
EGYHÁZI SZEMLE. 

Külföldi egyházi élet. 

Nagy lelkesedéssel öltük meg mi is a mait február hfc 
napban Melanchton születésének 400 éves évfordulóját s igy 
el tudjuk képzelni, hogy Németország, vagy legalább annak 
nagyobbik, a protestáns fele, mindent elkövetett, hogy a nagy 
férfiú emlékéhez méltó legyen a nagy nemzet kegyeletének 
kifejezése is. Az ünnepélyt megelőzőleg, már majdnem fél-
évvel előbb jelentek meg a Melanchton-életrajzok, inkább 
vagy kevésbbé tudományos színvonalon tárgyalva a legtudó-
sabb reformátor életét. Igyekeztek felkölteni az érdeklődést a 
nép szélesebb rétegeiben és a műveltek között egyaránt azon 
férfiú iránt, a ki a reformatio szellemi eredményeit ékes tol-
lával oly hathatósan szolgálta és a kit a tanügy terén kifej-
tett elméleti és gyakorlati munkásságáért hálával és kegye-
lettel emlegethet nemcsak a protestáns, hanem a katholikus 
Németország is. A reformátor, a tudós, a praeceptor egyaránt 
megtalálta a maga népszerű és tudományos Legújabb élet-
iróját 

A főemlék, melyet számára emeltek, kétségtelenül a tisz-
telet és kegyelet emlékoszlopa a szivekben, a mitől — volt 
idő — meglehetős távol állott a német protestantismus. A 
külső emlékek között legfőbb a bretteni Melanebton-ház, mely 
voltaképen egy múzeum, hol a Melanchtontól fenmaradt és 
reávonatkozó emlékeket gyűjtik össze és a melyben egy külöp 
tanácsterem is helyet foglal emlékünnepélyek és másnemű val-
lásos összejövetelek számára. Hogy ez épület annál inkább 
biztositva legyen, Németország összes protestáns templomaiban 
kitették e czélra a perselyeket, helyesebben collectát gyűjtöt-
tek, a mi hasonló czélra még eddig sohasem vétetett igénybe. 
A collecta eredményéről még eddig nem tudunk beszámolni, 
de nincs kétség az iránt, hogy az Melanchton emlékéhez, mint 
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a német protestantismushoz méltó leend, habár voltak elfogult 
lelkek, kik a szokatlan collecta ellen felemelték tiltakozó 
szavukat. 

A különböző emlékbeszédek között kiemelkednek a Har-
nack, Beyschlag, Wendt, Köstlin és Link beszédei, melyek míg 
egyfelől Melanchton szerepének fontosságát a reformatióban 
igyekeztek megjelölni, másfelől Lutherhez való viszonyát is 
tisztázzák és megmagyarázzák azt a némelyek által, már 
saját korában is, kellő megfontolás nélkül szemére hányt 
ingadozó magatartását, mely a reformatio szent ügyéhez való 
ragaszkodásában'találja meg a kellő indokát. 

„Illu8trirte deutsche Volksbibel" czím alatt a napokban 
füzetes kiadásban magyarázatos biblia jelent meg Németorszá-
gon, a melyből, hogy annál könnyebben nagy elterjedést ve-
hessen, illustratiók nélkül is rendeztek kiadást. A czélja e 
vállalatnak, melyben az ótestamentom 3 íves 40—50 füzetben 
fog megjelenni az, hogy lehetőleg alapos és pontos, szigorúan 
positiv tudományos alapon nyugvó írásmagyarázatot és alkal-
mazást csatoljon a bibliához apologetikus irányzattal. Nekünk 
is szükségünk volna ilyenre, mert az eddigi tapasztalat azt 
mutatja, hogy a helytelenül értelmezett biblia hozta részben 
a nyakunkra a baptismust és nazarenismust. Ezeknek b e t ö r 
rágó és alantjáró felfogása ellenében eddig egyedül lehetséges 
védekezés a jó igehirdetés. A hiányt pótolandó egyik leghat-
hatósabb eszköz a népbiblia volna; ez akadályozná meg rész-
ben egyházunknak szétzüllését; ezzel legalább megtudja maga 
az egyszerű hivő védelmezni magát. Tudjuk, hogy Német-
országon sok a tudományos kommentár, de eddig kevés volt 
a nép számára készült biblia, népies magyarázatokkal ellátva. 
A statisztika kényszeríti most őket e lépésre. Ugyanis az 
1890—1894. években a ki- és áttérések statisztikája azt mu-
tatja. hogy a német evangelikus egyház 23,607 lelket nyert 
áttérés által, míg ugyanezen idő alatt belőle 18,804-en léptek 
ki. A positiv nyereség tehát 4803 csupán. Azonban ezen fő-
adatokhoz a kellő útbaigazítást a következő részletek nyújtják. 
Az evangelikus egyházba átlépettek között van 2088 zsidó, 
17,002 katholikus és 4517 más kisebb vagy fel nem jegyzett 
felekezetbeli. Ellenben a kitértek között zsidóvá 61, katho-
likussá 2794 lett, a többi 15.944 személy pedig a kisebb fele-
kezetek között oszlik szét. Az a veszély, mely a német pro-
testantismust a kisebb felekezetek részéről fenyegeti, leginkább 
az alsóbb néposztályt támadta meg. Ezen akarnak a Volks-
bibelek is segíteni. Kérdésbe tehető egészen méltán, hogy ba 
a német protestantismus azt az óriási tevékenységet nem fej-
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tené k i ' á belmissió' teíén; a melyet kifejt, vájjon' a 4809 
pluszszal dicsekedhetnék-e? Semmi kétség iránta, hogy nemi 
Egyensúlyát a római egyháztól belmissiójá útján< nyert eretjh 
ménye tartja fenn . csupán. -

Erős beltnissrói tevékenységre «ran' nekünk .is szüks& 
günk, hogy á szószékről hirdetett igé a társadalmi élethű i* 
gyökeret verjen s gyümölcsözzék. Az a. befaníésió/ melyet 
a külföld felmutat, örömre hangol bennünket^ b& látjuk a pro-
testantizmusnak az egész társadalmat átható s átalakítóérejét, 
de szomorúsággal tölt el, ha a mi egyházi életünk kietlen-) 
ségére tekintünk. Nincs a belmissiónak az az ágá;-mely muBH 
kásokra ne találna, illetőleg a melynek élén nem^U Innának ki* 
tűnő lelkészek, tanárok s világi egyének.' Az egész; társadalom át 
van hálózva a belmissiói tevékenység ezer és ezer' nemétől: 
A jövendő lelkipásztorokat előre képezik nagy hivatásuk.betölt 
tésére és nemcsak elméleti képzésben részesítik, mint a mi 
theol. 3emmaritimaink« Nálunk a legfőbb gyakorlati képzés 
a' saónoklási képesség, megszerzése, a melynél a hajighordo-
2ásra és kerekded actiókra gyakorolják a növendékeket, hogy 
legyenek prédikátorok, ellenben a külföldön a cura pastora-
lisban már gyakorlati képesítettsége van sok részben a végzett 
theologusnak. Mostan állították fel.Wittembergben a „Fort-
biidungkurse für Predigtams kandidaten" intézményt, melyben 
képeztetnek azon- lelkész-jelöltek, kik már némi gyakorlati 
lelkészi tevékenységbe^ részt vettek, valamint azok is, kik 
még csak most hagyták oda a tanintézetet. Persze, hogy ilyen 
létesíthető legyen, ahhoz már tevékeny, élő, egyháztársadalmi 
élet kell, a hol lehet is gyakorlatot szereznie a jövendő lel-
késznek. Mi még a legszükségesebb alapvető munkákat is 
.szép és' kevésbbé szép szavakkal ütjük agyon. 

A jövendő lelkipásztorok gyakorlati kiképzésére vannak 
berendezve külföldön a konviktusok és internátusok is; melyek 
közül a mostanában alakult bonni Studentenhausról már meg* 
•emlékeztünk s most egy másiknak t. i. a Tboluck által alav 
pított Halléban levő „Konvikt für Theologiestudierenden® 
czímtí intézetnek 25 éves jubileumáról, a mely február 22-éa 
tartatott, adunk számot. Ezen konviktusok és internátusok. 
lehet, hogy czélszerü berendezés, felszerelés vagy kényelem 
dolgában a mieinkkel nem versenyezhetnek, de olyan magas 
•czélt szolgálnak a valóságban, mint a mieink - elméletben. 
A gyakorlati jelentőségét ezen internátusoknak bizonyítja az 
l&fö. márcz. 28-án Halléban megalakult „Studentenbund fiit 
Mi88Íonu, mely a mult hó 26- és 28-án. ugyancsak Halléban 
tartotta meg harmadik conferencziáját. Ami studenieink má&-
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féle Bundokon törik inkább a fegüket A belmissiónak két örven-
detes eseményét kell itten felemlítenünk, melyek közül az 
egyik a Francke-féle hallei árvaház 200 éves jubileumára való 
előkészület, a másik D. Bodelschwingh 25 éves jubileuma. 
Nincs müveit ember, de épen nincsen protestáns pap, ki ne 
tudná, hogy mi az a ballei árvaház, mely a jövő ev július 
havában 200 éves fennállásának örömünnepét ülheti meg. Feles-
leges tehát itt is azt fejtegetnünk, hanem a pietismus nagy 
alapitójának, Frankénak tartozunk annyi kegyelettel, hogy 
etismeijük róla, hogy egy ily világra szóló intézetért épen 
nem volt kár „képmutató farizeus4 s „szemforgatónak" lennie, 
a minek kortársai elnevezték A belmissióval ismerősök előtt 
szintén nagyon ismert és pedig a legelőnyösebbet) ismert név 
a Bodelschwing dr.*é, ki Bielefeld-i intézete mellett kifejtett 
tevékenységére immár egy negyedszázad végéről tekinthet 
vissza. A jan. 26*én tartott jubileumba a Westfalen-i és rajna-
tartományi egyház hivatalos körein kívül számoban vettek részt. 

Márczius 14-én jubilált a berlini, „Stadtmission" is, mely 
már 20 év óta működik áldásosán. A berlini városi missió 
már 1873-ban megkezdődött. Ekkor állott össze hat férfiú, 
hogy egy egyletet alkossanak a gyülekezet elhanyagolt tag-
jainak gondozása végett. A beállított egy missionárius lelkészt 
1874-ben már egy másik követte. Csakhamar Brückner gene-
ralsuperintendens vette kezébe az ügyet és a királyi ház támo-
gatásával vezette a fontos tevékenységet. Azonban akadtak 
elég számosan, kik ellenség gyanánt léptek fel az egylettel 
Szemben. De 1877-ben újjászervezkedett s kilencz missioná-
riust és két lelkészt állított munkába. Attól kezdve folyton 
gyarapodott a missió s ma 40 missionáriust, 10 diakoniBsát, 
12—16 segéderőt tart munkában négy lelkész vezetése alatt 

A külmissió terén Németország 16 evangelikus és hét 
tfómai katholikus missiói teleppel működik. Az összes mis-
sionáriusok száma 9i0, és pedig 710 evangelikus és 200 
katholikus. A német coloniákban ezek közül kilencz evange-
likus és hét katholikus telep van. Amaz 162 német és 114 
bennszülött segítségével munkálkodik, emez pedig 195 részben 
német, részben franczia erőt és 34 bennszülöttet foglalkoztat 
A missiói iskolák száma ugyanott 226 evangelikus (131 német, 
06 anglo-amerikai) éB 53 katholikus. 

Kelet-Indiában a nő-missió (Frauenmission) az qjabb 
időben örvendetes gyarapodást vett, azonban a még iQú vál-
lalat nem részesül elég támogatásban. Az egyletnek, melynek 
központja Leipzigban van, Albert porosz kir. herczeg nqje a 
védnöknője. A mult évben 7752 márka bevétele volt, mely 
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az 5618 márka kiadást fedezte ugyan, de az összegnek viszony-
lagosan kicsiny volta is eléggé mutatja, hogy még az egylet 
esak a kezdet stádiumában van. 

Madagaskárban, hol a protestánsok száma közel 700,000-re 
megy s a hol 74 missionárius mellett 1313 bennszülött ige-
hirdető működik, a protestantismus kettős veszélyben forog. 
Egyfelől — mint már ez említve is volt — a jezsuiták igye-
keznek a protestáns missió eredményét elhalászni, a mit — 
tekintettel arra, bogy eddig lejginkább az angolok fejtettek ki 
e téren nagyobb munkát — a franczia kormány politikai fél-
tékenységből elnéz; másfelől a még nem keresztyén benn-
szülöttek agyarkodnak a keresztyénekre és a missionáriusokra, 
mert őket okolják a franczia hódításért. 

A chinai missió. daczára a hatóságok ellenszenvének, 
erősen hódit, még azokon a területeken is. hol p. o. Fukien-
ben 1895. aug. 1. a missionáriusokat és más keresztyéneket 
legyilkoltak. A Hankowban jan. 8-án tartott gyűlése a „Tract-
Society" nek már azon szép eredményt jelezhette, hogy a tár-
sulat tractatusaiból 1.306,352 forog Chinában közkézen. 

Angliában a kedélyeket leginkább a közoktatási törvény 
tartja még mindig izgatottságban. Ugyanis a kormány által 
benyújtott javaslat az ú. n. önkéntes iskolák segélyezését 
öleli fel. Azonban a nVoluntary scbool" alatt nem a magá-
nosok egyesületei, tehát mintegy aláírás útján fentartott isko-
lákat hanem az összes nem-községi iskolákat érti. Ezen iskolák 
legnagyobb részét az anglikán és katholikus egyház tartja 
fenn a régi egvházi, illetőleg iskolai vagyonból s legnagyobb 
számmal a vidéken vannak. A községi iskolák, melyek a mi 
községi iskoláinkhoz hasonló módon tartatnak fel, leginkább 
a nagyobb gyárvárosokban találhatók. Az új törvény ezeket 
nem segélyezi és az ellenzék legnagyobb erőfeszítése mellett 
sem volt képes keresztülvinni, hogy legalább a szegény gyári 
munkások megadóztatásával fentartott községi iskolák is annyi 
segélyt kapjanak, mint az önkéntes iskolák. A segély a tanulók 
száma után számított fejenkénti 5. shilling. A legnagyobb ano-
máliának azt tartják még ezen segélyezési módban is, hogy 
a fejenként számított 5 shilling a tankerületeknek adatik ki, 
hogy ezek az iskolák szükségleteihez képest adják az egyes 
intézeteknek a segélyt, vagyis megtörténhetik, hogy egyik is-
kolára csak 3—4, a másikra 6—7 shillinget fognak adni 
fejenként A tankerületek hatóságaiban legnagyobb mértékben 
az iskolafentartók lévén képviselve, azért általában úgy tekin-
tik e törvényt, mint az anglikán és katholikus egyháznak tett 
kedvezményt. A bili már átment két felolvasáson s először 
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•184, másodszor 205 szótöbbséget nyert a követek házában. 
Az apporpriocziónál leginkább a segélyösszeg felhasználásának 
ellenőrzése felett folyt élesebb debatt, de a kormány az ellen-
zék javaslatát sem fogadta el. 

Az anglikán és római egyház ezen bilit illetőleg egyet-
értett, habár máskülönben a XIII. Leo által remélt közeledés 
épen nem következett be közöttük. Canterbury és York ér-
sekei Leo pápa ;ama levelére, melyben az anglikán papszen-
telést érvénytelennek nyilvánítja, egy a kath. egyház összes 
püspökeihez czímzett, udvarias hangú, de elutasító írásban 
válaszoltak. Egyebek között ezt is írják : „Elismerjük, hogy 
a mi testvérünk XIII. Leo pápa által időről-időre írt dolgok 
gyakran igen meleg s jóakaratú hangon vannak tartva. A 
közöttünk 8 közötte levő különbségek s. eltérések ugyanazon 
evangéliumnak, melyben mindketten hiszünk, eltérő értelme-
zéséből származnak. Örömmel jelentjük ki, hogy személyében 
sok van, a mi szeretetet és tiszteletet érdemel. De tévedése, 
mely a római hitben gyökerezik, t. i. látható főt helyezni a 
láthatatlan helyére, elrabolja jószavai békés gyümölcsét/ 

Az angol traktátus-terjesztő társaság kiterjedt mnnkál-
kodásáról nincs mit írnunk, úgy is általánosan ismert, azon-
ban tekintettel a magyar prot. irodalmi társaság legújabb 
határozatára, mely a „Koszorú" kis füzetei helyett egyelőre ter-
jedelmesebb füzeteket akar adni, felemlíthetjük, hogy újabban 
ott is, főleg a „Horner és fia" czég hasonlóval tesz kísérletet. 
Eddig traktátusokat terjesztett, de most már nagyobb füzeteket 
ad. melyek két hetenként jelennek meg s számuk már a fél 
millió; felé jár. Van füzet, mely 50,000 példányban forog 
közkézen. 

Spurgeon emlékére egy társaság alakult melynek fel-
adata a Spurgeon beszédeit terjeszteni. Körülbelől 5000 ember 
foglalkozik ezen prédikácziók osztogatásával, behálózva egész 
Nagy-Brittaniát s a társaság alapítása óta körülbelől 1 millió 
példányt terjesztett már el. 

A franczia protestánsok úgy a klerikálisok, mint az 
atheusok részéről erős támadásnak vannak folyton kitéve. 
Legközelebb a, kamarában egy d'Hugues nevű klerikális kép-
viselő azért interpellálta a kormányt, hogy miért tiltotta el 
Langenieux bibornoknak, hogy a saját érseki palotájában, 
Reimsban katholikus kongresszust hívjon össze, holott meg-
engedte a protestánsoknak, hogy Lyonban 104francziaországi 
ésalgiri presbyterök zsinatot tarthasson, a hol pedig a fele-
kezeti béke megbontására szolgáló dolgok történtek. Ugyanis 
p. o. Sedanban F. Gouldennek zsinati megnyitója, midőn a 
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XVI, és XVII. századbeli atyáknak az Üldözések között is 
megőrzött hitére hivatkozott, ezen szavakat is használta: „ez 
az erős hit volt a^ a hatalom, mely a római egyház tagjai-
nak felét elszakitottáa. Majd fájdalommal említi fel az inter-
pelláló, hogy a protestánsok csekély számuk daczára is ke-
zűkben tartják á pénzügyet, közigazgatást, az iskolákat sőt 
a rendőrség 3/4 része protestánsokból áll. Azonban de Witt 
Conrad beszéde után, melyben a vallásos türelmetlenség ilyen 
megnyilatkozásait elítélte s a franczia protestánsok jó hazafi-
ságát védte, a kamara' mindkét interpelláczió .felett napi-
rendre tért kijelentvén, hogy az állam mindenik felekezetet 
egyenlő elbánásban kívánja részesíteni. 

A mindjobban jelentkező pápista türelmetlenség a pro-
testánsokat is tömörülésre inti. így D. o. az említett lyoni 
konferencián a protestánsok positiv és liberális irányzatának 
képviselői, Commision permanente és a Delegation liberale 
érintkezésbe lépve egymással, a f. évi januárius hónapban 
Párisban közös gyűlést tartottak Comnission traternelle név 
alatt, hogy a két szétváltott egyház között egyesülést hozza-
nak létre. Első közös lépésök a madagask&ri protestánsok 
érdekében a gyarmatügyi miniszterhez intézett kérés, volt, 
továbbá elhatározták, hogy a sajtóban újabban a protestánsok 
ellen megjelent támadásokra egy nyilt levélben felelnek. 

Ugyanezen alkalomból két kiküldöttjük által tiszteleg* 
tek a cultusministernél is, bejelentvén a mult lyoni zsinatjuk 
tárgyát. A minister látható örömmel vette tudomásul ezt az 
egyesülési szándékot, azonban ez nem akadályozza meg a ható-
ságokat abban, hogy p. o. mint Párisban is tették, el ne tilt-
sák azon női kórházlátogatókat, kik "a betegeket vigasztalni 
jártak s el ne rendelje a vallásos tárgyú műveknek és bib-
liáknak a közkórházak könyvtáraiból való eltávolítását. 

Belgiumban az ú. n. missiói egyház törekszik, hogy a 
prote8tantÍ8must ezen katholikus Eldorádóban fentartsa és ter-
jeszsze, Hollandiában pedig a folyton erősödő katholicismussal 
szemben Quaet utrechti lelkész a .protestáns népszövetséget" 
alkotta meg. Hasonló egylet jött létre Rotterdamban is „Né-
metalföldi protestánsok egyesülete" néven. A czélja mindkét 
egyesületnek békés és inkább védelmi, a mennyiben a protes-
táns öntudatnak fejlesztésén és erősítésén fáradoznak. 

A socialismussal nemcsak az államnak, hanem az egy-
háznak is megvan a baja, A német protestánsokat a külön-
böző „egyházi", keresztyéna, „evangelikus" socialismus lázban 
tartja s mindenik a sociális bajok orvoslásán fáradozik s az 
alatt egymás ellen való támadásukkal önmagát az egyházat 
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emésztik. A socialismus ellenben nem sokat törődik a jó aka-
rattal, sőt mint legutóbb Svájczban, egyenesen a cultusbudget 
eltörlésére tör. Ugyanis összehozták a törvény értelmében a 
népszavazáshoz szükséges 2500 aláírást és most népszavazást 
provokálnak arra, hogy az állami költségvetésből a cultus-
budget töröltessék. Az eredményt mindenfelé kivánesian vár-
ják Svájczban s Németországban egyaránt. 

A római katholikus egyház mindenütt harczra készen és 
nagy harczi kedvben van. A pápai almanach, a „Gerarchia 
catholica", a föld kerekségén élő katholikusok számát 240 
millióra becsüli. Kétségtelenül óriási szám és szép eredmény, 
ha való. É6 ha a számnak megfelelő szellemi erővel rendel-
keznék, nemcsak hazánkban, hanem e fóldön mindenütt vég-
veszélylyel fenyegetné a protestantismust. A 240 millióból 
Európára 164 millió, Ázsiára 10 millió, Afrikára több mint 
2 millió, Amerikára 60 millió és Ausztráliára 854,000 lélek esik. 

Mint általánosan tudva van, ez egyháznak legfőbb erejét 
a jezsuita szerzetrend képezi, mely 1896-ban 14,250 tagot szám-
lált. Ezelőtt két századdal ennyi jezsuita elkormányozta a vilá-
got, de ma mégis a múlthoz képest inkább szám ez, mint 
hatalom. Ezen nagyszámból a németországi „Assistentia", hova 
Németország, Hollandia, Belgium, Galiczia, Ausztria-Magyar-
ország tartományok tartoznak, 8867 tagot számlál. A mi ille-
tőségünk itt lakik nálunk. Azonban a németországi provinczia 
1203 tagból álló jóltevő-csapatát az ú. n. jezsuita törvény 
a külföldön kényszeríti élni. 

A római egyháznak jelen évi történetében a jezsuita 
rendnek nagy fontosságánál fogva legkimagaslóbb eseménye 
lesz a Canisius Péter siijához 1897. július 1. táján meginduló 
nagy búcsújárás. Ugyanis a nagy kátéíró s szent halálának 
háromszázados évfordulója 1897. deczember 21-ike, a mely alka-
lomból a schweizi kath. püspökök s a Pius-egylet Freiburgba 
július 1-től 1898. november l-ig tartó búcsút rendeznek Cani-
siu8 sírjához. 

A római katholikusok nagyra vannak vele s egy élet-
írója már életében szentnek, Németország apostolának s Európa 
tanítójának nevezi őt. Ily nagy igények mellett mi csakugyan 
elbújhatunk, mert a legtudósabb reformátor is csak „praeceptor 
Germaniaetf volt. p—/. 
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