osztály ta
nulóinak is elég munkát ad az. Nem hiányzik 
semmi lényeges dolog belőle és amit nyújt, érde
mes arra, hogy a tanuló tanulja.

Egyébként megjegyezzük még, hogy ha ke- 
J vésnek látszanék is úgy fenti javaslatunk tananyaga 

a VIII. osztály számára, mint Schmidt könvve is, 
meg kell gondolni, hogy a VIII. osztályban az 
iskolai év az érettségi vizsga miatt is rövidebb ; 
de jobban el is lehet mólyedni a tananyagba.

Még sok helyütt volna tán alkalom a biblia 
!; egyes fontosabb részletének olvasására, amit már 

nem jelöltünk meg. De mindent nem is lehet a 
tantervben a legkisebb részletekig feltüntetni. Sokat 

J a tanár belátására, szabadságára is kell bízni, nem 
pedig mint a javaslat akarja, valamely állandó 
egyetemes bizottság döntésére. A porosz miniszter 

is annak idején, mikor az uj gymnasiumi tantér
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veket ott életbe léptették, úgy nyilatkozott: „lm j 
übrigen nehme ich gern Gelegenheit, auch hier 
ausdrücklich zu bekunden, dass die Ansätze der 
Lehrpläne bezüglich des Lehrstoffes nur den Rahmen 
bilden sollen, imerhalb dessen eine freil Bewegung 
sehr wohl und unbenommen ist.“ (Lehrpr. n. Lehrg. 
34. füzet I 9 oldal.) Legjobb, ha a részleteket majd 
idővel a vallástanárok tapasztalataik alapján a 
lapokban vagy értekezleteiken való megbeszélések ; 
eredményekép megállapítják. Nem volna jó, ha a \ 
túlságos részletezés minden szabadságot korlátozna 
és a később szerzendő tapasztalatoknak is eleibe ; 
vágna.

Befejezésül összefoglaljuk fenti fejtegetéseink ’ 
nek eredményét:

I. osztály: ó szövetségi bibi. történet, a sáto- \ 
ros ünnepek előtt megfelelő uj testamentomi bibliai 
történetek. A káté első főrésze, a 10 parancsolat és 
azok befejezése, az apostoli hitvallás első hitága
zata. Megfelelő énekek, bibliai versek, imák.

II. osztály : újszövetségi bibliai történet, az 
első osztály kátéi tananyagának ismétlése, a 2. 
hitágazat, a mi atyánk, a szentségek szereztetési 
igéi. Megfelelő énekek, bibliai versek.

III. osztály: Apóst. csel. olvasása. Egyháztör
ténet; a 3. hitágazat, a 2. hitágazat ismétlése, a 
szentségek. Váltanok. Énekek.

IV. osztály: A káté magyarázata. Máté evan- ( 
gelioma, bibliai részletek. Az ó szövetségi próféták 
és zsoltárok. Egyházi év, a perikopák, az isten- 
tisztelet részei. Énekek.

V. osztály: Az ó-szövetségi történeti könyvek
ismertetése, az ó testamentomi üdvtörténet, az 
apokryphusok Jézus élete, Lukács evangelioma sze
rint, Apóst. csel. Pál levelei. Ezeknek s az uj testa- ; 
mentomi történeti könyvek ismertetése. Az apostoli ! 
egyház története. ,

VI. osztály: az ó-szövetségi próféták és zsol
tárok (s más oktató könyvek) olvasása s ismerte- ) 
tése. János evangelioma. Egyháztörténet, a gálát, j 
levél s részletek a római levélből. Ephes. Philipp j 
1 János, 1 Péter. Keresztyén tan.

VII. osztály: A reformáczió terjedése, hazai j 
egyháztörténet, az újkor egyházi kérdése, hit- és 
szeretet müvei. Jakab lev. János jelenései, Thessal. 
levelek ; az uj testamentomi oktató s prófétai köny- ) 
vek ismertetése. Keresztyén tan.

VIII. osztály : A hit- és erkölcstan összefog- \
lalása, a római levél (1 Cor. Ephes. pótlásával) és j 
az ágostai hitvallás alapján. \

Testvéri Egyezség.
Ezt Írták oda czimül annak az elaborátumnak, 

mely a dunántúli egyházkerületben készült az 1833-ban 
létre jött nagy gerezsdi egyezség nyomán. Ezt az 
egyezséget fogadta el legutóbb tartott ev. egyetemes 
közgyűlésünk.

Nem ismeretlen előttünk ez egyezség. Tárgyal
tuk, foglalkoztunk vele lapunkban is. Minden habo
zás és tartózkodás nélkül kimondottuk, hogy ezt az 
egyezség-kötést feleslegesnek, sőt ág. hitv. evang. 
egyházunkra nézve határozottan károsnak és hátrá
nyosnak tartjuk. — Megjelöltük az egyezség szöve
gezésében ama helyeket, a melyek határozatlan vol
tuknál fogva félre magyarázásokra adnak alkalmat. 
Szavunk úgy látszik a pusztában hangzott el. Fel
szólamlásunkat figyelembe nem vették, — mert az 
egyezséget a november hó 13-án tartott egyetemes 
közgyűlés elfogadta.

Elfogadta a nélkül, hogy számolt volna az egyes 
esperességeknek, közgyűléseknek ez ügyben nyilvá
nított aggályaival. Hogy mi lesz az eredménye en
nek az egyezségnek, azt már most, alig egy évre 
annak megkötése után vajmi könnyű megjósolni. 
Folytonos czivódás, veszekedés és a két protestáns 
egyház közötti ellenségeskedésnek a végletekig fo
kozása.

Az egyezség a mi ev. lutheri egyházunkra a sok 
kellemetlenség mellett, kiszámithatlan nagy kárral 
fog járni. Mert mit is várhatunk mi a „testvér“ re
formátus egyháztól az eddig tapasztaltak után ?

Külső szeretet hangsúlyozását belső vonzalom és 
igazi rokonszenv nélkül. Ez a testvéri szeretet lépten 
nyomon megnyilatkozik a mi kálvinista atyánkfiái 
részéről és úgy látszik, lapunkban külön, állandó 
rovatot nyithatunk, amelyben a testvéri szeretet 
megnyilatkozásait jegyezhetjük fel, bizonyára nagy 
örömére azoknak, a kik ez egyezséget megalkották.

*

Egyik tekintélyes ev. gyülekezet kissé távolabb 
eső fiók, egyházának hivei, csekély számuknál és sze
génységüknél fogva, közös iskolát és harangokat tar
tottak az ottani ev. ref. gyülekezettel. A mig az öreg 
ref. tiszteletes élt — csak meg voltak békében. Az 
ev. gyermekek bejártak a ref. iskolába — a szülők 
fizették a rájuk kirótt iskola fentartási adót. Ha 
halottja volt az evangélikusoknak — tisztességgel 
kiharangozták, a mindkét egyház tagjaira nézve kö
telező, csekély harangozói-dij mellett.

Történt azonban, hogy az öreg tiszteletes az ő 
atyáihoz tért. Jött az uj pap — s egyszerre meg
változott minden, gyermekeink a rendes $évi járan
dóságon kivül külön-külön tandijat tartoztak fizetni, 
az ev. halottakat pedig a közösen szerzett és fen- 
tartott harangokkal csak az előre befizetett és pedig
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jókora külön díj mellett harangozzák ki. Hasztalan 
volt az ev. hívek tiltakozása, kérése — az uj pap 
nem enged.

íme : a testvéri szeretet.
*

Az állam iskolát állított fel egy községben, a 
melyben sem ev., sem ref. lelkész nincs. A tanév 
megnyíltával a tanfelügyelő összeiratván a prot. val- 
lásu növendékeket, miután azok között csak egy 
ev. ref. vallásu volt, ezeknek tanítására a szomszédos 
ág. h. evang. lelkészt kérte fel. A tanítás folyt 
rendesen.

Egyszer csak megneszeli a szomszéd ref. lelkész 
is, hogy a 35 %v. növendék között van ref. vallásu 
is. Rögtön átirt a tanfelügyelőhöz, hogy ö tiltakozik 
az intézkedések ellen, nem tűri, hogy az ott levő 
ref. tanulót lutheránus pap tanítsa, mert a két egy
ház között oly óriási hitelvi különbségek vannak, 
hogy egy ref. vallásut ev. lutheránus pap nem tanít
hat és Ő ennek vallástani osztályzatát érvényesnek 
el nem ismeri!

íme a testvéri szeretet.
*

ól lapokban olvastuk azt a nagy, dicséretre méltó 
mozgalmat, mely az ev. egyházban, ennek esperesi 
gyűléseiből megindult s mely az 1848 évi XX. t.-cz. 
sürgős végrehajtását szorgalmazta. Evang. egyházunk 
nyíltan, bátrau szállott síkra ennek érdekében. Hogy 
az eredmény biztosabb legyen s a fellépés hatáso
sabb — hasonló akcióra kérte a tiszai kerület érde
mes püspöke a ref. „testvér4 egyházkerületeket is.

S mi lett az eredmény ?
Indítványa felett napirendre tértek, az ügy ér- \ 

dekében semmit nem tettek, — mert a mozgalom 
az evang. egyházból s nem ö tőlük indult ki.

Ez is testvéri szeretet !
Gedeon.*)

• m W » «

IRODALOM
A. Harnacks Wesen des Christenthums für die 

Christliche Gemehde. Geprüft. Leipcig. 1901.

Prof. D. W. Walther. (Folytatás)-

Lépten nyomon rámutat e könyv szerzője arra, 
mennyire nem felel meg Harnack keresztyénsóge tör
téneti forrásoknak és mily kevéssé felel meg Harnack 
eljárása a történeti tudomány eljárásának. Harnack 
önkénye sehol se fogható jobban kézzel, mint ott, 
hol Walther rámutat — hogyan ismeri a szent Írást

*) A dunántulról, tehát ép onnan, a hol a nagygerezsdi 
egyezséget megkötötték, kaptuk e sorokat. E kérdés megvilágí
tására mi is felhozhatnánk az arad-békési esperesség területén lévő 
ilingyiai leánygyülekezet esetét. Szerkesztő.

 ̂ és hogyan bánik vele. így Harnack azt mondja a 
j csudák ellen : „Nagyon ligyelemre méltó, hogy Jézus 
i maga csodatetteire nem helyezte azt a döntő súlyt, 

melyet már Marii evangélista és a többiek mind 
nehili tulajdonítottál!. Hiszen . . . panaszolva igy 
kiáltott fel: „ha nem láttok jeleket és csodákat, nem 

> hisztek.4 Aki ezen szavakat mondta, nem lehetett 
azon véleményen, hogy a csodáiban való hit az igazi 
vagy éppen egyetlen híd az ö személyének és kül
detésének elismerésére. És azon figyelemre méltó tény, 
melyet ugyanezen evangélisták ránk hagyták: „Jézus 
ott nem tehetett csodát, mert nem hittek neki* 
még más oldalról is megmutatja, mily óvatosnak kell 
a csodaelbeszélésekkel szemben lennünk.“ Walther 
kimutatja, hogy Márk evangeliomában egy hely sincs, 
hol az állana, hogy valaki csuda által jutott a hitre 
és hogy az sem áll, hogy a többi evangélista túl 
nagy súlyt helyezne a csodákra. Hogy Jézus igenis 
helyezett súlyt csudatetteire, láthatjuk azon helyből 
is, melyet Harnack a maga nézete mellett felhoz Mt. 
11, 5 és még Mt. II, 20 skk.-böl is. Azután azon 
evangeliomi helyre vonatkozólag, melyet H. idéz : 
Jézus ott nem tehetett csodát, mert nem hittek neki. 
W. sajnálattal kénytelen kijelenteni, hogy az nem 
található az uj szövetségben, mert Mt 15, 58 és Mk 
6, 5. mást jelentenek. Egy másik helyen azt mondja 
Walther, hegy az ember nem hisz szemének, mikor 
Harnack azt állítja : „Vegyék azon hasonlatot, a me
lyet akarnak . . . nem angyal és ördögről, nem tró
nok s fejedelemségekről van azokban szó, hanem . . .“ 
Hát Mt 13, 24 skk és 36 skk meg Mt 13, 49? Mert 
a vámszedö a templomban, az asszony a szegények 
perselyénél, a tékozló fiú nem tudtak semmit a chris- 
tologiáról és mégis megigazultak — hát Krisztus 
nélkül is lehet megigazulni. Mintha a hasonlatok bi
zonyító ereje a tertium comparationis-on túl is ter
jedne. Akkor a szegény Lázárus történetéből azt le
hetne levezetni, hogy kegyesség nélkül is lehet üdvö- 
zülni, mert Lázár kegyességéről nem esik szó. Hihe
tetlenül merész II. irásmagyarázata, mikor arra, hogy 
a húsvéti hirdetés nélkül is legyen meg a húsvéti 
hitünk, az Ur ezen szavaira hivatkozik: boldogok, 
akik nem látnak s hisznek. Hisz Tamás hallotta a 
húsvéti hirt, de nem hitt neki. Bámulatos, hogyan 
mondhatja Harnack, hogy az emmausi tanítványokat 
Jézus korholta, mert nem hittek a feltámadásba, 
noha a husoéti hirdetést még nem is hallották. 
Pedig igenis hallották. (Lk. 24, 22—24.) Az isten 
országáról szóló tannál azt állítja Harnack, hogy 
Jézus tanítványai nem maradtak meg Jézus tanánál, 
hogy az isten országa belsőleg jön el, hanem „man 
fuhr vielmehr fort, von dem Reiche als etwas ledig
lich Zukünftigem  zu sprechen“. E szerint — mondja 
W . — Harnack bibliaismerete nem elégséges. Mert 
lásd Rom. 14, 17 és 1. Kor. 4, 20-at.

Mindezeken kívül Walther még sok helyen ki
mutatja, hogy Harnack egyes elméletére kényelmet
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len részeket az idézett szentirási helyekből vagy el- 
hagy, vagy nem vesz tekintetbe (pld. 90. 103. 112. 
old. Jézus világos szavainak értelmét sokszor másra 
magyarázza. Igen finom megjegyzésekkel igazitja 
sokszor helyre Walther Harnack ferde, téves nézeteit, 
(pld. 117. 125. old.) Máskor meg finom humorral (de 
soha sértő, alaptalan gúnnyal) is él. így mikor konsta
tálja, hogy Harnack a psychiatria terén is halhatat
lan érdemet szerezne magának, ha az ördöngösökre 
vonatkozó magyarázatát, a jelenkor ideges betegeire 
alkalmazná. Vagy ha H. azon kívánságára, hogy az 
ó-szövetséget eltávolitsuk az egyházból, mert félre 
lehet érteni — azt feleli, hogy az uj szövetséget is 
sokszor félreértették — legújabban Harnack is. A 
katholikusok azon szemrehányására hogy nálunk annyi 
a vélemény — ahány fej van — azt kivánja H. hogy 
legyen még több szabadság, még több individualitás 
tanban és véleményben. Tehát legyen sok fejben leg
alább két tan is ! stb.

Igen szépen védelmezi Walther a moderneknek 
a tan iránti ellenszenvével szemben annak szükséges
ségét. A christologiai vitáknak szebb méltatását rit
kán lehet még positiv theologusok müveiben is ol
vasni, mint Walther könyvében (150 1.).

Könyve befejezésében a szerző összegezi kriti
kájának eredményeit. Megállapítja, hogy Harnack 
előadása a forrásokkal nem egyezik. A keresztyénség 
specifikus tartalmából nem marad semmi, csak a ra- 
tionalismus triasa : isten, erény, halhatatlanság. Könyve 
bámulatos gyengeségei: ellenmondások, önkénykedé
sek a forrásokkal szemben. Keresztyénsége szakadást 
jelent az eddigivel és Krisztussal. Az eddigi keresz- 
tyénséget nem pótolhatja. Legfelebb azokra lehet 
üdvös, akiket az egyházzal való teljes szakítástól 
visszatart. De veszedelmes is lehet, mert sokan azt 
fogják hinni, hogy azt, ami Harnack szerint nem 
tartozik a keresztyénség lényegéhez, maguktól öldob
hatják, másokat azon az állásponton fogva tarthat. 
A könyv haszna végül abban állhat, hogy sokaknak 
megnyílnak szemeik, hogy lássák, hová vezet a Ritschl- 
féle modern theologia.

Ezen hosszúra nyúlt ismertetésünk által sem 
sikerült Walther könyve gazdag tartalmáról teljes 
képet nyújtani. Amit állít, azt részletesen kifejti és 
bizonyítja — úgy hogy mindenkinek, aki róla meg
győződni akar, magának a könyvnek olvasását leg
melegebben ajánljuk. Meg vagyunk győződve, hogy 
úgy, mint mi — a szives olvasó is páratlan élveze
tet és okulást szerezhet vele magának.

Ezen sorok Írója legalább régen nem olvasott 
ily élvezetes, szép és mégis határozott, jellemes po
lémiát, mint amilyen Walther könyve.

Spectator.

— Dr. Zsilinszky Mihály: Áchim Adátn élete. 
A Luthertársaság XXXV. kiadványa. (36. old.) Ara 
30 fillér.

B e t t e x F . : Mi tetszik néktek ama Krisztus 
felől? Németből forditottaS t r á n e r  Vilmos pinkafői 

\ ev. lelkész. A Luthertársaság XL. kiadványa. (95- 
; oldal.) Ara 60 fillér.

A Luthertársaság utóbb kibocsátott kiadvá-
- nyai közül kiemeljük a fent említett két könyvet.

Áz első a bányakerület felügyelője buzgó egy
házirodalmi munkásságának legújabb gyümölcse. 
Achim Adám boldogult szarvasi ev. lelkész ’ életét 
mutatja be az utódoknak követendő buzdító példa 
gyanánt. Igen jól eső jelenség, ha látjuk, hogy fel
ügyelőnk nem félve Achim ellenségeinek nyelvétől, 
azok rágalmaival szemben jelleme tisztasága mel- 

; lett sikra száll. Achim az igazi lutheránus jelle
mekhez tartozott, kik nem a feltűnő, zajos önérvé
nyesítésben, hanem a csendes, lelkiismeretes mun
kában keresik saját boldogulásukat és egyházuk 

; javát. Achim buzgó lelkipásztor volt, ki népét ér
tette és szerette, és mert szerette — azért tudott 

I közte sikerrel lelkipásztorilag működni — a cura 
) pastoralist gyakorolni. Annyira tudott idővel hivei 

szive felett magának befolyást szerezni, hogy még 
legádázabb ellenségeit is lefegyverezte. Zsilinszky 
minderre nyomatékkai reá mutat és megeleveniti 
előttünk Achim nemes alakját. Érdemes itt is reá 
mutatni arra, mit a szerző Áchimhazafiságáról mond. 
Achim ifjúságától fogva hü volt hazájának és egy
házának. Sohasemmi körülmények között sem szóval, 
sem tettel nem adott okot arra, hogy őt valaki rossz 
hazafinak mondhassa. Mégis, mivel határozott el
lensége volt minden nyegleségnek és erőszaknak, 
mivel a népámitók üres, hangzatos frázisait nem 
tudta csipős megjegyzések nélkül eltűrni és mivel 
a nemzetiségi kérdésnek gyakori feszegetésében 
veszélyt látott a három nyelvű ev. egyházra nézve : 
akadtak olyanok, akik őt ezért „megbízhatatlan“ 
hazafi hírébe akarták keverni. . . Az alkalom meg- 

; érkezett akkor, midőn a „Protestantismus és pán- 
slavismus“ czimü röpiratnak szerzője, egy kath. 

) főpap kedvéért az ev. lelkészeket általában hazafiat- 
lanoknak, panslávoknak jelentette ki és midőn 
ezzel nevének szokatlan dicsőséget és népszerűsé
get szerzett. Azontúl semmivel sem lehetett biz
tosabban feltűnni, mint az által, ha valamely ev. 

) lelkészt akárki „pánslávnak“ nevezett . . . Achim 
ellenségei felhasználták ezt a k özhangulatot s ő t . . .  
meggyanúsították . . . Achim, a méltatlanul meg- 
hurczolt férfiú nem volt rábírható, hogy e támadá
sokra válaszoljon. Ismervén a vádak forrását és czél- 
zatát, következetesen megvetéssel mellőzte azokat.“

Vagyonát a szarvasi és kondorosi egyházaknak 
hagyományozta. „Szép vagyont szerzett, de nem 
önmagának, hanem Isten országának gyarapítására 
gyűjtötte.“ Igaza van a szerzőnek : „megérdemli, 
hogy az elismerés hervadhatatlan koszorúját le- 

; tegyük a nevét hirdető és porait takaró sirhalom
- kőoszlopára.“ Mi pedig Zsilinszkynek is köszönet



tel tartozunk, hogy könyvével ily emléket állított j 
a szerény, de buzgó és hithű ev. papnak.

A második helyen említett könyvet tán sokan 
ismerik már a német eredetiből Ezúttal jól tette a 
Luther-társaság, hogy szakitott eddigi gyakorlatá
val, mely szerint úgyszólván esupa történeti tárgyú 
könyvekkel akarta az evang. hittudatot erősíteni. 
Kétségkívül igy is lehot és kell azt tenni. I)e szük
séges ahhoz oly könnyen érthető népszerű könyvek 
kiadása, melyek hitünk egyes sarkalatos tanait 
érdekesen a kor szelleme támadásaival szemben 
védik és fejtegetik. A fonti könyv egy ilyen mű, 
amely szép nyelvezettel, ragyogó szeliemosséggol, 
és mégis hitünkhöz hü álláspontról — miveltcknek 
érthető modorban fejtegeti a Krisztus istenségének 
fontos kérdését. E sorok Írója valóban örült, mikor 
e könyv magyar fordításának hírét vette. Így leg
alább megint egy könyvvel több van (Luthardt 
apologetikai előadásai fordításán kívül úgy sínes 
még sok), amelyet az ember nyugodtan ajánlhat 
miveit protestáns híveinknek és szívesen láthat 
akárkinek kezében. Azzá nagyon alkalmassá teszi 
Stránernek nézetünk szerint nagyon sikerült jó. 
magyaros fordítása. Az ember úgy olvassa, mintha 
magyar eredetit olvasna.

Mindakét könyv buzgó terjesztését magyar 
ajkú híveink közt a legmelegebben ajánljuk. Az 
elsőből tanuljuk a zajtalan, isten színe előtt lefolyó 
élet becsülését, a másodikból pedig hadd épüljenek 
és erősödjenek hitükben minél többen, hogy a mi 
egyházunk miveltjei közül is minél többon tanulják 
szivük, teljes meggyőződéséből Idvezitőnket Tamás
sal igy szólítani: „Én Uram és én Istenem“!

— „A Luthertársaság Egyházirodalini Érte
sítője*4 tudvalevőleg szerkesztőt cserélt. A 8-ik 
szám meggyőz bennünket arról, hogy a lap czime 
tévesen lett megválasztva. Van benne mindenről 
szó, csak tulajdonképen az irodalom hiányzik! Bel 
és külföldi theologiai művek ismertetése volna a 
czél — de azt hiába keressük az értesítőben. A 
mi ezen számban megjelent, azt épenugy közölni 
lehetett volna a családi lapban is. Dr. Szlávik közli 
külföldi egyházi szemléjének valamelyik századik 
kefelonyomata variánsát. Ő a külön féle irányú belföldi 
lapok egyedüli »külföldi" tudósa. Alapirodalmi rova
tában tulajdonképen csak lapszemlét közöl. Példány - 
képül ugylátszik a „Gyámintézotot“ választotta, 
máf t. i. ez utóbbi utólórhctlen a bókolásban. Az 
„Ev. Egyház és Iskoládról azt mondja, ho/y saj
nálja, miszerint e tartalmas lapot helyszűke m att 
bővebben nem ismertetheti.
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K Ü L M I S S I O .
— A lipcsei misszió utolsó veteránusa életének 

H3 ik évében meghalt okt. 12 én Clarens-Montreux
ban, a hol az utolsó években betegeskedése miatt 
tartózkodott. A lipcsei Missionsblatt szerkesztője 
már évekkel ezelőtt kórt tőle életrajzi adatokat, a 
mely kérelemre akkor a következő nekrológot kapta:

Baierlen E. R , kiérdemült missionáriusunk 
(X)-ikén az Úrban boldogul elszenderült. ő  volt uz 
utolsó a régi időből, 1846-ban Kremmer, Wolff, 
Mylius és Schmeisser testvérekkel Indiába volt 
kiküldve, de betegség miatt el nem utazhatott s 
később Amerikába az indiánusokhoz ment. Ott 
dolgozott 6 évig s 1853-ban Indiába küldetett,' a 
honnan utolsó Ízben 1886-ban tért vissza betegen. 
Gyengélkedő szervezete us gyakori betegségei da
cára túlélte testvéreit, a kikkel együtt ordináltatott 
s többeket azok közül is, a kik későbben lettek 
kiküldve. Ó igyekezett Istenének szolgálni és kö
telességeit teljesíteni, a mennyire csak tehette. 
Viselt dolgait az olvasó megtudja a missiói tudó
sításokból és irataiból, e helyen pedig saját kíván
sága szerint többet nem közölhetünk, valamint 
halotti beszédet sem kíván maga felett tartatni. 
Fáradt teste utolsó nyugalomra helyeztetésénél csak 
imádkozzanak és Isten igéjét olvassák.

Barátainak — utolsó üdvözletét, lelki gyerme
keinek pedig — utolsó áldását küldi! A mennyei 
Atyának sok hajlékában boldog viszontlátás lesz 
és rég óhajtott, örökös otthoniét az Urnái. Légyen 
neki, a bűnösök irgalmas Megváltójának, dicséret 
és hála mindenekért ! Amen.“

A megboldogult emléke nemcsak irataiban fog 
élni, hanem tetteiben is, nevezetesen az általa ala 
pitott állomásokban, gyülekezetekben és templo
mokban

— A lipcsei miss io  Collegiuma felhatalmazta 
volt egyik missionáriusát, hogy a tartózkodási he
lyén, Tritschinopoliban, fogva tartott búrokat ke
resse föl s a köztük levő lutheránusokat vagy hon
fiakat vegye gondozása alá. Egyúttal segélyezés 
czéljára egy bizonyos összeget rendelkezésére bo
csátottak. A missionarius azonban képtelen volt a 
szerencsétlen foglyokhoz hozzáférni. Oly szigorú 
őrizet alatt tartatnak, hogy nem is lehet velük be
szélni. A nekik járó indiai újságokból kivágatik 
minden, a mi az angolokra kedvezőtlen tényt vet
hetne ; a leveloiésük pedig szigorúan ellenőriztetik. 
A parancsnok, kihez fordult volt a missionarius 
kérelmével, nagyon barátságtalanul fogadta őt s 
azt monda, hogy rögtön elfogathatná, mert enge
dély nélkül mert a fogolytáborba jönni. Azután 
felsőbb parancsra el is utasította a missionáriut 
kérelmét és meghiúsította segélyezési szándékás

*
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— A hermannsburgi missió állap otáról Hac-i 
cius igazgató előadást tartott Geestemündében. 
Missiói telepük,úgymond, nagyrészben el pusztítató tt. 
Csak 12 missiónárius van még állásban. A többi | 
meghalt vagy fogságban van. A gyülekezetek pász
tor nélkül maradva, nemcsak a vad zsoldosok által > 
rontattak meg erkölcsileg és vagyonilag, hanem az 
úgynevezett aethiopiai mozgalom által is megtize- > 
delDtnek. E mozgalom szerzője volt Tile, ki a 
wesleyanus missióból került ki. Ő a fekete fajt 
egyesíteni akará az „aethiopiai egyház “-ban. Halála 
után ugyancsak a wesleyanus missiónak egy em- , 
bere, Dwane állt a mozgalom élére. Amerikában 
Turner néger püspök által felszenteltette magát egy
házának püspökévé. Maga Turner is átjött Afri- ; 
kába, hogy a szervezésben segédkezzék. Rövid idő ' 
alatt számuk 12 vagy 15 ezerre emelkedett. De a 
luth. missió híveiből egyetlen egyet sem tudtak 
megnyerni. Turner szerint a sárga fajnak meg volt 
a maga ideje, utána a barnáénak i s ; most uralko
dik a fehér, de már üt a feketének órája. Ha en
nek ideje is eltelt, akkor fognak a nemzetségek 
Krisztus alatt egyesittetni s leszen egy akol és 
egy pásztor.

A tömeges lelkészszentelésnek azonban a 
kormány ellene szegült, az amerikai testvérek sem 
segítettek hívein, igy Dwane az anglikán egyház
hoz fordult s annak rendjévé tette az aethiopiai 
egyházat. Híveinek egy része nem követte őt, ha
nem az eredeti terv mellett maradtak. De ezeknek 
egysége is megbomlott. Némelyek minden vallási 
elemet kiküszöbölve politikai, anarchistikus párttá 
lettek. Semmi emberi tekintély előtt meg nem ha
jolnak, legkevésbbé engedelmeskednek pedig a 
fehérek kormányának. Könnyű belátni, hogy mily 
veszedelmet és kárt okozhat e mozgalom a missiói 
gyülekezetekben.

KÜLFÖLD
— A Gusztáv Adolf egylet rá -rátámad a Gottes- \ 

kästen egyletre s létjogosultságát is kétségbe vonja, \ 
békerontónak és különcnek is nevezi. A legutolsó > 
támadás ellen védekezvén, a Gotteskasten Chem- 
nitzben tartott konferencziája ekképen nyilatkozott: ] 

„1. Nem tehetjük, hogy azon luth. gyülekeze- 
teket, akik kívülről behozott unió ^lenében híven 
és állhatatosan ragaszkodnak a luth. hitvalláshoz, 
szükségükben ne segélyezzük. A G. A. egylet ilyen 
gyülekezeteket elvileg nem segélyez. Azon időben [ 
amidőn a G. A. egylet keletkezett, alig lehetett ez 
másként. Azért elismerést várhatott. Azóta azonban 
tovább haladtunk, a felekezeti öntudat megerősö
dött, tudatára ébredtünk annak, hogy mit köszön
hetünk^ luth. egyháznak s különös kötelességünk

nek felismertük, hogy az általános szétzüllés és 
széthullás korában híven meg kell tartanunk azt, 
amink van. Ama gyülekezetek pedig testünkből 
való test és csontunkból való csont nemcsak, ha
nem tiszteletreméltó és dicsőséges confessorok s 
olyan gyülekezetek, kikre először gondolunk, ha 
Pál apostol Rom. 12-ben arra int, hogy a Szentek
nek szükségeire adakozók legyünk. Hűségűkért 
— hűséget, ezt valljuk mi. Ellenben nem segélye
zünk olyan önálló luth. gyülekezeteket, akik el
vetik a történetileg, isteni gondviselés alatt kelet
kezett országos egyházakat, mint olyanokat s elle
nék hadakoznak.

2. Á római katholicismus ellen ugyanolyan 
ellentéttel viseltetünk mint apáink a reformatio 
idejében ; sőt a bennünket Rómától elválasztó ür 
még meg is nagyobbodott, mert a Tridentinum és 
Vaticanum óta még jóval távolabb esett Róma az 
evangyeliumlól. Hogy azonban positiónkat meg
tarthassuk s a szórvány gyülekezeteket is meg
védj ük, arra a legelső és legjobb szer — meggyő
ződésünk szerint — a tiszta és hamisítatlan Ige 
és szentségek, úgy a mint az hitvallásunkban fog
laltatik. Azért első és utolsó gondunk az, hogy a 
kath. országokban levő szórvány gyülekezetekben 
az Ige igazhivő és igazán hivő módon hirdettes^ék. 
Templomépités stb. noha ez szükséges, nálunk már 
csak második sorban áll. Hogy helyes utón járunk, 
mutatja Rómának magaviseleté, a mely ma is fél 
Isten igéje és Luther tanától, de fel sem veszi, ha 
szebbnél szebb templomok emelkednek, különösen, 
ha azokban az éhező népnek kenyér helyett a 
modern theologia köveit nyújtják.

3. Korunk egyik főbb betegsége a hitközöny. 
Eszünk ágában sincs a Gusztáv Adolf egyletet, a 
melyben sok öntudatos luth. barátunk van, avval 
vádolni, hogy a hitközönyt ápolni akarná. De azon 
egylet, amely reformátusokat, kikről Luther azt 
mondá: „Nektek más szellemetek vanu egyházilag 
úgy ítél meg és úgy segélyez, mint a lutheránuso
kat ; a melynek fenáilása a luth. és ref. hitvallás
nak közömbösségére enged következtetni, az bizony 
tettleg és tényleg ápolja a közönyt. Nem szándé
kozunk a régi harczot a reformátusok ellen újra 
kezdeni, hiszen egyletünk fenáilása óta a mi ré
szünkről a reformátusokat becsmérlő szó még nem 
hallatszott. Á mi bennünket ő tőlük elválaszt, az 
nem ür, hanem inkább sövény, a melyen által meg
értjük mi egymást. De egyesülni velük olyan for
mán, hogy a látszat azt mutatná, hogy alapjában 
egy gyek vagyunk — azt nem tehetjük. Schiedlich
friedlich, ez a mi jelszavunk. Szolgáljon ez a mi 
létezésünknek és munkánknak igazolására.“

A Gotteskasten munkássága Lundban tar
tott általános luth. konferenczia által is elismerést 
és újabb buzdítást nyert azáltal, hogy a két ünnepi 
istentisztelet offertoriuma, mely 678 márkára rúgott,
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a Gotteskastennuk volt szánva. Eddig többször 
történt, hogy ált. luth. konferencia ülései által a 
Gotteskasten tagjainak száma megnövekedett, sőt , 
újabb fiókegyletei is keletkeztek. Svédországban 
erre nincs szükség. Mert az ottani Gusztáv Adolf- 
egylet, eltérően a németországitól, elvileg luth. 
álláspontot foglal el és a Gotteskasten egylettel 
alapjában egynek tudja és érzi magát. Do igenis 
remélhető, hogy ezentúl a svéd egyház érdeklődése 
a Gotteskasten iránt nagyobb és elevenebb lesz s 
talán közös munkásságban is fog nyilvánulni. Ezt 
mutatja a lundi konferenciának azon általános öröm
mel hozott határozata is, mely szerint szükséges, 
hogy a különböző luth. országos egyházak szoro
sabb összeköttetésbe lépjenek egymással. Remél
hető tehát, hogy a luth. szórványgyülekezetek 
ezentúl hathatósabb támogatásban fognak részesülni.

Hogy a luth. öntudat erősbödni, ahol pedig 
még nincs — ébredezni fog, hogy erőjét és köte
lességét felismervén küzdeni és vódokozni -fog a 
régi ellenség ellen, nem álunió által toborzott se
regekkel, a melyek elől Róma meg nőm hátrál, 
hanem még nagyobb seregekkel felel, hanem Iston 
igéjével és Luther tanával, a mely ma is: nekünk 
üdv — az ellenségnek pedig — veszedelem! még
mindig igaz az ének :

D e i n  W o r t  ist unseres Herzens Trutz 
Und Deiner Kirche w a h r e r  Schutz,
Dabei erhalt uns, lieber Herz,
Dass wir n i c h t s  a n d e r s  suchen mehr!

— A nassaui országos ev. egyház uj törvényt 
léptet életbe. Ezen törvény egjik rendelkezése 
szerint közeli rokonok egyidőben nem lehetnek az 
egyháztanács tagjai, mig eddig megesett, hogy apa, 
fiú, vő egyidejűleg voltak némely helyen az egy
háztanácsban.

— Csehország. 1901. aug. 31-én az osztrák 
császár jóváhagyta a csehországi ág. h. ev. superin
tendenda ketté osztását és pedig ezentúl lesz egy 
keleti és egy nyugati ág. h. ov. superintendenda i 
Csehországban. A német evangélikusok kérvényez
ték a különválást a cseh evangélikusoktól. Az 
utóbbiak nem ellenezték a külön német superin
tendenda szervezését; mert igy tudják, hogy min
den nyelvikérdés, moly oly bénitólag hathat az egy
házi életre, előre ki van zárva, lehetetlen minden 
nyelvi elnyomás. A testvéri kötelék épségben meg
marad ezentúl is és kiki saját templomában és egy
házában fogja szolgálni a Megváltó ügyét.

A csehországi „Cirk. Listy“ 10-ik számában 
melegen üdvözli az uj superintendentiát.

BELFÖLD.
— Az „Ev. Egyház és Iskola“ október 31-iki« 

számában Schneller István, kolozsvári egyetemi 
tanár védi az egyetemes felügyelő br. Prónay 
Dezsőt, a kit a Debreczeni Prot. Lap gáncsolt azon 
ünnepi beszédében nyilvánított óhajáért: vajha az 
Unitáriusok is bevonatnának a Prot. irodalmi Tár
saságba.

Schneller védi egykori tanítványának gondol
kodásmódját és jellemének következetességéi.*) Ért
hető tehát felszólalása. De Schneller fel is hasz
nálja a z  alkalmat egyéni meggyőződéseknek kife- 
zésére, a melyeket ugyan sokszor hallottunk, de a 
melyeket elfogadhatóknak, helyeseknek most sem 
tarthatunk.

A tanár úr lehetségesnek, sőt kívánatosnak 
tartja, hogy protestáns lelkész a saját gyülekezetét 
saját nyelvén, saját felekezete ellenében oktassa s 
nevelje, de a tudomány terén egyházának feleke
zeti, dogmatikai korlátáin felül emelkedve, a sza- 
bad protestáns kutatás céljából egyesüljön a többi 
protestáns felekezettel. Ezen egyesült erővel vég
zendő munkánál feledje el a váltanokat, a melye
ket Krisztus s az ő apostolai nem ismertek s küzd
jön a közös ellenség, az ultramontanismus dien.

Szép feltevés, igazán ! Hogy a protestáns lel
kész gyülekezetében azt tanítsa isten igéje czimén, 
a melynek valótlanságáról, igaztalaoságáról a tudo
mány terén meg vau győződve — el annyira, hogy 
a tudomány terén elfelejtheti azt, a mire gyüleke
zetét nap nap után tanítja, oktatja. Szeretném azt 
a protestáns lelkészt látni, a ki erre ömneghasonlás 
nélkül képes lenne! Már könnyebben fog igy 
„szerepelhetni,“ az ki a kétszínűséget, kétkulacsos- 
ságot nem restelli.

S ezt a tanár úr kívánatosnak tartja ? A jel
lembeli kövctkozetesség szószólójától mást várna 
az ember.

Azonban a czél: a m a g y a r  protestáns tudo
mány, melyre égetően szükségünk van, követeli az 
egyesülést. S mert o czél elérésében az unitáriusok, 
kiknek külföldi testvérei világraszóló congressuso- 
kat rendeznek, nagy segítségünkre lehetnek, azért 
egyesüljünk az unitáriusokkal is.

A m a g y a r  protestáns theologia jelszava alatt 
már n a g y  vállalatok kezdeményezését láttuk. Nem 
hisszük, hogy némely „vállalkozó"4 nem késztette 
volna a tanár urat is mosolyra, szánakozó mosolyra. 
Hiszen a Schneller név dísze volt a pozsonyi aka
démiának; Schneller tanár lelkesedést gerjesztett 
a „stűdensu-ek szivében s mindenképen arra lett 
volna hivatva, hogy a magyar theologusokat is 
komoly munkára hívja, buzdítsa, előkészítse. Való-

*) A czikkiró téved, mivel dr. Schneller István nem volt 
tanára báró Prónay Dezsőnek.
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ban Schneller tanár úrtól elvártuk volna, hogy e 
vállalkozók közé ne vegyüljön, hanem inkább őszinte 
józan szóval rámutasson vállalatuknak fonákságára, 
gyerekességére. Nem magyar protestáns theologiára 
van szükségnk, hanem magyar protestáns theolo- 
gusokra! Olyan férfiakra, akik komolyan, önállóan 
tanulmányozták és tanulmányozzák a protestáns 
theologiát (amely már megvan, él és virágzik, de 
nálunk csak hírből ismeretes); akik megértek ön
álló tanulmányozásra s röstellenek másod,)harmad- 
kézből átvenni s átfordítani s azt eredetinek kiadni, 
akik a theologiai igazságért lelkesülnek s annak 
kutatását és terjesztését hivatásszerű komolysággal, 
nem pedig dilettáns szélhámos vállalkozók léha
ságával művelik, megajándékozván a protestáns 
közönséget a magyar theologia koraérett produk
tumaival.

Talán ha oly ember, mint Schneller, meg
mondaná, hogy előbb a meglevő theologiát tanul
nunk kellene (német, angol, franczia, svéd , . . 
s persze latin nyelvű könyvekből is, itt az Ízlés
nek tág tere volna) ha a theologiai munkásságban 
részt akarunk venni, s hogy csak arról lehet szó, 
hogy bármi szerényen, de mégis részt vegyünk a 
theologia munkásság nemzetközi versenyében, s nem 
arról, hogy ujjból szopjunk egy külön nemzeti 
theologiát — akkor talán nyomatóka volna a szó
nak s a vak buzgalom, mely e téren kifejtetik, 
helyes útra tereltetnék. De ha ő is azon fárad, 
hogy az unitáriusokkal való szövetkezés útján ma
gyar protestáns tudomány teremtessék, akkor még 
soká fogunk e téren álmodni s markunkban álom
pénzt szorítani

Ha azonban jól értjük a tanár ur fejtegetéseit, 
az egyesülés maga is már szép czél volna, nemcsak 
eszköz a célra. A protestánsok egyesülését nemcsak 
a szeretet és béke javasolja, hanem a kathexochén 
protestáns tan maga is kívánja. E tan az ecclesia 
invisibilis tana. A láthatatlan egyházban egyesü
lünk a múltakkal és minden a földön élő Krisztusi 
életben járókkal. Á láthatatlan egyháznak tagjai, 
mint olyanok, nem lutheránusok, nem reformátu
sok, hanem protestánsok.

Valahányszor az ember ily kifakadásokat hall, 
önkénytelen elgondolja, hogy vájjon mit mondana 
a kifakadó, ha valaki azt állítaná: ez se nem alma, 
se nem körte, hanem gyümölcs !

Mert a történeti valóság szerint a „protestáns“ 
csak mint lutheránus vagy református létezik.

De nézzük csak az ecclesia invisibilist. E 
fogalom, úgy látszik, csak úgy kínálkozott vissza
élésre, elferdítésre. Soha nagyobbat nem olvastunk 
vagy hallottunk, mint azt, a mely a Luther-társa- 
ság XXIIt-ik kiadványának 37-ik lapján olvasható- 
Ott ugyanis a láthatatlan egyház : a becsületes s 
erényes emberek nemzetiségi s felekezeti különbség nél
küli összegét jelenti. E definitioban az ecclesia invisi-

( bilis összeesik a szabad kőmivességgel, melynek

I
 tagjai az alaptörvény szerint; a becsületes és erényes 
férfiak szövetkezete felekezet, nemzetiség, faj, rang és 
hivatásbeli különbség nélkül, a kiknek vallása : va
lamennyi jó  embernek vallása.

Ha az ember ezt olvassa, nem tud magához 
térni az elájulástól. Hát azért kell nekünk Luther- 
társaság, hogy népies kiadványaiban, hozzá még 
az ágostai hitvallás kiadásában, egyházunkat sza
bad kőmivességgel confundálja ? ! S aztán milyen 
láthatatlan ész és theol. tudomány kell ahhoz, hogy 
valaki lefordítván az ág. hitvallás VII. czikkét, azt 
úgy magyarázza, hogy „mondhatnák : a becsületes 
és erényes emberek . . . összegét!“

Az egyház a szenteknek gyülekezete, melyben 
az evangyeliom helyesen hirdettetik s a szentségek 

v helyesen szolgáltatnak ki igy mondja a VII. cikk.
I A láthatlanság tehát csak azon egyességre vonat

kozik, a mely Szent Lélek által fennáll Jézus és 
£ hívei között. De nem láthatlan a hivők vagy szen- 
( tek gyülekezete, mint olyan, a mely az evangye- 
I liom és szentségek körül csoportosul. Pedig ez az 
I egyház! Látható és láthatatlan egyszersmind ! Nem 
I egy bizonyos, tetszés szerint elképzelhető „láthatat

lan“ sokaság, hanem a szentek vagy hívőknek 
I azon gyülekezete, amelynek központi alapja és 
I tápláló ereje a hamisítatlan evangyeliom a Jézus 

Krisztusról, a ki halálával megváltott bennünketi 
I hogy övéi legyünk s a Krisztus rendelte szentségek 

— ez az egyház. Hát hogy lehet azt szétszakítani 
s a láthatót a láthatatlannal szembesíteni'?

( Csak úgy, ha az evangyeliom tanítását és a 
I szentségek kiszolgáltatását külső kultusnak, szer- 

tartásnak nevezzük, a mely ellentétben áll az Is
ii tennek lélekben és igazságban való imádásával;
I ha a Jézus Krisztusról szóló evangyeliom helyett 

a Jézus Krisztusban nyilatkozott isteniszivnek egy- 
I szerű evangyeliumát tartjuk az' egyház központi 
I alapjának, táplálóerejének ; szóval ha a szeretet 
■ eszméjét s ezen eszme megvalósítását nevezzük 

egyháznak.
Nagy bölcseség ez kétségkívül, hogy a sajátos 

keresztyén szellem a szeretet s ennél fogva s sajátos 
\ keresztyén egyház az eclesia invisibilis: a szeretet 
{ közössége, a melynek legnagyobb ellensége az el

szigeteltség, türelmetlen csalhatatlanság, szűkkeblű 
I felekezetiesség 1

De a bölcs tanár már csakugyan megérthette 
volna, hogy a bárminéven nevezhető „eszme“ és 
„valóság“ fogalmait össze hasonlítani az ág. hit- 

I vallásnak >,láthatatlan« és »látható egyháza« fogal
maival, annyi, mint összehasonlítani és oda illesz- 

I teni az öklöt a szemre.
Ezt még hosszasan fejtegetni, igazán röstelli 

az ember. Hiszen éltjük, ha egy modern protestáns 
a keresztrefeszitett és feltámadássá által szerzett 
bünbocsánat örömhírét nem tarthatja egyház alkotó



173

tényezőnek s ezen evangyeliom hirdetését az igaz 
keresztyén egyház ismertetőjelónek — a mit tudva
levőleg a protestánsok 1530-ban, de előbb és később 
még vallottak.

De mondja meg azt nyíltan, leplezetlenül s 
ne áltassa az embert újonnan felfedezett sajátos 
keresztyén szellemmel és egyházzal, amelyben per
sze az unitáriusok, de meg a zsidók és mohamedá
nok s minden szerető ember megfér, kivévén az 
ultrainontánokat.

Mi pedig értsük meg már, hogy mit jelentenek 
a „szűkkeblű felekezetiesség“ és hasonló frázisok. 
Akik bölcsességüknél fogva igazolják s csaknem 
mint babonát fitymálják azt a Szoretetet, a mely 
Róm. 5, 8-ban foglaltatik, azok nyilván nincsenek 
hivatva arra, hogy bennünket, a kik o Szoretetet 
hiszszük és valljuk, sziikkeblüeknek bélyegezzenek 
a szeretet „eszméjének“ nevében. —Idy.

— Élő hit van Böngérfi ur szerint az espere
sek és lelkészek légióiban — értvén élő hit alatt a 
szónokolási hajlamot és képességet. Igaza van. Az 
Ev. Egyház és Iskola 45 számában is egy élő hit
tel bővelkedő lelkésztársunk szóalkotásaival talál
kozunk. Ö ugyanis szükségesnek tartja, hogy az 
egyetemes egyházi közgyűlés küldjön ki az alföldi 
nagyobb városokba diakonissákat, hogy a lelkész
nek segédkezzenek.

Elő hit erejében nyilvánuló tett vágya helyett 
ez esetben persze némi kis józanság jobban disziti 
vala a lelkész férfiút. Ha figyanis kérek valamit, 
ahhoz fordulok, a kitől a kért dolgot megkaphatom. 
Az egyetemes közgyűlés tudtommal nem rendelke
zik fölös számú diakonissákkal, azaz hogy ez idő 
szerint • gynek sincs birtokában. Ha mégis tőle 
kérünk, hát úgy tűnik föl a dolog, mintha diako- 
nissát is csak úgy ren d e ln i lehetne, mint a in agy. 
kir. operaháznál a muzsikusokat is rendelik — Cseh
országból.

De az élőhitü ember azt mondja: én szüksé
gesnek tartom ! S ime a nagy szó-alkotás meg van.

Kevesebbet mutatna, de a czélhoz közelebb 
vinne, ha élő hittel bővelkedő lolkészeiuk, beleértve 
az alföldi nagyobb városok lelkészeit is, híveikből 
e g y - e g y  kegyes arra való hajadont elküldenének 
egyházunknak ez idő szerint egyedüli diakonissa 
intézetébe, hogy az erők hiányában ne szűkölköd
jék, hanem kívánsága szerint növekedhessék s idő 
vei az alföldi nagyobb városoknak is juttathatna 
diakonissát — a lelkészek örömére, a gyülekezetek 
áldására !

— Nyilatkozat. Veres József az „Ev. Egyház 
és Iskola“ 46-ik számában közli Czuppon Sándor 
esperesnek nyilatkozatát, mely utóbbi beismeri, 
hogy azon állítás, melyet lapom ez óv elején Czup
pon Sándor értesítése alapján közölt, nem felel 
meg a valóságnak. En mint szerkesztő nem he

lyesbíthettem állításomat mindeddig, miután Czup
pon Sándor legújabb meggyőződését velem nem 
közölte. Ámbár Veres József már febr. 5 ón Czup
pon Sándornak hozzá intézett leveléből tudta, hogy 
azon állítás nem tőlem, hanem esperes társától 
ered, mégis ellenem a bíróságnál vádat emelt s vád
iratában még a .pánszlávizmust“ is segítségül 
hívva, kérte szigorú megbüntetésemet. Most pedig, 
mivel a rendes bíróságnál lekésett, oly bíróra sze
retne apellálni, a melynél elkésni nem lehet; t. i. 
a nagy közönségre. Az hiszem, hogy legkevésbé 
sincs okom ezen bíróságtól som félni — az a kö
zönség polémiánkból tudni fogja, hogy miért nem 
méltatom komoly szóra — csak élezre (serét!) a 
Nagyságos urat. Szerkesztő.

— Stromp László és a vallástanitási tanterv
javaslat. Egyetemes egyházunk régen érzett hiányt 
óhajtván pótolni, egyetemes vallástanitási tanterv 
készítésén fáradozik. A javaslat megbirálás és tár
gyalás végett leterjesztetett az esperességekhez s 
igy mindenkinek alkalom adatott, hogy megtegye 
reá észrevételeit. Tárgyalta a javaslatot a pozsonyi 
és pozsonyvidéki lelkészi értekezlet is, hol Stromp 
László, a pozsonyi egyetemes theologiai akadémia 
rendes tanára értekezett a kérdésről s értekezése 
az „Evang. Egyh. és Iskola' czimű lap f. évi 24, 
25 és 26-ik számában is megjelent. Innen ismerjük 
mi is és konstatáljuk, hogy Stromp László nem 
elégedett meg azzal, hogy a tantervjavaslatot meg
bírálta 8 hiányaira rámutatva, javításokat ajánlott 
volna hanem felhasználta az alkalmat saját, az 
egyház hitével ellenkező tudományának publiká
lására. Nevezetesen az Ószövetségről, Krisztus 
személyiségéről s Luther kátéjáról mégcsak a 
kegyeletet is nélkülöző cynizmusszal nyilatko
zik. Ezen értekezés után ítélve, Stromp úgy látszik 

I abban tetszeleg magának, hogy ama gieszen-i 
professzort utánozva, ő is „a lelkek veszély ezteté- 
sétu tekinti főfeladatának, holott az egyház azért 
létesítette és tartja fen a theologiai akadémiát, 
hogy az hithű lelkészeket képezzen számára. Epen 
azért nem csodálható, hogy a komoly egyházi körök 
mindenütt nagy megütközéssel és mély felháboro
dással olvasták Stromp cikkét vagy értesültek an
nak tartalmáról s mindenfelé felemelik tiltakozó 
szavukat az ellen, hogy az egyház által alkalma
zott theologiai tanár ilyen elveket tanítson és hir
dessen. Csodálkozunk, hogy ama konferencián nem 
tiltakoztak a jelenvolt lelkészek azonnal ezen ka- 
thedrai bölcsesség ellen, de úgy hallottuk, hogy 
már nagyon is megelégelték az „akadémia tudomá
nyos nagyképűsködését“ s meg akarják tőle tisz
títani konferenciájukat. Annál nagyobb hullámokat 
vert ezen botrányos ügy, hírlapi publikálása után. 
Dunáninnon élesen megtámadták Stronipot s úgy 
értesültünk, hogy szorongatott helyzetében szépí
teni“ igyekezett a dolgot. A dunántúli kerület lel
készi értekezletén P rö h le  Henrik kőszegi lelkész
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2 v ta  fel az ügyre kartársai figyelmét, kik felhábo
rodva határozták el, hogy az esperességi lelkész
egyletek tárgyalják a kérdést. Csodálatos azonban, 
hogy a jegyzőkönyvben elfelejtették (?) ezt meg
említeni. Az egyetemes papi konferencián Scholtz 
Ödön ágfalvai lelkész indítványozta, hogy fejezze 
ki az értekezlet rosszalását s tiltakozzék ellene, hogy 
theologiai tanár büntetés nélkül ilyen elveket hirdet
hessen, de Biszkup ozdini lelkész indítványára jövő 
évre halasztotta az értekezlet az indítvány tárgyalá
sát, mert Stromp volt jelen, tehát nem védekezhe
tett volna. Abban azonban a jelenlevők mind egyetér
tettek, hogy Stromp eljárása nem tűrhető, mit Laucsek 
János vadosfai esperes is lelkes szavakkal kijelen- ; 
tett. A kérdés tisztázása tehát egy évi halasztást | 
nyert; elég idő arra, hogy minden oldalról meg- ' 
világítva, a jövő évi egyetemes lelkészi értekezleten < 
megmutathassuk, megmondhassuk Stromp urnák < 
(s társainak), hogy a magyarhoni ágost. h. evang. 
egyház lelkészi kara egyértelmüleg elitéli egyház- > 
ellenes nézeteit s eljárását s elég erős arra nézve, j 
hogy ha tiltakozása nem használna, elmozdítsa 
Stromp urat azon tanszékről, melyre ily módon ér- 
demetlenné vált. E lapok múlt számában lie. dr. 
Daxer György főgymn. va lástanár mély tudással ' 
kezdte meg Stromp értekezésénék megvilágítását s 
hisszük, hogy kívüle mások is síkra szállnak az 
egyház tana érdekében hasábjainkon. Mi semmi 
esetre sem engedjük elaludni a kérdést addig, mig 
önfiától megsebzett egyházunk nem kap elégtételt!*)

Dunántúli.

— „Törvény“. Múltkori vezérczikkünk illustrálá- 
sára állandó rovatot nyithatnánk lapunkban. Még 
csak a törvény külső megtartására sem fektetnek 
súlyt — pedig ez az egyházi közigazgatásnak csak 
minimuma. Tudjuk, hogy az állami életben is mily 
destruktiv az az irány, mely nem a törvényt tartja ) 
szem előtt, hanem a pillanatnyi előnyt és hatást. Az \ 
egyházi téren a törvény nem respektálása még vészt- 
hozóbb. Ugyan miként várhatunk attól szeretetet, a \ 
ki még a törvényt sem tartja meg.

A „Zemplén“ czimü lap 41-ik száma közli nagy / 
dicsérettel elhalmozva a tiszavidéki esperesség zem- > 
pléni körlelkésze „rendeletét“, melyet mi is szórni- < 
szóra az alábbiakban közlünk :
171—901. sz. \

Tisztelendő Iskolaszéki Elnök Ur ! ^
Kedves Testvéreim ! )

Két évvel ezelőttikörlelkésszé történt megválasz- \ 
tatásom — mondhatom nem várt volt; hiszen alig ) 
léptem át esperességünk küszöbét s igy annyira meg
lepett, hogy meglepetésemből kifolyólag— mintvissza-

*) Lapunk munkatársa kívánságára közöltük a czikket, mi ) 
is helytelenítjük a megtámadott értekezésben foglalt elveket, de 5 
az ü l d ö z é s t  nem helyeseljük s még kevésbé az egyetemes l 
lelkészi értekezlet ítélő fórumát, melynek csak neve az »egyete- < 
mes" — s mely eddig még mélyebb munkát nem végzett — / 
theologiai irányt adni már az adhoc szervezettel is egyáltalában > 
képtelen. S z e r k e s z t ő .

$ emlékezni méltóztatik — a belém helyezett bizalom
> megköszönéséről is megfeledkeztem.

Azonban mint a tett embere, ki a : „Nesze 
semmi, fogd meg jól“ elvekre keveset épit, én is —

; a mellett, hogy szivemben hordom a hálaérzelmet az 
esper. gyűlés minden factora iránt, igyekeztem már 
két éven belül a reám ruházott kötelezettségeknek 

: erőm s tehetségem szerint eleget tenni; a felügyele- 
) tem alatt levő körrészre kiadott rendelkezéseknek 
\ pontos betartása, érdekeinek megvédése s iskoláink 
) színvonalának emelése képezte kiváló gondoskodásom 
s tárgyát.
; A két óv alatt eszközölt iskolalátogatásaim,
] nemkülönben az évzáró vizsgák alatt szerzett tapasz- 
\ talataim azon rendíthetetlen meggyőződést érlelték
> meg bennem: hogy e két tannyelvű iskolák, fejtse- 
) nek ki bármily szorgalmat s alkalmazzanak, nem bá- 
! nőm ón, bármily nevelési s oktatási módszert, avagy 
! methodust — végeredményében — tisztelet a kivé-
; teleknek — a szemfényvesztéssel határosak. Mutat

nak ebből is, mutatnak amabból is kicsit, keveset ; 
de az a kicsi sem teljes, de az a kevés sem tökéle
tes, csak aféle csinált „nebánts-virág.“ Úgy, hogy 
teljesen igazat kell adnom egy a nevelés és oktatáshoz 
nem értő földmivelő egyén következő szavainak: „lieh 
Milosc! do tedi ne moze celkem dobre budz,pokel drecko 
dva piseealki duje naraz ; lebo jednu lebo druhu, ale ne 
dva naraz !“ Magyarul: Eötisztelendő Ur m ! Addig 
nem lehet egészen jó, mig a gyermek két sípot fu 
egyszerre, vagy fújja az egyiket, vagy fújja a má
sikat, de nem kettőt egyszerre !“ «*»>

Ez az egyik sip pedig szilárd meggyőződésem 
szerint csak a magyar nyelv lehet, élvén magyar ál
lamban. Legyen tehát a zempléni dekanátus iskolái
nak tanitásnyelve — a vallástant sem véve ki — 
kizárólag magyar.

J. Ha komolyan vesszük a magyar nyelvnek 
iskoláinkban való sikeres tanítását: azt nézetem sze
rint — csakis a direkt módszer alapján érhetjük e l; 
a hol a tanító kizárólag magyarul beszól, kizárólag 
magyarul tanít, a hol a tanító az iskola falain kívül 
is kizárólag magyarul társalog a gyerekekkel. 2. Ha 
az egyes tantárgyakat m. p. o. a vallást egészben a 
gyermekek anyanyelvón, a többieket pedig a ma 
divó szokás szerint óhajtjuk taníttatni: itt a tanító 
az előbbeni pontban jelzettek rovására kénytelen 
túlsókat anyanyelven magyarázni és megesik, hogy 
a jobb tehetségű tanulók mindkét nyelven bevágják 
a tanultakat, mi által túlterheltetnek s a kívánt s az 
óhajtott czól az még sincs elérve. 3. Ha magyar hon
polgárt akarunk nevelni az idegen nemzetiségűből, 
abba mindenekelőtt magyar szellemet és jellemet kell 
beoltanunk ; mi ismét csak úgy érhető el, ha nem 
fogjuk a gyermeket két nyelvvel kínozni egyszerre, 
hanem beszélünk vele csak egy nyelven s azt szívvel, 
lélekkel megkedveltetjük.

4. Ha az anya kisdedét 1 — 8 évig tartó folyto
nos irányítás mellett beszólni megtanítja, ugyanazt 
megteheti kétszer annyi vagyis 6 óv leforgása alatt 
a tanító is, csak módszere legyen helyes. S mint a 
gyermek utánozza szüleit, úgy fogja utánozni tanító
ját is, vagyis gondolatai, érzelme, cselekvése játéka, 
dala magyar lesz.

5. Végül mint mellékkörülményt hozom fel, hogy 
a mi népünk már megérett annyira, hogy nemcsak 
nem ellenzi gyermekének magyarul tanulását, hanem 
mint Pazdics, V.-Hoszszumezőn, Csáklyán már egye
nesen óhajtja.
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Ezzel az elmondottak megszivlelését és azoknak 
szívélyes végrehajtását kérve, maradtam.

Meruyiken, 1901. szeptember hó 14-én.
Tisztelendöségednek hazafiul üdvözlettel

Lörincz .lanes,
köriéi kész.

íme a körlelkész a zsinati törvény azon rendel
kezését, mely szer nt a vallás anyanyelven tanítandó, 
magára és az iskolákra nézve nem kötelezőnek tartja. 
A törvényt tartsa meg, a ki akarja. Az iskola nyelvét 
sem a tanitó, sem a körlelkész, sem az esperes, sem 
a püspök meg nem változtathatja, sem meg nem ha
tározhatja ; mert az a gyülekezet joga. És ha nálunk 
a gyülekezet ezen állami és egyházi törvénnyel biz
tosított jogát bárki megtámadja, elveszi váljon 
kérdőre vonja-e valaki ? Nem — sőt az illető dicsé
retben fog úszni s másoknak is követendő mintaképül 
állítják fel az illetőt.

Az, hogy váljon a ferdén nevelt ifjúság elvesz-e 
az egyházra nézve, a nap hőseit egy csepet sem 
bántja. Ok a törvény felett állnak — s kik a törvényt 
merik hangoztatni — azok a törvényen kioiil állnak.

Valóban siralmas állapot ez egyházunkban — 
melynek ha gátat nem vetünk, el kell pusztulnunk. 
Mi, kik nyíltan ezen törvénysértés ellen fellépünk — 
törvényre, jogra, igazságra, egyházunk alapelveire 
hiába hivatkozunk. Éllenfeleink rögtön készek a vád
dal : pánszláv, orthodoxia köpenyébe bujt pánszláv. 
Es az árral úszó tömeg megelégszik az ily Ítélettel — 
annak elég bizonyíték az ily hitvány ráfogás!

De azért csak tovább is registráljuk az ily 
„Lörinezek“ ténykedését alsóbb és felsőbb fokon 
és ha mindjárt más eredménye sem lesz működé
sünknek, mint egyháztörténelmi kútfő szerzés.

— „Az első zsilip- oimü cikkemre, melyben 
felemeltem tiltakozó szavamat az ellen, hogy egy
házunk mindennemű jövedelme első sorban és leg
nagyobbrészt a különböző rangú és rendű iskolákra 
forditassék s erélyesen tiltakoztam Benka Gyula 
azon cikke ellen, melyben a szarx'asi tanitóképezde 
fejlesztése végett az egyetemes közalapból a lelkészi 
nyugdíjintézetre szánt 48.000 korona s az eredetileg 
szegény lelkészek segélyezésére rendelt 20,000 korona 
egyrészére reflektál (Lásd Ev. E. és I. 36. sz.), ez 
utóbbi lapunk múlt számában válaszolt. Úgy tünteti 
fel a dolgot, mintha én »rosszul fékezett irigyke- 
dés* bői szólaltam volna fel terve ellon s akarnám 
a szarvasi tanitóképezde fejlesztését gátolni. Bocsá- 
uat, ez nem áll ! Én addig, inig felekezeti népis
koláink vannak, valamennyi tanitókópezdénknek, 
tehát a szarvasinak korszerű fejlesztését is szük
ségesnek tartom. Reá is mutattam azon útra, me
lyen ez elérhető, midőn jogosnak ismertem el a 
bányakerületi gyülekezetek megadóztatását s eset
leg az államsegély igénybevételét is a képezde ér
dekében. De az egyházat nem a tanítók s iskolák 
fogják megmenteni s megtartani, hanem a lelké
szek Istén Igéjének tiszta hirdetése által. S igy 
azon eszközöket, melyek n lelkészek sorsának ja
vítására s a lelkészcsaládok sanyarú jövőjének eny
hítésére szánvák, soha sem vonhatja meg az egy

ház egy reá nézve kisebb jelentőségű ügy, ez eset
ben a szarvasi tanitóképezde fejlesztése véget. Sok 
példa van reá, hogy az egyház virágzik oly helye
ken, ahol nincs felekezeti iskola; de nincs diasz- 
porális vidékünk, hol híveink el ne pusztulnának 
lelkipásztori gondozás nélkül. S mivel a közalap 
célja első sorban szegény egyházak gyámolitása, 
s uj egyházközségek és missziók szervezése, úgy 
hogy ha a közalapból valamikor felszabadul valami, 
az ezen célokra fordítandó, — azért tiltakoztam jó 
előre Benka Gyula terve ellen. — Más eszközökkel 
azonban én is szükségesnek tartom a szarvasi ké
pezde fejlesztését. zn.

— I)r. Heiszler József október 16-án meg
halt Dombrádon 83 éves korában, ö  volt a hazai 
ref. egyház legkiválóbb theologusa. Egyházi be
szédei, értekezései mély tudományáról és hitéről 
tesznek tanúbizonyságot. Positiv theologos volt 
mindvégig. Róm.kath. szerzetesből lett reformátussá. 
Igen helyesen jegyzi meg az ő áttéréséről a , Sáros
pataki Lapok' legutolsó száma: „Ha a róm. kath. 
egyház egész tüntetéssel állítja össze épen nap
jainkban a convertiták névsorát: mi protestánsok 
az egy dr. Ileiszler Józseffel leszállítjuk annak a 
tömegnek értékét, a melylyel ellenfeleink dicse- 
kesznek.- — Élete végén a jelenlegi egyházi álla
potokkal nem volt megelégedve és úgy nyilatko
zott: „Minden hanyatlik . . . minden hanyatlik, 
a mit egykor virágozni láttam s virágzásának 
örvendeztem. Valóban nem óhajtanám újra kezdeni 
az életet s kezdem érteni a bölcset, a ki mondá: 
jobb a halálnak napja a születésnek napjánál; 
kezdem érteni az apostolt, a ki óhajtott feloszlani 
és lenni az ő Krisztusával. Valóban a megholt és 
feltámadott Krisztus a mi egyetlen menedékünk és 
biztosítékunk az élet minden körülményeiben. Me
gyek tehát én is tovább keresni ama jobb hazát, 
hol több a világosság, több az igaznak, szentnek 
és jognak tisztelete, minden mindenekben az Isten ! 
Még csak egy pár lépés és felettem is összecsa
póinak az örökkévalóság hullámai, mint össze
csapódtak elődeim felett.“

— A „Zpevnik“ bizottság október 25 én gyü- 
lésezett Budapesten dr. Baltik Frigyes püspök el
nöklete alatt. Elhatároztatott a Luther-társaság 
több kiadványának tót nyelvre való lefordítása. 
A bizottsági tagok választás utján egészítik ki az 
elhalt tagok sorát. Eddig a bizottság rendesen oly 
lelkészekkel egészítette ki magát, kik a tót vallá
sos irodalom terén működtök. Ez alkalommal e 
szempont teljesen figyelmen kívül hagyatott, ameny- 
nyiben az egyházi irodalom terén eddig egyáltalán 
nem működő fiatal szarvasi lelkész. Scholtz Gyula, 
választatott meg a „Zpevnik- bizottság tagjául.
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— Egyetemes gyűlés e hó 14—16. napjain 
tartatott Budapesten. A gyűlést szokásához híven j 
az egyetemes felügyelő mélyebb elmeíüttatással 
kezdte meg, melynek lényege azon végeredmény, 
hogy azon egyházé a jövő, mely mint társadalmi \ 
szervezet az emberiség erkölcsi megújulására irá- 
nyúló törekvésben a leghatásosabbnak fog bizo- 
nyúlni. Egyetemes felügyelőnk bizik abban, hogy 
ilyen egyház a mi evangéliumi egyházunk. — A 
lutheránus egyház erkölcsileg is ujjászülte azon 
népeket, melyek ezen egyházban élnek. Büszke- 
séggel tekintünk az északi lutheránus népekre, a 
dánokra, norvégekre, svédekre és finnekre. Mi is 
ezen erkölcsi megújulásban csak úgy részesülünk, 
ha a reánk bízott talentomot hűségesen forgatjuk. :

Nevezetesebb fejtegetések alig voltak az egész \ 
egyetemes gyűlésen és sokszor úgy tűnt fel az 
idegen szemlélő előtt, mintha egy kedélyes társaság 
jött volna össze barátságos beszélgetésre.

Az előértekezleten az unitáriusok ügyében szó- j 
lalt fel Szontagh Pál — mintha nem is volna ne- 
künk fontosabb feladatunk, mint az unitáriusok 
ügyével törődni!

Hosszabb diskussio volt a bibliai o vasókönyv s 
tárgyában — de végérvényes határozatot itt sem 
hoztak. Legértékesebb volt báró Prónay felszóla- - 
lása, ki a kiadandó biblia olvasókönyv kiadási költ- 
ségeinek fedezésére 500 koronát adományozott.

Az egyetemes pénztár állománya 1.406,123 kor. 
40 fillér. Ezt a nagy összeget is helyesebb lenne 
híveink között elhelyezni és igy ellensúlyozni leg- 
alább részben alföldi népünk nagy érdekeltségét \ 
és függését a róm. kath. káptalanoktól. A közalap 
1901. évi jövedelméből 5C00 koronát adtak a selmeczi ; 
lyceumnak és 7000 koronát az eperjesi főiskolának.
A selmeczi lyceum csak pár év előtt örökölt egy 
150,000 forint értékű vagyont — de azért az egész ; 
luth. egyház tovább adózik ez intézetre, mely ha 
teljesen is államosittatnék, egyházunk mit sem 
vesztene. Az eperjesi jogakadémiára megadóztatni 
az egész egyházat — ez meg nem bocsátható pa
zarlás. Szerencsétlen „arányosítás“ is évi 1300 ko- j 
rónával terheli az egész egyházat.

Kimondatott, hogy a nagygeresdi egyezséget 
a ref. egyház is elfogadta és az julius 1-től kötelező, j 
Itt is felszólalás nélkül tudomásul vették ezen, az 
egyházi életet mélyen érintő elhatározást.

Egy-két nap alatt gyorsan végeztek tehát 
minden kérdésben — és országos egyházunk leg- < 
felsőbb fóruma újból pihen egy évig.

— Egyetemes lelkészi értekezletnek neveztetik ; 
néhány lelkésznek összejövetele az egyetemes gyű 
lés alkalmával. A lelkészi könyvtárak szükségét 
fejtegette Majba Vilmos. Ki is küldtek bizottságot 
az erre vonatkozó „szabályrendelet“ kidolgozására. 
Szabályrendeletet talán készítenek is, de váljon <! 
könyvtárak is lesznek-é, azt erősen kétségbe von
juk. Volt is ennek értelme akkor, a mikor a posta 
hetenként vagy havonként egyszer közlekedett- ) 
A ki igazán tudományos kérdésekkel foglalkozik, 
annak számára nyitva állanak a theologiai intéze- 
tek, főiskolák könyvtárai. A ki németül, angolul | 
tud, vesz theologiai könyvet. Sokszor napjainkban 
is épen a szegény lelkészek áldoznak könyvekre. <

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában

Scholtz Ödön Stromp László theol. tanárnak 
a vallástanitás tervezetére vonatkozólag az „Ev. 
Egyház és Iskolában“ közölt véleményét tette szóvá 
és azt indítványozta,; hogy az értekezlet tiltakozzék 
az ellen. A határozathozatal jövő évre halasztatott.

Bándy Endrének értekezését a szórványokban 
lakó hívek lelki gondozásáról a jövő évben hallgat
ják meg. A halasztások dolgában tehát igazán 
sokat végzett ezen értekezlet.

— Krcsedin. Október hó 27-ike a krcsedini 
evang. gyülekezet örömnapja volt, mert akkor szen
telték fel újonnan épült szép templomát. A gyüle
kezet még nem oly nagyon régen önállósult mos
tani buzgó lelkésze alatt és most már Isten segít
ségével azon örömben voltak részesek, hogy uj 
templomban dicsérhetik az Istent. püspök he
lyetteseként Abaffy Miklós esperes végezte a fel
szentelést. Gretzmacher beskai lelkész végezte az 
oltári szolgálatot és a helyi lelkész Just Géza 
tartotta a szent beszédet. Á templomot 5000 fo
rintnyi költségen emelték, amely összeg azért 
nem volt több, mert a gyülekezet derék fel
ügyelője, Trisznyák Péter épitő-mester 60,000 tég
lát ingyen szállított és a maga fáradságának ho
norálásáról lemondott, mig a gyülekezet sok tagja 
ingyenes szállítási és más munkákat végezett. Az 
egyház Ura áldja meg ezen egyházát,’‘"lelkipászto
rát és minden tagját, hogy uj templomuk csak az 
Ur dicsőségének szolgáljon.

O lv a só in k h o z  I
Lapunk hetedik évfolyamának utolsó száma 

kivételesen deczember 10-ikén fog megjelenő 
a mikor is az 1901-re szóló tárgymutatót is 
megküldjük. A lap szerkesztésétől az utolsó 
számmal visszavonulok, s a lap vezetését régi 
irányában és szellemében H urtay György 
osztrolukai lelkész veszi át. Az „Evangélikus 
Egyházi Szemle“ továbbra is Békéscsabán  
fog m egjelenni a „Corvina“ nyomda kiadá
sában, a hova intézendők az 1902-re szóló elő
fizetési pénzek. A hátralékos előfizetőket kérem 
— hogy hátralékukat megküldeni szívesked
jenek; mert alólirott senkit többé ezen köte
lességének teljesítésére figyelmeztetni nem fog.

Békéscsabán, 1901, november hó 30-án.
Szeberényi Lajos Zs.,
ev. lelkész és szerkesztő.

S z e k r e s z tő i  ü z e n e te k .
T öbbeknek. A beküldött könyvek és füzetek ismertetése 

részben a jövő számban, részben a jövő évfolyamban fog meg
jelenni.

G edeon . Szívesen látjuk munkatársaink sorában. Az ifjú 
nemzedékben egyre szaporodnak harcosaink. Biztató jel.

Békéscsabán Főtér, volt Michnay-féle ház.



egyház felfogása az egyházfegyelem lényegét, fel
adatát és jelentőségét illetőleg. Utaltunk arra a 
szoros összefüggésre, mely a szontirás és a gya
korlati élet követelményei szerint a gyónás és az 
egyházfegyelem között létesült úgyhogy avval, hogy 
a gyónás cselekedeiszerüvé vált, együtt járt az 
egyházfegyölemnek is külsőleg, jogszerű felfogása, i 
A gyónás és bünbánat téves gyakorlatának kriti- ] 
kájából vette nyilvánvaló kezdetét Luther rcfor- 
mácziója. Már 95 tételében élesen kiemeli azt a 
különbséget, mely az egyház által rendelt és a 
hitből eredő bünbánat között fennáll. Ezentúl 
mindinkább arra a meggyőződésre jut, miszerint a 
hit által ingyenkegyelemből való megigazulásnak 
tapasztalatával és tanával a külsőleges bűnbánati 
cselekedetek, melyeknek meghatározása toljesen a 
papok önkényére van bízva, össze nem egyeztet
hető. Most ismeri fel Luther a papi hivatal eddigi 
felfogásának téves voltát. Nem lelki bíráskodásnak 
a hivatala az, hanem az ige és a szentségek szol
gálata, s mivel mindkettő vigaszt nyújt és ád a 
bűnösnek, a vigasztalásnak, a lelkipásztorkodásnak 
hivatala az. Evvel természetszerűleg megváltozott 
a kulcsok hatalmához foglalt eddigi állás. A kul
csok hatalmának római és evangyoliomi felfogá
sának különbségét egy külön müvecskében : — „Von 
den Schlüsseln“ (1520) — tárgyalta. Eredetiben 
közöljük azt a helyet, melyben ezt a különbséget 
mutatja.

Christus binden ist dahin gericht, dass es den 
Sünder will von den Sünden erlösen und sucht mit 
seinem Binden nicht anders, denn dass des Sünders 
Gewissen frei und ledig werde von Sünden : denn 
darumb strafet und bindet er den Sünder, dass er 
solle die Sünde lassen, büssen und meiden ; und 
mag solch Binden wohl heissen ein Errettung des 
Gewissens und Hülfe von Sünden. Aber des Papsts 
Binden ist dahin gericht, dass es die unschuldigen 
Gewissen fallen und nicht frei, sondern gebunden 
haben will, und sucht nicht anders, denn wie die 
Gewissen bestrickt und ihrer Freiheit beraubt wer
den ;dass solch Binden wohl mag heissen ein Ge- 
fängniss und Ursach zu den Sünden ; wie St. Paulus 
sagt zum Köm. 7111., dass alle Gesetze Ursachen 
geben zu sündigen, Also ist ja, mein ich, hie ein 
starke, grosse, mühtige Unterscheid genug zwischen 
Christus und des Papsts Binden, dass sie ja nicht 
mügén einerlei sein, noch in einerlei Spruch zugleich 
verstanden werden. Christus Binden gehet, mit eitel 
Sünden und Sündern umb, und gibt Ursacho damit, 
dass sie Krumm und ohne Sünde seien: des Papsts 
Binden gehet, mit eitel Heiligen und Gerechten 
umb, gibt Ursache damit, dass sie zu Sünden kom
men und Sünder werden. Denn seine Gesetze gehe1“ 
über alle Krumme,unschuldigeKristen,aberChristv,s- 
Schlüssel gehen allein über die Sünder unter den 
Christen ; so gar fein reimt sich des Papsts-Shlüssel

und Christus-Schlüssel“. —„ . . .  so dienen u. helfe11 
Christus-Schlüssel zum Himmel und zum ewigen 
Leben ; denn er nannet sie ja selbst Schlüssel des 
Himmelreichs, nämlich, dass sie dem verstockten 
Sünder dass Himmel zuschlissen, aber dom büssen- 
den Sündern den Himmel aufthun. Darumb muss 
in den Schlüsseln verborgen liegen sein Blut, Tod 
und nuferstehn, damit er uns den Himmel eröffnet 
hat und theilot, also durch die Schlüssel den armen 
Sündern mit, wae er durch sein Blut erworben hat. 
Und ist der Schlüssel Ampt ein hohes, göttliches 
Ampt, das den Seelen von Sünden und Tod zur 
Gnaden und Leben vorhilft, und gibt ihn die Ge
rechtigkeit, ohn allen Verdienst der Werk, allein 
durch Vergebung der Sünden. (Luther művei. Erl. 
k. 31. k. 130. s a k. o.) — A közlőitekből Iái hatjuk, 
mily nagyra becsüli Luther a kulcsok hatalmát. 
Krisztus érdemének teljességét foglalja az szerinte 
magában. A feloldozás hatalmával tehát Krisztus 
érdeme Ítéltetik oda a bűnösnek, a megkötözés 
hatalma pedig mindezt megvonja tőle.

Luther ez utóbbit is alkalmazásba venni kí
vánja. Mert habár fentebbiekből kiérezhettük a 
bűnösök iránti szeretetben égő szív melegét, moly 
szív a bűnösök megváltója, Krisztus szeretetének 
tüzén gyuladt égő lángra, mégis távol volt Luther 
attól, hogy a kulcsok hatalmát ketté szakítsa s 
csak a feloldozásnak hatalmát alkalmazza. 1523-ban 
Karlstadt újításai ellen tartott egyik beszédében 
igy nyilatkozik: Es ist ein Beicht gegründet in 
der Schrift und ist die: Wenn jemands öffentlich, 
oder mit Erkündunge des Menschen sündiget, so 
würd er vor dem Haufen augeklagt. Stünd ev das 
abe, so boten sie Gott für ihn; wollt er a’oer den 
Haufen mit hören, so war er von der Vers ammlung- 
verworfen, und abgesündert. dass ni-cmands mit 
ihm zu schatien habe. Und dass Reicht ist von 
Gott geboten Matth, am 18.: So (bein Bruder wider 
dich thut, dadurch du und die andern geärgert 
worden, so straf ihn zwischen dir und ihm allein' 
Diesser Beichten haben wir jetzunder kein Zeich^ 
mehr, da lait das Evangelium zu diesen 
ganz danieder: wer das könnt wieder aufri<$a 
dor thät ein gut Work. Allliie sollt ihr aii î^W 
haben u. diese Reicht wieder aufgericht>i?i4  ̂
Ezután Máté lis  15-17  alapján az 
gyakorlásának rendjét rajzolja, m^d^ycjjr 
„Alsdann, wenn er nicht wollt al^tí&ri 
Laster) und die B eschuldigiur^v^^^’ 
sollte tier Pfarrer (ihn) v^?%egfe^. <Eb 
vor der ganzen Versamn^ió^ 
den Bann thun, bisda^s^r 
der angenommenwüjjtl^^fes 
getraue ich aber at&ini  ̂
művei. Éri. k. 28 k.’ 
mily komolyan követeli,,$^ípg$$7 

j korlásának újra szervezés^ /



Igaz, hogy ő beismeri, miszerint ő egyedül nem 
kezdhet ebbe a dologba. Akadályozva látja az egy
házfegyelem behozatalának az ügyét az által, hogy 
a keresztyén erkölcsiség annyira sülyedt, s e téren 
az emberek nézetei egészen ferdék, a mint azt egyik 
predikácziójában, melyet Máté 18, 15, 17 alapján 
tartott, ki is mondja : Es heisset itzt alles redlich 
und ehrlich gehandelt, Nahrung gesucht, es muss 
alles Heiligkeit sein. Darum hat dieser Bann des 
Lebens (sittl. Lebens) halben nicht mehr Statt. Wir 
können diesen Bann nicht aufrichten, ^ber so ban
nen wir doch die Sünde der Lehre. Den Bann ha
ben wir dennoch behalten, dass wir sagen, die Wie
dertäufer, Sakramentirer und andere Ketz°r solle 
man nicht hören ; bannen und scheiden sie von 
uns. Dieses ist das nöthigste Stärke. Denn wo die 
Lehre falsch ist, da kann den Leben nicht ge
holfen werden. Wo aber die Lehre rein bleibet und 
erhalten wird, da kann man dem Leben und dem 
Sünder noch wohl rathen. (Erl. k. 44 k. 40.) Hogy 
az erkölcsi élet terén is alkalmazható legyen az 
egyházfegyelem, a „deutsche Messe“-hez Írott elő
szavában egy a hivő gyülekezeti tagokból alkotandó 
közösséget óhajt, s a gyülekezet ezen élő magvárói 
igy nyilatkozik : „in dieser Ordnung könnt man die, 
so sich nicht christlich hielten, kennen, strafen, 
bessern, ausstossen od. in den Bann thun, nach 
der Regel Christi, Math. 18, 15. f. (Hardeland i. m. 
2540. Luther tehát úgy az erkölcsi élet, valamint 
a tan terén kívánta az egyházfegyelmet alkalmazni, 
még pedig a tan terén sokkal szükségesebbnek 
véli, mint az erkölcsi élet terén, mert az életet a 
tan alapján kell megítélni; de reméli egyszersmind, 
hogy majd a tiszta tan hirdetése következtében a 
gyülekezet életében is áll be javulás és igy az egy 
házfegyelem gyakorlása majd idővel ezen a téren 
is lehetővé válik.

Mindevvel a szentirás alap ján áll, s mint láttuk, 
világosan utal azon helyre, melyet mi is mint az 

^  ^^gyházfegyelem gyakorlására vonatkozó alapvető 
^<\)^Q^mshelyet megbeszéltünk. Luther idézett szavaiból 
P  . ^ vünik, hogy ő az egyházfegyelem czélját a bűnös 

mentésében találja, de e mellett ismeri annak 
^  ^ J ^ k n n y  hatását a gyülekezet erkölcsi életére is.

^  ^ J p V g y  házfegyelmet nem tartja életet adó, a 
^ ^d |& kezet életét fejlesztő, hanem azt megtartó és 

^^t^jnSzó eszköznek. Az élet mindenkor az igéből 
^  ^ ^ r ^ n e f n  a megkötözés, hanem a feloldozás hatalma 

t$rrása. Hisz a megkötözés hatalmát is csak 
i>° ^ e g ^ i ^ n j a  alkalmazni, hogy a bűnös a feloldo-
^  • <^zá4em^htóát igénybe vegye, avagy ott a hol a° \0- r—-------  kell fegyelmet gyakorolni, hogy

^  o^Q^ts ju ta lm a  ne gyengüljön avagy teljesen 
^  ^< ^ |l^^p iÄ ztu ijon . A gyülekezeti intés eredmény- 

>J ^ ^ Ip n & ^ e  ß  Wíhös kizárását vonja maga után. Erreramos Kizárását vonja maga után. Erre 
Luther a schmalkaldi czikkekben 

4 ^ < ^ ‘̂ ,%TM0rem illam excommunicationem, quam

; papa ita nominat, non nisi civilem poenam esse 
\ ducimus, non pertinentem ad nos ministros ecclesiae.
\ Minor autem, quam nominat, vera et Christiana est 
I excommunicatio, quae manifestos et obstinatos 
i peccatores non admittit ad sacramentum et com- 
Í munionem ecclesiae, donec emendentur et scelera 
; vitent. Et ministri non debent confundere hanc 
\ ecclesiasticam poenam,seu excommanicationem cum 
I poenis civilibus.“ (ed. Müller p. 223. III. art. IX.)
I Ez egyházunknak hitvallásba foglalt tana az egy- 
I házfegyelemről, mely a hitvallásainkban uralkodó 
\ józan megondoltságnak minden tekintetben meg- 
\ felel. Mily világos az idézett helyen az egyház

fegyelem megkülönböztetése mindenféle világi bün
tetéstől ; és mennyire átgondolt az a tisztán elvi 
szabályozás, mely e cikkben foglaltatik, miáltal 

í hallgatag ■— épen az által, hogy semmiféle a rész- 
; letekbe menő szabályok benne nem foglaltatnak —
I teljes mértékben megőrzi az egyházfegyelem gya- 
\ korlásának lelkipásztori jellegét.

Sajnos, hogy maga Luther sem érvényesí
tette mindenkor egész határozottsággal ezt a szi- 

!; goru megkülönböztetést, mely az egyházfegyelem és 
; világi büntetés között saját meggyőződése szerint 

fennáll, úgy hogy egy alkalommal az egyházfegye
lem alkalmazását ajánlja azon esetre, ha valamely 
nyilvános bűnöst a világi felsőség meg nem bün
tetett. Es e tekintetben voltak Luthernek követői. 
A két hatalom, a világi és egyházi, a kulcsok ha
talmának ilyen összezavarása volt például később 
az, ha a lutheri reformácziót követő egyházban a 
fegyelem végrehajtását a világi felsőbbség terére 
bízták, a mi ugyan magyarázatát leli az egyháznak 
akkori állapotában, de minek jogosultságát telje- 

l sen elvesztette. Az egyházfegyelem ezen elvilágia- 
' sodásának csak az lehetett a következménye, a 

mit már az egyházfegyelem középkori gyakorlásá
nál tapasztaltunk, hogy mindinkább elfajult s 
végre teljesen megszűnt. Ez utóbbi annál inkább 
történhetett, miután az utolsó symbolikus könyv, 
a Formula concordiae a ref. egyházzal és minden- 

!> féle szektával szemben tagadta, hogy az egyház- 
) fegyelem az igaz egyháznak egyik feltétlenül szűk
ig séges élet nyilvánulása, ismertető jele (lásd ed. 
I Winkler p. 566, 26 és 729,34). Az egyházfegyelem 

ág. hitv. evang. egyházunkban a fent említett el- 
\ világiasodás következtében mindinkább elvesztette 
! azt a talajt, a melyben áldást hozhatott. így nem 

csodálkozhatunk, hogy a pietismusnak a belső sub- 
, jectiv élet érvényesülését ezélzó mozgalma ezt a 
> külső,minden belső életet nélkülöző egyházi rendtar

tást, mint általában az egyház nagy jelentőségét, 
meg nem értette és figyelemre sem méltatta.

Hogy a rationalismusnak nem állott érdekében 
a fegyelem uj életre keltése, az világos. Csak a múlt 

: században irányult ismét e figyelem az egyház 
fegyelem nagy jelentőségére, melylyel az egyház és



181

gyülekezetek életére tör ; de egyeseknek az egy
házfegyelem újra behozatala körül való táradozásán 
kívül, alig muttat fel a múlt század e téren ered
ményt. Csak a porosz lutheránus egyházban lett 
a mi tudomásunk szerint, általánosan elfogadva.

3. A ref. egyház lényeges jellegét Kálvintól 
vette. Miként bánt ő Servet-vel ismeretes és jel
lemző. Midőn ez az egyház a lelkipásztorkodás tág 
terét a disciplina (fegyelem) fogalma alá foglalja, 
nem csodálhatjuk, hogy a szükebb értelemben vett 
egyház fegyelmet határozottan követeli, sőt azt az 
egyház egyik főismertető jelének (nóta ecclesiao) 
tartja. Az egyházfegyelmet a lelkész a presbyto- 
rekkel együtt gyakorolja. Czélja a bűnös megtérése 
is, de gyakorlása által a gyülekezet szentségét, ki- j 
vánja megőrizni, az egyház és főleg a Krisztus 
dicsőségén ejtett sérelmet megtorolni, büntetni. 
Ezek a gondolatok érvényesülnek a ref. egyház hit
vallásos irataiban is (1. Helv. Conf. 1. artic. 19., Conf. 
Béig. art. 29. v. Ő. Schmidt H.: Handbuch der Sym
bolik 390 s. k. o.) A ref. egyház alkotmányaiban 
(Kirchenordnungen) találkozunk ismét az egyház- 
fegyelem gyakorlását szabályozó rendelésekkel, me
lyek, később az ág. hitv. egyházban is utánzásra 
találtak, mi által az egyházfegyelemnek elfajulása 
és oivilágiasodása elő volt készítve. Érdekes és jel
lemző ez a közlemény, mely a „Protestáns Szemle“ 
f. é. évfolyamának 3 füzetében foglaltatik s még a 
pápai ref. egyház 1018-ból keltezett idevonatkozó 
rendeletéit is tartalmazza.

Közöljük az idevágó pontokat. VII. 5.: .To
vábbá az egyháztanácsoknak még arra is reá kell 
vigyázniok, ha vannak-é a gyülekezetben valami 
tévelygő vélokedésüek, Isten igéjének és a Sakra- 
mentumoknak megutálni, czégéres vétekben heve- 
rők, egymás ellen gyűlölködők és dagályos harag 
vóak (!), botránkoztatóul egyenetlenségben élő há
zasok etc. És tanácsokat azok felől a tenitóval kö
zölvén, afféle gonosz emberektől származandó bot- 
ránkoztatásoknak elejét venni, a szerint, amint 
Urunk Christus Matth. 18. élőnkben adta. 14.: Az 
ő tanácsok ítéletükből menjen ki az. melyik vétkes 
érdemelje meg a gyülekezetből való kitiltást; és 
az is, mely vétkesnek kel lesék csak a presby teriuinot 
és melynek az egész gyülekezetei közönségesen 
botránkoztató cselekedeteiért magához reconciliálni 
és azt is ők ítéljék meg együtt s tanítókkal, a 
gyülekezetből kitiltott vétkes embernek mennyi időt 
kellesék adni a penitenciára. 15. Ha valaki oly 
vétkes ember találkoznék, akit vétkéről magán 
meg kellene inteni, arra a presbyterium válasszon, 
az intésnek rendi szerint, egyet vagy kettőt, kik 
híven a reájok bízott dologban eljárván, megjelent
sék aztán, minemü foganatja volt intéseknek annál, 
akihez voltak küldetve.“ Már magában ebben a 
rövid rendszabályban az eg} házfegyelem elvilágiaso- 
dását látjuk, különösen abban, hogy a penitentiára

i bizonyos időt szab. De kérdezzük azt is: vajon hol

tagjai tényleg mindég szem előtt tartják a fegyelem 
lelkipásztori jellegét? S ez a szabályozás minden
esetre még nem a legbehatóbb, melyet úgy a ref. 
egyház, valamint az ág. hitv. ev. egyház is felmu
tathat. A mikor már most a jobb viszonyokra való 
tekintettel, összefoglalni kívánjuk eddigi vizsgáló
dásunk eredményeit, mindezen ferde és a fegyelem 
tiszta, lelkipásztori jellegét veszélyeztető szabályok
kal szemben Luther józan álláspontjára kell helyez
kednünk. ___________________________________

IRODALOM
— Lenliardt Károly : Rövid útmutatás a dé

káni iskolalátogatásokhoz.
A pozsonymegyei ág h. ev. esperesség iskola

tanácsa megbízásából irta Lenliardt Károly esp. fel
ügyelő, áll. tanitóképzöintézeti igazgató.

Ezen rövid útmutatás igen helyesen rá mutat 
arra. a mire legtöbb figyelmet kell a körlelkészeknék 
fordítani. Teljesen elfogadjuk azt, a mit az útmuta
tás a bevezetésben mond a következő szavakban :

„Inkább megfelelne a czélnak, ha a dékánok nem 
a vizsgálatok napján, hanoin más alkalommal láto
gatnák a felügyeletükre bízott népiskolákat. A vizs
gálatnak mindig ünnepi jellege van, az ünnepi ruha 
pedig sokat rejt és takar, .-v dolog természete szerint 
nem is lehet ez más, hisz a vizsgálat nyilvános.“ Az 
egész útmutatást legjobban jellemzi az utolsó pont, 
melyet egész terjedelmében a következőkben közlünk : 
2.„y/ tanítási eljárás és a tanító er/íöfesi szemelye.

Krisztus háromszor kérdi Péter apostoltól : sze
retsz e engem, és csak akkor, mikor az apostol há
romszor igennel felelt, megbízta öt fontos feladatá
val : Legeltesd az én juhaimat. A tanítási eljárás 
sarkpontja az evangélikus szeretet. Ez átszürödik a 
csekélyebb methodikai ügyességen is és nagyobb 
fényt áraszt, mint az úgynevezett nMerhodenreiterei.u 
Szeretetre kényszeríteni ugyan nem lehet, de buzdí
tani igen.

Amos Comenius mondja: Fegyelem nélkül olyan 
az iskola, mint a malom viz nélkül. De csak a sze- 
retet és a tanító erkölcsi és szellemi felsőbbségéből 
származó tekintély biztosítja a fegyelmet. Ez alap- 

feltétele minden sikeres tanításnak. Ez szellemet te
remt, mely az iskolába lépő nemzedéknél önként 
megujhodik.

Az értelmes tanító zajtalanul működik, mi sem 
hozza ki nyugodt lelki állapotából. Gyermekekkel 
van dolga, azok iránt türelemmel kell lenni.
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A jó tanító keveset büntet, akkor is úgy, hogy > 
a növendékek valamikor megköszönjék.

A tanító érdekes és élénk tanítása biztosítja a 
figyelmet. A figyelmet csak ezen a lélektani alapon 
lehet felkölteni, soha mesterséges eszközökkel.

A tanítás lehetőleg legyen együttes vagy ősz- j 
tály tanítás. Az együttes működés magával ragadja a 
gyöngébbeket és biztosabb mederbe vezet, mint az 
egyesekkel való bibelődés.

A tanító ügyessége abban is mutatkozik, hogy 
kérdései határozottak és értelmesek és hogy a felele- / 
teket mérlegelni tudja. n. pongyolaság nem' jó jel. j

Az iskolai élet bizonyos formák között mozog, j 
melyek szoros betartása fékezi a gyermek nyugta- \ 
lanságát. A zajtalan és tisztességes viselkedés nemcsak ; 
nevelő hatással bir, de jó benyomást is tesz aszülőkre. ;

A pontos tanítónak pontos növendékei vannak.
A jó példa és a példás élet nagyobb erővel bir 

mint a legjobb tanítás. A tanító erkölcsi személye 
többet nyom minden tudománynál. A szülők is na
gyobb rokonszenvet fognak érezni az iskola iránt, 
ha annak áldásos hatását észlelik gyermekeiken.

Azért megbecsülhetetlen kincse az egyháznak a j 
jó tanító. Addig lesz jó evangélikus népiskolánk, mig 
jó evangélikus néptanítóink lesznek.“ ..

— J. Palic- „0 vierovyznanskom úpadku a 
a vernosti k Augspurkému Vyznaniu.“ Lipt. Sv. 
Mikulás. Nákladom knihkup. nakladatelskeho spolku 
„Tranoscius“ 1901. 1°. 16 1. Ára 5 fillér.

A Liptószentmiklóson 1901. aug. 20-án tar
tott lelkészi értekezleten Palic János lelkész érte
kezett a hitvallási hanyatlásról és az ágostai h it
vallás iránti hűségről. Ezen értekezés már nyom
tatásban is megjelent, jeléül annak, hogy azon 
lelkészi értekezlet megbecsüli az értekezők mun
káját s nem halasztja el azok meghallgatását mint 
ama bizonyos „egyetemes“ lelkészi értekezlet — 
egy évre. Palic müveit közönség előtt, mert az 
értekezések felolvasása mindenki részére nyitva 
állót, fejtegette a hitközöny okait és a confessioná- 
lis hithüség szükségességét. Felolvasásából közül
jük a következő részletet : „Minden theologus ma- j 
gával hoz a középiskolából a theologiára többé 
kevésbbé unionisztikus szellemet. A theologián nem
csak el nem hagyja e szellemet, sőt még megerő- ) 
sitik abban. Szerencsétlenségnek nevezik azt, hogy 
a reformáczió egyháza ketté szakadt. A kettő kö- > 
zötti különbséget kicsinyesnek tartják és ha nem 
is egészen határozottan, mégis rosszalják a refor
mátoroknál azt a kárhoztató irányt, amelylyel azok 
minden olyan tant elvetettek, a mely a szentirás 
szószerinti tanitásával nem egyezett. Azoknak, kik * 
hűek akarnak maradni a szentiráshoz, szemünkre 
vetik a szeretetlenséget, a megférhetetlenséget, mely 
a másként gondolkozókkal szemben hajlandó lenne > 
a spanyol inkviziciót alkalmazni, vagy őket pápai \

átokkal sújtani. A symbolikus könyvek különösen 
a „formula concordiae“ úgy állittatik oda mint csak 
egy theologiai párt könyve, amely figyelmet nem 
érdemel. Ha a theologusnak, a ki már a középisko
lából bizonyos elfogultságot hozott magával saját 
egyházával szemben, ilyen szemüveget tesznek sze
mére — szinte szabályként áll az, hogy a symb. 
könyveket mindegyik sötét színben látja, nem is 
veszi kezeibe azokat komoly tanulmányozás czél- 
jából, hogy megösmerje belőlük saját egyházát, 
annak tanítását és azt, hogy miként érti és ma
gyarázza egyházunk Isten igéjét. Kötelezőleg elő
adják, ugyan minden theologiai intézeten az egy
házi tant, de emellett minden tanár a saját vé
leményét adja elő, — mely az egyházi tannal 
nem egyszer erős ellentétben áll. — Az a libe
rálisan ratioualistikus szellem, mely jelenleg theo
logiai intézeteinket uralja, magával ragadja a 
theologusok nagy részét — és majdnem mindegyik
nél gátló akadálylyá lesz későbben lelkészkedésünk
nél s igy nehezen juthatnak helyes kerékvágásba. 
Németországban az ily liberális tanárok és papok 
aláaknázzák nemcsak az evangélikus egyház, ha
nem a keresztyénség alapjait is. Nálunk ez nem 
történik ; mert nálunk nincs élénk theologiai élet 
és ha egyházat kap a lelkész, inkább csak a lelkészi 
functiók végzésére szorítkozik. Az a kevés theolo
giai tanár, a ki liberális szellemben fr, nem igen 
talál követőkre ; az ő szavuk minden hatás nél
kül elhangzik s könyveikben elnémul, a miért 
ugyan nincs okunk keseregni. Azért nagyon jogo
sult egy magy. egyházi folyóirat azon állítása, hogy 
lelkészeink hívei a „semmi theologiának.“ Ezen kö
rülmény okozza a hitközönyt, a  ki önmaga közö- 
nyös’egyházával szemben, hogy fog az másokat lel
kesíteni az egyház és annak tanítása iránt.“

— Széki Ákos. Az egyházi, papi és tanítói 
jövedelem szaporítása. Budapest, 1901. 78 lap. Ára 
1 kor. 20 fillér.

A czim hangzatos és csábitó különösen nap
jainkban. A fentjelzett könyvnek azonban e czim 
nem felel meg. Előszavában egyházi bajaink fő 
okának a szerző a szegénységet tartja — és a ka- 
tholicizmus fő erejének a gazdagságot. Nagyou té
ves felfogás ez és jellemző. A politika berontása 
egyházunkba — theologiai intézeteink felületessége, 
ezek a fő bajok — ezek mellett a gazdagság sem 
javíthat állapotunkon.

A szerző az általa jelzett főbajt azzal reményű 
megszüntetni, ha az egyházi, tanítói és lelkészi 
földeket belterjesebben műveljük s útmutatást ad a 
földművelés, állattenyésztés terén.A ki e tekintetben 
tájékozódni óhajt, sokkal alaposabb útmutatást nyer 
komolyabb gazdasági müvek tanulmányozásából. 
A szerző innen is, onnan is kiollózott egyer, mást. 
Értékesebb volna, ha már önmaga megpróbálta 
volna, a mit müvében ajánl.
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Egy igazságot e férczmüből is levonhatunk 
— és ez az, hogy sok helyen okos körültekintéssel 
a lelkész és tanító maga is fokozhatná jövedelmét. 
Hiszen egyházunk a közalapban is hatalmas anyagi 
erőt gyüjthetne, ha nem volna annyi felesleges 
luxuskiadásunk fent és alant. Az egyes gyülekeze
tekben buzgósággal és ügyszeretettel az anyagiak 
terén is sokat lehetne tenni.

„Keressük először Istenországát és annak igaz
ságát“ — ha a hitélet erősödik, nem lesz az anya
giakban sem szűkölködésünk- A hit az, mely min
den téren csodákat művel — csak az teheti egye
dül gazdaggá egyházunkat.

— Kenessey Béla „Protestáns árvaházi képes
naptár.“ 1902. Kiadja Hornyánszky Viktor. Buda
pest. Ara 60 fillér.

Mint az előző években, úgy most is kiválóan 
gazdag tartalommal jelent meg. Képei most még 
számosabbak, mint azelőtt. E tekintetben is fel
veheti a versonyt a többi naptárakkal. A gazda
sági részre is kiváló gondot fordít, a mi helyes 
is, tekintve azt, hogy olvasóinak nagy része föld
mi vetéssel foglalkozik. Magyar ev. gyülekezeteink
ben, tekintve a jó czólt is, buzgó terjesztésre ajánljuk.

— Barde Eduard : Mártha és t Mária. Fran
ciából fordította Vargha Gyulánó.Budapest. Kiadja 
a magyar protestáns irodalmi társaság. 1901. 2ő2 
lap. Ara szép félvászonkötésben 2 korona.

Barde Eduard nem irt a fenti cim alatt telje
sen eredeti művet, hanem Weitbrecht hasonló czimü 
művét lefordítani akarva, az ő nyomdokain haladva 
irta meg művét, melyet Vargha Gyuláné szép nyel
vezettel lefordított. Olvasva a munkát, azt hisszük, 
hogy teljesen eredeti művet olvasunk. Az egész 
művön veresfonálként átvonul az az igyekezet: 
Jézus szeretetét o tani a keresztyén leány szivébe.

Egyes dolgok tárgyalásánál, minő a vasárnap 
megszentelése, midőn azt ajánlja, hogy ne omni- 
buson, vagy lóvasúti kocsiban menjünk vasárnap 
délután a szabadba, látszik a zsidós, törvényes fel
fogás. Úgyszintén a tánc és színház tárgyalásánál 
is pietistikus szellem nyilatkozik meg. De hát illő 
adagban ez sem árt — nem különösen nálunk, a 
hol a teljesen világias felfogás nagyon is áthatotta 
a sziveket.

Vargha Gyulánó üdvös munkát teljesített, midőn 
Barde könyvét lefordította. Művelt ov. leányainknál 
jó hatással lehet a könyv.

— A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap“
uj évtől kezdve nem fog többé Hornyánszky ki
adásában megjelenni, mivel a kiadó czég már évek 
óta ráfizetett a lapra. A lap szerkesztője Szőts Far
kas, uj évtől saját kiadásában jelenteti meg a la

pot. Ez a legrégibb magyar egyházi lapok egyike. 
Szelleme ma sokkal jobb, mint Ballagi idejében. 
Iránya pozitív az „Ev. Allianz“ szellemében. Mint 
közös prot. lap lett megindítva és mindenesetre 
többet ér, mint az iránytalan luth. és ref. lapok.

K Ü L M I S S I O .
— Az unitáriusok külföldön világra szóló kon

gresszusokat rendeztek, azért meg nem vetendő a 
velük való szövetkezés, hallatszott nem rég. Mi meg 
azt mondjuk, hogy az unitárius felekezet nem pro
testáns ftdekezet, sőt tőlünk épp oly távol áll, mint 
a római kutholicismus, sőt talán még távolabb.

Lássuk, igaz-e ? Japánból jön a liir, hogy f. é. 
April hó 8-án, Buddha születése napján, az unitá
riusok egyesültek az u. n. puritán buddhistákkal, 
a mely unióról az unitáriusok lapja,a „Rikugozasshi“ 
igy ir: „Örülünk, hogy megtaláltuk egymást. Mi, 
a keresztyén buddhisták és a buddhista keresztyé
nek összetartozunk. Sok fontos kérdésben egyet
értünk. Közös tevékenységre szövetkezünk és Japán 
vallási fejlődésében a mi „Unity-Hall“-unk az anya
egyház szerepét fogja vinni, a molybői kiindul az 
uj, igaz vallás.“

Kell-e ehhez még kommentár ?
Csak a tény megérthetése céljából jegyezzük 

még ide, hogy ama unitáriusok 1U évvel ezelőtt 
egyletet alapítottak, a melyben Jézus, Buddha, 
Konfntse és Sokrates születése napjait vegyesen 
ünnepelték. Itt már csak nem található a szükkeb- 
liiségnek nyoma sem V Ez csupa szeretet, mondhat- 
nók a szeretet netovábbja. Ezt elismerhetné a Ja
pánban dolgozó, egyetlen liberális, u. n. általános 
ev. prot. missio-egylet is. De nem teszi); sőt e tény 
miatt az unitáriusokat, a kiket ezelőtt magához 
legközelebb állóknak ismert el, nem akarja már 
testvéreinek elismerni. Úgy ir róluk, hogy már alig 
keresztyének azok.

Lám, ezek a liberálisok milyen szükkeblüek 
tudnak lenni. Legközelebb állóiktól is megtagadják 
a testvéri szeretotet . . .

— A lipcsei missiólap utolsó számában tudatja 
olvasóival, hogy a missió kiterjedésével a munka 
óvről-évre szaporodik, úgy hogy az igazgató és a 
missiói esperes már maguk nem győzik s kényte
lenek voltak maguk mellé egv missiói felügyelőt 
választani az ismort nevű Siedel lelkész személyé
ben. Az uj felügyelő tavasszal foglalja el majd 

’ állását.
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D. Baltik püspök személyesen jelentette be 
Lipcsében, hogy most már mind a négy kerület ; 
csatlakozik a lipcsei missióhoz s valószínűleg már 
a jövő évben küld egyházunk oda képviselőt. Két
ségkívül örvendetes tény, hogy egységesen fogunk 
majd missiót űzni. A forma itt is meg volna, csak , 
né hiányozzék aztán a tartalom. \

KÜLFÖLD
j

— Németország. Á hires berlini tanár, Har- 
nack, ki a keresztyénség lényegéről irt könyvével j 
még híresebb lett, eddigi számos elleneit figyelemre : 
sem méltatta. Kivételt csak a greifsvaldi tanárral, > 
Cremerrel tett. Nyilt levelet intézett hozzá a „Christ- \ 
liehe Welt“ 44-ik számában, a melyben dicséri, ' 
hogy kisszerű polémia helyett felfogást felfogás ; 
ellen állított hasonczimü könyvével. Azután pedig 
panaszkodik, hogy egy fontos dologban olyat im- 
putál neki, a mit ő nem állított.

Jézus Krisztus nem tartozik az evangyeliomba, - 
ez volna az ő állítása Cremer szerint. Pedig dehogy !
Ő azt állította: Jézus Krisztns nem tartozik az : 
evangyeliomba — a mint azt Jézus hirdette. Nem j 
ok nélkül tette ő ezt hozzá. A források szerint 
ugyanis Jézusnak evangyeliom hirdetésében az ő 
személyét találni nem lehet. Ezt akarta Harnack 
kifejezni csak, nem pedig azt, hogy Jézus személye ; 
mellékes az evangyeliomban.

Cremer nyilt válaszszal felelt a „Deutsche j 
Evang. Kirchenzeitung“ 45. számában. Csodálkozik, \ 
hogy ama kitétel „a mint azt Jézus hirdette“, ? 
Harnack állításának korlátozása akar lenni. Ő azt ( 
inkább fokozásnak, nyomatékos megokolásnak vette. 
Mert hiszen Harnack egészen nyíltan, eltagadha- 
tatlanul az evangyeliomot, a mint azt Jézus hir- \ 
dette — szembe állítja a többi ujtestamentomi 
hirdetés evangyeliomával, s nem ezt, hanem amazt ) 
tartja az igazi, valódi evangyeliomnak; úgy hogy 
nem az evangyeliom az igazi, a melyben Jézus 
Krisztus személye is benfoglaltatik, hanem igenis \ 
az, a melybe az bele nem tartozik.

Hogy fejezhetne ki hát ama kitétel korláto- 
zást *? Hiszen éppen az ellenkezőt teszi. Ezt mutatja [ 
azon mód is, a melylyel Harnack Jézus személyét 
mégis az evangyeliomba belehozza. Jézus az evan- ; 
gyeliom személyes megvalósulása és ereje azért: \ 
mert miként a tűz csak tűz által gyullad meg, 
úgy a vallás csak vallásos élet által, vagyis a mi 
vallásunk csak azon a valláson, a melyet Jézus \ 
gyakorolt és tanított. j

Harnack tehát állításának félremagyarázása 
ellen emelt szót Cremer kimutatja, hogy bizony 
Harnack önmagát akarja félremagyarázni s ezáltal 
félrevezetni elleneit — a mint általában a ritschl- 
féle theologusok az értékhamisitással (falschmün- 
zerei) való ámításnak mesterei! Igyekezete azonban 
ez egyszer nem sikerült.

— A svéd országi luth. egyház páratlanul áll 
külföldi szórványaaink gondozásában. Alig hogy el
múlt a lundi konferenczia, Scheele püspök útnak 
indult Amerikába, hogy az Egyesült államokban 
levő svéd gyülekezeteket meglátogassa s az ottani 
szorványbau élők egyházi gondozását előbbre vigye. 
Ugyan ezen célból jött maga az érsek, D. Ekman 
Berlinbe, ahol körülbelül l 1/., ezer lutheránus hon
fia lakik. Ezek már eddig is anyanyelvükön hall
gathatták Isten Igéjét, de a functiókat a helyi vi
szonyoknál fogva, igen sokszor német lelkészek 
végezték, persze németül, azért legfőbb óhajuk az 
volt, hogy svéd rendes lelkészt kapjanak. D. Ekman 
örömmel vette tudomásul honfitársainak óhaját s 
legközelebb küld nekik lelkészt, ki a berlini svéde
ket egy gyülekezetté fogja egyesíteni — a svéd 
érsek fönhatósága és főfelügyelete alatt.

Nálunk is az egyetemtől és egyetemes gyű
lésektől várnak mindent. Csak az a baj, hogy 
hiába várnak Mert nálunk a főbbek élő hite nem 
szeretetben tevékeny, hanem szónokolásban.

— Francziaországban a lutheránusok száma 
körülbelül 80,000-re rúg, a reformátusoké 560,000 re, 
egyébb evangélikus van 10,000. Mindezek összesen 
tehát a lakosságnak mintegy negyvened részét te
szik. És mégis a katholikus lakosságra való befo
lyásuk igen nagy. Oly missiót végeznek e katho
likus országban, amely mindig nagyobb arányokat 
ölt s eredményében örömre és bámulatra készti a 
protestáns világot. Igaz, nem tisztán francia erők 
dolgoznak e missióban. A három missio társaság 
közül a legkiválóbb, a Mac All-féle missió, angol 
emberek kezdeményezése és most is skót ember
nek vezetése alatt áll. A segélypénzek nagy része 
angol és amerikai eredetű, de azért a legtöbb mun
kás (pap és világi egyaránt) francia születésű. E 
missió tart 1892 óta egy hajót, mely a folyók és 
csatornák mentében fekvő katholikus falvaknál ki
köt és a népet evangelizálja. Nemrég egy második 
hajót is építettek, melynek alapját egy amerikai 
hölgynek adománya képezi. A hajónak fedélzete 
kápolna alakú, melynek 150 díszes székét ugyan
csak 150 amerikai férfi alapította.

A kitért kath. papok számára Párisban mene
dékház létezik, a melyben már 103 pap talált me
nedéket, ellátást és további tanulmányaihoz segéd- 
kezést. Igen sokan közülök mint evangélikus papok
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működnek. És e mozgalom a papok között egyre 
növekedőben van. Külön lap szolgál a mozgalom 
érdekeinek: Prétre converti. Sőt Bourrier, egy ki
tért pap, a kath. papok számára szerkeszt egy lapot 
(Chrétien fran^aise), a melyet valami 1000 kath. 
pap járat — egyrósze titokban, egyrésze pedig 
nyíltan.

Szinte lehetetlennek látszik. Nálunk, a hol a 
protestánsok száma aránylag sokkal nagyobb mint 
Franciaországban nemhogy támadni de még véde
kezni is — félünk. Bizony a magyar Protestantis
mus dicsősége is olyan mint a „magyar nemes“ ; 
bátran mondhatjuk : Őseinknek éles kardja (Eph. tí, 
17. Héber 4, 12), fogason függ rozsda marja 1

— Amerika. „Christian Register“ unitárius egy
házi lap azon körülményről elmélkedve, hogy a 
presbytdriánusoknál a theologiai hallgatók száma 
évről-évre fogy — ezen theologus hiány okát ab
ban találja, miszerint még mindég a régi hittéte
lekhez ragaszkodnak, holott az ifjak már régen túl 
vannak a régi hittételeken. Erre vonntkozólag igen 
helyesen mondja a „Der Lutheranera czimü ame
rikai egyházi lap : „Az egyház csak olyan fiatal 
és öreg lelkészeket használhat, a kik hamisítatla
nul hirdetik a régi hittételeket, t. i. hogy Krisztus 
Istennek fia, a ki az ő tetteivel és szenvedésével 
az embereket Istennel kiengesztelte, és hogy az 
emberek most ép úgy mint azelőtt a Jézus Krisz
tusban vetett hit által üdvözülhetnek.

Chicagóban egy uj szekta keletkezett, mely 
magát „emberek egyházának“ nevezi. E nevet azért 
választotta, hogy ezen névvel is kifejezze, miszerint 
ezen egyházban Isten és Istenkeg.velme nem la
kozik, hanem az embert dicsőítik benne.

Az északamerikai egyesült államok állami 
iskoláiban a vallást nem tauitják- Újabban több 
helyen mozgalmat indítottak ez iránt, hogy ezen 
iskolákban is a vallást tanítsák. Chicagóban egy 
Dovie nevű álpróféta a ki magát illés protétának 
képzeli lapjában különösen a lutheránusok ellen 
dühöng, azt mondva, hogy először a lutheraniát 
zúzza szét s azután Róma ellen megy. Hívei még 
egyre szaporodnak.

— Az észak-amerikai lutheránus egyház egye
temes zsinatja (General Konzil der ev. lutherischen 
Kirche von Nord-Amerika) október második felé
ben tartotta 28-ik összejövetelét az Ohio államban 
fekvő Lima városában. A lutheránus egyház hatal
mas erejéről és növekedéséről tesz tanúbizonyságot 
ezen összejövetel is. Az egyetemes zsinat kebelé
ben háromnyelvű gyülekezetek vannak, úgymint 
német, angol és svéd gyülekezetek. A nyelvkérdés 
sokszor kisértett ezen egyházszervezetben is, de az 
amerikai bölcsek nem „arányosításokkal“, hanem 
az evangoliom szoretetével és kölcsönös felvilágosí
tással oldották meg a kérdést.

Az utolsó összojövotel Lima városában arról 
tesz tanúságot, hogy azon nehéz kérdést az észak
amerikai luth. egyház becsülettel megoldotta.

A tanácskozások fő tárgyai voltak a missio 
és a nevelés ügye. Áz angol vasárnapi iskola 
rendszer utánzásával felhagytak. Az egyetemes 
zsinat könyvkiadó hivatalában, Philadelphiában 
(ott ilyesmit is bírnak létesíteni) jeles tankönyve
ket adtak ki a vasárnapi iskolák számára angol, 
német és svéd nyelven. A vasárnapi iskolák ügyé
vel kapcsolatosan arra is törekednek, hogy a litur
giában és agondában egységet hozzanak be.

A második főtárgy volt a inissió ügye — és 
pedig úgy a kül-, mint a belmissio. Az északame
rikai luth. egyház mindkét téren érvényesíti mngát 
és élénk tevékenységet fejt ki. A belmissio különö
sen odairányul, hogy a bevándorlókat el ne ragadja 
az ainerikui szekták özöne.

A „Generalkonzil“ elnökét (Amerikában nincs 
ikerelnökség — ez a mi utolérhetetlen specialitá
sunk) Dr. M. E. Ranseen-t újból megválasztották. 
Évi jelentésében reámutatott arra, hogy a 19-ik 
században mily meglepő haladást tett a lutheránus 
egyház az északamerikai egyesült államokban és 
arra kérte a különböző synodusokat (a General 
Konzil nyelvek szerint külön kerületekre — syno- 
dusokra van osztva), hogy ezentúl is minél szoro
sabban tartsanak össze a hitvallás mellett.

A „General Koncill“ összejövetelét megtisz
telte látogatásával Scheele svéd püspök. Az elnöklő 
Ranseen bemutatta a püspököt, kit Seisz és Späth 
tanárok üdvözöltek. Az üdvözletre Scheele püspök 
német nyelven válaszolt. Különös figyelemmel ki
sérte a püspök az episkopátus és apostoli successio 
kérdésének tárgyalását. Maga is hozzá szólott a 
kérdéshez, többek között a következőket mondva: 
„Mi mindég készek vagyunk a keresztyén egyház 
valamelyik részétől tanulni, de bármit tanuljunk 
is más egyháztól, még sem akarjuk föladni soha
sem lutheránus hitvallásunkat. Mi Svédországban 
csekély súlyt fektetünk az egyházszervezet külső 
formájára. Reánk nézve az igazi apostol-successio 
nem áll az emberek bizonyos osztályának ujjahe- 
gyében, az egyházban, hanem az Istenigéje igazsá- 
ságában és az egyháznak ezen igazsághoz való 
ragaszkodásában.

Az északamerikai lutheránus egyház egyre 
nagyobb jelentőségű lesz reánk nézve — ott többet 
tanulhatunk, mint az unió szellemétől áthatott né
met császári protestantizmustól.

— Dánia. Alig jelent meg Walther tanár ki
tűnő könyve, melyben megcáfolja Harnack nagy 
feltűnést keltett D a s  W e s e n  d e s  C h r i s t e  n- 
t h u ms "  című könyvét, már is lefordították azt dán 
nyelvre. Ott pozitív, épitő müvek lefordítására fek
tetnek első helyen súlyt. Nálunk a már boldogult
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protestáns egylet a legszélsőbb radikális müvek 
fordításában tetszelgett.

— Ausztria. Az osztrák püspökök a „Los von 
Rom“ mozgalom ellensúlyozására külön pásztor
levelet bocsátottak ki, melyből közöljük a követke
zőket: „A mi drága osztrák hazánkban fájdalom, 
megéltük a régi szomorú színjáték utálatos meg
újulását. A „Los von Rom“ kiáltás elhangzott és 
követőkre talált. Minden katholikus keresztyén tudja 
határozottan, hogy ezen vakmerő felhívás elsza
kadásra Rómától, a keresztyén egység központjától, 
az ő örök lelki üdvösségét fenyegeti. Az „el Romá
tól“ annyit jelent el Pétertől; annyit jelent, mint el 
a katholikus egyháztól, melyet az Ur Jézus a 
szikla férfiúra, Péterre alapított és épített; annyit 
jelent, mint el Jézus Krisztustól, a ki szent Pétert 
helytartójává és helyettesévé rendelte e földön; 
annyit jelent, mint el Istentől, mert Jézus Krisztus 
az emberré lett Istenfiu, amint az ünnepelt mártyr 
püspök szent Cyprian (f 258) a jelentőségteljes 
szót kimondta „Az nem bírhatja Istent atyjának, 
a kinek nem anyja az egyház.“ (De unitate Eccl. 
c. b.) A megvetendő el Rómától mozgalom kezde
ményezői és vezetői arra törekednek, hogy Ausztria 
katholikusait épen úgy elidegenitsék hitüktől, mint 
szeretett hazájuktól. Ha mi ezen szégyenletes ag i
táció keletkezését és czélját és a használt eszkö
zöket tekintjük, vagy a félrevezetés áldozatait 
szemügyre vesszük, mindenütt rágalmazó ellensé
geskedést és támadást látunk a mi szent katholi
kus egyházunk ellen. Nem tisztán vallásos indok
ból, hanem ép úgy politikai és nemzeti pártszen
vedélyből igyekeztek a mozgalom kezdeményezői a 
katholikus egyházat, mint a nemzeti fejlődés aka
dályát meggyanúsítani. Tisztátalan eszközökkel 
megkísérlik a mozgalom vezetői ezen nézeteket 
azon katholikusok között elterjeszteni, kik elha
nyagolják vallási kötelességeiket, vagy fiatalos 
meggondolatlanságukban a hithagyás gyalázatáról 
fogalommal sem bírnak. Nem egyszer mondják az 
egyház ellenségei azt is, hogy a katholikusok lel
kiismerete szemben az idegen hatalommal, a pápá
val, kötve van. De ezen hatalom, a római pápaság, 
Ausztria katholikusaira nézve nem idegen intéz
mény, mely őket gátolná, sőt inkább arra buzdítja 
őket, hogy az ország atyjához hűek, engedelmesek, 
odaadok legyenek.“

— Anglia—Poroszország. A protestantizmus 
ügyének sokat árt az angol-búr háború, amennyi
ben protestáns nép testvérei ellen visel háborút 
oly kegyetlenséggel, a mely a középkornak is nagy 
gyalázata volna. Az angol Protestantismus, mely 
vezérszerepet szeretne vinni erkölcsi sülyedésének, 
képmutató vallásosságának borzasztó jelét adta.

Méltó társa Angliának a lengyelek brutális

üldözésében Poroszország. A wresseni Ítélet azt mu
tatja, mily iszonyú lehet a brutalitás, embertelenség 
egy úgynevezett „kulturáltamban “. Poroszország az 
unió hazája, az szülte Bismarckot, kit Gladstone 
az uj kor sátánjának nevezett. És ez a férfiú a 
pogány „nationalizmus“ theoriájának feltalálója, ki 
után indult, kit majmol úgyszólván egész Európa. 
Aztán lehet-e csodálkozni, hogy az ily erkölcsi el
vekre fektetett államban leghatalmasabb az állam
bontó socialismus.

BELFÖLD.

t Horváth János
1823-1901.

/ E hó negyedikén hosszas szenvedés után el- 
> hunyt az Urban Horváth János nyug. gymnasiumi 

igazgató, xx. megboldogult 30 éven át volt a békés- 
'( csabai algymnasiumnak tanára s mint ilyen ritka 
j typusa volt a régi, ideális gondolkozásu felekezeti 
; tanároknak. Tanári képzettségét nem az*Ógyetemen 

nyerte; de azért kiváló paedagogus volt, kit hálá- 
I san fognak emlegetni tanítványai nemzedékről 

nemzedékre. Nem volt országos jelentőségű férfiú, 
került minden feltűnést; de azon szűk téren, 
melyre helyezte őt a Gondviselés, példás hűséggel, 
kitartással és szorgalommal állta meg helyét.

Született Beziben (Győr m.) nemes Horváth 
') István és Varga Ilona szüléktől, mz algymnasiumot 
; Győrben, a felgymnasiumot Sopronban végezte, 

majd a jogot ismét Sopronban hallgatta. Épenmi-

I
dőn már ügyvéddé lehetett volna, kiütött a sza- 
badságharcz, ő honvédhuszárrá lett s a fegyverle
tételkor már százados volt. Törökországba mene
kült, ott bujdosott egész Rodostóig eljutva — de 
a nyomor s honvágy újból hazája felé terelték. Nem 
tudott alakoskodni s ezért már Orsovánál felismerték 
a régi honvédet. Elfogták s besorozták mint közle
gényt az osztrák hadseregbe. Többnyire Olaszor
szágban állomásozott, és felvitte az őrmesterségig. 
Hét évig szolgálta a esászárt, a hátralévő három 
évtől úgy szabadult meg, hogy Radó Ignácz pén
zért kiváltotta őt és fia mellé nevelőnek vette. Itt 
szerette meg a nevelői pályát. A hatvanas évek 
elején Orosházára ment és magán iskolát nyitott. 
1864-ben Békéscsabára hívták őt az ottani reál- 
gymnasiumhoz tanárnak, a hol csakhamar igaz
gató lett és 1894-ig tanárkodott. A békéscsabai 
népbank bukása igen érzékenyen sújtotta, ameny- 
nyiben ő is igazgatósági tag volt. A szigorú er
kölcsű és jellemű férfiú lelkét ez annyira megrázta,
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hogy agyszélhüdós értő s azóta csak önfeláldozó 
neje és leányai gondos ápolásának köszönhető, 
hogy életét oly sokáig elhúzta.

Sok évi katonáskodása és az átviselt sok 
viszontagság komor külsőt adtak neki, de ezen 
komor külső daczára is minden tanítványa kiórezte 
a mély és szerető atyai szivet. Nem volt sablónos 
tanár, hanem igyekezett a növendék egyéni lelkű- 
letét felismerve, hatni és fejleszteni növendékeit 
az ismeretekben és mindenekfelott az öntudatos, 
erényes jellemben.

Igazságszeretete, egyenes, őszinte jelleme mély 
benyomást hagyott tanítványainak lelkében. Ó nem 
csak tanított és osztályozott, hanem a szó igazi 
értelmében nevelt.

Az ismeretek közlésében is zseniális módszere 
volt. Nem volt „szaktanár,- de minden tantárgyban, 
melyet előadott, otthonos volt. Egy-két órát napon
ként sétálva, többi idejét mind az iskolán kiviil 
tanulással töltötte.

Hazaszeretetével sohasem dicsekedett, külö
nösen nem azon időben, a melyben már nem volt 
veszélyes, sőt dicsőségteljes emlogetni a szabadság- 
harcban visolt szerepet Soha senki sem hallotta 
az ő éleményeit.

Megtörtént, hogy a vasúton régi honvédtár
saival találkozott, kik épen fennen hangoztatták 
elfogatásuk történotét Orsovánál. Hováthot is akkor 
fogták el. Társai fel nem ösmerték s ő, hogy mar- 
tyrként ne dicsőítsék őt, meg nem újította az isme
retséget.

Nemes származású volt; de nemességét alig 
tudta meg valaki, sőt hozzátartozóinak megparan
csolta, hogy azt soha senki előtt se említsék, csak 
halála után sírkövére Írják nemesi praedikátumát.

Szülei házában vallásos szellembon nevelték 
és ő ezen szellemet mindvégig megtartotta. Keve
set beszélt a vallásról, de ha szólott, kiórcztük, 
hogy lelke teljességével hiszi azt, a mit mond. 
A szentirás olvasását tartotta az egyedül helyes 
vallásosságra nevelő eszköznek. Nem egyszer mondta, 
hogy a mi vallásunk nehéz. Megfigyelte a külön
féle egyházak és felekezetek hatását a tanítványok 
lelkére. Nem csak az iskolai évben, hanem a szün
időkben is szorgalmas látogatója volt a templomnak.

Ha visszatekintünk életének lefolyására, szinte 
azt mondhatnánk, hogy tragikus volt az s alkal
mazható reá a zsoltár azon szava, hogy életünk 
javarésze munka és nyomorúság.

Sz.

— Az állam és középiskoláink. A jövő évi 
állami költségvotés szerint középiskoláink az állami 
pénztárból a következő támogatásban részesülnek: 
Aszód 7000 kor. Békéscsaba 22000 k. Budapest 22000 
k. Bonyhád 110U0 k. Eperjes 3200J k. igló 28000 
k. Késmárk 8000 k. Nyíregyháza 32000 k. Pozsony

i 32000 k. Rozsnyó 32000 k. Selmeczbánya 32000 k. 
j Soprony 28000 k. Szarvas 32000 k. A késmárki 
I lyceum építési czélra 100.000 koronát, a budapesti 

főgymnasium 272.000 koronát kap. Az állam tehát 
a jövő évben középiskoláinkra 685.000 koronát áldoz. 
Nincs már a beszterczebányai algymnasiumot ki
véve egyetlen középiskolánk sem, mely államse
gélyben ne részesitte nék. Ez annyit is jelent, hogy 
a buzgó ősök által tett alapítványok már részben 
államo8Íttattak. Az állam sokat áldoz iskoláinkra, 
do az is tény, hogy középiskoláink növendékeinek 
felénél többje idegen felekezetok tagja. Az állam 
ily bőkezűsége mellett szinte bűn még gyülekeze
teinket is megadóztatni e czélra, mikor vannak 
más sokkal fontosabb és égetőbb szükségeink.

— Több önérzetre volna szükségünk és pedig 
úgy az ág. h. ov. mint a ref. egyháznál. Különö
sen hazánkban volna erre nagy szükség, a hol 
a rúm. kath. egyház undorító gőgjét ugyancsak 
érezteti. Nemrégen olvastuk, hogy a pápistává lett 
ref. grófot, Lónyai Elemért zemplónmegyei kör
útja alkalmával Tudja Mihály ref. lelkész üdvözölte. 
Nem hisszük, hogy ez üdvözlés alkalmával leczkót 
mert volna adni a nemes grófnak a hithüségről, 
mert igy még csak indokoltnak találtuk volna a 
ref. paphoz nem méltó szereplést. Nem képzeljük, 
hogy egy pápista plébános ennyire megtudná ma
gát alázni és bókolni tudna egy convertita gróf
nak. Nekünk éreztetni kell azokkal, kik hitüket 
külső ok miatt hagyták el — hogy ezen tettük 
miatt reánk nézve nem léteznek.

— A baptisták Kossuth Ferencz vezetése alatt 
tisztelegtek a vallás és közoktatásügyi miniszternél 
kérve felekezetűk elismertetését. A minister a napi
lapok szerint kívánatossá tette azt, hogy papjaik 
legaláb •» érettségit tegyenok.

A baptisták még csak szervezkedni kezdtek, 
már is több pártra szakadtak és pedig a nyelv
kérdés miatt. Annyi bizonyos, hogy mihelyt szer
vezkednek — gyülekezeteinkben kevesebb kárt fog
nak tenni — és propagandájuk is erősen gyön
gülni fog. Különös, hogy ez esetben az érettségi 
bizonyítványra oly nagy súlyt helyeznek, a mikor 
a legújabban recipiált vallásfelekezetnél érettségit 
bizonyára nem tett sakterek is lehetnek gyülekezeti 
elöljárók.

— Nyilatkozat. 1895-ben képviselőválasztás 
alkalmával, hogy ellenem izgatás történt, az túlélt 
tény, való, — én csak a személyre nózv * voltam 
tévedésben, és épen azért vártam a pertárgyalás 
idejéig, hogy avval is tisztába legyek.

Tisztelettel
Czuppon Nándor,

esperes.
— Jellemző. A „Kis Tükör- hire szerint a 

marosi egyházmegye lukafalvi gyülekezete papot 
választott. Uj papjukat csak azért szeretik, mert 
nem gazdag. Nem is ismerték, do elég volt róla 
azt tudniok, hogy nem gazdag.
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— A békési esperesscg újból két szótöbbség
gel esperessé választotta régi esperesét, Veres Jó
zsefet. Erős mozgalom volt az esperesség lelkészei 
között Veres J. megbuktatására. Ellene szavazott 
a szarvasi főgimnázium, a szarvasi es komlósi egy
ház. Kondoros lelkésze döntött az utolsó perczben, 
elhagyva az eleintén általa is helyeselt mozgal
mat — igy tehát elmondhatja: választottam esperes^

— Halálozás. Lersch Márton, a leibitzi (sze
pesin.) ág. hitv. ev. gyülekezet lelkésze nov. 23-án 
66 éves korában elhunyt. Az elköltözött lelkész
testvér 34 évig működött áldásosán gyülekezetében; 
évek hosszú során át a XIII. városi és tátraaljai 
egyházmegyék közös nyugdíjintézetének pénztárosa 
volt. Nyugodjék békességgel!

— Egyházi gyűlés. A budapesti kerepesi-uti ág. 
hitv. ev. egyházközség nov. i4-én közgyűlést tar
tott, melyen Bachát Dániel főesperes-lelkész dr. 
Matuska P. elhunyt egyházfelügyelő felett szép 
emlékbeszédet tartott, ecsetelvén egyháza körül szer
zett nagy érdemeit. A közgyűlés a megboldogult 
emlékét ‘jegyzőkönyvében megörökitette és a gyász ba- 
borult családhoz részvét iratot intézett. Erre Matuska 
Istvánt, az elhunyt felügyelő öcscsét választották 
egyhangúlag és nagy lelkesedéssel felügyelőnek.

— Orgouaavatás. A pesti magyar és német 
egyház deáktéri közös temploma részére uj 24 vál
tozatú orgonát építtetett, mely 130,00 koronába ke
rült és a melyet Advent első vasárnapján adtak át 
rendeltetésének. Az ünnepi beszédeket Schranz Já
nos és Horváth Sándor lelkészek tartották.

— „Erdélyi Protestáns Lap“ 48 ik számában 
a következő czikket közli:

„A magyar állam újabb kath. propagandája. 
Fájdalom, megvagyunk szoktatva, hogy a magyar 
állam minden olyan intézkedésében, hol a vallásos 
élettel érintkezik, a róm. kath. vallást ma is — s 
ujabban mindinkább— államvallásként kezeli. Pri
vát használatra megtűri ugyan a többit is, de hiva
talosnak csak a rómait ismeri el. A miniszter, kép
viselő, hivatalnok, sőt a munkás is — amennyiben 
állami — privatim követhet más vallást is, hanem 
a mikor „hivatalos istentiszteletre“ vezényeltetik, 
az mindig misére szól. De az állam a csendes, ám 
annál hatékonyabb kath. propagandát kényesebb 
helyeken is mind nyiltabban űzi. Összes állami 
kórházainkat apáczákkal telepíti be s humanitárius 
és társadalmi jótékonysági intézményeknél is ki
zárólagosságot biztosit nekik. Itt különös arravaló- 
ságukkal, ott olcsóságukkal, amott meg nem tudom 
micsoda porhintő argumentumokkal él, de a vége 
mindig az, hogy a fentartott intézeteket a római 
egyház eme fanatikusainak szolgáltatja ki, hol 
azok a legszemérmetlenebbül űzik a proselitacsiná- 
lást. Ujabban is ezt tervezi Széli Kálmán belügy-

\ miniszter. Az állami lelenczházak, melyek ez év- 
I ben alkotott törvény alapján lesznek felállitandók 

s a melyek ügyében Ruffy Pál megbízott most 
I folytatja a tanácskozásokat — mint biztos forrás
ul ból értesülünk — újra apáczák kezeibe fognak 
I jutni. Hogy mit tesz ez: felesleges fejtegetni. De 
I elodázhatatlan kötelesség, hogy minden rhivatolt
> tényező felemelje ez ellen az újabb pápista állami 

propaganda ellen tiltakozó szavát még idejekorán. 
Mert ezt tűrni, több volna az élhetetlenségnél: —

; gyávaság lenne“.
Azok, kik az „egyházpolitikai törvények“ után 

epedtek, nap-nap után csalódnak. „Vallásszabad
ság" meg van a papiroson, az életben is bizonyos 
mértékig. Szabadon űzhet propagandát a legobscu- 

I rusabb szekta is — de azért államvallás a róm. 
j kath. vallás. Ezért félünk minden, sokszor a legne- 
\ mesebb intézménytől is, ha az állam kezdeményezi.

Mi, bármennyire beszéljenek is „állameszme“ és 
;> hasonló ábrándokról, a valóságban „Regnum Ma

rianum“ vagyunk — és ezt a helyzetet kellene már 
j egyszer komolyan mérlegelni.

I S z e r k e s z tő i  ü z e n e te k .
j M unkatársainknak . Nem volna-e jó a jövő évvel meg- 
) valósítani régi tervünket és kiadni évnegyedenként a „Szemle" 
) mellékleteként tudományos értekezéseket és theologiai dolgoza- 
) tokát. Kérjük munkatársainkat a közelben és távolban, hogy 
j erre nézve közöljék nézetüket a lap uj szerkesztőjével.
) E gyh ázirod a lm i É rtesítő . A válaszra bővebben nem
\ válaszolunk. Czélunk nem volt polémiát idézni elő. Személyi ani- 
) mozitás nem vezérelt Grammatikai oktatásait nem vesszük figye- 
j lembe; mert nálunk a forma utolsó helyen van. A fő az, hogy 
) megértsenek, s épen ezért nem szeretjük a professori sablonokat.

Kérelem. Azon lapok kiadóit, kik velünk csere- 
) viszonyban voltak, kérjük szíveskedjenek újévtől kezdve 
\ a cserepéldányt Hurtay György ev. lelkész, Osztroluka 
\ (Zólyom m.) czimére küldeni.

Előfizetési felhívás
az „Evangélikus Egyházi Szemle“ 8-ik évfolyamára.

Az „Evangélikus Egyházi Szemle" további 
pártfogására felhívjuk; lapunk eddigi barátait 
és támogatóit. A lap szellemi részét illető 
közlemények 'H urtay  György osztrolúkai (Zó
lyom m.) lelkészhez mtézendők Az előfizetési 
pénzek a „Corvina“ könyvnyomdába, Békés
csabára, küldendők.

j JJ lap előfize tési ara egész évre 4  
korona, fé l évre 2  korona

„Corvina“ könyvnyomda
Békéscsabán.

Alólirott 8 E « É D L C L K É S Z T  keres, 
ki a tót nyelvet bírja A fizetés és annak fel
tételei a jelentkezővel közösen állapittatik meg 

I levélileg.
Szarvas, 1901. deczember hó.
1 Placsko István,

> ev. lelkész.

Nyomatott a „CORVINA“ könyvnyomdában Békéscsabán Főtér, volt Michnay-féle ház.
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