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Karácsonyest. 
A szent est itt. Magán vagyok, 
Eltűntek lelkem álmai. 
Rezegnek fenn a csillagok, 
Az ég szétszórt virágai. 
A puszta földön nincs virág, 
Sivár körülem a világ. 
Lelkem, ölts szárnyat, szállj oda, 
Hol az üdv tündöklő hona! 

Élet, áldás, gyönyör van ott, 
Itt elmúlás, nyomor, kereszt; 
E földit mért ohajtanod? 
Az égit, oh csak azt keresd ! 
Nézd, száll az égnek angyala, 
Halld, zendül már halkan dala. 
Mennybül jön ó s a mennybe hív, 
őhozzá légy örökre hívl 

Hiszek Tebenned, oh Uram I 
Vigaszom, üdvöm, mindenem. 
Bár éltem árvízként rohan, 
T e örök jókat adsz "nekem. 
Ha mint Te, Szent, úgy szenvedek, 
Tövisről is rózsát szedek ; 
E búval teljes életet 
Megszépíti a szeretet. 

Hallgass el ajkon, oh panasz, 
Ne sírj, némulj el. fájdalom : 
Most nyit az öröKös tavasz, 
Most nyilik ajtód, irgalom. 
Most jő — oh nézz, tekints körül • 
Ki tenger-könnyet eltörül, 
S kinek kezétül beheged 
Vérző, égő, fájó sebed, 

Csillagaim ám hulljatok, 
Tűnjetek lelkem álmai: 

Ama Hajnalcsillag ragyog, 
Lelkem Hozzá vágy szállani. 
Ki által szép e földi lét, 
Vond fénybe sírom éjjelét, 
Istenhez légy hitemnek út, 
Mig majd dicsőbb látásra jut 

SÁNTHA K Á E O L Y . 

Karácsony. 
D i c s ő s é g a m a g a s s á g o s m e n n y e k -

b e n I s t e n n e k , a f ö l d ö n b é k e s s é g ós az 
e m b e r e k h e z j ó a k a r a t . " (Lukács II. 14.) 
Újra felcsendül a változó idő folyamában ez az 
angyali szózat templomainkban, mint visszhangja 
annak az első csodálatos isteni kijelentésnek ott 
messze keleten, melyben midőn nagy örömöt hir-
detve adták a mennyei angyalok tudtára a föld 
gyermekeinek a megváltó születését, ugyanekkor 
mintegy bejelentették ezen égből alászállott Mes-
siásnak programmját. D i c s ő s é g I s t e n n e k , a 
f ö l d ö n b é k e s s é g , a z e m b e r e k h e z j ó -
a k a r a t . Ezen mennyei kijelentésben van megje-
lölve a Krisztus eljövetelének ós munkásságának 
czélja. D i c s ő s é g I s t e n n e k . Ebben fáradott 
már mint gyermek, midőn engedelmes volt szülei-
nek, tudakozta az írásokat és növekedett bölcses-
ségben, Isten és emberek előtt való kedvességben. 
Ez volt az ő mindennapi eledele, hogy cselekedje 
annak akaratát, a ki ót elküldötte ós elvégezze 
annak munkáját. Erre oktatta, tanitotta ós buzdí-
totta ő az embereket szavaival, cselekedeteivel, mi-
dőn betegeket gyógyított, bűnösöket téritett, síró-
kat vigasztalt és egész életével, midőn példát ha-
gyott nekünk, hogy az ő nyomdokait kövessük, 
hogy a miként ő cselekedett, mi is úgy cseleked-



jünk. Azért mondhatta élte véghatárán: „Atyám, én 
dicsőítettelek Téged és elvégeztem a munkát, me-
lyet reám biztál, hogy elvégezzek. (János 17—4.) 

A f ö l d ö n b é k e s s é g . Békesség a zaklatott 
léleknek, a földi élvezetek hajszolásában elepedt 
szívnek, mely nyugalmat sehol sem talált, isteni 
békesség, mely kielégítvén és megnyugtatván a 
lelket, egyensúlyba hozza az ember életét, hogy 
öntudatosan, sikerrel munkálkodhassék emberi fel-
adatának megvalósításában. Ezt a békességet adja 
meg Zakeusnak, midőn betér hozzá és kijelenti: 
ma lett üdvössége ennek a háznak, ezzel jelenik 
meg feltámadása után a megrémült tanítványok 
között, köszöntvén őket: békesség néktek ; és ezzel 
búcsúzik el tőlük, mondván : békességet hagyok 
néktek, az én békességemet hagyom néktek, ne 
háborodjék meg a ti szivetek ós ne féljen. Békes-
ség, isteni, mennyei békesség a lélekben, az élet 
küzdelmes zajában, midőn megbékülten Istennel, 
embertársaival és önmagával, háboritlanul élvez-
heti a boldog pihenés ünnepi óráit, nyugalmát nem 
zavarja az önvád, békességben emelkedik Isten-
hez és áldással tér meg onnan, mely megszenteli 
törekvéseit . . . . ime ez a békesség, az emberi 
élet e drága kincse az ő ajándéka. 

É s az e m b e r e k h e z j ó a k a r a t ! Óh 
mily idegen szó ez abban a világban, mely a 
„szemet szemért, fogat fogért"-féle elvet vallja és 
az idegen, szomszéd népek iránti engesztelhetet-
len gyűlölettel van eltelve. De Jézus felállitja az 
irgalmas samaritánus alakját, hogy a könyörüle-
tesség eme kiáltó példájában megértesse az ámuló 
farizeussal, hogy minden ember, még az idegen el-
lenséges nemzet tagja is felebarát, a kire épen úgy 
vonatkozik a törvény parancsolata, mint saját nem-
zetének tagjaira; és megszünteti az ellenségeske-
dést, mondván: légy jóakarója a te ellenséged-
nek hamar, mig vele úton vagy," mert e nélkül 
még az oltárra felvitt áldozatot is hiábavalónak, 
semmit érőnek mondja; lerontja a mesterségesen 
emelt válaszfalakat a különböző népek és osztá-
lyok között, úgy hogy az apostol már az ő lelke 
által megvilágosítva nyiltan hirdetheti : itt nincsen 
sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabados, 
sem asszony, sem férfiú között válogatás, mert ti 
mindnyájan egy vagytok a Jézus Krisztusban. 

Íme a karácsonyi angyali ének, igy valósul 
meg a Krisztus által a földön. 

Azóta közel kétezer év folyt le, de az az 
angyali ének ma is tisztán hallatszik a karácsony 

szent ünnepén, melyre hatalmas viszhang zendül 
az egész földkerekségén ; milliók meg milliók imája 
egybe olvadva kegyes érzelmek közt emelkedik 
fel az erős Istennek trónjához, hogy szent ünnep-
léssel adjon dicsőséget Istennek a magasságos 
mennyekben és tegyen bizonyságot a békességről 
ós az emberekhez való jóakaratról itt e földön. 

Valóban karácsony szent ünnepén a keresz-
tyénségnek ideális képe tárul szemeink elé. Az 
emberekhez való jóakarat hatalmas arányokban 
nyilatkozik meg, egyesek és társulatok nemes v e r -
senyre kelnek egymással a jótékonyságban, és a 
társadalomnak majd minden rétege megmozdul,-
hogy valamely könyörületes cselekedet által emlé-
kezetessé, igazán örömünneppé tegye a Megváltó 
születését az elhagyatott szegények és árvák, az 
Úr ezen kicsinyeinek nélkülözésekkel és szenve-
désekkel teljes szomorú életében. Az élet nehéz 
küzdelmeinek máskor oly lármás zaja is elnémul 
e napon, csend és béke borul városok és falvak 
lakóira ; gyermeki szent öröm hangjai csendülnek 
fel a családi hajlékokban ott a felgyújtott kará-
csonyfák alatt, majd megzendül a kegyes ének ós 
templommá magasztosul minden családi hajlék, 
oltárrá minden érző sziv, hirdetvén, hogy „boldog 
örömnap derült ránk." 

A templomok zsúfolásig megtellenek legfélre-
esőbb szegleteikben is, úgy hogy nem egy ritka 
templombajáró emlegeti panaszkodva még hónapok 
múlva is a kiállott szorongattatásokat ; seregesen 
gyülekeznek gyermekek és aggok, szegények és 
gazdagok az örömhir hallására, éhezvén és szom-
júhozván az élő Isten szent igéjének hallására. 

íme mily lélekemelő gyönyörű kép a kará-
csony külső képe, mily magasztos ünnep ! A ke-
resztyén hitnek mily csodás megnyilatkozása, mily 
gazdag áldása ! 

És vajha ez mind valóság is volna! Vajha 
azok a könyörületes jó cselekedetek, az a sok 
kiosztott alamizsna, az a sok irgalmasság az élő 
hitből fakadva és igaz szeretetnek volna megnyi-
latkozása, áldott gyümölcse ! De ne ámitsuk ma-
gunkat. Igen sok van olyan azok között, mely a 
sziveket ós veséket vizsgáló Isten előtt nem szá-
mit, melyet Krisztus nem jegyez fel amaz utolsó 
Ítélet számára. Avagy ha csakugyan az élő hit 
megnyilatkozása volna, nem adna-e az az élő hit 
máskor is életjelt magáról, nem találna-e az esz-
tendő más szakában is alkalmat hasonló jó cse-
lekedetek gyakorlására? Bizony nagyon sok a 



hiúság, a szokás és az erkölcsi kényszer rovására 
esik azokból, mely elől kitérni nem lehetett. 

És azokban a zsúfolt templomokban mind élő 
hivő tagok gyűlnek-e össze, [a kiket az igaz hit 
és az élő Isten után való vágyódás vezetett oda? 
Y aj ha úgy volna ! De lám az ellenkezőt bizonyítja 
az, hogy midőn az isteni tiszteletnek legmagasz-
tosabb aktusa következik, hol a léleknek valódi 
ünnepi érzelmei mintegy gyúpontban gyűlnek ösz-
sze, az Úr szent vacsorájában, már nagyon meg-
fogyatkozik az ünneplők száma, az előbbkelő in-
telligens xuiveltebb rész már azt nem tartja szük-
ségnek, hogy egyesüljön is ama Krisztussal test-
ben ós lélekben, a ki a mi bűneinkért halálra 
adatott, és feltámadott a mi igazságunkra; nem 
tartja szükségesnek, hogy ez által biztatást nyer-
jen az Istennek kegyelméről, bűneinek bocsánat-
járói és ú j erőt hivatásának betöltésére. Pedig ez 
volna az igazi ünneplés ós a nélkül bizony nagyon 
hiányos az, mert „ha nem eszitek az ember fiá-
nak testét és nem isszátok az ó vérét, nem lesz 
élet ti benneteka mondja az Úr. — Nem kivá-
nom én, hogy minden nagy ünnepen, minden hivő 
lélek éljen az Úr szent vacsorájával, de hogy leg-
alább egyszer minden esztendőben megerósitse 
hitét az isteni kegyelem e drága javaival, azt az 
igaz hivő evangelikus keresztyén emberre nézve 
oly lelki szükségnek tekintem, a mely nélkül az 
ő hite beteg, avagy épen haldokló hit. 

Es itt úgy érzem, hogy evang. egyházunk 
egyik eleven sebét érintettem. Mert nézzük csak 
meg, kérdezzük csak meg, hogy egyházunk úri 
mivelt tagjai, még szerepvivő világi férfiai, köz-
tük még telügyelők is, konfirmáltatásuk óta, vagy 
mondjuk, mióta az iskolák falai közül kikerültek, 
hányszor járultak oda az oltárhoz ünnepelni a hi-
vek seregével a szeretet lakomáját, áthatva az 
egyenlőség és testvériség érzete által? Nem jól 
van az igy atyámfiai ! Nem egészséges, nem evan-
geliomi az a hit ós nem a Krisztusé az a lélek, 
mely azt oly szükségtelen felesleges dolognak, 
csak a közönséges miveletlen nép számára való-
nak tartja. Azért maradnak is azután azok a kará-
csonyi zsúfolt templomok egyébkor üresen, a mi oly 
kirivóvá teszi az ellentétet és bizony-bizony meg-
rontja az ünnep ama szépen festett külső képét, 
mert arról tesz bizonyságot, hogy nagyrésze nem 
hitből, nem szivból ünnepel azoknak, kik ez ünne-
peken oda gyülekeznek, hanem csak szokásból és 
épen azért áldás nélkül. 

Ezek a karácsonyi szép örömünnep hiányai'/ 
szomorú háttere a fényes képnek. Szomorú dol-
gok ezek, melyek megérdemlik az elmélkedést,-
betegségről tanúskodnak ezek, melyekre gyógyitó 
orvosságot kell keresnünk ; mert ezek oly tények, 
melyeket eltagadni nem lehet, szemet húnyni fe -
lettük pedig csak könnyelmű és végzetes önámi-
tás. volna. •• 

Nagy szükségünk van azért a Krisztusnak el-
jövetelére, hogy ő az ő éltető lelkének csuda ha-
talmával megérintse és életre keltse az egyháznak 
ezen elzsibbadt, elalélt tagjait és buzgó tevékeny 
munkára serkentsen mindnyájunkat. 

Jövel azért Uram Jézus! (Jel. 22—20. ) 

I s ó V I N C Z E . 

A monotheismus izraelieknél és 
görögöknél. 

Az egy istenben való hit lelki életünknek 
zsenge gyermekségünktől fogva egyik legállandóbb 
tartalmát képezi. Hogy milyen kincset birunk ben-
ne, az könnyen kikerüli figyelmünket, mert hiá-
nyát sohasem éreztük. Ugy vagyunk vele, mint a 
bennünket körülfogó levegővel, a melyet mun-
kánk közben nem figyelünk meg, pedig egész testi 
életünknek egyik legfontosabb feltétele. De a gon-
dolkozásban kevésbé gyakorlott elme is azonnal 
reájön, hogy mit jelent a monotheismus vallási 
és erkölcsi világnézetünkben. Hogy az emberek a 
beléjük lehelt isteni szellemnél fogva mind egyen-
lők és egyenlő törvény alatt állanak, hogy ugyan-
azon természetes jogaid és erkölcsi kötelességeik 
vannak, hogy mind egyformán istennek gyerme-
kei, s egy és ugyanazon közönségnek polgárai, a 
mely az egész emberiséget magában foglalja: ezek 
a tételek mind csak folyományai azon hitnek, a 
melyet a monotheismus nevével jelelünk s mely 
azt jelenti, hogy csak egy a^ a hatalom, a mely 
a világot és minden embereket teremtette, vezeti 
és kormányozza. De épúgy folyományai továbbá 
ezen hitnek, hogy az ember viszonya az istenhez 
benső és közvetlen nemzetiséghez, rendhez, nem-
hez, álláshoz nem kötött, s hogy a kegyes érzü-
let ós erényes élet tetszóbb áldozat istennek ba-
kok vérénél és bárányok kövérségénél. Igy gyö-
kereznek vallási és erkölcsi világnézetünk minden 



részei ezen hitben, s elmondhatjuk, hogy a mi 
jót az emberiség a testvériség indulatától vezettetve 
alkotott, az végelemzésben mind ezen hitből fakadt. 

Ez a hit az, a mely zsenge gyermekségünk 
korában szivünkbe csepegtetve a szülői házból 
hozott egyik legrégibb és legdrágább örökségün-
ket képezi, mindenesetre olyan öröksége, a mely 
az élet minden megpróbáltatásai, viszontagságai, 
kétségei és könnyei között is megmarad, s a me-
lyet a bennünket környező társadalom minden 
tagjánál, mivelteknél s miveletleneknél, értelme-
seknél és egyűgyűeknél, tiszta vagy eltorzitott 
alakjában föltalálunk. De épen mert ilyen általá-
nos, a legtöbben közülünk annyira magától érte-
tődőnek, szükségszerűnek és természetesnek talál-
ják azt, hogy előttük e jelenség magyarázatra ós 
igazolásra egyáltalában nem szorul, s a legkeve-
sebbeknek lelkében merül föl a kérdés, honnan 
ered e hit, s hova vezetnek vissza nyomai, ha 
azokat a történetben visszafelé kisérjük? Pedig 
mindennemű birtokunknak értékét és természetét 
csak akkor ismerhetjük, becsülhetjük ós szeret-
hetjük igazán, ha annak eredetét ismerjük. Ma-
radjunk tehát a jelen órában e kérdésnél, vizsgá-
lata nem csak tanulságos, hanem minden tekin-
tetben épitő. s gazdag anyagot kinál az elmél-
kedésnek. 

A monotheismus a keresztyénség elterjedé-
sével lett az emberiség egy nagy részének val-
lása, de sokkal régibb, mint maga a keresztyén-
ség. Az idők teljességében, vagyis a keresztyén 
időszámítás kezdetekor, a római birodalom lakos, 
sága, a melyben össze volt foglalva az ókori vi-
lágnak körülbelül minden ismert része, nagyban 
elő volt készítve az evangelium egyszerű tanainak 
befogadására. Ezen előkészitósben különféle ténye, 
zők hatottak közre, de leghatalmasabb an a népek 
és vallások keveredése, ós kivált a görög-római 
bölcsészeti iskolák működése, a melyekben a mo-
notheismus már közkeletű volt, s a honnan lassan" 
kint elkezdett a műveltek osztályának vallása len-
ni. S valóban, azon számos szellemi irány és 
áramlat között, a melyek a görög nép életében, 
művészetében ós gondolkozásában fölmerültek ós 
eltűntek, elejétől végig mindig egyforma, tisztán 
fölismerhető és vörös vonalként hűzódik végig az 
a törekvés, hogy minden létnek és létezőnek 
alapja, a világnak és az emberi nemnek terem-
tője, fenntartója és kormányzója egy oszthatatlan 
személyiségben fejeztessék ki; más szóval, a gö-

rög gondolkozás történetének minden szakában 
újjal lehet fölmutatni a monotheismus felé való 
nisust. Költők ós bölcsészek egyaránt azon működ-
tek csak, hogy Zeusnak, az ég villámszóró iste-
nének eszméje, a melyben a görög istenek soka-
sága már Homernál bizonyos egységbe van ösz^ 
szefoglalva, felszabaduljon azon korlátok közül, a 
melyeket hatalma elé részint a sötét végzet, ré-
szint az Olympos többi lakói vonnak, a kik neki 
nem egyszer ellenszegülnek, őt megcsalják, t e r -
veit zavarják és akadályozzák. Ekként Zeus, a ki 
már Homerosnál a jognak védője ós a jogtalan-
ságnak megtorlója, az államnak őre, a jog és e r -
kölcs forrása, az istenek és emberek atyja, las« 
sankint megtisztul minden despotikus önkénytől, 
ez érzéki és emberkópű természet gyöngéitől, az 
egyéniségében levő monotheistikus elem mindin-
kább kiemelkedik, az anthopomorphistikus ós 
polytheistikus elemek háttérbe lépnek, s az isten-
hit egy szellemibb, tisztább alakjának hordozó^ 
jává lesz. 

Ekként ugyanazon költői képzelem, a mely 
a görög istenek történetét megalkotta s a bá jos 
görög mythologiát tovább fejlesztette, ugyanaz n e -
mesitette is azt; a költők voltak azok, a kik a 
túlságos durva ós alantas vonásokat eltávolították: 
belőle, s a letűnt hajdankor képzeteit a későbbr 
műveltebb századok erkölcsi fogalmaival töltötték 
meg. Tehették és tették ezt annál is inkább, mer t 
a görögök nagy költői egyszersmind a nemzetnek 
legrégibb s legnépszerűbb tanitói és bölcsei i s 
voltak. ők emelték Zeus alakját az eszményi t ö -
kély azon fokára, a melyen az a világot k o r -
mányzó bölcseség ós hatalom minden nagy tu l a j -
donságát egyesítette magában. S a mily a rányban 
háttérbe szorultak Zeus alakjában az an thopomor-
phismusok az egy igazságos, jóságos ós minden-
tudó világ kormányzó eszméje mögött, oly a r ány -
ban haladt a vallásos gondolkozás a polytheis-
mustól a monotheismus felé. Már a hetedik, és-
még inkább a hatodik század költőinél Zeus meg 
van rajzolva, mint a kezdete ós vezetője minden -
nek1); ő mindennek végét kezében tartja, s min-
dent úgy rendez, a mint akar1); a sors, a moira, 
a mely, mint nála magasabb hatalom, a régebbi 
képzetek szerint fölötte ós mögötte állott, s őt 
magát is érczigája alá hajtotta, lassankint az ó 

') Terpander 1. sz. töredéke B e r g k Anthol. ly r ica já-
ban 345 1. 

») Simonides Amorginus u. o. 193 1. 



akaratával azonossá lesz. A többi istenek, a kik 
Horaernál Zeus akaratának még oly sokszor el-
lene szegülnek, lassankint a költők felfogásában 
az ó vi lágkormányzó tevékenységének engedelmes 
eszközeivó lesznek. Az ó figyelmét semmi sem 
kerüli ki1) ; ó megfigyeli az embereknek, sót még 
az állatoknak gonosz tetteit is ; ó az, ki fölöttünk 
őrködik, s a kinek semmi sem lehetet i (n.*) Ki 
váltképen magasztos eszmét alkotott magának az-
istenségról a legnagyobb ódaköltő. Az istenség-
től függ minden, úgy mond Pindar ; — Zeus mér 
a halandókra mindent, a mi őket éri3) ó ad si-
kert és balsorsot, ó ragyogtat fel sötét éjből tiszta 
fényt, s ó burkolja a nappalnak tiszta fényét ho-
mályos sötétségbe. Semmi sines az istenség előtt 
elrejtve, a mit az ember cselekszik; csak ott, a 
hol ő mutatja az ösvényt, csak ott r emélhe tő ál-
dás, az ő kezében van munkánk sikere, egyedül 
tőle származik minden erény és bölcsesség. Ugyan-
ily szellemben szól Aesehyles, a ki minden tra-
gédiájában az istenség fenségét és mindenható-
ságát, az ó büntetéseinek elkerülhetetlen voltát s 
azok megsemmisítő hatalmát hirdeti.4) A mit Zeus 
kimond, az megtörténik, akarata okvetlenül végbe 
megy, halandó semmire sem képes az ó ellenére, 
határozata alól senki sem menekül, az ó szolgá-
latában működnek mind a többi istenek ; az ó fel-
sóségét végül a legdaczosabb hatalmak is elisme-
rik, elismeri a titani lázadó Prometheus is. Aes-
chyes nagy drámáiban nem egyszer az ó-testa-
mentomi próféták tiszta és emelkedett monotheis-
musának hangját véljük hallani, a kikkel abban 
is megegyezik, hogy az isten tulajdonságai között 
az igazságosságot emeli ki leginkább, s a bűnnek 
és büntetésnek elválhatlan összefüggését s az is-
tenség Ítéleteinek igazságosságát kiváltképen hang-
súlyozza. A miként az ember cselekszik, úgy kell 
szenvednie ; a kinek keze és szive tiszta, az béké-
ben zarándokol az életen át, ellenben a gonoszté-
vőt bizonyosan utoléri, néha hirtelen csapással, 
másszor lassú szorongatással és fojtogatással a 
lakolás, az erinnysek állanak bosszút az emberen 
bűnéért , kiszívják a gonosztevőnek életerejét, szü-
net nélkül sarkában járnak, fejére vetik a téboly 
hálóját s kérlelhetetlenül üldözik a siron túlig is. 

') Archilochus u. o. a 189. lapon a 88. sz. töredékben. 
*) Solon, Bergknél a 13. sz. 65—76 soraiban, a 17- L 
*) Pyth. 4, 102. 
4) S c h n e l l e r J. : Aesehyles valláserkölcsi világné-

zete Orest iá ja alapján. Athenaeum 188. 

De az isteni kegyelem legyőzi a törvény büntető 
szigorát, s végül Orestes is megszabadul az átok-
tól, a melyet fejére az anyagyilkosság vont. Szó-
val — igy tanit Aesehyles — az istenek vezet-
nek bennünket jó czélhoz, az ő rendelésüket vi-
selje az ember megadással, bízzon minden szen-
vedést Zeusra, s az emberi természet mértékén 
ne akarjon túl menni. 

Ezen s hasonló gondolatokat olvasva el kell 
ismernünk, hogy az a pogányság, a melyben 
születtek-, s az a hit, a, melynek talaján fakadtak, 
nem volt csupa merő sötétség. A görög szellem 
ezen képviselőire valóban reájuk illenek Pál apos-
tolnak ama szavai, a melyekkel azt bizonyitja, 
hogy Istennek fölismerhető, láthatatlan lényege 
minden emberekben nyilvánvaló volt. azokban is, 
a kiknek törvényük nem volt, mert Isten és mű-
vei jelentették azt ki nekik.1) Az istenek többsé-
gének képzete ugyan még megvan náluk, de 
azoknak működéséből az önkény ki van zárva, s 
valamennyiük egy erkölcsi világrendnek szolgál. 
A túlvilági élet hitének terjedésével az isteni igaz-
ságosság hatálya kiterjedt a túlvilágra is, s mi-
után igy az élők ós holtak egy erkölcsi világrend 
alá Mtek foglalva, az isten egységének tudata 
ez által még inkább erősödött. 

Azonban a monotheistikus fejlődése daczára 
is a görög nép vallásának polytheistikus alapja 
nem lón érintve a kaitok által. Egészen más, me-
részebb úton indult a bölcsészet.2) A természet és 
a világ egészének magyarázatánál valamennyi böl-
csész egy egységes, világot alkotó erőből indult 
ki, más, akár anyaghoz kötöttnek, akár attól füg-
getlennek képzelte, akár természetnek, akár isten-
nek nevezte azt. De a köznép vallását, akármilyen 
állást foglaltak el vele szemben, általában nern 
akarták czáfolni. Xenophanes, az úgynevezett 
eleai iskola alapitója az első, a kinél ez a szán-
dék (a 6. században Kr. e.) igen erélyesen jelent-
kezik. Ebben a bölcsész-költőben gondolkozása a 
legmélyrehatóbb kételyeket támasztotta népe val-
lása iránt. Nemcsak a görög isteneknek gyöngéit, 
hanem már sokaságukat magában is megbotrán-
koztatónak találta. A halandók — úgymond — azt 
hiszik, hogy az istenek úgy keletkeztek, mintha nem 
volna egyformán istentelen őket keletkezetteknek 

») Rom. 1, 19. 20. 
•) E. Z e l l e r , Die E n t w i c k l u n g des Monotheismus be i . 

den Griechen. (Vorträge und Abhandlungen. Erste Sammlung 
2. Aufl.) 8. sz. 1. 



vagy halandóknak kiadni.1) Az istenség véges ál-
lapotai ós tulajdonságai bizonyságai szinte annak, 
hogy e vallás nem lehet igaz; ellenmondást lát 
abban, hogy az istent keletkezettnek s változónak 
képzelik, hogy térbeli mozgást tulajdonítanak nekik, 
mikor azt mondják róla, hogy az égből a földre 
jön, egyik vagy másik helyet, a mely tiszteletre 
van szentelve, meglátogat, itt vagy ott segitségre 
jön. Ezek a képzetek nem férnek össze az isten 
eszméjével, úgymond Xenoplianes, az isten nem 
jár ide vagy oda, ő csak mozdulatlanul egy he-
lyen maradhat ; neki nem lehet emberi, vagy egy-
általában külső alakja. Àz emberek — úgymond — 
isteneiknek saját alakjukat, érzelmeiket és hangju-
kat adják kölcsön.; a szerecsenek isteneiket feke-
téknek és laposorrúaknak, a thrakok kékszemű-
eknek és vörös hajuaknak képzelik; és lia a lo. 
vak és ökrök festeni tudnának, kétségtelenül lo-
vaknak és ökröknek ábrázolnák azokat.2) Még 
botrányosabbnak találja az istenek erki lényét. 
Homeros és Mesiodus az istenekre — úgymond — 
mindent rá akgatnak, a mi az embereknél gyaláza-
tul szolgál és rosszalást hí ki, lopást, házasság-
törést, és hogy egymást megcsalják.3) Az istenség-
nek — úgymond — a legtökéletesebbnek kell lennie, 
de nem lehet uralom alá vetve, a legfőbb, mindenek 
fölött uralkodó Isten mellett tehát nem lehetnek 
más, neki alárendelt istenek. Ö maga tehát csak 
egy istent bir elképzelni, a ki minden végesnek 
magasan fölötte áll. „Egy Isten" —úgymond — „is-
teneknél és embereknél a legmagasabb, halandók-
hoz sem alakra, sem gondolatokra nem hasonlít-
ható," „egy isten, a ki egészen szem, egészen 
fül, egészen gondolkozás," a ki fáradság nélkül 
minden fölött uralkodik, értelmének, belátásá-
val."4) Xenophanesnól lép a monotheismus a sok 
isten hittel s az isteninek emberiesitésóvel elő-
ször teljes tudatosan és elvszerüleg szembe, az 
isteninek fogalmából egyszerű következtetéseket 
vonva meg, a melyek a meglevő vallást legmé-
lyebb alapjaiban renditették meg. Tényleg Xeno-
phahes támadásai a görög polytheismuson oly se-
beket ütöttek, a melyeket az többé nem hevert 
ki. De nem ez az, a mi méltó csudálatunkat e 
férfiú iránt fölkelti, hanem az istenség ama tiszta 

') Aristos. Rhet. II. 23. 
*) Clemens Alexandrinusnál, Stromata V. 601. 
*) Sextus Emp- Mricusnál adversus Mathematicos 1, 289. 

IX, 193. 
*) Aristoteles de Xenophane, Zenone et Georgina 3. 

és emelkedett eszméje, a mely az ő tudatában 
élt, ötszáz évvel Krisztus előtt, oly korban, a 
melyben a tndományos kutatás még alig kisér-
lette meg az első ingadozó lépéseket. Az ő sza-
vait olvasva, valóban érezzük Alexandriai Clemens 
szavainak igazságát, világos, hogy ugyanazon Is-
ten, a kinek az Ó- és Ujtestamentomot köszönjük, 
a görögöknek görög bötcsészetüket adta, a mely-
ben a mindenható önmagát megdicsőité."1) 

Mig igy egyes bölcsészek tanitása majd az 
istenek többségében való hitet., majd a vele ösz-
szefüggő istentiszteleti szokásokat, az állat-áldoza-
tot, a képek tiszteletét stb. rosszalta és ásta alá, 
de még csak az egyes iskolák szűk körére szo-
rítkozott a sophisták észjárása és gondolkozás-
módja a peloponnesusi háború idejében a művelt 
görögök uralkodó világnézetévé lón. A sophisták 
mint minden állami intézményben, úgy a vallásban 
is önkényes conventió eredményét látták, mert — 
úgymond, — ha az istenekben való hit az emberi ter-
mészetből eredne, akkor minden emberek egyforma 
isteneket imádnának.2) Hogy a vallások különfélesége 
épen az emberi szellem természetéből és annak 
természetes föltételeiből származik, az iránt a 
sophistáknak nem volt érzékük. De tanuk roha-
mosan hódított, különösen a drámai művészet se-
gélyével. Sophokles ifjabb kortársánál Euripides-
nél már^egész sereg dogmatikai kétellyel találko-
zunk, s a mythosok oly naturalistikus feldolgozá-
sával, a mely mutatja, hogy a költő a régi hit 
álláspontjáról messze eltávozott. Aristophanes 
szenvedélyes hévvel kel ki ellene és valamennyi 
újitók ellen, a kik közé Sokratest is számítja, de 
ő maga komédiáiban a nézők gúnykaczajának tár-
gyává tette a régi isteneket, rikitóan és durván 
leplezvén le emberképüségük meztelenségeit, s le-
rántván őket az alacsonynak és közönségesnek 
piszokjába. A pelogomesusi háború első évtizedé-
ben Athenben már elmaradottnak és műveletlen-
nek tekintetett még az istenekben hinni, ezt ma-
gától Aristophanestől tudjuk. A történelmi fejlő-
dós különféle tényezői által lett ez az eredmény 
előkészítve, azért, nagy rövidlátás volt az állam-
hatalom kezelői részéről, midőn egyesek bevádo-
lása és elitélése útján akartak ezen áramlat elé 
gátat vetni. Az egyesek áldozatul estek ; Sokra-

>) Stromata 17, 5, 42. 
t) Diogenes Laertiusnál IX, 51, V. i. Sextus Empitricus 

adv. Math. VII, 65. 



tesnek ki kellett a mérag poharat innia, de a régi 
népvallásnak visszaállítása régebbi jogaiba már 
lehetetlen volt. 

(Folyt, köv.) 

BELFÖLD. 

Gyurátz F. püspök körútja. Másfél órai nt után 
elérkeztünk Paks határához, hol is számtalan kocsi 
zászlókkal ellátva várakozott a püspök ú r r a ; itt 
állíttatta meg a menetet a paksi gyülekezetnek 
érdemes felügyelője, ki ismét egy hitbuzgó Fördős 
s szép üdvözlő beszéddel köszönté fel s mondott 
„Isten hozott-'-ot. a püspök úrnak, ki, miután erre 
válaszolt volna, a hosszú menet Paks felé indult ; 
igazán szép és impozáns volt a bevonulás, a há-
zak fellobogózva, az utczák mentén a sok nép 
hatalmas éljenriadallal, de legszebb, legimpozán-
sabb és legmeghatóbb volt a fogadtatás a tem-
plom-téren ; fehérbe öltözött koszorús leányok közt 
haladt a püspök úr kíséretével a templomi feljáró 
aljáig, itt várt rá Paksnak derék, kitűnő lelkésze, 
H o r v á t h Sándor, népének ezreitől körülvéve, 
kik hatalmas éljenriadallal fogadták a p ü s ^ k urat, 
ennek elhangoztával megszólalt a lelkész, gyönyörű 
üdvözletben fejezvén ki szive érzelmét, könyekig 
megható volt az a hálaérzet Istene iránt, hogy 
megérnie engedte neki ezen napot, a melyen hosz-
szú, nehéz, sokszor lesújtó, a föld poráig meg-
alázó, küzdelemteljes sáfárkodásáról számot adhat. 
Paplak, tanitói lak. iskola, templom, mind ú j épü-
let s mindez H o r v á t h Sándor fáradhatlan s tán-
torithattan kitartásáról tesz tanúságot. Szivből jött 
a beszéd, szivet talált, a püspök mély érzéstől 
áthatottan mondott köszönetet s a mint körüljár-
tatá az ünneplő sokaságon, a szép stilben épült 
templomon s ennek ég felé nyúló tornyán, ő is 
hala-hymnust mutatott be az oly gyönyörűségesen 
megsegítő Istennek, ki igéjével a hivők seregének 
szivében oly elragadó, magasztos áldozati oltáro-
kat emel. — A püspök úr beszéde végeztével 
gyönyörű esokorral kezében előlépett H o r v á t h 
Sándor szende, angyali arczú leánya s egy gyö-
nyörű, az egész nagy sokaságot könyekre fakasztó 
szólamban üdvözölte a püspök urat, ki homlokon 
csókolva köszönte meg a szép beszédet meg a 
csokrot; de még ez sem" volt elég az üdvözletből, 
előállott egy kis iskolás lányka s tanuló társainak 
nevében ártatlan szive sugallta oly szép üdvözle-
tet mondott, hogy a nép részéről egy hatalmas 
éljenzés — a püspök úr részéről pedig egy fe-
lejthetlen homlok-csók lett érte a jutalom. — Ezek 
után csak hamarosan levervén az úti port, a ha-
rangszó hívására a templomba indultunk, hol is 
ének s a helybeli lelkész imája után a püspök úr 

szivreható beszéddel üdvözölte a gyülekezetet s 
megnyitotta a gyűlést, melynek tárgyát a gyüle-
kezet történetének felolvasása képezte. Az esti ho-
mály beálltával felzendült a R e i n János tanitó 
által vezetett énekkar gyönyörű éneke, melynek 
hatása alatt püspök urunk rögtönzött magasztos, 
ihletteljes imájával zárta be az ülést. 

A gyűlés befejeztével megkezdődött lámpafény 
mellett az iskolák megvizsgálása; elsőben is a 
felnőttebbek osztályára került a sor, mi. a kik rég-
óta ismerjük H a i s z e r tanitót, már előre biztosí-
tottnak hittük az. eredményt s nem is csalódtunk, 
igenis tudott dolog H a i s z e r r ő l , hogy ő egyike 
legkitűnőbb tanítóinknak, az eredmény — noha az 
év elején állunk, most is igazolta ezt s méltán 
megérdemelte püspök úr részéről a szép elisme-
rést és dicséretet, most aztán rákerült a sor a 
kisebbik osztályra, itt azonban a gyermekek csak 
gyér számban voltak jelen, a mi nem volt csoda, 
hisz az idő már kilencz felé járt, azért is csak 
kevés ideig időzött itt a püspök úr, a mi azon-
ban nem von le R e i n tanitó érdeméből semmit, 
mert hisz őt is kitűnő tanítónak tudjuk ; Paks iga-
zán büszke lehet két tanítójára. Miután püspök úr 
R e i n n a k még külön is kifejezte elismerését és 
köszönetét a templomban bemutatott gyönyörű kar-
éneklésért s buzdította volna e téren való további 
működésére — áldásadása közt elbocsátotta a 
gyermekeket, meg a nagy számban jelenlevő gyü-
lekezeti tagokat. Miután a lelkész, mint szívélyes 
házi gazda, megelégítette volna testiekben is ven-
dégeit — mindenki nyugodni tért, hogy megpi-
henve, részt vehessen a másnapi ünnepélyes act.u-
son t. i. a templomszentelésen. 

Szeptember 12-dikán V210 órakor hirdeté a 
harang ércznyelve, hogy a templomszentelési ün-
nepély kezdetét veszi s daczára annak, hogy az 
égnek csatornái ekkor nyiladoztak meg legjobban, 
a szép stilben épült Istenházának minden zuga 
megtelt áhítatos hívekkel, nemcsak Paksnak népe 
volt itt összegyülekezve, hanem az egész környék 
inteliigentiája felekezeti különbség nélkül volt itt 
látható, mi több, a 6 órányira eső Bonyhád is 
képviselve volt Bonyhád felügyelője, az altanodai 
igazgató, G y a l o g István és K i r c h n e r Károly 
tanárok által, Harta Gfalle-i is kivették részüket az 
ünnepélyből az elválasztó Duna daczára, mivel 
hogy örülni akartak az örülőkkel. 

Enek és oltári functió után, mely utóbbit fő-
esperes úrunk végezett, következett még egy 
énekvers eléneklése, mely alatt a püspök úr az 
egyházmegye két jegyzője által kisérve az oltár 
elé lépett s megtartá templomszentelési beszédét 
I. Móz. 28. rész 17-dik verse alapján. Paksiak! 
résztvevő közönség ! elfelejtitek-e valaha ezt a re-
mek, szép beszédet! nem fog-e az szájról-szájra 
járni, nem fogjátok-e ezt örökül átadni unokáitok-
nak is ! Rettenetes egy hely ! mert a hatalmas és 



örökké szent Istennek háza s mint ilyen a menny-
ország kapuja. Rettenetes egy hely. mert Istennek 
közelléte megrettenti a bűnös, a gyarló, a föld sa-
rában fetrengő embert, mert itt megszólaltatja a 
bűnös emberben a mardosó lelkiismeretet s kész-
teti az örökrevalóságra teremtettségenek emléke-
zetével bűneinek beismerésére, a megbánásra, s 
igy a bűnnek elhagyására s a szentséges életnek 
térésére, a midőn aztán már nem lesz rettenetes 
hely az Istennek háza, hanem önként óhajtott, az 
üdvösségre vágyó szivnek, léleknek üditó, gyönyö-
rűséges hajléka, melyben az igaz Isten igéjéből 
táplálkozó lélek mintegy a mennyország előpitva-
rában, kapujában levőnek érzi magát. — Ez volt hal-
vány szavakban kifejezve körülbelül a beszéd veleje. 
Az én tollam gyenge vázolni ezen beszédnek re-
mekeit, gyönyörűségeit, én csak constatálhatom az 
általános mély hatást, melyet a beszéd előidézett. 
A gyülekezet roppant kiadása daczára 1600 frt 
alapot gyűjtött, de hiszem, hogy ezen lelkesítő, 
buzdító, püspöki gyújtó szavak ezen keservesen 
gyűjtött alapot gyönyörűségesen megduzzasztották. 
Ezen a szivek és vesék belsejéig ható beszéd után 
ének következett, melynek végeztével H o r v á t h , 
a helybeli lelkész lépett a szószékre s a Kir. I. 
k. 8. rész. 26—27. verseinek alapján beszélt, ezen 
fő themát állítván fel : Istennek tetsző hely, ház 
lesz ezen templom, ha lesz benne I. Isten szent 
lelkének tetsző pásztor és II. Isten szent lelkének 
tetsző nyáj . Az első részben "fejtegette azt, hogy 
a lelkészben legyen tudomány és igazságérzet, 
lelkesültség minden rosszabb ambitió nélkül és 
éljen a megjutalmazás gondolata nélkül hivatásá-
nak ; legyen benne hit és igaz buzgalom párosulva 
önzetlen igazi szeretettel. A II. részben arról be-
szélt, hogy legyen buzgóság a hívekben ós sze-
retet egymás iránt s egymást serkentsók szent, 
kegyes, istenies életre; ez a beszéd is mély ha-
tást tett a gyülekezetre; hogyne? mikor maga, az 
őt legjobban ismerő s a gyülekezet által is vég-
nélkül szeretett lelkésze szólt ily hangon hozzá. 
E beszéd után énekvers megelőzésével végezte 
T h o m k a györkönyi lelkész az úrvacsora kiosz-
tását s ezután keresztelési aktust teljesített R e i c h 
bikácsi lelkész s ezzel véget ért a paksi templom-
szentelési ünnepély, de nem hiszem, hogy a jelen-
levők, legkivált a paksiak, valaha elfelejthetnék ez 
ünnepélyt, mely oly szép, oly magasztos, oly ég-
beemelő volt. 

Az ünnepély végeztével ennek emlékezetére 
bankettet rendezett a paksi evang. egyház, melyen 
jelen volt Paksnak szine-java felekezeti különbség 
nélkül s ezért is mondattak különbnél különb kitűnő 
toasztok, eiismerök ós magasztalok, a mi H o r -
v á t h Sándornak, ennek az önzetlen, egyszerű, de 
minden nemes és nagyért végnélkül buzgólkodó 
ev. lelkésznek tekintélyét még inkább növelte. 
Áldja, éltesse az Isten ! szükségünk van ilyen em-

berre I Népünnepélyt tánczczal összekötötten is 
rendezett a paksi ev. gyülekezet, a mely az Isten 
jővoltával a délutáni napnak felragyogása mellett 
pompásan sikerült. Este 8 órakor a püspök ú r 
kíséretével Duna-Földvárra indult hajón. 

Wlassics miniszter a képviselőház pénzügyi bi-
zottságában kijelentette, hogy a nem katholikus 
felekezetek leíkéozi illetményeinek kiegészítésére 
vonatkozó törvényjavaslatot mindenesetre még a 
költségvetés tárgyalása előtt a ház elé fogja ter-
jeszteni. 

A fürészmezei lelkész ügye ismételten szóba 
került lapunkban ; M o ó r Gyula föesperes nyilat-
kozott is ; egyszer megjegyeztük, hogy majd az 
egyházmegyei jegyzőkönyvekből fogjuk megtudni: 
mikor mondott le voltakép a fűrészmezei lelkész. 
A brassói egyházmegye jegyzőkönyvében erről 
nincsen szó, hanem a hegyaljai egyházmegye 
jegyzőkönyvében ezt olvassuk ezen ügyről : „XVI. 
Ma t e r n i Lajos lelkész azon kérdést intézi az 
elnökséghez, hogy azon rendellenességekről, me-
lyek a s.-a.-újhelyi lelkészi hivatal ellátása körül 
fölmerültek s már a hírlapokban is szellőztettek, 
bir e az elnökség hivatalos tudomással, s ha igen, 
történt-e hivatalos vizsgálat ez ügyben? Elnökség 
jelenti, hogy B. J. püspök úr által ezen évi jú-
lius 6-á# lett további rendelkezésig a s.-a.-újhelyi 
egyházba administrátorul kinevezve, tudomása 
van arról, hogy B. J. ezen állását megbízás 
nélkül már előbb elfoglalta, ezen jelentéshez s 
előadott vádakhoz képest megbízza közgyűlés az 
elnökséget, hogy a s.-a.-újhelyi lelkész által el-
követett szabálytalanságok ügyében tartson vizs-
gálatot s a megejtendő vizsgálat érdekében fel-
hívja M a t e r n i Lajos lelkészt a B. J . elleni 
vádpontok írásban való benyújtására." 

Bognár Endre a szerkesztésében megjelenő 
.,Gyáinintózet"-bena Luthertársaság idei gyűléséről 
ad tudósítást „Áldottlan dolog, hálátlan szerep" czim 
alatt. Tisztelettel kérdem: mi jogon használja fel 
a gyámintézet ügyeinek ismertetésére szánt köz-
lönyt a „Luthertársaság" védelmére? Ki tette ót 
bíróvá a fennforgó ügyben? Magára a közleményre 
most csak az a megjegyzésem, hogy nem is szo-
kásom keresni a szerinte ,.hálás szerepeket;" neki 
hálásabb szerep lehet az, melyet ő játszik, midőn 
csupa Mózeseket, Demostheseket, Maecenásokat 
födözget fel egyházi közéletünkben, s magasztalá-
sukra kimeríti az ó ós újkor minden hízelgő frá-
zisát. Az én meggyőződésem szerint ha hálatlan is, 
de nem áldatlan (nem pedig áldottlan !) szerep : 
nyíltan rámutatni a bajokra, a hiányokra, a mu-
lasztásokra ; megneheztelnek ugyan az émelygős 
hízelgéstől elkapatott hatalmasok, de — felébred-
nek mégis ! azzal azután áldott szerep lesz az 
egyszerre ! Az én állításaimat nem szavazással, 
hanem adatokkal kellene megezáfolni. Miért nem 



kisértik meg ezt, sem B o g n á r , sem az a név-
telen, a ki engem gyanúsitani tudott, a Luther-
társaságot adatokkal védeni nem tudja ! A mi a 
szavazást illeti: látott már a világ kormányokat 
is bukni nagy bizalmi szavazatok után. Tulajdon 
szavait alkalmazza B o g n á r az én esetemre, sza-
bad nekem is hinni, a mit B o g n á r a maga köz-
lönyére hisz, hogy a jelenlevők csupa udvarias-
ságbői nem szólaltak fel a L.-t. vezetői ellen a 
közgyűlésen. Én magam is kijelentettem, hogy a 
birálat jogát ós kötelességót gyakorolni fogom 
ezután is, de nem tartom az elnöki széket a r ra 
valónak, hogy ott hirlapi czikk ellen vitatkozzék 
az elnök, a közgyűlést nem tartom arra valónak, 
hogy ott a hirlapi polémiát folytassuk, kijelentet-
tem, hogy s z e m é l y e s s é r t é s nem volt szán-
dékomban s ha van czikkemben s z e ni é 1 y e s 
sértés, (a mit tagadok), azért bocsánatot kérek ; 
de kérem ez egészen más, mint a mit B o g n á r 
ír, mintha én kénytelennek éreztem volna maga-
mat bocsánatkéréssel hozzájárulni a nagy lelke-
sedéssel megszavazott bizalomnyilvánitáshoz! Távol 
legyen ! Ennek az illetéktelen támadásnak és irány-
zatos színezésnek van egy természetes magyará-
zata, t. i. az, hogy B o g n á r a Luther társaságnak 
jegyzője ; pedig az a körülmény nem fokozza 
pártat lansága és elfogulatlansága valószínűségét! 
„Ebből még nem következik, hogy a menydörgő 

Jupi ternek igaza volt" mondja saját közlönye 
ügyében B o g n á r , ki úgy látszik, azt hiszi, hogy 
a mit a czéhbeli „óriások" tesznek, a felett a 
„törpéknek" véleményt sem szabad nyilvánítani, 
egyebet mint hízelgő, émelygős, dicsértet, és dicsé-
rőt lealázó magasztalást. Minden egyéb „hálátlan 
dolog, áldottlan szerep!" Mások azonban máskép 
gondolkodnak, ha ugyan megengedik az „óriások," 
hogy szabad gondolkodniok ! 

A magyar prot, irodalmi társaság a Bibliai Lexi-
kon szerkesztőjéül K e n e s s e y Béla kolozsvári 
theol. tanárt választotta meg. A munka csak ak-
kor kezdődik meg, ha a költségek előfizetés és 
gyűj tés által biztosítva lesznek. 

A l e n n y e l i r . kath. plébános egy evang. gyer-
mek temetésekor az apa ismételt kérésére sem 
engedte meg, hogy harangozzanak a r. katlioliku-
sok harangjával ; harangszó nélkül kellett elte-
metni — az ilyen keresztyéni szeretet c s ú f j á r a ! 

IRODALOM. 

Ev, Egyházi Szemle. Egyházunk a legújabb ko-
rig híveinek filléreiből tartotta fenn iskoláit s az 
állam nem igen avatkozott dolgaiba. A „kultúr 
állam" korszakával ú j korszak állt be. Az állam 
meghatározta, a tanitói fizetések minimumát, előír-

ta a tantárgyakat s létesítette, a tanfelügyelői in-
tézményt. „Az állam több országban az egyház 
vetélytársa lett az iskolák felállításában," miknek 
felállítását a túlhajtott intellektualismus sürget te . 
„Az állam erejének egyedüli alapja az iskola," 
mennél több az „alattvalóknak tárgyi ismerete, 
azok annál boldogabbakká, jobbakká, nemesebbek-
ké válnak." Igy azután „az állam maga nevelte 
legnagyobb ellenségeit : a fólművelt, elégedetlen 
pioletár, hadat." Majd „a kultúrállam fogalmát 
kibővítették a nemzetiségi eszmével. Enrápa nyelv-
terjesztő intézetté lett." „Az iskola egyedüli czél-
ja a nyelvtanulás, minden, még a legszentebb do-
log is, e czélnak van alárendelve . . . A legtöbb 
államban csak tűrik a felekezeti iskolát és pedig 
nem nagylelkűségből, hanem kényszerűségből, mi-
vel az államnak nincs még elegendő pénze, hogy 
mindenütt állami iskolát állítson. Nálunk is csak 
egyedül ez az ok, mely késlelteti az iskolák 
államosítását." Sokan ezt megelőzni akarják s 
iskoláinkat a községnek, az államnak óhaj t ják 
átadni, azt hívén, hogy az egyház ezzel kárt nem 
szenved, mert a községi iskoláknál érvényesítheti 
befolyását, hogy az tovább is csak evangelikus 
szellemű maradjon. Ha csak ismeretközlés lenne 
az iskola czélja, ez nem járna veszélylyel. ámde 
„a józan ev. felfogás szerint a vallásos nevelés 
a fő szempont az iskolánál. Ezen czélnak a régi 
ev. népiskola . . . kitűnően megfelelt ." Ma az 
egyháziak is nagy gondot fordítanak arra , hogy 
a kijelölt tananyag elvégeztessék, sőt „némely 
esperesség örvendetes tudomásul veszi az iskola 
állapotának jellemzésénél a világias szempont 
kiemelését." Ennek következtében „iskoláink ma 
nem azok, a mik voltak egykor, nem az egvház 
nevelő intézetei többé igen sok helyen, mert a 
fő szempontot, a vallásos nevelést elhanyagoltuk. 
A felekezeti iskola, a mennyire lehetséges, az 
országos törvények keretében, maradjon hű régi 
jellegéhez s legyen ápolója különösen a józan 
hitéletnek." 

E m l é k l a p o k az iglói ág. hitv. ev, anyaegyház 
temploma felszentelésenék sfcázadlK élTOflúiójá al-
kalmából 1896. okt. hó 4-ikón tartott örömünne-
pének emlékére. Igló 1897. 180 lap. Ára? A na-
gyobbára német nyelven szerkesztett emléklapok 
az előkelő szepességi gyülekezet 100 éves múlt-
járól s 1896. okt. 4-ikén lefolyt magasztos jubi-
leumáról következő fejezetek alatt tárgyalja a 
gazdag anyagot : Die Jubelfeier. Baugeschichte, 
Jubileumfondsspenden, Geschichte Der ev. Gre-
meinde Augsb. Conf. zu Igló, Anhang. Az „öröm-
ünnep" fejezete nagy részletességgel ismrteti az 
okt. 4. ünnepet, közli Z e l e n k a P . püspök mag-
vas felavató oltári beszédét, F á b r y János helyi 
lelkész és XIII. városi esperes német nyelvű ün-
nepi szónoklatát, s az ünnepi közgyűlés lefolyását 
s jegyzőkönyvét. Mivel a beszédeket lapunk annak 



idején érdemük szerint méltányolta, azért azoknak 
egyszerű megemlítésére szorítkozunk. A templom 
renoválásának ismertetésével a 2-ik fejezet foglal-
kozik részletesen. 98,361 frtba került, mely ösz-
szeghez az iglói egyháziak 17 ,535; a vidékiek 
pedig 1152 frttal járultak. A gyűjtés közül T o p -
s c h e r Gy. és Min n i e h K. felügyelők, F á b r y 
lelkész és U j l a k y J, presbyter fáradoztak. Méltó 
emléklapokhoz az iglói ev. egyház rövid története 
F á b r y J. lelkész tollából. Egyik legrégibb ev. 
egyházunk az, mely a lengyel helytartók részéről 
sokat szenvedett, s csakis a József-féle türelmi 
rendelettel éledt föl újból. Ma virágzó iskolákkal 
ós nagyon látogatott főgymnásiummal dicsekedhe-
tik. Az utolsó fejezet ,függelék" cz. alatt néhány 
érdekes okiratot közöl különösen a mult század 
egyházi életéből. Az érdekes és tanulságos emlék-
lapokat a restaurált diszes templom képe disziti. 
Ez egyház ma Igló város élénk vasúti forgalma 
miatt is az örvendetes haladás stádiumában jól 
választott. — I n s t a l l a t i o n s r e d e n , gehalten 
bei Einführung des Iglóer ev. Pfarrers Herrn Dr. 
J u l i u s W a l s e r am 8 Aug. 1897'. Igló 1897. 
24 lap magában foglalja J u s t h Samu XIII. sze-
pesi városi főesperes német nyelvű installationális 
és W a l s z e r dr. beköszöntő beszédét. Jó volt e 
beszédeket megörökiteni, a melyekről annak ide-
jén e lapokban hasonlóan megemlékeztünk; úgy 
az agg Simeon, mint az ifjú Timotheus beszéde 
méltó volt a nap jelentőségéhez. Az ifjú lelkész 
egyéniségének komoly czéljait, terveit és szándé-
kait hiven tükrözi vissza a be köszöntő beszéd. Úgy 
tudjuk, hogy elnémultak már azok a hangok az 
iglói egyházban, a melyek a lelkészválasztás körül 
elégedetlenkedtek. Igy is kell annak lennie. Dr. 
W a l s z e r Gry. az iglói egyház bizalmára és sze-
retetére ifjú kora daczára minden tekintetben méltó 
és érdemes. Örvendünk rajta, hogy e tekintetben 
reménységünkben meg nem csalatkoztunk ! (sz.) 

A templomi vagy gyülekezeti istenitisztelet becse, 
Egyházi beszéd elo ós utónnádsággal. ir ta s H 
renovált nagytemplom 1897. nov. hó 14-ikón tör-
tént megnyitása alkalmával elmondta: D i c s ő f i 
József, a debreczeni theol. akadémián volt ny. r. 
professor, most a debreczeni ev. ref. egyház egyik 
lelkipásztora Debreczen 1897. 16 lap. Ára 10 kr. 
Egyike azoknak a jeles beszédeknek, a melyeket 
a tekintélyes debreczeni egyház ez ifjú jeles szó-
nokától már évek óta megszokott. Erős positiv 
evangeliumi álláspont. Szilárd ref. hittudat, köve-
tésre méltó bibliás jelleg, nagy eruditió és zama-
tos magyar stylus jellemzik a beszédet minden 
pontjában. A bevezetésben méltán mondja a ma-
gyar históriára nézve is nagyhírű templomot „büsz-
keségünknek, Sionunk legméltóságosabb leányának, 
mely édes anyjával, szép városunkkal együtt olyan 
sokat szenvedett, s a melyhez a mult időknek 
olyan sok és nagy emlékei fűződnek." Szépen fej-

tegeti azt a gondolatot, hogy „egyenesen magá-
nak a vallásnak a természete követeli meg, hogy 
isteni tiszteleteinket valamely e czélra rendelt kü-
lön helyen, vagy helyeken tartsuk," s hogy „a 
vallás legutolsó gyökérszálai benyúlnak öntudatra 
ébredt lelkünk legtitkosabb szentek - szentjébe." 
Grerokra emlékeztetőleg s erős biblia ismerettel száll 
a szent fák, szent hegyek és magaslatok jelentő-
ségéről stb. Jól mondja a továbbiakban, hogy 
„lelkünknek Isten után epedő szomja a gyüleke-
zetben nemcsak éled és erősbödik, hanem le is 
csillapul," s hogy „a legfelségesebb és legboldo-
gitóbb tudomány iskolái a mi templomaink." Kissé 
erős színezésnek tartom egy ifjú szónok szájában 
beszéde e passzusát: „Es miért nem tudsz hinni? 
mondd csak felebarátom ! Jer, hadd mondjam meg 
én, hisz te magad úgy sem tudod, s még csak 
nem is gondolod, hogy miért nem tudsz hinni." 
Az elő- és utóima méltó a beszédhez, a melyben 
csak azt kifogásolom, hogy következetesen „isteni-
tiszteletet" használ „istentisztelet" helyett. (sz.) 

R e l i g i o . Z i c h y Nándor azon beszédét.vázolja, 
melyet Bécsben a Canisiusűnnepen tartott. „Ma-
gyarország culturája annak a rendnek köszönheti 
a legtöbbet, a melyhez Oanisius tartozott és a 
melynek tagja a nagy Pázmány biboros is volt, 
és az a kifogás, hogy az egyház ós a jesuiták 
nem előharezosai a tudománynak és műveltség-
nek, nem egyéb üres támadásnál, tarthatatlan 
állitásnál. Kezdve a népiskolától egészen az egye-
temig, minden tudományt, minden művelődést 
az egyháznak, a katholicismusnak és nagy részben 
a jezsuitarendnek és Pazmaneumának köszönheti 
Magyarország. " — Hogyan van tehát, hogy a r. kath. 
nép sokkal tudatlanabb mindenütt, mint a protes-
táns? Hogyan van, hogy a prot. középiskolák 
sokkal kedveltebbek, mint a r . katholikusok? 
Hogyan van, hogy a tudományos társulatokban a 
vezérszerepet a protestánsok viszik? 

Sántha Károly költeményei diszes kiállításban 
megjelentek H o r n y á n s z k y Viktornál Bu-
dapesten (Fűzve 1 frt 50 kr, kötve 2 frt.) Az 
előfizetők oly szép számban jelentkeztek, hogy 
hamarosan újra kell nyomatni a gyűjteményt. 
Örülünk a megérdemelt szép sikernek s különö-
sen a mi olvasóközönségünk részéről buzgó párto-
lást remélünk ! 

A szabadságharcz képcsarnoka. J ó k a i , B r ó d y 
Sándor E á k o s i Viktor 1200 képet gyűjtöttek 
össze 1848—49-ről. Ezekhez irták meg a legje-
lesebb irók közreműködésével a dicsőséges idők 
gyönyörű történetét. Ilyenformán 48—49-nek a 
legteljesebb, legkirneritőbb könyve ez, amely 
„1848" czim en most albumalakú igen olcsó fü-
zetben jelenik meg. Az eddig megjelent 3 lözet-
ből százezer példány fogyott el eddig; a mi ar-
ra vall, hogy nem lesz magyar ember, aki meg-
ne szerezze, szabadságharczának a bibliáját. A 



szerkesztők és kiadók abban állapodtak meg, 
hogy a hatalmas diszmű 30 füzetben teljes lesz, 
minden körülmények között és ha mégis többet 
adnának, akkor kötelezik magukat azt ingyen 
adni a vevőknek. Igy a teljes munka : 9 forint 
lesz és egy krajczárral sem több. „1848" har-
mincz krajezáros füzetekben is kapható minden 
könyvesboltban. Képes, bőséges tájékoztatót e la-
pok minden előfizetőjének ingyen ád és kérésre 
küld a helyi könyvkereskedő vagy a k i a d ó : Ré-
v a i testvérek Budapesten, (váczi ut.) 

A Szabad sajtó politikai heti lappá alakult át. 
Programmjából közöljük a következőket: „Ma az 
európai békét két nagyhatalom fenyegeti. E két 
nagyhatalom az ultramontánizmus és a nemzet-
közi szocziáldemokráezia. Az ultramontánokkal 
szemben követeljük és sürgetjük a teljes vallás-
egyenlőséget, a teljes egyenlő javadalmazást ; ugyan-
akkor a szocziáldemokraták jogos követeléseit el-
fogadva, teljes erőnkből törekszünk a protestáns 
elvek szerint, való szocziális reformra. Egész őszin-
teséggel, határozottan a hatvanhetes alapra lépünk 
tehát, de ez a lépésünk nem gátol meg bennün-
ket abban, hogy folytonosan ne törekedjünk hazánk 
teljes függetlenségére, mert szocziális elveink csak 
egy önálló független nemzet földjében teremhet-
nek megfelelő jó gyümölcsöket." 

Kérelem. 

Tisztelettel kérem a lap olvasóit, kegyesked-
jenek az előfizetést megújítani s a lapot, mely 
egyházunk érdekeit minden irányban függetlenül 
szolgálja : pártfogásukkal támogatni ; különösen 
felügyelőink hathatós támogatása volna szükséges, 
hogy a lap előfizetési diját leszállíthassam. Evang. 
közvélemény, mely eredményt viv ki érdekeink 
megóvásában, csak úgy képződhetik, ha van köz-
lönye, mely minden lelkészt, felügyelőt, tanárt tá-
jékoztat egyházunk ügyeiről, érdekeiről. Mindnyá-
junk közös tevékenységére és pártolására van szük-
sége a lapnak, mely mindnyájunk ügyét szolgálja ! 
Ajánlatul szolgáljon a mult évfolyam tartalom-
jegyzéke ! 

V E R E S J Ó Z S E F 
szerkesztő és kiadó. 

Válasz. 

A 40-dik számban az a kérdés merült fel : 
hirdesse-e a lelkész „tisztességesének az olyan 

házasulót, a kiről köztudomású, hogy nem tisztes-
séges, ha máskülönben az inkább nem köti meg 
egyházilag a házasságot? Ne hirdesse; a lelkész-
nek tudva nem s?abad hazudnia senki és semmi 
kedvéért; ha azt hirdeti, úgyis megszűnik fegyelmi 
eszköz lenne a „tisztességes" szó használata. E 
szó használatának volt értelme addig, mig hatás-
sal lehetett használni és az egyház csakugyan gya-
korolta fegyelmi jogát ; ma nincs értelme. A hol 
azonban hatása ma is van : komolyan kell venni. 
Ezt azonban csak a pastoralis prudentia Ítélheti 
meg a helyi viszonyok szerint. 

RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek 1897. évi 
66 542. sz. a. kelt leirata, illetve rendelete az elemi-, polgári-
kereskedelmi- és iparostanoncz-iskolákban tartatni szokott is> 
kolai ünnepélyeknek: hazafias irányban való rendezése tár ' 

gyában. 

I. 

Valamennyi főtiszt, egyházmegyei Főhatóságnak. 

Nemzetünk általában dicsőséges, sokszor azon-
ban nehéz zivatarokkal támadott ezredéves fennál-
lása, azon megdönthetetlen igazságot tárja elénk, 
hogy „hullámtól vert sziget '-ként való fenmara-
dását lakosai lángoló hazaszeretetének, a nemzeti 
eszméhez való SZÍVÓS ragaszkodásának köszönhette 
s ez úton léphetett be „teljes joggal" a nyugati 
nagy nemzetek társaságába. 

Most, amidőn az ezredéves forduló magasz-
tos és kegyeletes ünnepségei lezajlottak s belép-
tünk a második évezredbe, kétszeresen meg kell 
fontolnunk az első évezred történetének tanulsá-
gait; számot kell vetnünk azzal, hogy nemzetünk 
ma már azon a szóles talapzaton áll, melyet az 
alkotmány sánczaiba befogadott egész nemzet ké-
pez. — Szükséges ez okból, hogy a hazaszeretet-
nek a nemzeti összeforradás tüzének olthatatlan 
lángja az egész nemzetet körülfogja. 

Ennek a lángnak ápolása, folytonos élesztése, 
általánosítása csakis úgy lehetséges, ha már a 
zsenge gyermek ráneveltetik a nemzeti összetar-
tásra, ha valamennyinek tudatába megy át, hogy 
mindnyájan ugyanegy anyának, a szeretett hazá-
nak gyermekei vagyunk, — mert a későbbi kor-
ban vissza-vissza csendülő ifjúkori érzelem a 
leghatalmasabb élesztőjévé fog válni a felnőttek 
hazafias érzelmeinek is. 

E láng élesztésére nagyon fontos alkalmat 
találok abban, ha az iskolák ifjúsága a szent ko-
rona, az ország czimere, szine ós zászlaja, mint 



a magyar nemzeti eszme és összetartás jelvényei-
nek beható ismeretére úgy oktattatik, hogy azok-
ban ne csupán a diszt lássa, de irántuk kegye-
letes hódoló tiszteletet érezve, bennük magát a 
nemzetet megszeresse. 

Ez okból intézkedtem, hogy az állami, álla-
milag segélyezett községi és községi elemi, polgári, 
iparos- és kereskedő tanokcziskolákban tartatni 
szokott iskolai ünnepélyek a jelzett hazafias irány-
ban tartassanak meg. 

Nem kétlem, hogy a főtiszt, egyházmegyei 
Főhatóság a hazafias nevelés fokozása tekinteté-
ben velem egyező nézetet méltóztatik osztani és 
a saját közvetlen fenhatósága alatt álló hitfeleke-
zeti tanintézetekben ily iskolai ünnepélyek megtar-
tását óhajtandónak tartja. Amidőn tehát ezt a ma-
gam részéről a főtiszt, egyházmegyei Főhatóság 
bölcs megfontolásába és támogatásába ezúttal 
melegen ajánlani szerencsém van, tisztelettel meg-
jegyezni kiváncm, hogy az ünnepélyek napjául, 
— ott, ahol a teljes 10 havi szorgalomidő be 
van tartva, — legczélszerübbnek látnám minden 
év junius hó 8-át, mint 0 Felsége megkoronáz-
tatásának évfordulóját kijelölni, — ellenben a 10 
hónál rövidebb szorgalmi idővel biró iskoláknál 
akár október hó 4-ike, mint 0 felsége nevenapja, 
— akár pedig május hó 3-ika, mint az ezredévi 
ünnep hivatalos kezdetének fordulója volna kije-
lölendő. 

Hogy ezen hazafias ünnepélyek az óhajtott 
hatást előidézhessék, szükségesnek találtam arra 
nézve tájékoztató programmot nyújtani s e czél-
ból az Ú j v á r y Béla, a „Néptanítók Lapja" 
szerkesztője által összeállított, általam alkalmas-
nak talált és elfogadott ünnepi füzetből (mely a 
„Néptanítók Lapja" szerkesztőségénél darabonként 
10 krért rendelhető meg,) 10 példányi oly kérés-
sel van szerencsém a főtiszt, egyházmegyei Főha-
tóságnak tisztelettel megküldeni, hogy amennyi-
ben az a czél elérésére hasznos tájékoztatást 
nyújt, e füzeteket a hatósága alatti tanintézeteknek 
saját részéről figyelmükbe ajánlani méltóztassék. 

Néhány év előtt elhalálozott zólyom-
lipcsei ev. tanitó fia, z.-lipcsei asztalo3 
mester, óhajtja leányát egy magyar protes-
táns papi családnál elhelyezni azon czélból, 
hogy mint kis Cseléd, korának megfelelő mun-
kákat végezhessen s e mellett a magyar nyelvet 
elsajátíthassa teljesen s kivált jó magyaros 
kiejtéssel. 

A leány egészséges, 14 éves, jó pol-
gári nevelésű, el meg y bármely vidékre, 
mely magyar, az állást azonnal elfoglalhatja, szol-
gálatáért megfelelő bérre tart igényt, Közelebbi 
értesítést az alólirott azonnal. 

Zólyom-Lipcsén, 1897. decz. 6. 
81 l—l W a g n e r Mihály 

„Gizella" munkás árvaház igazgatója . 

Ü Z E N E T E K . 

H. J . A mostani előbb é r k e z e t t ; ez után sorba 
kerül Petőfi. — K . A . Köszönöm, de már kaptam. 
Elteszem. — H . J . Az alapí tvány e lkal lódását vizs-
gálják majd meg az i l le tékesek ; a nagy közönséget 
az ilyen részletek nem érdekl ik , — az egyik felfo-
gás szempontjából megvilágí tva. Az i l letékes vizsgá-
lat e r edményé t annak idején szívesen kiadom. A má-
sikat elteszem. — — 

P í i l y á z a t t a n á r i á l l á s r a . j § 

A szarvasi államilag segélyezett gg 
ág, hitv. ev. főgymnásiumnál gg 

klaszszíka-filologiai 
esetleg latin s bármely modern nyelvi | g 
tanszékre pályázat nyittatik. 

Az alkalmazandó rendes tanár g£ 
évi dija 1200 frt törzsfizetés, 2 5 0 frt gg 
lakáspénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, gg 
mely utóbbi előny az alkalmazandó gg 
véglegesítésétől számit. A rendes ta- gg 
nárok törzsfizetése utóbb 1400—1600 gg 
frtig emelkedhetik. Üresedés és kivá- | | 
lóság esetén előléptetésre van kilá- gg 
tás. Az intézetbe lépő az országos gg 
tanárnyugdijnak kötelezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok bírnak gg 
kilátással véglegesítésre s oklevele- gg 
sek a próbaév után figyelemben gg 
részesülnek. gg 

Nem oklevelesek csak helyette- gg 
sekiil alkalmazhatók. Ezek évi dija gg 
8 0 0 irt és 100 frt lakáspénz. | g 

a pályázók életkorukra, vállá- g 
sukra, tanulmányaikra, képesítésük- gg 
re, egészségükre, eddigi szolgálata- g 
ikra, hadkötelezettségükre vonat ko- gg 
zó irataikat f, évi deczember 31-kéíg a fő- | | 
gymnasium igazgatójához küldjék, gg 

A megválasztott hivatalát 1898. gg 
január 6 -kán tartozik elfoglalni, | g 

Szarvason, 1897. deczember 15. §! 

2—1 
Mikolay Mihály 

fögym. felügyelő. 


