EGYHÁZI SZEMLE.
Hazad egyházi élet.
Lélektani tény, hogy a legújabb benyomások mindig a legélénkebbek és a legerősebek. Nem csodálkozhatik tehát senki, ha e
szemlét is épen legújabb benyomásainkkal kezdjük, mint a melyeknek
hatása alól alig függetleníthetjük magunkat.
A dolog rövid története ez. Kezdjük csak a hatvanas évek
vége felé.
A Ballagi Prot. Egyh. és Isk. Lapja a maga lánglelkű szerkesztőjével és kiváló munkatársaival megvívja a pátens ellen a
harczot, s benne diadalt arat. A pátenst visszavonják, biztosíttatik
autonómiánk s a nagy küzdelem befejezéseül megkapjuk az 1868.
évi L1II. törvényczikket. Ekkor a lap akkori buzgó főmunkatársa a
szerkesztővel egyetértőleg kimondja, hogy e törvényczikkel biztosíttatván a róm. katholicismus és a protestantismus közötti reciprocitás,
most már hagyjunk fel azzal az örökös negativ harczczal, a melyet
eddig a róm. katholicismus ellen vívtunk, e helyett fogjunk hozzá a
positiv munkához. Sionunk külső védfalai megerősítvék, a garantirozott jogok védnek bennünket kívülről, a felekezetközi viszonyok
rendeztettek: most már építsük az egyházat s fogjunk hozzá a
belterjes munkához. Persze sokaknak már ez akkor sem tetszett ós a
szerkesztő és a főmunkatárs sokat vesztettek előbbi népszerűségökből.
Azután megalakul a Protestáns Egylet, a mely körül akkori
egyházi életünk sok kiváló munkása és jelese csoportosul. Az egyházban irodalmilag és társadalmi téren hathatós és intensiv munkát
indítni meg: a czélja. Ébreszteni az alvókat, feltámasztani a lethargiába merülteket, összeszedni a szétszórt tagokat s beléjök lelket
önteni erőteljes egyháztársadalmi munkával és gazdagabbá tenni
szegényes theologiai irodalmukat, hogy alkalmat nyujtsunk az önképzésre és a művelt világiaknak is a theologiai tudomány legújabb
kérdéseiben tájékozást adhassunk: íme ez hatja át a vezetőket
Megindít az Egylet egy magas színvonalon álló folyóiratot, hogy minél
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gyakrabban szólhasson a közönséghez — fordíttat és irat egy csomó
tudományos művet, hogy a theologiai tudomány akkori álláspontjáról
tájékoztasson és kiad egy családi közlönyt, hogy a hitéletet ébreszt"
gesse és ápolja a társadalom különböző rendű és rangú tagjai között.
Szóval, folyik a lázas munka annak a néhány ideálistának a kezdeményezésével és feláldozó fáradhatatlanságával, a kik azt hiszik,
hogy csak kiáltani kell és az emberek rögtön ébredni kezdenek,
csak eledelt kell kínálni és az éhezők \seregestül jönnek — mert
azt gondolák, hogy sok az éhező — és hogy csak meg kell mutatni
a különböző munkatért és a munkások rögtön dologba állanak, mert
már úgy se tudnak duzzadó erőikkel mit csinálni. A török azonban
igen nagy reálista és minden idealistánál jobban tudja, hogy «jobb
állni, mint járni; jobb ülni, mint állni; jobb feküdni, mint ülni és
jobb aludni, mint feküdni*. Azért nem siet most sem a reformok
végrehajtásával. S bennünk, a « kelet népében* van ebből a bölcsészből elég, hogy ne nagyon hamar álljunk, vagy ha úgy tetsfcik,
üljünk fel valakinek. És a Prot. Egylet el kezdett sorvadni s lassú
halállal kimúlt, ravatalánál már csak ketten-hárman állottunk. Megölte a közöny: de egy pár aqua tophana cseppet az orthodoxia is
adott be neki.
Hát azt mi is mindig hittük és vallottuk, hogy a Prot. Egylet
akkor, almikor az evangéliumot akarta kikorrigálni a modern tudás
szerint és nem megfordítva a modern tudást kikorrigálni az evangéliom szerint, és a mikor folytonos kritikával a positiv alapokat
szedegette ki az evangeliumi hitélet alól: eleve kiadta a kezéből a
tényleges építhetés lehetőségét, mert a maga elpárologtatott és merő
ideákká elfinomított «modern> hittani nézeteiből semmi erő nem származott a lelkekbe; erő nélkül pedig egyháztársadalmi munkához
egyáltalában nem lehet fogni, ha még oly szemléltetőleg írjuk is
le, hogy a cura pastoralis és a belmissio terén mit csinálnak a
hollandus, meg az angol papok és mit csinál maga a társadalom
a keresztyén szeretet munkáival, — de annyi tény, hogy az az
Egylet tömérdek egészséges gondolatot termelt s a megújhodásnak
és megerősödésnek annyi eszközét, módját tárta fel, hogy ezt nem
elsorvasztani, de a legnagyobb erővel támogatni kellett volna. Rombolni és kritizálni azonban könnyebb, mint követ kőre rakva építeni.
Sokszor egyetlen csákánycsapásra egy egész fal eshetik össze; de
már több kézemelés és hajolás kell csak egy kicsi küszöb felrakásához is.
Még a Prot. Egylet felett a végső «requiescat» el sem hangzott, a
mikor egészen positiv egyházi és evangeliomi, tehát teljesen «orthodox» alapokon megindul ugyancsak a Prot. Egyh. és Isk. Lapban
egy mozgalom, a mely az egyházi, a társadalmi és a családi életet
kívánja az evangéliumi erőkkel megszentelni, áthatni s untalan ébreszt,
Protestáns Sstato. IX. ért. UI.
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feltáija a hiányokat, a bajokat s amaz örökkévaló orvoshoz utasít,
a ki «Izrael betegjei* meggyógyítására jött. Azt hittük volna, hogy
most épen azok csatlakoznak e mozgalomhoz, a kik előbb idegenkedtek a Prot. Egylettől, mert az « modern* volt és azért féltek
tőle elfogadni még a jó dolgokat is, mert cigazhitüség» tekintetében
nem bíztak benne. Es íme az történt, hogy ennek a mozgalomnak
is ellenszegültek, azt discreditálták, a hol csak tudták és visszautasítják, mert ez meg már «pietismus>, « szemforgató farizeismus»,
«hazafiatlan> és megbontja az egyházat.
Az apró gyutacs-tüzelések után most már úgy látszik puskapor és öldöklő golyó is került a támadó fegyverbe. Talán még
háború lesz?
E folyóirat tárgyilagossága megköveteli, hogy mi csak a tényeket állapítsuk meg és ne bocsátkozzunk se pro, se contra vitába.
A hozzászólásnak másutt lehet helye.
Különben nincs semmi új a nap alatt. Ámos idejében történt.
Ezelőtt majdnem háromezer esztendővel. Ámos látja Észak-Izrael
romlását és látja azt a «lineát*, a mely már kiterjesztetett Izrael
fölött, ha meg nem tér és fel nem ébred. A jóslat sehogy sem tetszik Amáziásnak, a Béthel papjának, mert a «próféta* meg a «pap»
között mindenha az volt épen a különbség, hogy a pap, «tekintettel
erre, tekintettel arra», mindig igazolja a tényleges viszonyokat, a
próféta pedig minden «tekintet nélkül* azt vizsgálja, hogy mi az
Isten akarata, és ha ezt egyszer megtudja, akkor azt hirdeti még
ha nem lesz is érte népszerű. Amáziás tehát a legplausibilisebb
váddal lép fel ellene s azt mondja a királynak: «Pártot ütött ellened Ámos az Izrael házának közepette; nem szenvedheti el a föld
minden ő beszédit!* Azok pedig, a kik csak uralkodni szeretnek,
de nem egyszersmind szolgálni is, s azt hiszik, hogy a közönség
van ő érettük] és nem ők a népért, a leghamarább azt hiszik el,
hogy «pártot ütöttek* ellenük stb. «És te próféta eredj el, fuss el
a Juda főidére és ott egyél kenyeret*. (Ámos VB., 2.)
A mik régen megírattattak, a mi tanulságunkra írattattak meg.
Ha igazán nincs szükség se modern, se orthodox alapon mozgalmak indítására, a hitélet és a protestáns öntudat ébresztésére,
fejlesztésére; ha tényleg már híveink valóban hívek mind halálig;
ha az evangéliumi erők hatása meglátszik egész életünkön és összes
társadalmi viszonyainkon; ha teljesen befejezvék Sionunk védfalai
és nincs semmi más bajunk, mint csak az, hogy az 1848. évi
XX. törvényczikk még nincs életbeléptetve és nincs még legalább
1200 frtos lelkészi minimum fizetés: akkor csakugyan hallgassanak
el egyházi lapjaink és ne izgassák az amúgy is ideges századvégi
emberiséget rémképeikkel, panaszaikkal. írják meg, hogy ití meg itt
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•ez történt és ne háborgassanak bennünket valótlan és semmi alappal nem biró dolgokkal!
Azt mondja az Evang. Egyház és Iskola, hogy «Fenyeget a
jövő* és folytatja: «Sivár és vigasztalan az a kép, a melyet evangéliumi egyházunk mai szomorú helyzete nyújt Nem szükséges a
pessimista sötét szemüvegén át szemlélnünk egyházunk közállapotát,
hogy minden egyházát forrón szerető kebel meg ne lássa a megiaztdás s az itt-ott mutatkozó szétfoszlás processusának elszomorító
tüneteit*.
«Az evangéliumi meggyőződés fogyton-fogyó erejé
látszik; az egyház fájának bensejében a korhadás tünetei mutatkoznak, lassan őrlő szú rágódik odabenn. Az egykor activ prot. erőt
a passiv állapot tehetetlensége váltotta fel. A közöny fatalismusa ül
a lelkeken».
«Egyházunk minden tagjának részt kell vennie
védelemben a nekünk adott hitnek mértéke szerint. Csakhogy
a mit mindnyájunknak egyforma kötelezettséggel kellene teljesítenünk
hitből, buzgalomból, azt lanyhán végzik az egyesek. A világi hívek
utalnak papjainkra, ezek meg több tevékenységet várnakamazoktól.
Az egyik fél a másiknak hivatásszerű tevékenységétől várja az eredményt, a másik fél meg amannak tekintélyétől és anyagi erejétől
reményli a sikert*.
«A világiak a családi, a társadalmi és a
közélet terén tegyenek vallást hitükről. Ne legyenek egyházunk nagyjai
tétlen szemlélői a ragadozó farkasok és az ordító oroszlán prédálásának, mely nyájunkat fosztogatja*.
«Fűzzünk egyházunk érdekében szorosabb kapcsot egyháziak és világiak, nagyok és közrendűek,
gazdagok és szegények között*.
«Igazi mély vallásos érzést alig
találunk gyülekezeti életünkben, az evangéliumi öntudat sok helyen
csak látszat és külső máz, mely azonnal lehámlik, a mint annak
próbáját a viszonyok előtérbe hozzák*.
A Prot. Egyh. és Isk. Lap a «Beteg társadalom *-ról ír s nem
talál vigasztaló mozzanatokat sem a politikában, sem az irodalomban, sem a közgazdasági, sem a culturális viszonyokban. A legüresebb
pedig az ember szive és lelke. «A közügyekért való önzetlen lelkesedést kiszorította a magánérdekek kultusza* stb.
Hát ez mind csak bölcselkedés és pessimismus! (?)
Jól van. De Ágodi a felső-baranyai ev. ref. egyházmegye közgyűléséről tudósítván, egészen gyakorlati oldalról tünteti fel a viszonyokat. «Ez az ősi magyar faj — írja — melyet a hajdan tiszta magyar
népessége nagy számáról híres Baranyában a török és utána a német
8 az ezzel szövetkezett r. katholicismus pusztításaiból a nemzetnek a
reformált vallás őrzött meg, ma már sebes és feltarthatatlan lépésekkel siet önként készített sírja felé. Az őrült egyke rendszer már
nemcsak látható, hanem megdöbbentő bizonyossággal és mértani
haladvány törvényei szerint feltartóztathatlanul játszsza át Istennek
-e kies földjét az idegenek örökébe.
A református egyház élet16*
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fája ellen is fel van emelve már az irtó fejsze.
A nazarénusok
a 70-es évek előtt már tért hódítottak. Eötvös rendelete, mely külön
anyakönyvvezetést rendelt részükre, kedvezett nekik. Trefort e kedvezményt egy tollvonással eltörölte, a mikor elrendelte, hogy azok
lukmázni tartoznak. Tehát lukmáztak s épen estért nem gondolt velük
senki sem. Most hát egyszerre, csaknem egyidőben az egész megyében felekezetnélküliségre jelentkeztek*.
- D e van más baj is.
«A szegény egyháztagok bélyeges folyamodványnyal kérelmezik, hogy
a vagyontalanok a papi fizetés terhe alól mentessenek föl, vagy legalább jelentékenyen mérsékeltessék az. Kérésüknek sikere nem lévénr
egy egyházközségben egyszerre 57 fíeetS-köteles, a nazarenismus
szektáskodástól nem érintett református egyháztag lépett ki felekezetnélküliségre. 3 — 4 lélek több egyházból is. Készülnek: ijesztő számmal.
A megürült lelkészségek be nem tölthetők, mivel az egyházak afizetésnekfélére leszállítását (természetesen fenyegetés kíséretében) nem kérik, hanem követelik*.
Nekünk pedig előttünk feküdt egy nagy egyházmegyének az
egyházkerületre tett jelentése, a melyben a baptismusnak olyan mérvű
elteijedéséről szól, hogy maholnap alig marad az egyházközségekbea
ref. hivő és a míg az egyházi adót alig akarják fizetni, addig a baptista próféta bőven szedi tőlük a «szeretetadományokat Isten dicsőségére*.
Ezek is tények. Csak registráljuk őket; de tárgyilagosságunknál
fogva ezekhez sem fűzünk magyarázatokat. Valamint ahhoz sem, hogy a
Sárospataki Lapok összeálítván előfizetőinek statisztikáját, azt mutatja
ki, hogy világi előfizetője az egész magyar birodalomban összesen
csak 38 van s ezek között is 1 róm. kath.
Szinte jól esik, ha egy-egy olyan oázisra jutunk, mint a pozsonyi ág. h. ev., vagy mint a török-szentmiklósi ev. ref. egyház,
avagy ha olvassuk, hogy Rév-Komáromban, Pápán, B.-M.-SzentKirályon stb. hogyan kezdenek igazi evangéliumi munkához és miként
haladnak többről-többre a budapesti «Lorántffy Zsuzsánna*, aTabitha,
a budai nőegyletek, nagypénteki társaság és az ifjúsági egyletek.
A pozsonyi ág. h. ev. egyháznak élénk hitéletét mutatja, hogy
külön árvaháza, diakonissza-háza, kórháza és kis munkástelepe van .
olcsó lakásokkal. Török-Szent-Miklóson van egy konfirmándusok asyluma, a hova a távoli tanyákról gyűjtik be a konfirmálandó gyermekeket és látják őket el az ötheti előkészületi idő alatt. Van szeretetháza árvák számára, ref. ifjúsági és nőegylete. Rév-Komáromban
maga a dunántúli egyházkerület püspöke áll a belmissiói mozgalom
élén, Pápán pedig az ottani lelkész. Mégis csak «epour si mouve!*
Különben az egyházi sajtó azt a kérdést is meglehetősen folyton
a felszínen tartja, hogy az elnéptelenedett theologiák miként tétethetnének ismét népesebbekké; mert már innen-onnan az évi káplán
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^s lelkész-szükségletet se tudják fedezni. «Erre nézve pedig — mondja
a «Sárospataki Lapok» — egyetlen út és mód a lelkészi pályának
úgy szellemi, mint különösen anyagi tekintetben való vonzóbbá tétele
« — azért > a káplánok helyzetén úgy kell segíteni, hogy «az új
lelkész hivatalába iktatásakor első berendezésének fedezésére s háztartásának megkezdésére 100—300 frt vissza nem térítendő segélyt
kapjon*. A tiszáninneni egyházkerületre nézve e segélyalap forrásául
sz egyházmegyéknek a kerületi gyűlés-tartási pénztárát jelöli meg.
A Debr. Prot. Lap a theologus ifjaknak teljesen ingyenes tanítását
-és internátusi ellátását javasolja egyik czikkében; mig a Prot Közlöny
-egy czikkezője meg azt mondja: * A theologusok ingyenes képzése
a legnagyobb botrányköve a papnövelésnek, úgy a mi, mint a mások
társadalmában. Igen, mert midőn e körülmény odaédesgeti a legszorgalmasabb és a legtehetségesebb szegény tanulók legnagyobb
részét: egyszerre fosztja meg e szerencsétleneket önmaguktól és a társadalmat ő tőlük. És e kettős gyilkosság nem frázis; ez valóság* stb.
Mindezekből pedig talán levonhatnánk azt a tanulságot, hogy
mégis jobb ébren lenni, mint aludni; jobb állani, mint ülni; jobb
járni, mint állani és mindeneknél jobb kezünket az ekeszarvára vetni
-és azokra nézni, a melyek előttünk vannak, mint a «közöny fatalismuásával* csak várni «auf Dinge, die da kommen sollten*.
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