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A L u t h e r - T á r s a s á g kiadásában megjelent 
olcsó, szép olvasmányok a nép számára. 

5. Egy új apostol. Elbeszélés. Irta 
Fidesz. Ára 10 fillér. 

8. Az „Élet" csa lád ja . Irta s az 
ifjúságnak ajánlja Dorjier S. 4 fill. 

9. A válaszúton. (Példázat az életbe 
kilépő ifjak számára.) írta Paulik 
János. Ára 2 fill. 

13. Tudomány é s hit. Rajz. írta i f j . 
Porkoláb Gyula. Ára 8 fill. 

14. Képek az életből. Elbesz. Király 
Mátyás és Kovács Andor, ára 8 f. 

17. Hiú álmok. Elbeszélés. Irta 
Torkos László. Ára 10 fill. 

19. A testvérek. Elbeszélés. írta 
Moravcsik Gyuláné. Ára 4 fillér. 

20. Széchy Györgyné, Homonnay 
Drugeth Mária. írta Frtnyó La-
jos. Ára 10 fillér. 

21. Rajzok és elbeszélések. Külön-
féle szerzőktől. Ára 10 fillér. 

22. Az apa b ű n e és A testvérek. 
Két elbeszélés. írta Király Má-
tyás és Kovács Andor. Ára 10 f. 

23. „A mi is tenünk beszéde meg-
marad mindörökké." Történeti 
rajz. írta Frenyő Lajos. Ára 10 f. 

24. Irgalom. Irta Moravcsik Gy.-né. 
Ára 10 fillér. 

25. A két S z é c h y . Életrajz. írta 
Frtnyó L. és A Szentlélek útja. 
Elb. Irta Pctry Gy.-ni. Ára 10 fill. 

26. Dicső elődök, törpe utódok. Élet-
rajz. írta Frenyó L. és A király 
és a szegény anyóka. Történeti 
rajz.Francziából Gyó'ry E.Arz 10 f. 

27. Nagy Márton esete. Elbesz. írta 
Béri Gyuláné és Az ezermester. 
Elbesz. írta Győri Elemér. 10 f. 

28. Gabonaszemek az életnek ke-
nyeréhez. írta SassJ. Ára 10 fill. 

29. Három elbeszélés . írta Horváth 
Lajos. Ára 10 fillér. 

30. Imádkozzunk. Elbeszélés. Irta 
Pctry Gy.-ni. Ifjú hitvallók. Tőrt. 
rajz. Irta Frenyó L. Ára 10 fillér. 

36. Kis káté a váltanokról. írta : Dr. 
Lechler Κ. Ford. : Κανί Β. Ára 4 f. 

39. A mi nekünk f á j ! Geduly H. 
(48. XX. törv. cikk.) Ára 10 f. 

40. Dr. Luther Márton élete. Szép 
nagy színnyomatú falikép. 2 kor. 

41. A bánat tisztít. Irta Torkos 
László. Ára 10 fillér. 

42. Kovács Balázs esete. Irta Kapi 
Béla. Ára 10 fillér. 

43. Bibliás Máté. Irta Gyurítx Fe-
renci. Ára 10 fillér. 

44. Hitetlen Tamás. Irta Kovács 
Andor. Ára 10 fillér. 

45. Találkozás idegenben. Irta 
GecLuly Lajos. Ára 10 f. 

46. Légy hű mind halál ig! írta 
Raffay Sándor. Ára 10 fillér. 

47. A műveltségről.lrtaSTapí B. 10 f. 
48. A bölcs asszony építi az ó házát, 

í r ta : Kovács Andor. Ára 10 fill. 
49. Ha szeretet nincsen bennem, 

semmi vagyok. Irta: Ládonyi 
Pál. Ára 10 fillér. 

50. A nő hivatása a magyar pro-
testantizmus küzdelmében. írta 
Sztehlo Kornél. Ára 10 fillér. 

51. A vadosfai artikuláris egyház-
község Rábaközben. Ir ta :Payr 
Sándor. Ára 30 fillér. 

52. A vízcsepp.Irta: Kovács A.10 fill. 
53. Két vértanú a XVII. századból, 

írta: Kovács Sándor. Ára 10 fillér. 
54. Kevesen múlt. Irta: Algenstödt 

Lujza. Ára 10 fillér. 
55. Jeruzsálem pusztulása. Irta: 

Paulik János. Ára 10 .fillér. 
56. Istenért, hazáért. Történeti elbe-

szélés. Irta: Gyurátz F. 10 fill. 
57. A gyermekek imája. Elbeszélés. 

Irta: Gyurátz Ferenc. Ara 10 fill. 
58. Berzeviczei Berzeviczy Gergely 

1 7 6 3 - 1 8 2 2 . dr. Horváth K. 10 f. 
59. Zsadényi István a gályarab, 

í r ta : Fenyves Ede. Ára 10 fillér. 
60. Újkori apostolok és vértanúk. 

Irta: Petrovics Pál. Ára 10 fillér. 
61. Elbeszélések. í r ták: Petry Gyu-

láné, Faix Margit, Mihátsy Gá-
bor és Berecz Gábor. Ára 10 fillér. 

62. Az édesanya énekeskönyve. 
Irta: Gyurátz Ferencz. Ára 10 f. 

63. A ki híven kereskedett. Reischel 
Károly életrajza. ír ta: Farkas G. 
Ára 10 fillér. 

64. A megpróbáltatások útjain. Tör-
téneti elbesz. ír ta: Fenyves Ede. 
Ára 10 fillér. 

65. Simkó Ferkó története. Irta 
Kozlayné Jenes Jolán. Ára 10 f. 

66. Az Úr megbocsát. Irta: Farkas 
Mihályné. Ára 10 fillér. 

67. Patikáriusék bibliája. Irta: Kapi 
Béla. Ára 10 fillér. 

68. Klárika könyve. Irta: özv. Mo-
ravcsik Gyuláné. Ára 10 fillér. 

69. Behorpadt sírok. Irta: Fenyves 
Ede. Ára 10 fillér. 
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Az irodalom a belmisszió szolgálatában. 
i. 

Az istenországa építése körül fáradozó kegyes lelkek mun-
kájukban mindig nagybecsű segédeszköznek tekintették az írott 
szót, a vallásos irodalmat s azt igyekeztek is eleitől fogva cél-
jaik elérésére felhasználni. Ennek a felfogásnak folyományai az 
Evangyéliomok s az Apostoli levelek, melyekkel a keresztyén 
őskor nagy harcosai egyfelől oda is el akarták juttatni az evan-
gyéliom világosságát, a hova élő szavuk el nem hatott; más-
felől pedig kiegészíteni, élénkíteni s állandósítani akarták velük 
egy ós más helyen már elhangzott élő szavuknak a hatását. 
Természetes dolog azonban, hogy a régi korban az írás mester-
ségének fejletlen volta miatt csak kicsi mértékben forgathatták 
ezt a hatalmas, hódító fegyvert és csak a könyvnyomtatás fel-
találásával adódott alkalom annak szélesebbkörű s intenzivebb 
alkalmazására. 

A reformátorok szintén felismerték az írott szónak s álta-
lában a sajtónak egyházépitő nagy jelentőségét. Ismeretes Luther-
nek az a megjegyzése, amelyet ő erre vonatkozólag Asztali 
beszélgetéseiben egy helyütt tesz, mondván: „A könyvnyomtatás a 
legnagyobb s legutolsó ajándék, amelylyel Isten az evangyéliom 
ügyét munkálja . . . Urunk és Istenünk a maga ügyét és igéjét 
meg fogja tartani e földön az írótoll által. A teológusok pedig 
e tollnak a szára." 

Luthert tekinthetjük tulajdonképen a keresztyén népies 
irodalom megteremtőjének. Az ő „95 tétele" első ilyetén produk-
tuma a vallásos népies irodalomnak. Számos kisebb vitairata, 
prédikációi, írásmagyarázatai, egyes társadalmi osztályokhoz inté-
zett proklamációi stb., mindmegannyi traktátusok, amelyeket 
széles körben olvastak. Úgy hogy elmondhatjuk, hogy a refor-
máció az ő röpiratainak szárnyain repül szét a nagy Német-
birodalomban s jut el rövid idő alatt annak határain kívül is. 
Δ reformáció sohasem jutott volna oly hamar s olyan széles-
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körű sikerekhez, ha Luther nem egyúttal nagy író is, s eszméi 
érdekében az írótollnak útegyengető segítségét is fel nem használja. 

Sajnos, utána e téren bizonyos visszaesés áll be, s tart 
vagy másfél századig; mígnem a XVII-ik század végén Franke, 
majd a XVIII-ik században e századnak nagy evangelizátorai 
újra kezükbe veszik az egyházépítésnek ezt a hatalmas eszközét. 

Óriási lépést jelentett az evangelizáció terén a „Canstein-
féle Biblia-társaságnak" a megalakulása (1710-ben), majd a 
„Britt és külföldi Bibliatársaságnak" életrekelte (1804-ben), a 
mely társaságok olcsó pénzen óriási mennyiségű Bibliát jut tat tak 
a nép kezébe. A két társaság által megmutatott nyomon tovább 
halad az emberiségnek a hit dolgai iránt élénkebben érdeklődő 
része, s egymásután kelnek életre (1812—1820 között) a Bibliát 
terjesztő társulatok Stuttgartban, Pétervárott, Berlinben, Köln-
ben, számszerint 24, amelyek millió és millió mennyiségben ter-
jesztik a Szentírást. Ezen Bibliatársulatok között — részint szé-
leskörű tevékenységüknél, részint kiadványaik olcsóságánál fogva 
— mai napig is kiemelkedik az angol, a berlini, a württembergi, 
amely utóbbi például 12 fillérért képes adni egy egész Újtesta-
mentomot. Az angol Bibliatársulatnak mult évi világforgalma 
7.899,562 darab Biblia és bibliai rész, amelyből nálunk 164,657 
darabot helyezett el. 

A belmissziói munkát azonban nemcsak Bibliával, hanem 
egyéb irodalmi termékekkel is igyekeztek fejleszteni és támo-
gatni az arra hivatottak és pedig az ú. n. traktátusok, népiratkák 
által, amint arra példát annak idején maga Luther adott. 

Ezen sorokban egy rövid pillantást szeretnék vetni a kül-
földi iratmisszióra, hogy a dologban kevésbbé jártas olvasó lássa, 
miként kezdődött s fejlődött az lassacskán d/ZZ8> cl terebélyes 
fává, amelyen ma az egyházi élet számára annyi ízletes és tápláló 
gyümölcs terem. Ez alkalommal különösen a németországi ev. 
iratmisszióra kívánok rámutatni, mint amely hozzánk — a köz-
tünk fennforgó hitegysógnél fogva — legközelebb áll, s leg-
alkalmasabb arra, hogy belőle okulást s útmutatást merítsünk. 

A sor elején e téren Franke, a hallei árvaház áldott emlékű 
alapítója áll, mint aki Luther óta az első, ki a vallásos irodal-
mat az egyházépítés munkájába segédeszközül nagyobb mérték-
ben bevonta. Ő is, mint Luther, számos népiratkát írt s ezeknek 
terjesztésére nyomdát is alapított a hallei árvaházzal kapcsola-
tosan, amely nyomda nagy mennyiségben terjesztette aztán az 
építő traktátusokat. Az ő nyomában járnak Gellert, Claudius, 
Jung-Stilling, Oberlin, Arndt stb., kik mindannyian becses 
munkákkal gazdagítják a fejlődésnek indult vallásos irodalmat. 

Hatalmas lépés történt a vallásos népirodalom terén 1780 ban, 
amikor Urlsberger kezdeményezésére megalakul az ú. n. .Keresz-
tyén Egylet", amelynek bevallott célja az olcsó, népies, vallásos 
íratok kiadása és terjesztése. 
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Majd 30 évvel később (1811 június 25), Uhle kandidátus 
kezdeményezésére egy másik hasonlócélú társaság alakul Eis-
lébenben, amely társaság rövid időn belül várakozáson felüli 
eredményeket ért el s ú jabb ilyetén társaságok alapítására szol-
gált impulzusul. 1814-ben Barmenben, 1816-ban Berlinben, 
1820-ban Hamburgban, 1832-ben Stuttgartban és Calvban ala-
kulnak hasonlócélú irodalmi társaságok, a melyeket 1844-ben az 
„Agentur des Rauhen Hauses" című vállalat követ, amely utóbbi 
a vallásos népirodalom történetében annál az oknál fogva is 
nagyjelentőségű, mivel ennek az intézménynek a megalapításával 
kezdődik s kezd jelentőségre emelkedni a belmisszió atyjának: 
WichernneJc a működése, aki beszédjeinek s iratainak hatalmával 
ú j korszakot nyit meg úgy a belmisszió, valamint az ennek segéd-
eszközül szolgáló vallásos irodalom terén is. 

Wichern után a vallásos irodalom megáradt folyója hova-
tovább mindjobban tekeredik s új erekre ágazik szét. 

Érdemes megemlíteni itten azt a vállalkozást is, amelynek 
Stöcher, a híres berlini lelkész volt a kezdeményezője. Ez a 
jeles férfiú 1881-ben barátaival egy alkalommal arról beszél-
getett, hogy a nép mennyire elegyháziatlanodik amiatt, mert hát 
sokakat a hivatásuk vasárnaponként is távoltart a templomtól. 
„Valahogy az ilyeneknek is közel kellene vinni az istenigéjét 
— volt az egyhangú vélemény — talán egy-egy nyomtatott 
beszéd alakjában." A szót tett követte s rövidre rá Stöcker 
kiadja egy prédikációját filléres füzetekben. A dolognak nem 
remélt sikere lettl Két évre rá már 30,000 példányban kelt el 
hetenként egy-egy ilyen egyházi beszéd. Megalakul a „Berlini 
városi misszói könyvkereskedés" s ez már 122,000 példányban 
nyomtatja hetenként a prédikációkat! Majd új társaságok kelet-
keznek, amelyeknek révén közel negyedmillió prédikációs füzet 
jut el hetenként — részint előfizetés, részint utcai elárusitás 
útján — a hívek kezébe. 

Figyelemreméltó az is, amit a „Berliner Stadtmission" pél-
dáján felbuzdulva több nagyobb németországi gyülekezet cselek-
szik. A halottak napján, amikor tudvalevőleg temérdek ember 
fordul meg a temetőkben, alkalmi prédikációkat árusítanak el a 
temetők kapujában, egy fillérért, amelyekből az említett napon 
másfélmillió példány szokott elkelni. Ugyancsak ennek mintájára 
Schloeszmann Hamburgban vasárnaponként a betegek részére 
ad ki alkalomszerű elmélkedéseket „A betegek vigasza" címen. 

Én ez alkalommal nem bírálok, csak regisztrálok, de mindenki 
elképzelheti, hogy mindez az egyházi életre nézve mit jelent. 

S hogy a kép teljes legyen, az említett iratmisszióhoz hozzá 
kell vennünk még azt a nagyméretű tevékenységet is, amelyet 
a vallásos folyóiratok, néplapok, naptárak, vallásos képek, val-
lásos jellegű levelezőlapok útján fejt ki a németországi prot. 
hitbuzgóság. Majdnem minden egyletnek, nagyobb humanitárius 
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intézménynek megvan ott a maga sajtóorgánuma, amellyel esz-
méit propagálja. Igen ügyes gondolat az is, amit Hülle, a „Ker. 
hírlapok egyesületének" elnöke valósított meg. 0 ugyanis egy 
keresztyén néplapot szerkesztett, amelynek volt egy általános és 
egy különleges kiadása. Amely egyházközség ezt a lapot leg-
alább 100 példányban megrendelte, az azt külön saját neve alatt 
kapta a homlokzati címben. A még több példányban megrendelő 
egyházközségeknek pedig még külön hírrovatot is nyitott benne. 
Természetes dolog, hogy mindez alkalmas az érdeklődés s 
nagyobbfokú támogatás felébresztésére. Ezeknek a néplapoknak 
a tiszta jövedelme rendszerint azoknak a belmissziói egyesüle-
teknek a pénztárába folyik be, amelyek azokat kiadják. A kisebb 
köröknek szóló vallásos néplapok mellett természetesen vannak 
olyanok is, amelyek az egész világnak szólnak s általános el-
terjedtségnek örvendenek. Ilyen pl. az 1830-ban Stuttgartban 
megindított „Christenbote'. Még elterjedtebb a „Nachbar", amely 
1848-ban Hamburgban indult meg s ma mintegy 150,000 pél-
dányban jelenik meg hetenként. Hasonló virágzásra jutott a 
„Berliner ev. Sonntagsblatt" és a „Berliner Sonntagsfreund". 
Ez utóbbi három néplap mindenikének van külön kiadványa is, 
az egyes községek és tartományok részére. Ezen mellékkiad-
ványaival együtt pl. a .Berliner ev. Sonntagsblatt" hetenként 
240,000 példányban jelenik meg, ami a mi fogalmaink szerint 
szédítő numerus. 

S még ezeknél is nagyobb mennyiségben kelnek szárnyra 
s viszik szét a vallásos gondolatokat a szélrózsa minden irá-
nyában a filléres röpiratok: a „Für Alle", „Der Stadtmissionar", 
„Für dich", amelyek hetenként 400,000 példányban jelennek 
meg. A leányegyesületnek is megvan a maga organuma: a 
„Komm' mit" című röpirat, amelynek magyar utánzata a „Jer 
velünk", mellyel idehaza többször találkozunk. Sőt a németeknél 
a katonáknak, a pincéreknek s mindenrendű munkásoknak is 
megvan a maguk külön vallásos lapjuk, ami szintén jó dolog. 

Németországi hitrokonaink azonfelül még egy jelentős terü-
leten igyekeznek megvetni a lábukat, t. i. a politikai sajtó 
hasábjain. A sajtó tudvalevőleg a mai kornak egyik legnagyobb 
hatalmassága s benső szelleme és iránya szerint áldás, vagy 
átok lehet. A németországi ev. egyház vezető férfiainak az a 
jelszavuk: „Az újság legyen keresztyén!" s mindent elkövetnek 
ennek a jelszónak a megvalósítására. Keresztyén szellemű cikke-
ket írnak a lapokba a legelőkelőbb egyházi írók. Eleinte persze 
nem könnyen ment a dolog, mivel egyes napilapok elzárkóztak 
előlük, de hovatovább mind több politikai lap nyitott tért, az 
egyházi jellegű cikkeknek; s így történhetett s történhetik meg 
az, hogy a német nagy politikai lapokban időnként vallásos-
tartalmú cikkekkel, teológiai művek részletes ismertetésével is 
találkozunk. 
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Az ember, ha ezen az óriási méretű irodalmi akción végig-
tekint, önkéntelenül is felsóhajt: „Hol állunk mi ezektől!" 
Micsoda óriási erdő az, — üde, ízletes gyümölcsöt termő gyü-
mölcsfákból — amely odakint az evangélikus egyház mezejét 
díszíti! S micsoda óriási termékenyítő erő árad — üdítő per-
metegként — ezekből az iratokból az általuk áztatott t a l a j r a . . . 

Mi persze azt szeretjük mondogatni s e téren való szegény-
ségünket azzal szeretjük mentegetni, hogy odakint mások a viszo-
nyok, mások az emberek, más az anyagi helyzet és más a népnek 
a hangulata is. Igaz, ámde ennek a ténynek egyszerű konsta-
tálásánál nem szabad megállapodnunk, hanem tovább keli men-
nünk és kutatnunk: vájjon megpróbáltuk-e már a mi viszonyain-
kon változtatni? Megtettünk-e már mindent arra nézve, hogy 
azokat kedvezőbbekké tegyük? Megkiséreltük-e a magyar evan-
gélikus közönség szívét a rendelkezésünkre álló irodalmi segéd-
eszközökkel is az e némű törekvések iránt fogékonnyá tenni? 
És ha igen, mi volna még a teendő ? 

Ezek a kérdések tolulnak itt, elibénk s ezekre a kérdésekre 
igyekszem majd a következő sorokban feleletet adni. 

Π. 
Múltkori, e tárgyról szóló cikkemet azzal a kérdéssel fejez-

tem be, hogy: vájjon mi, magyarországi ev. lelkészek, kellő-
képen használjuk-e fel a hitélet fejlesztésére azokat a segéd-
eszközöket, amelyeket a mi magyar irodalmunk rendelkezé-
sünkre bocsát? 

S én erre a kérdésre — részint meglehetős számú gyüle-
kezeteink benső életének ismerete, részint egyházi könyvkiadó-
vállalataink évi forgalmának kimutatásai alapján — azt vagyok 
kénytelen felelni, hogy bizony az irodalmat nem használjuk fel 
kellően a belmisszió érdekében. Nekünk is rendelkezésünkre áll 
a Szentírás, nekünk is vannak jó traktátusaink, vallásos nép-
lapjaink, de mi haszna, ha nem jutnak el, vagy csak minimális 
mértékben jutnak el a nép kezébe. Aminek aztán kettős hátrá-
nya van: egyfelől a hitélet sorvad, másfelől irodalmi vállalataink 
erőtlenednek el. 

Én, megvallom, nem szeretem azt az egyeseknél szinte 
túlzásba vitt eljárást, hogy folyton csak az irodalmi vállalatokat 
bírálgatják, hibáztatják és sohasem tekintenek befelé, önma-
gukba ; mert hiszen tudvalevő dolog, hogy az irodalmi vállalatok 
— akár a Luther-Társaság, akár a Protestáns Irodalmi Társa-
ság, akár a Traktátus-Társulat és más egyebek, — gazdagabb 
irodalmi termelést csak úgy produkálhatnak, ha kellő támogatás-
ban részesülnek, s mi, lelkészek, nemcsak kéziratokkal keressük 
fel őket, hanem kiadványaikat is kihelyezzük. De épp ott a 
hiba, hogy ez nem történik meg a kellő mértékben. Ugyan — 
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kérdem — hány gyülekezetben folyik rendszeresen az irat-
misszió, hány lelkész szokta rendszeresen terjeszteni hívei között 
a vallásos olvasmányokat ? . . . Félek, hogy erre a kérdésre 
nagyon megszégyenítő feleletet kapnék. 

Sokan azt mondják, hogy ez nálunk azért nem megy, mi-
vel a magyar természet nem igen kívánja az ilyesmit. De vájjon 
nem vagyunk-e ennek mi magunk is az okai; okai annyiban, 
hogy nem szoktattuk r á ; nem igyekeztünk népünkben a vallásos 
olvasmányok iránt való vágyat felkölteni, hanem tétlenül néztük, 
hogy mások hódítsák el előlünk a tért, az ő saját, a mi cél-
jainknak nem éppen megfelelő irodalmi termékeikkel. Tessék 
csak a szocialisták akcióját megfigyelni! Vagy tessék csak egy 
nagyobb ünnep alkalmával bemenni valamely nagyobb pápista 
templomba; saját szemeimmel láttam, hogy ott minden egyes 
ülőhelyen többrendbeli vallásos traktátus, röpirat feküdt, amelye-
ket a templomlátogatók magukkal vihettek. 

Megjegyzem, hogy nem áll az, mintha a magyar nép lelke 
teljesen érzéketlen lenne a vallásos irodalom iránt, mert azt is 
láttam már, hogy bizony észszerű eljárással lehet ezt a népet is 
e tekintetben való fokozottabb érdeklődésre hangolni. Csak a 
magyarországi baptistákra utalok. A baptista felekezet tudva-
levőleg századrészben sem akkora, mint mi vagyunk. És mégis 
mit lá tunk? Sokkal többet produkál s forgat meg irodalmilag, 
mint mi. Szinte hihetetlennnek fog tetszeni, ha elmondom, hogy 
a maroknyi baptista nép itt minálunk öt hetilapot ad ki magyar 
nyelven s kiad néhány idegennyelvűt is ; s hogy a baptisták 
vasárnapi röpirata: az „Olvasd" 1911-ben 442,450 példányban. 
1912-ben pedig már 867,950 példányban jelent meg s terjesz-
tetett szét. 

A hajlam tehát megvolna a népben, csak mi nem sietünk 
azt céljaink érdekében kellő mértékben kihasználni. 

Odaát mit tettek és mit tesznek ennek az éppen nem kicsi-
nyelhető eredménynek az érdekében? 

Fáradtak és áldoztak s fáradnak és áldoznak szüntelen! 
Minden valamirevaló baptista hívő igyekszik valamely baptista 
kiadványt megrendelni, mert így szoktatták; sőt akárhány egy-
szerű, szegény ember több példányt is megrendel belőlük csak 
azért, hogy azokat szétosztogassa. Ismerek egyszerű cselédlányo-
kat, akik hetenként nagyobb összegeket is áldoznak vallásos 
traktátusokra, egyszerűen az általuk propagált cél iránt való 
lelkesedésből és azokat aztán szétosztogatják. Az én templomom 
előtt is rendszeresen folyik az ilyen osztogatás, s dacára minden 
ellenakciómnak, hetenként több százra menő „01vasd"-ot oszta-
nak szét a baptisták híveim között. 

Mindenesetre olyan jelenség ez, amely megérdemli a figyel-
münket s a melynek tanulságait le kell vonnunk magunknak, 



7 

amely tanulság nem lehet más, mint ez : Előre a mutatott nyo-
mon ! Szeget szeggel! 

Az a nézetem, hogy nekünk, evangélikus lelkészeknek, 
állandó raktárt kell tartanunk az irodáinkban jól megválogatott 
vallásos iratkákból és azután: ki velük a nép közé! A nép alatt 
az urakat is értem. Készint magunknak, részint személyzetünk-
nek állandóan kínálgatnunk, árulgatnunk kell azokat. A szavaktól 
ne ijedjünk meg. Igenis, kínálgatnunk és árulgatnunk kell a jó 
vallásos iratokat, egyszerűen avval a kötelességtudással, amely-
lyel az evangéliumi gazda küldi ki szolgáit, mondván : „Kény-
szeresetek mindeneket !" A szent cél érdekében mindent moz-
gásba kell hozni. Igyekeznünk kell ennek az ügynek mecéná-
sokat szerezni; s igyekeznünk kell erre a célra az egyház 
költségvetésébe is egy bizonyos összeget beilleszteni, amelyen 
aztán a szegényebbsorsúak, kórházi s egyéb intézetbeli gondo-
zottak részére időnként jó vallásos olvasmányokat szerez-
hetünk be. 

Az iratmissziót már az iskolában is meg lehet és meg kell 
kezdeni. Én pl. úgy csinálom a dolgot, hogy az általam hitok-
tatásban részesített növendékeimet arra szoktatom, hogy heten-
ként legalább 2 fillért igyekezzenek e célra félretenni, amely 
filléreket egyikük összegyűjti, s én aztán ezeken a filléreken 
nekik megfelelő traktátusokat hozatok. S milyen örömmel emle-
getik s mesélgetik el egymásnak az olvasott történeteket! S igen 
sokszor megtörténik, hogy a gyermekek útján a szülők is rákap-
nak az ilyen nemesebb szórakozásra, s még nagyobb össze-
geket is eljuttatnak kezeimhez erre a célra. 

Kicsiszerű dolog ez, tudom, de azért mégsem szabad kicsiny-
lenünk. Gutta cavat lapidem. Ki tudná azt megmondani, hogy 
egy és más lelket mikor és miáltal ragadja meg a Szentlélek, 
hogy előbbre vigye a tökéletesedés útjain. Jelentéktelennek lát-
szó iratkák sokszor keltettek már a szívekben olyan érzelmeket, 
amelyek később szépen gyümölcsöztek az istenországa számára» 
Egy baptista atyánkfia, aki ma vezetője odaát a baptisták iro-
dalmi missziójának, írja nekem egy levelében: „Irataink már 
számtalan esetben szolgáltak egyesek megtéréséhez az első 
indító okul. Ezek közül való vagyok én is. Egy gyönyörű vallásos 
olvasmány indított engem is, az egykori színészt, a festett vász-
nak hiú világából való megtérésre, nőmmel együtt" . . . 

De ha talán ennyire kedvező eredményeket nem is érnénk 
el sokszor az iratmisszió által, már maga a negatív eredmény 
is, hogy általa a népet esetleg a káros és alacsony szórakozá-
soktól elvonjuk, már olyan eredmény, amely egymagában is meg-
érdemli a fáradságot 

Természetes dolog, hogy amikor én itten vallásos iratokról 
s azok terjesztéséről s híveinknek azok olvasásához való meg-
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szoktatásáról szólok, egy pillanatra sem tévesztem szem elől azt 
a legfőbb irodalmi segédeszközt, melyet a hitélet építésére első-
sorban kell kézbe vennünk és kézbe adnunk, s amelytől első-
sorban várhatunk üdvös eredményeket, t. i. a Bibliát. Talán nem 
is kell mondanom, hogy minden irodalmi terméket én legfeljebb 
csak kisegítő eszköznek nézem arra nézve, hogy a lelkeket 
ehez a főforráshoz, s általa a Krisztushoz vezérelje. A mai kor 
viszonyaival azonban ezen a téren is le kell számolnunk. Le kell 
számolnunk mindenekelőtt azzal a körülménnyel, hogy ma már 
nem elegendő az istenigét csak vasárnaponként és a szószéken 
szokásos formák között hasogatnunk, hanem mivel a hitromboló 
alkalmak szaporodtak, szaporítanunk kell az istenige építő 
alkalmait is s a híveket vele állandó érülközésbe kell hozni 
igyekeznünk. 

Talán nem mondok valótlant, amikor azt állítom, hogy 
nagyon sok ember van, aki a Bibliát nem ismeri, nem is látta 
soha. Ilyen embereknek pedig nem volna szabad létezniük az ev. 
egyházban. Ε téren kettőt kell cselekednünk : 

az első az, hogy mindenkinek kezébe adjuk a Bibliát; 
a második pedig az, hogy tapintatos módon annak olvasá-

sára szoktassuk a híveket. 
Az első cél elérésére jobb módot nem tudok, mint azt, hogy 

minden egyes fiatal házaspárnak esküvője alkalmával kezébe 
adjuk a Bibliát, ú j családi hajlékának egyik felszerelése gyanánt. 
A megfelelő formát nem lesz nehéz megtalálni. A lelkész 
teremtse meg egyházában az alapot, amelyből minden háza-
sulandó párnak kijusson egy Biblia. A szentkönyv első lapjára 
ír ja be a házasulandók nevét, esketési idejét s néhány buzdító 
szó kíséretében nyújtsa azt nekik oda az oltár előtt. A dolognak 
lélektani jelentősége is van. Ez az első lépés. 

A második az lenne aztán, hogy minden lelkész a maga 
gyülekezetében szorgalmazza a bibliaolvasást. Hetenként egyszer-
kétszer, különösen a hosszú téli estéken, tartson valamely erre 
alkalmas helyen bibliaórákat, amelyen a Bibliát olvastassa, s 
rövid magyarázatokkal kísérje. Ezáltal nemcsak a Biblia megis-
merését mozdítja elő, hanem táplálni fogja a szívekben az utána 
való szomjat is, ami ha sikerül, nyert ügye van. Eleinte, nem 
mondom, hogy könnyen fog menni a dolog, de ha mindjárt a 
fiatal nemzedékkel kezdi így, áldásos eredményeit okvetlenül 
fogja látni. Mi, itten az ón egyházamban, megpróbáltuk a dol-
got ; téli estéken bibliaórákat tartunk, s azok —- hála Istennek 
— igen szép látogatottságnak örvendenek. 

Hiába és hiába, nincs más mód megküzdeni a reánk jég-
esőként zúduló veszedelmekkel, mint megfogni az ekeszarvát, 
és szántani, mélyen szántani állandóan! Ann'g ezt meg nem tesz-
sziík, addig hiába jajgatunk, a legékesebb orációkkal hiába csap-
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kódjuk a levegőeget, hiába halmozzuk rakásra a legnagyobb 
éleselméjűségre valló adminisztratív paragrafusokat: az sem egy-
házunk, sem az emberiség jósorsán nem fog sokat lendíteni. 
Minden kornak megvan a maga jellege, amely megszabja a 
vele való bánás módozatait is. A vérszegény embernek könnyű, 
gyakori és tápláló eledelre van szüksége; ami valláserkölcsileg 
vérszegény korunknak is ezt kell nyuj tanunk: az istenígét, a 
maga egyszerűségében, fenségében és közvetlenségében! 

Gyülekezetemben igen sok olyan ember van, akik a Bib-
liát nagyon szeretik s állandóan olvasgatják. S érdekes; ezeket 
az embereket már szinte külsőleg is meg lehet különböztetni 
a többi emberektől. Az istenige szelleme valami nemes, meg-
nyerő patinával vonja be az embernek úgy külsejét, mint 
belsejét. Az ilyen „bibliás emberek" a lelkésznek nemcsak a 
leghűségesebb hallgatói, hanem legkészségesebb segítőtársai is 
vallásos dolgokban. 

A Bibliával és az annak igazságait magyarázó, az élet 
különféle viszonylataiban azoknak áldásos mivoltát szemléltető, 
akár történeti, akár költött jellegű jó, vallásos irodalommal sokat 
lendíthetünk az emberiség állapotán, azért ajánlom én ezeknek az 
eddiginél nagyobb buzgalommal való kézbevételét és kézbeadását. 

Tudom és érzem én azt is, hogy a mi magyar vallásos 
irodalmunk még szegényes, s kevésoldalúságánál fogva ma még 
nem nyújt elegendő segítséget a belmissziói munkának minden 
irányban való támogatására és irányítására, de ez olyan baj, 
amelyen lehet segíteni. Mihelyt a vallásos irodalom terén nagyobb 
forgalmat sikerül elérnünk, aminthogy sikerülhet is, ha komolyan 
akar juk: akkor aztán irodalmi vállalataink is nagyobb erőre 
kapnak, s meglévén a kölcsönhatás az irodalom és az élet, s az 
élet és az irodalom között, lassanként mindazt elérhetjük, amit a 
németektől méltán irigyelhetünk, mert az igazi vallásos szellem 
meg fogja teremteni azokat. 

Az én felfogásom szerint a legközelebbi jövőben nagy-
mennyiségű olcsó, népies röpiratra volna szükségünk, különböző 
egyházi és tarsadalmi kérdesekről, amelyeket ezerszámra szór-
hatnánk híveink közé. Erre a dologra már igyekeztem egyszer 
felhívni a figyelmet a Luther-Társaság két év előtti évkönyvé-
ben. Ε tekintetben hasznos útbaigazításul szolgálhat nekünk a 
hamburgi Rauhes Haus „Lehr und Wehr" című kitűnő és . kor-
szerű cikksorozatának a prospektusa is. 

Folytatnunk kell továbbá a Luther-Társaság által egy-
szer már megkezdett, de érthetetlenül abbahagyott füzetes 
prédikációk kiadását is, hogy azokat megfelelő helyekre el-
küldhessük. 

Kívánatosnak tartanám azt is, hogy németországi evang. 
testvéreink eljárásához hasonlóan, mi is kiadjunk olyan alkalmi 
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rövid elmélkedéseket, amelyeket a halottak napján a temetőkben 
osztogathatnánk, vagy egy-két filléren árusíthatnánk ; s kiadjunk 
továbbá füzeteket, a betegek részére is, ahogy azt németországi 
atyánkfiai teszik. 

Talán felesleges is indokolni, hogy mindez mire volna jó. 
És még egyet tartanék különösen kívánatosnak: azt, hogy 

a politikai lapok hasábjain is igyekezzünk megvetni a lábunkat. 
Én tisztában vagyok azzal, hogy ezen propozícióm ellen mi min-
dent hozhatnak fel, s tudom azt is, hogy annak megvalósítása 
bizonyos nehézségekkel is járna eleinte, de azért hiszem, hogy 
ha az evangélikus, vagy jobban mondva a protestáns egyház 
erre alkalmas férfiai latba vetnék az erejüket, ezen a téren is 
lehetne még valamit elérni. Az ilyen akcióra tartanám én hiva-
tottnak azt a sokat emlegetett „Protestáns Sajtóirodát", amely 
névleg létezik is s amelyre egyházegyetemünk bizonyos anyagi 
áldozatot is hoz évenként, de amely egy-két gyűlési programm. 
vagy gyűlési hír leadásával kimerítettnek véli feladatát. Ez is 
jó, de kevés! Nekünk többet kell akarnunk s többet el is érhe-
tünk. Nekünk szélesebb alapokra kell igyekeznünk íektetni a 
protestáns sajtóirodát és köréje kellene csoportosítanunk a leg-
jobb íróinkat, akik azután céltudatosan dolgoznának s szelle-
münket kilehelő cikkeikkel helyet igyekeznének foglalni a poli-
tikai lapok hasábjain is, amiért aztán egyházegyetemünk részé-
ről kellő erkölcsi és anyagi támogatásban s jutalomban is része-
sülnének, s amiért viszont mi, egyházvezetők, az illető lapokai 
a legmesszebbmenő pártfogásban igyekeznénk részesíteni. Nem 
különös dolog-e az, hogy nálunk minden jelentékenyebb mozga-
lomnak, szellemi irányzatnak megvan a maga orgánuma; van 
lapjuk a klerikálisoknak, van a szabadkőműveseknek, van a 
szocialistáknak stb., csak nekünk nincs protestánsoknak, ama 
néhány egyházi lapon kívül, amelyeknek hangja azonban a szű-
kebb egyházi körön kívül nem igen hat el. Éz bizony, valljuk 
meg, nagy gyámoltalanság mitőlünk s ebből a gyengeségünkből 
mielőbb ki kell gyógyulnunk, ha azt nem akarjuk, hogy a hullá-
mok összecsapjanak felettünk. 

* 

Luther szavaival zárom soraimat: „Nekünk akarnunk kell 
s meg kell tennünk korunkban a magunkét és segédkeznünk 
kell — Szent Pál meghagyása szerint — az Isten igéjének ter-
jesztésében, hogy az bőségesen lakozzék az egyházban és a vég-
ítélet napján senki ne mentegetőzhessék azzal, hogy az nékie 
nem lett hirdetve, vagy ha lett is, csak szegényesen és ri tkán; 
hanem kénytelen legyen elismerni mindenki, hogy az nékie nem-
csak egy könyv, hanem számos könyvek által állandóan s a leg-
nagyobb hűséggel, igazán és jól hirdettetett." 

Paulik János. 
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A belmisszió városában. 
Ez alatt a város alatt Bethelt értem, Bielefeld mellett, 

Németországban. Itt tavaly nyáron, egy hónapot epileptikus beteg 
gyermekek ápolásával töltöttem, közelebbről meg akarván ismer-
kedni a belmissziói tevékenységek terével és természetével. 

Kuhlo lelkész úr, aki sok év óta igazgatja a betheli 
diakónus-intézményeket, legalább egy negyedévre tette azt az 
időtartamot, amennyi alatt Bethel összes belmissziói intézményeibe 
bele lehet tekinteni. S így én, ki csak egy hónapot tölthettem 
ott, nem mondhatom magam szakértőnek, mikor Bethelt ismer-
tetem. Mindazáltal azt hiszem, hogy egy s más irányban helyes 
megfigyeléseket tehettem, s a betheli intézmények általános fel-
fogásában az érdeklődőknek szolgálhatok valamivel. 

Képzeljük el az anyagilag óriási méretekben gyarapodó 
protestáns Poroszországot, amint megszólal a lelkiismerete, hogy 
tegyen valamit a nyomorultakért. Emeljük ki még egyszer óriási 
méretekben való gazdagodását, hatalmas múltú, mély vallásos-
ságát; aztán tekintsünk arra az egyszerűségében fenséges lelki-
pásztori alakra, Bodelschwinghre, aki miután az utcaseprő gyere-
keknek imára gyűjtögetésével Párisban éveken át szolgálta a 
krisztusi és ezzel egyúttal a német nemzeti ügyet, most odaáll 
nemzete elé élő lelkiismeretnek. Ezekből megsejthetjük okát 
annak a minden magyar képzeletet felülmúló ténynek, hogy egy 
emberöltő alatt semmiből oly intézmények tömkelege fejlődik, 
mely külön egyházzá és várossá lesz. 

Itt tehát minden ízükben és vonatkozásukban oly belmissziói 
alkotásokról van szó, melyeket a német lutheri egyház élő és 
ható lelke létesített. Szó van oly evangélikus élő hitről, melynek 
új szervekre van szüksége, hogy kora igényeinek megfeleljen; 
mely amikor valamit akar tenni nyomorultjaiért, akkor egy 
szavára paloták, telepek, falvak, városok születnek, 

Ki kell emelnünk azt is, hogy itt a protestantizmus nem 
az államtól és társadalomtól várta a kellő áldozatok meghozata-
lát, hanem maga, mint vallás és egyház, lépett sorompóba. 
Vagyis a saját feladatának ismerte ezen szeretetintézmények 
létesítését s nem a társadalom egyéb szervezeteitől vagy az 
államtól várta azok megoldását. Nem akart azokra hatni, hogy 
tegyenek, hanem tett maga közvetlenül. Ezáltal jutott azon 
helyzetbe, hogy Bethelt minden vonatkozásában tipikus német 
és élő hiten alapuló vallásos intézménnyé avathatta, noha a 
társadalomnak, az államnak és egyeseknek támogatását minden-
esetre igénybe vette. * 

Ott terül el előttünk a teutoburgi erdőnek egy zuga: egy 
darabban vagy 1000 hold szántóföld és erdő helyén épült város. 
Negyven évvel ezelőtt ki tudja, hogy hány gazdája szántogatta 
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földjét és vagdalta fá i t : ma mind a betheli intézmények tulaj-
dona ! Mondhatom, drága pénzen összevásárolt földek ; oly helyen, 
hol egyetlen irányban 70 gyár kéményét is össze lehet olvasni 
a betheli Sion-templom környékéről! Egyik irányban kémény-
erdő, a másik irányban még a teutoburgi ősbükkös húzódik a 
domb gerincén, mely imitt-amott még most is benyúlik a pavil-
lonok között a völgy kellő közepébe. 

Egy-egy hatalmas bükkfának olyan becsülete van, hogy 
a gazdaságosan épült és berendezett pavillonok sokasága, épü-
lése alkalmával szinte kitérni látszott neki s az egész nem más, 
mint ligetek és berkek váltakozása. Ha az ember belép Bethel 
területére, magyar fogalmakkal azt gondolja, hogy ezen a nya-
ralótelepen majd megtalálja azokat az épületeket, amelyek 
Bethelhez tartoznak. Nem hiszünk a szemünknek ós a fülünknek, 
mikor mondják s mutatják, hogy ez itt, ameddig ellátunk, mind 
Bethel! 

Történetileg is nevezetes e hely és környéke! 
Ide fűződnek a németség legsajátosabb nemzeti emlékei. 

Itt verte meg Arminius a római légiókat; itt nyugszanak Nagy-
Károly hatalmas ellenfelének, Widukindnak hamvai. Mind oly 
élénk emlékek, hogy a mai nemzedék öntudatának szinte ható 
tényezői. De ezeknél sokkal inkább érdekel bennünket az a 
rejtély, hogy ez a protestáns vesztfáliai tartomány, a maga buzgó 
vallásos kedélyű népével a keresztyén szeretetnek oly nagyszerű 
megtestesítésére vállalkozott, hogy a maga kebeléből egész csa-
patát tudta termelni azoknak a jámbor diakónusoknak és diako-
nisszáknak, akik Németországnak s a nagy világnak sok ezernyi 
nyomorultját, vagy gondozásra szorultját részesítik testi és lelki 
gondozásban. Minden nemzeti, történelmi, gazdasági értéknél 
hasonlíthatatlanul nagyobb dolog az, hogy ez a Bethel a keresz-
tyén szeretetnek oly csodálatos városává fejlődhetett! Ha ezt 
emberileg meg akarom érteni, ott a színhelyen, az ottani leg-
számottevőbb emberek szájából hallott beszédek összevetéséből 
sem tudom. Okos, lelkes, Istentől ihletett emberek, de Bethelnek 
felépülését nem magyarázzák. Annak csak egy magyarázata van : 
az ami Bethel látképe alá van írva, Kulilo lelkész úr irodájában : 
„az Isten szeretetének élő bizonyítéka!" Igen! Bizonyítéka ez 
annak, hogy az Isten csodálatos erőket képes fejleszteni a társa-
dalomban, ha az elhagyja a züllés útjait, s felismerve neme-
sebb hivatását, a Krisztusban vetett hit és erkölcs kettős napja 
felé tereli a maga út ját! 

* 

Ezt hirdeti a betheli munka. Epileptikusok, hülyék, őrültek-
iszákosok, idegesek, züllöttek, csavargók, munkanélküliek ápo-
lása és gondozása, a kor, nem, társadalmi állás és igények sze-



13 

rint, különféle pavillonokban és foglalkozási ágakban : oly feladat, 
melyet a modern kórházak a vallás nélkül is megoldanak — 
mondhatná valaki. 

Igen, kielégítően megoldhatnak azok számára, akik hit 
nélkül képesek leélni az életet. De hiszen Bethel is versenyez 
ezekkel! Ο is modern orvosi karral kezelteti 4000 betegét, s a 
legridegebb statisztikai adatokkal szolgál elért eredményeiről. 
Lehet, hogy elért eredményei nem mutatnak feltűnően nagyobb 
gyógyulási százalékot; lehet, hogy a betegek kezelésében más-
hol is megvan az a szeretet és gondozás, amit én Bethelben az 
élő hit megnyilatkozásának tartok és másutt kétségbevonok. 
De bármint van is e részben a dolog, annyi bizonyos, hogy 
ápoltak és ápolók oly nagyszerű és boldog összhangban és meg-
nyugvásban élnek itten, hogy különbet e sártekén találni nem 
lehet! S éppen ez az, ami más hasonló természetű munkák fölé 
emeli Bethelt. Mert ebben valósul meg ezidőszerint Urunknak 
az a parancsa, mely a nyomorultak és elhagyottak gondját a 
hívőkre bízza. Megérti jelentőségét a német közvélemény is, amit 
azáltal is bizonyít, hogy ez alá a többi gyógymód fölé emel-
kedett ápolási rendszer alá helyezte önként a megfelelő anyagi 
alapot, s azáltal, hogy a társadalom nyomorultjait és hajótöröttéit 
ezerszámra küldi a betheli szarepta-diakonisszák és názáret-
bruderek, diakónusok kezelése alá, kik nem vitáznak hittételek 
felett, hanem megragadják a hitet, mint a testi és lelki beteg-
ségek legfőbb orvosságát; énekelnek, imádkoznak, bibliát olvas-
nak, templomba járnak, hitből, gyógyulás végett; igénybe vévén 
emellett természetesen a legmodernebb orvosi tudomány sege-
delmét is. Ezzel dokumentálván, hogy az evangéliumban való 
élő hit és a kor színvonalán álló tudomány egymásnak nem 
ellenségei. 

Ha az ember az utcán jár, vagy valamely épületbe bemegy, 
nem is tűnik fel, hogy szenvedő betegek országában jár. Némi 
szomorkás arcvonások, egy-egy bénává töpörödött beteg; de mind 
jár, foglalkozik. Dermesztő esetet keveset látni, hallani. Sokkal 
inkább megkapja az embert az az érzés, hogy szent helyen jár. 
Csendes ünnepiesség az egész város hangulata, melyet rendkívül 
fokoz az egész városnak parkszerűsége ; diakónusok és diako-
nisszák mindenütt; a pavillonokból szent énekek és harmóniumok 
hangja szól, s megállásra készteti az idegent. 

Abban a pavillonban, ahova engem beosztottak, 6 csoport-
ban 80 gyereket ápolnak. A gyerekek kora 6—15 év. Az első 
5 csoport 5 elemi osztályt képez, s tanításban részesül; a 6-ik 
csoportot a közülük megbetegedett gyerekek kórháza képezi. 
Itt szolgáltam én egy diakónus alatt, 10—15 beteg gyereket 
ápolva. Az egész 6 csoport a názáret brúderek anyaházában 
van elhelyezve, ahol van az iskolájuk, kórházuk, ahol laknak 
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a nyugalmazott brúderek, s néhány lakás, vendégszoba és 
panzió is van. 

Itt, ezeknek a beteg gyerekeknek az ápolásában volt mó-
dom meggyőződni arról, hogy a keresztyén hit és szeretet élő 
hatalom, mely képes ma is meggyőzni a világot. Mert Isten 
kegyelméből 4 hétig szemléltem ennek az intézetnek a Haus-
vaterét (családatyját) és éjjel nappal együtt voltam azzal a dia-
kónussal, aki alá be voltam osztva, s mondhatom, hogy lelki-
ismeretes munka és szeretetteljes gond tekintetében eszményi 
színvonalon állanak. 

Nem mondom, hogy minden diakónus és diakonissza ilyen, 
mert ott is vannak hivatalosak és választottak. De a hivatalosak 
munkája még mindig felér a nem vallásos alapon nyugvó hasonló 
intézetek színvonalával munka tekintetében is; és azonfelül min-
denütt ott van bizonyos hit. Az én hausvateremre és brúderemre 
pedig az igazgató-lelkész úr mondta, hogy azok minden mun-
kájukat Istennel kezdik; amit az én diakónus-főnökömnél magam 
is igazolhatok, mert imádságos életet élt, s szüntelen a bibliával 
táplálkozott. De finom, pontos és szeretetteljes is volt minden 
munkája! A hausvaterem pedig, amennyi munkát naponként elin-
tézett, az egyenesen csoda! 

Mivel a betegek legnagyobb része fennjáró és foglalkozásra 
is képes, azért a diakónusok és diakonisszák a betegápoláson, 
házi teendőkön kívül egyéb munkákra is kiképeztetnek, még 
pedig gyakorlatilag. Isten igéjében való kiképeztetésüket heten-
ként egyszer-kétszer az úgynevezett családi estéken a család-
atyák végzik, kik maguk is diakónusokból válnak családatyákká. 
Gyakorlatilag sajátí t ják el, betegápolás közben a lelki gondozás 
módjait, melyeket aztán egészséges embereken is épp úgy lehet 
alkalmazni. Innen van, liogy ezeket a diakónusokat nagy egy-
házakban papok mellé alkalmazzák. Például Bielefeldben a pap 
mellett 3 diakónus van, kik reggelenként a pap irodájába gyűl-
nek, s a pappal megállapítiák az aznapi munkatervet. Az egyik-
nek a munkakörébe tartozik a szegényügy, a másikéba a betegek 
látogatása, a harmadikéba az ifjúság. így aztán jobban megfe-
lelhet az egyház hivatásának és pedig olcsón, mert egy ilyen-
ifjúkorától Isten félelmében nevelt diakónus a teljes ellátáson 
felül 3—400 márka fizetéssel beéri. 

A betheli eleven hitéletet legjobban jellemzik a sűrű val-
lásos összejövetelek, evangélizáló órák, kékkereszt- és különféle 
ifjúsági egyesületek órái és gyűlései, családias esték, diakónus-
és diakonissza-esték, gyűlések és ünnepélyek, úgy helyiek, mint 
országosak. Jóformán a házból sem kellett kimennem, a hét 
minden estéjére le voltam foglalva. Hétfőn volt evangélizálóóra, 
kedden családi est, szerdán cserkész-csapat képzés, csütörtökön 
kékkereszt, pénteken diakónusest, szombaton hétzáró hálaadás. 
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Napközben rendezett nagyobb összejöveteli alkalmakra elfoglalt-
ságom miatt csak egyszer mehettem. De minden alkalom, ahol 
megfordultam, érdekes és tanulságos volt. 

Legjellemzőbbek ezeken az alkalmakon az elhangzó beszé-
dek. Ε részben már első németországi utam alkalmával is tapasz-
taltam, amit most ismét erősíthetek, hogy a német prédikációk 
jellemét vagy az elmélet, vagy az élet adja meg. Az elméleti 
theológia prédikációi szárazak, hidegek, hatástalanok és altatók. 
Ellenben a lelkésznek saját belső lelkivilágában átélt beszéde 
csodálatos erővel hat. Bodelschwingh legidősebb fia mennyire 
más életviszonyok között élt, mint én! S mondhatom, ritkán 
hallottam papot, akinek a lelkében annyira ugyanazok a gondo-
latok ós érzések vonultak át, mint az enyémben; aki tapasz-
talatait és felfogását annyira ugyanazon élet forrásainál merí-
tette volna, mint én ; akire a tények annyira ugyanazon 
hatást gyakorolták volna, mint az enyémre! S ezt nemcsak 
én tapasztaltam, hanem majd mindenki, akit kérdeztem eziránt. 

Honnan van ez a csodálatos egyezés? Onnan, hogy aki 
Isten kezében nevelődött, annak Isten egy ugyanazon fényben 
mutatja a tapasztalatot és az eszményt; úgy, hogy rokontermé-
szetű tények a lélekben rokon változásokat, felfogásokat idéz-
nek elő Minélfogva a legtávolabb eső emberek rokonokká és 
testvérekké válnak. Ez a nyitja a mai keresztyén mozgalomnak 
s ebben van sikerének és hatásának titka is. 

Sok érdekes és lélekemelő megfigyelnivaló között legmeg-
hatóbbak a betheli istentiszteletek. A szertartások e részben 
meglehetős szerepet játszanak; énekkarok, a papnak, a kórus-
nak, .a közönségnek szertartásszerű énekei a maguk egyszerű-
ségében igazán felemelők, s a beteg kedélyére jótékony hatásúak. 
Mégis legjobban megragadta lelkemet a betegeknek tömeges 
felvonulása a Sion-templomba! Ez a felvonulás, a rákövetkező 
szép szertartásokkal és prédikációkkal, valahányszor jelenvoltam, 
mindannyiszor azt a képet állította elém, amely a Jelenések 
Könyvében van megírva, hogy t. i. ezek azok, akiknek az Isten 
eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, s nem lesz többé gyász, 
kiáltás, fájdalom őrajtuk; mert ők azok, akik megfehérítették ruháju-
kat a Bárány vérében. Nem emlékszem életemben eseményre, 
amely annyira meghatott volna, mint ezek az istentiszteletek. 

Mindent összefoglalva: úgy lelki mélyülés és az Úr szol-
gálatában való próbaállás, mint belmissziói tanulmányok tétele 
céljából a Bethelbe való elmenetelt bárkinek ajánlhatom, aki 
nem sajnálja a mintegy 120—150 koronába kerülő útiköltséget. 
Mert ezenfelül alig kerül valamibe az otttartózkodás. Ellenben 
az ottvaló sajátköltséges szemlélődést csak félmunkának tartom. 

(Nyíregyháza.) Zimmermann Rezső, 
gimn. tanár. ' 
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Megfigyeléseim Amerikában. 
Az Egyesült Államok legkomolyabb problémája kétségkívül 

a bevándorlási kérdés, melyet most magánál a forrásnál tanul-
mányoztam. Evers P., az evangélikus emigráns-inisszónak kiváló 
fiatal lelkésze volt ebben segítségemre, aki tanulókorában a ber-
lini városi misszió templomában prédikációimnak hallgatója volt, 
de akivel személyesen csak a távoli Newyorkban ismerkedtem 
meg. Az ő fontos hivatása az, hogy a németnyelvű bevándorló-
kat fogadja és amíg Newyorkban tartózkodnak, ellátja tanáccsal. 
Ο volt szíves engem Ellis Islandon, a bevándorlók szigetén, több 
óra hosszáig kalauzolni. 

A nagy óceánjáró hajók mindegyike sok bevándorlót hoz 
az újvilágba, akik között legtöbb a fedélközi utas. Kikötés előtt 
az összes utasok bizonyos vizsgálaton mennek át. Aki kifogás 
alá esik, azt éppen úgy, mint az összes fedélközi utasukat, ki-
vétel nélkül szigorú felügyelet alatt Ellis Islandra viszik. Először 
is mindenkinek orvosi vizsgálatot kell kiállani- Aki a gyakran 
előforduló egyiptomi szembetegségben, vagy valami ragályos baj-
ban szenved, szellemileg nem normális, vagy nyomorék, azt nem 
engedik partra lépni. Ellis Islandon marad — bezárva — és ez 
a kifejezés nem is túloz. A hajótársaságnak kell azután őt 
a saját költségén visszavinni oda, ahonnan hozta. 

Azonban az sem érte még el a célt, aki ezt a veszélyt 
szerencsésen elkerülte. Következik egy alapos kihallgatás, még 
pedig eskü alatt. Aki nem tudja bebizonyítani, hogy legalább 
100 koronán felüli saját pénze és azonkívül az Egyesült-Államok 
területén valamilyen személyes ismerőse van, azt visszautasítják. 
De feltétlenül ez a sors éri, ha büntetett előéletű. Magam is 
láttam egy ilyen esetet. A bíró elé áll egy 25 éves fiatalember, 
egy déloroszországi német gyarmatos fia, erős, egészséges, jó 
kinézésű. 

— Van pénze? 
— Igen. 
— Van ismerőse az Egyesült-Államokban ? 
— Igen, a testvérem és a sógorom. 
— Volt már büntetve ? . . . Mély pirulás . . . 
— Igen. 
— Mikor? 
— Tizennégyéves koromban. 
— Miért? 
— Egy pár galambot loptam. 
— Bezárták ér te? 
— Igen. 
— Volt még többször is büntetve ? 
— Nem. 
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— Büntetett embereket nem fogadunk be. Vissza kell 
mennie haza. Ha akar, felebbezhet. — És amint később meg-
tudtam, a felebbezés nem használt semmit. Vissza kellett mennie ! 

Egy másik kép : egy kétségbeesett asszony. Férje Milwaukee-
ben van és ő most hozzá jött ki az ő krajnai falujából. Remény-
teljesen érkezett meg 4 vagy 5 gyermekével együtt. Őt és a 
nagyobb gyermekeket beengedte az orvos, de a legfiatalabbat, 
mert az orvos német kérdéseire semmiféle feleletet nem adott, 
mint abnormálist, visszautasította, Az anya felebbezett azzal a 
megokolással, hogy gyermekeivel otthon csak szlávul szokott 
beszélni s a nagyobbak megtanultak ugyan az iskolában németül, 
de a legkisebb még nem iskolaköteles. Mialatt Elis Islandon 
vesztegelt, egyik gyermeke a másik után betegedett meg kanyaró-
ban. Mikor én beszéltem vele, már 13 hét óta volt ott, egészen 
összetörve, míg végre mégis csak partra léphetett Kétségtelen, 
hogy a hajótársaságok számlájára egészen jó kosztot kapnak itt 
az emberek, de a hálószobákban néhol három ágy is van egy-
más fölött és a levegő igazán rettenetes. A bevándorlók leg-
nagyobb része Európa délkeleti országaiból jön, amelyeknek 
iigyszólván nincs is kultúrájuk. Sok lengyel és galíciai zsidó van 
közöttük. Eleinte, megvallom, méltatlankodtam a tapasztaltak 
felett, de a lelkész felvilágosításai és az a hosszabb beszélgetés, 
amit a visszautazás alatt Willams felügyelővel folytattam, aki 
éppen most vált meg a bevándorlók szigetén való hivatalától, 
egyetmást megérttettek velem. 

Az Egyesült-Államoknak bizonyos tekintetben önvédelemre 
van szüksége. A bevándorlóknak szakadatlan áradata ostromolja 
kapuját, de míg ezelőtt a szívesen fogadott németek, angolok 
és skandináviait jöttek, addig most a galíciaiak, bolgárok, szer-
bek, szlávok, olaszok vannak túlsúlyban, akik nemcsak nem 
hoznak magukkal kultúrát, de az ország fiatal kultúráját is meg-
rontják. Meg lehet érteni, hogy erre való tekintettel óvintézke-
dések szükségesek, hogy a bevándorlást korlátozni és legalább 
a beteg és romlott elemeket kiselejtezni lehessen. Némely tekin-
tetben jók is ezek a szabályok, mert míg például eddig az érkező-
ket az a veszély fenyegette leginkább, hogy mindjárt Newyorkban 
valami lelketlen szélhámos kezébe kerülnek, most Ellis Islandról 
egyenesen oda szállítják őket, még pedig felügyelet alatt, ahol 
letelepedni akarnak. Egy fiatal zsidó a legnagyobb izgalommal 
panaszkodott vezetőmnek, mert szerencsétlenségére egy olyan 
helyet nevezett meg, ahova ő tulajdonképen nem is akart menni 
és most már kétségbe volt esve, hogy ezen nem lehetett változ-
tatni. És csakugyan oda kellett mennie, de utóvégre ennek ő 
maga volt az oka. Nekem úgy tetszik, hogy e gyakran brutális 
igazságtalanságoknak két oka van: az egyik, hogy ez az óriási 
tömeg ezt az egy kikötőt lepi el és hogy ezért az egyes ese-
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teket emberséges módon elintézni nem igen lehetséges. Külön-
böző pontokon kellene a bevándorlókat elosztani. A másik ok a 
hajótársaságokban van, övék tulajdonképen a főbűn. Ók a leg-
többet a fedélközi utasokon keresnek és ha sokat is kell ezek 
közül ingyen visszaszállítaniok, az nekik semmit nem jelent, 
mert az Amerikából Európába való úton a fedélköz rendesen 
üres szokott lenni. Ok a bűnösök, hiszen legtöbbször az történik, 
hogy lelketlen ügynökök egész családokat beszélnek rá a ki-
vándorlásra Déloroszország, a Balkán vagy Olaszország eldugott 
falvaiban, aranyhegyeket rajzolnak előttük és elhallgatják az 
igazi és nehéz körülményeket. A család feje azután eladja az ő 
szegényes házát és az ő darab földjét, hogy összeszedje a messzi 
útra szükséges pénzt, ha azután visszaküldik, egbekiáltó nyo-
morúság várakozik reá. Itt kellene az európai törvényhozásoknak 
belenyúlni. Az is bizonyos, hogy a büntetett embereket le kel-
lene beszélni, hogy Amerika felé induljanak, mert csak akkor 
érhetik el a partot, ha hamis esküt tesznek, ez pedig, amint 
tapasztaltam, itt nagyon könnyűvé van téve. A bevándorlók szi-
gete valóban a rémület helye. Isten áldása az, aki oda az evan-
gélium vigasztalását beviszi. Oh, milyen gyakran gyengének 
bizonyul itt a még kipróbálatlan gyermeki hit az Atyában, mikor 
a kegyetlen visszautasító ítélet kimondatik reá. 

Az Egyesült-Államokat a népek nagy olvasztókemencéjének 
is szokták nevezni. Csakugyan bámulatos, hogy a népiskolák 
milyen eredményeket érnek el. Büszkén mondta egy tanítónő: 
„Negyven nemzetnek a gyermekeit vesszük fel a legalsó osz-
tályba és mint egy nemzetnek fiai és leányai hagyják el a felső 
osztályt!" Az amerikaiak annyira dicsért patriotizmusa azonban 
történelmi kényszerűség. Ha nem ápolnák ós mélyítenék folyto-
nosan mindenféle eszközzel, úgy ebből a népkeverékből nem 
is lenne sohasem egy egységes nép. De még így is nagyon 
komoly kérdés az, hogy mivé fog ez a keverékfaj kifejlődni, ha 
a szláv és román vér továbbra is folytonosan a germán népbe 
vegyül. Ennek a kérdésnek azután vallási oldala is van, mert 
a bevándorlók legnagyobb része a római vagy a görög egyház-
hoz tartozik, tehát a germán fa j és a protestantizmus forognak 
kockán. 

A bevándorlási kérdéssel és négerkérdéssel szemben egészen 
alárendelt jelentősége van az indiánkérdésnek. Az Egyesült-
Államokban alig van négyszázezer indián s a tudósok vitatkoz-
nak azon, hogy voltak-e valaha ennél többen? Láttam egy 
megkapó képet : éjszaka a Prärie-n, a háttérben indiánfőnökök 
teljes harci díszben, fáradt lovakon, az éj sötétjében eltünően. 
A kép címe: „A pusztuló f a j . . . " Az indiánok többnyire vissza-
vonultan élnek és közönséges alkalomkor európai ruhában jár -
nak. Még sok közöttük a pogány. A Lake Mohonkban tartott 
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konferenciánkon megismerkedtem három indián tanulóval, akik-
nek neve szószerinti fordításban: Szürkeföld, Vörösbagoly és 
Felhő. Az utóbbi éppen befejezte egyetemi tanulmányait s lelkész 
lesz. Még gyermekkorában lett keresztyén egy misszionárius 
hatása alatt. Célja most az, hogy otthon az indiánok között egy 
keresztyén iskolát alapítson. 

Láthatjuk tehát, hogy ennek a fiatal államnak éppen elég 
égető problémája van. Némelyek kétségbevonják, hogy a katho-
likus egyház az Egyesült-Államokban növekedett volna, azonban 
csakugyan növekszik, habár nem abban az arányban, ahogy azt 
a bevándorlók számából várni lehetne. Sokat elveszít a beván-
dorlók közül. De azért nekem úgy tetszik, hogy a különböző 
városokban lévő ú j épületei: templomok, iskolák, árvaházak és 
hasonlók a leginkább bizonyítják a római egyház megnövekedett 
eszközeit. 

Az amerikai patriotizmus megfigyelésénél különösen fel-
tűnik az, hogy az amerikai mindig megújuló lelkesedéssel tudja 
üdvözölni a csillagos lobogót. A férfiak, még a katonák is, le-
veszik a kalapjukat és szivükhöz szorítják, ha a zászló előttük 
elvonul. „Ez a mi királyunk", mondta nekem az egyik. 

Gyakran beszélnek a dollár hatalmáról és az amerikaiak-
életében ez valóban útálatosan nagy szerepet játszik. Egy nyil-
vános gyűlésen pedagógiai kérdések felett vitatkoztak és az 
egyik előadó azon a nézeten volt, hogy a vallásos nevelés nem 
igen alkalmas az ifjúságot előkészíteni arra, hogy a saját millió-
j á t meg tudja keresni. A dollár utáni hajszára nézve nem szol-
gálhatnak ugyan példaképül nekünk, de azt a nagylelkűséget, 
amellyel az összeharácsolt vagyont kezelik, mégis ajánlhatom a 
mi gazdagiainknak. Az amerikai nem azért hajszolja a pénzt, 
hogy megőrizze, hanem hogy újból kiadja. Izgató sportnak 
tekinti az egészet. Nem is ritkán fordul elő az, hogy a gazdag 
emberek ambicionálják, hogy szegényen haljanak meg és gyer-
mekeik sem akarnak a szülők vagyonából megélni, hanem maguk 
akarnak egy ugyanolyant szerezni. Ez az egyik alapja a gazdag 
amerikaiak valóban fejedelmi áldozatkészségeinek és ebben mink 
sokat tanulhatunk tőlük. 

Bizonyos, hogy egy ilyen fiatal országban sok útja-módja 
van a szociális fejlődésnek, de éppen olyan sok lehetősége van 
a szociális nyomorúságnak is. Jelenleg az Egyesült-Államokban 
a szociáldemokrácia még nem játszik nagy szerepet. A politikai 
hatalom óraingája ide-oda leng a két régi nagy pár t : a repub-
likánusok és demokraták között, melyeket konzervativizmusnak és 
liberalizmusnak is lehetne nevezni. Roosevelt és barátai éppen 
most fáradoznak egy ú j pártalapításon. De ha a szociáldemokrata 
párt aránylag csekély is, a szocialista gondolatok növekvő ha-
talommal bírnak. A mérsékelt irányú Peabody és a sokkal 
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radikálisabb Rausclienbusch, rochesteri theológiai tanár könyvei 
a tanulóifjúság között igen erős hatást gyakorolnak. Ha a meg-
lévő szociálista gondolatoknak sikerül magasabb szempontokra 
emelkedni, amint azt megtudta tenni az Evangélium, úgy valóban 
nagyot fog alkotni. De — sajnos — hallottam olyan pesszimista 
hangokat is, hogy a keresztyénségellenes szocializmus terjedése 
Amerikában is már csak idők kérdése. 

Most még a gazdagok gyakran mint szegények kezdik és 
a kis ujságárulók arra gondolnak, hogy ők is lehetnek még 
gazdagok. Hiányzik tehát az osztálygyülölet. De mennél tovább 
fog megmaradni a gazdagság az egyes családokban, annál éle-
sebbé fog válni a különbség az osztályok között és ezt a veszélyt 
a helyes szocializmus által magának a törvényhozásnak kell még 
idejében megelőzni. 

Valaki szellemesen mondotta, hogy a németek ideálja az 
egyéniesség, az angoloké a gentleman, az amerikaiaké pedig 
a munkaképesség — és ebben sok igazság van. Ezért adhatunk 
mi az amerikaiaknak sok tekintetben szükséges kiegészítést de 
ezért tanulhatunk is tőliik sokat. Tettekben nyilvánuló fejlődés, 
munkálkodás és alkotás, tervszerű dolgozás: ezek az amerikai 
vonások. Ha ezekben a dolgokban nincs mélység, akkor csak 
léleknélküli gépiességhez, számok imádásához és külső ered-
ményekhez vezet. Ez a veszély Amerikában csakugyan megvan, 
még az egyházi életben is, de sok megértő ember látja is ós 
dolgozik ellene. 

Az egyházi élet itt természetesen nagyon sokoldalú. Nem 
is lehet máskép egy ilyen nagy államban, amely még hozzá 
annyi mindenféle népből van alkotva. Vannak egészen ferde 
kinövések is. Milwaukee-ben mutattak nekem egy templomot, 
amelynek presbiteri lelkésze, hogy a fiatalságot visszanyerje, a 
tánckedvelő ifjúságot a templom előcsarnokába bálra hívja meg. 
De igazságtalanná válnánk, ha a kinövések után ítélnénk meg 
mindent, habár azt nem tagadhatjuk, hogy a felületesség veszélye 
igen nagy. Amerika az ellentétek hazája. így például viszont, a 
német evangelikus kongresszuson a missouri egyházi hatóság 
képviselői tiltakoztak az ellen, hogy más lutheránusokkal együtt 
tartsák az istentiszteletet. Ennek az ellentétét pedig magam ta-
pasztaltam Newyorkban egy politikai tárgyú lelkészértekezleten. 
Newyork állam kormányzója, Sulzer, meg akarta nyerni a lel-
készséget egy választói reformnak. Az értekezleten mintegy 
4—500 különböző felekezetbeli lelkész vett részt és a megnyitó 
imádságot egy rabbi mondotta. Midőn csodálkozásomnak adtam 
kifejezést, hogy keresztyén lelkészek értekezletét egy zsidónak 
az imájával kezdik, néhányan megértettek, de többen semmit 
sem találtak ebben. A rabbi valóban találóan is kezdette : „Oh 
Istenünk, akit mi különböző neveken szólítunk . . . " Az egy-
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házak egyesítésének nagy gondolata, mely itt erősen él, hoz 
létre ilyen ritka virágokat. Meg is írtam egy theológiai tanárnak, 
aki ezt a régi verset szereti: „Christ, Jude, Türk ' und Hottentott' 
— wir glauben all au einen Gott!" . . . Ez ellentétek között él 
egy távoli eszme, amelyért sok derék férfi dolgozik. Minden-
esetre teljesen igazságtalan volna, ha az ember az amerikai 
keresztyénséget, mint egészet, felületesen ítélné meg. 

Engem természetesen különösen érdekeltek a keresztyén 
ifjúsági egyesületek. Én nem vagyok feltétlenül elragadtatva min-
dentől, amit láttam. Az egyesületi házak mindenesetre pompás 
épületek és ezekkel szemben az ifjúsági otthon, amit én egy 
évvel ezelőtt Berlinben alapítottam, sokkal szerényebb, ámbár 
ennek lakószobái nagyobbak és szebbek, mint a newyorki hatal-
mas egyesületi házban. De ebben viszont van uszoda, gőz- és 
medencefürdők, borbélyterem azonfelül, ami nálunk is van. 
A pompásan berendezett előcsarnokban, kényelmes klubszékek 
állnak a kandalló körül. A titkároknak nagy serege végzi a 
munkát, amely kiválóan van szervezve. A munka elrendezése 
némely tekintetben mintaszerű. Tanfolyamok kiváló tanerőkkel, 
alapos továbbképzés az egyes ágakban, nagy méretek az egész 
munkálkodás berendezésében — ezek mind igazán csodálatra-
méltók. Ebben a tekintetben is tanulhatunk tőliik. A titkári állás, 
ami oly nagyon fontos a munka egészére nézve, itt rendszeresítve 
van, nem úgy. mint nálunk, ahol ez nem biztos állás, nincs nyugdíj 
és nem igényel semmi előképzettséget. Mindez sokkal jobb odaát. 

A newyorki nyugati egyesületnek 6000 tagja van. De ki-
ábrándító, hogy sok egyesületben a missziói jelleg erősen hát-
térbe van szorítva, például a newyorki nyugati egyesület 6000 
tagja közül csak két-háromszáz látogatója van a bibliai körnek 
Természetesen sok függ itt is a vezető egyéniségétől. Én el-
ismerem, hogy 6000 fiatalembert, ha laza kötelékkel is, de 
Krisztus egyházához kötni s e mellett nekik szociális értékű 
szolgálatokat tenni, jó és érdemes munka, de még jobbnak tar-
tanám azt, ha a tagoknak csak huszad- vagy ötvenedrésze volna 
együtt s azokat arra lehetne segíteni, hogy olyan férfiak legye-
nek, akik határozottan és nyíltan állanak Istenük mellé. Örömmel 
láttam azonban, hogy a centralizáció veszélyeit sokan észreveszik 
és híven dolgoznak ellenük. Az a tapasztalatom van, hogy ezen 
a téren az amerikai és a német rendszer bámulatosan kiegészíti 
egymást: az egyikben fölöslegesen van meg, ami a másikban 
hiányzik. 

Paul le Seur} 
1 Paul le Seur a berlini városi missziói felügyelője és a legkiválóbb 

szónokok egyike. Ε cikk megjelent az általa most megindított „Hochweg" 
c. folyóiratban. A szerző engedelmével közöljük, mint aktuális kérdést tár-
gyalót. 
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Ültessünk konfirmációi emlékfákat. 
Angliában és Amerikában egy nagyon szép s a mellett 

közgazdasági szempontból áldásos tavaszi ünnep van szokás-
ban a fák ültetése idején. Ugyanis egy szép tavaszi napon 
egy-egy osztály kivonul tanítójával egy előre meghatározott 
közhelyre s ott egy ünnepély keretén belül gyümölcsfákat 
ültetnek maguk a gyermekek a tanító vagy lelkész vezetése 
mellett. Az ünnepély énekkel kezdődik, azután a tanító egy 
beszédet intéz a gyermekekhez, amelyben az ünnepély jelen-
tőségéről, a természet szeretetéről, a fák hasznáról beszél; e 
beszéd után hozzáfognak a fák ültetéséhez, mely alkalommal 
a tanító megmutatja a gyermekeknek a szakszerű helyes 
ültetést s utána újból egy énekkel zárják be az ünnepélyt. 

Ily módon utak, sétaterek temetők, magános udvarok és 
kertek lettek beültetve és ezzel egyúttal ápolják a természet 
iránti szeretetet. Az illető osztálynak, mely a fákat ültette, köteles-
sége egyúttal bizonyos ideig gondoskodni a fák ápolásáról, öntö-
zéséről és őrzéséről, hogy rossz gyermekek ne bántsák. Nebraska 
államban nem kevesebb, mint 360 millió fát ültettek az utolsó 
15 év alatt; Délausztrália nem kevesebb, mint 15 millió fácskát 
osztott ki ily célra a hatóság az iskolák között. Németországban 
Krefeld vidékén honosították meg ezt a szokást a konfirmációval 
kapcsolatosan s azóta szemlátomást gyarapodik ott a gyümölcs-
termelés. Ha ezt a szép szokást mi is meghonosítanék, valóban nagy 
áldást hoznánk hazánkra és gyülekezetünkre. Összekötve a kon-
firmációval, szép hála- és emlékjelet emelnének ezzel a kon-
firmandusok szülőfalujában, mely többé-kevésbbé emlékeztetné 
még a legszegényebbet is, szülőhelyére. S ha távol is volna, bizo-
nyára kérdezősködne, hogy az ő konfirmációi emlékfája virul-e? 

A közterületen ültetett gyümölcsfa bizonyos ideig az ültető 
gyermek tulajdona, azután átmegy a közterület birtokosának 
tulajdonába. 

A fák fajtájának megválasztásánál ajánljuk az érdekel-
teknek, hogy csak oly fákat ültessenek, amelyek azon a vidéken 
legjobban tenyésznek s amely fajok legalkalmasabbak az export-
üzletre. Köztudomású, hogy ma a gyümölcs elsőrangú keres-
kedelmi cikk. Azután egy-egy vidéken ne sokféle fajtát , hanem 
lehetőleg kevés és egyidőben érő faj tát ültessünk, hogy az a 
gyümölcs az illető vidéken tömegexport-cikk legyen. A talaj 
javítására használjunk 100 m2 területre: 6 kg szuperfoszfátot, 
3 kg chilisalétromot, 4 kg kalitrágyát. Azok, akik az éneklő 
madarak nyári munkáját meghálálva most tél idején napról 
napra etetik őket, élesztőt tartalmazó eledellel (kenyér, sütemény) 
ne etessék, mert ettől vérhast kapnak s elpusztulnak. A cinkéknek 
húshulladékot, faggyút adjunk. 



23 

Üdülési szabadság fiatal, müveit leányok részére. Protes-
táns országok belmissziója mi mindenre kiterjeszti figyelmét, 
mutatja az a körülmény, hogy az elmúlt télen, hasonlóképen 
nyáron is, az evang. leányegyesületek szövetsége Németországban 
kirándulási kurzust rendezett két-két hétre egy-egy természeti 
szépségekkel bíró vidékre, művelt családok 16—35 év körüli 
leányai részére. Ezeknek egyrészt üdülést szerez azáltal, hogy 
a mindennapi megszokott életből kiragadja s ú j környezetbe 
hozza, másrészt az egyház körébe tartozó bel- és külmissziói 
előadások által őket megismerteti a legújabb egyházi mozgal-
makkal és lelkesíti őket, hogy a belmisszió terén munkálkodja-
nak. A múlt télen a Berlinben székelő evang. leányszövetség 
rendezett egy ily üdülési kurzust Tambach i. Th.-ban. Nyáron, 
június 2—11-ig, rendezett a hannoveri evang. nőszövetség Hagen-
talban, a Harcban. Hetvenegy iíjú leány, többnyire hivatalnok 
leányok, jöttek itt össze. Az előadásokat nagy lelkesedéssel hall-
gatták. Előadásokat tartott Gensichen kisasszony, több gyermek-
otthonnak ismert alapítója, dr. Hesekiel generálszuperintendens, 
dr. Hauszleiter halle-i egyetemi tanár, Thien lelkész. A lélek-
emelő előadások és a rákövetkező vitatkozások, a testet, lelket 
üdítő kirándulások a szomszéd erdőségekbe, a családias jelleg 
oly vonzóvá tette ezeket az üdülő-, szabad-kurzusokat, hogy meg-
ismétlésüket elhatározták. 

Nem tehetnénk-e mi is ily kísérletet Pozsonyban ? Pozsony, 
nak gyönyörű, szép vidéke van. Közelben a modori fenyvest 
a Bethánia nevű lelkészüdülőotthonnal, mely Hollerung nyugal-
mazott esperes szép alkotása. Tőszomszédságában Bécs, gyö-
nyörű múzeumaival, hol idegen népet tanulnának megismerni. 
A pozsonyi teológia jeles tanárai, a nagyképzettségű pozsonyi 
lelkészi kar, dr. Dobrovits felügyelő s a diakonissza-intézet 
főorvosa mint előadók szerepelhetnének; a diakonisszák min-
vezetők. Azt hiszem, hogyha ezt ügyesen kezdeményeznék, 
a szórakozást összekötnék a komoly kérdések tárgyalásával, nem 
egy művelt leány ide jönne két hétre nyári üdülésre, vagy téli 
tanulásra. 

Ha az eszme tetszik, a „Belmisszió" szerkesztősége az ügye, 
örömmel kezébe veszi. Ha az első kísérlet Pozsonyban sikerült 
a következő üdülő-kurzusokat rendezhetnők Sopronban, mely szin-
tén szép vidékkel rendelkezik, vagy Iglón, a Tátra alján. Ezeket 
a kurzusokat a középosztály azért is kedveli külföldön, mert 
aránylag kis költség mellett a fiatal, serdülő korban lévő leány 
mégis sokat lát és tanul. 

A svéd ál lamegyházat egy sajátságos keresztelési kérdés 
foglalkoztatja. Ugyanis ott a Waldenström igazgató vezetése alatt 
álló szabad egyházi mozgalom hívei nemcsak az úrvacsorát ünnep-
lik magánkörben, családias jelleggel és azt egy laikus által szolgál-
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ta t ják ki, hanem a keresztség kiszolgáltatásánál is nem az állam-
egyház lelkészét veszik igénybe, hanem egy laikus ember által 
kereszteltetik meg a gyermekeket. Az államegyház lelkészei nem 
akarták ezeket a laikusok által megkeresztelt gyermekeket az 
egyházi anyakönyvekbe bevezetni. Ebből nagy viták támadtak, 
amelyeknek egyelőre úgy akartak véget vetni, hogy a király 
által összehívott püspöki konferencia elhatározta, hogy ezeket a 
keresztelteket azzal a megjegyzéssel vezessék be az anyaköny-
vekbe: „nem a svéd egyház által keresztelve". De ebből újból 
zavar támadt, mert a legtöbb esetben nem jeleutik be a keresz 
telő uevét, holott a keresztlevél csak akkor birt érvénnyel, ha 
a keresztelő neve is fel volt raj ta tüntetve. S miután a konfir-
máció alkalmával a keresztlevelet fel kellett mutatni, s egyik-
másik lelkész nem teljes keresztlevél előmutatása mellett el-
utasítá a gyermeket a konfirmációtól, a vitás ügyet két ország-
gyűlési képviselő a parlament elé vitte azzal a javaslattal, hogy 
az utasítsa a lelkészeket, hogy azok ily laikus keresztelésnél 
rögtön vizsgálják meg, vájjon a keresztelési szertartás Jézus 
szereztetési igéjével ment-e végbe és aztán vezesse be a lelkész 
az esetet a keresztelési anyakönyvbe azzal a megjegyzéssel, 
hogy „kereszteltetett egy laikus által", és mellé írja be az illető 
keresztelő nevét, valamint a keresztszülők nevét is Az országgyűlés 
azonban nem akart foglalkozni az üggyel s a javaslatot elutasította, 
így tehát a kérdés megoldatlan ma s a vita újból megindult. 

Morzsagyüjtés. Németország minden nagyobb városában a 
belmissziói egyletek szerveztek egy úgynevezett morzsagyűjtő-
helyet, ahová a háztartásban hasznavehetetlen házibútorokat, 
játékszereket és egyéb hasonló dolgokat el lehet küldeni. Ezeket 
ők aztán munkanélküli emberekkel kijavíttatják és eladják. Egyik 
másik esztendőben 2000 márkát is vesznek be tisztán egy-egy 
városban az ily az egyesekre nézve már hasznavehetetlen dol-
gokból. Különösen hurcolkodás idején nagy forgalma van az ily 
morzsagyűjtőhelynek. Hisz ilyenkor minden családnak van vala-
mije, amit az ú j lakásba vinni nem akar. Olcsón, potomáron a 
zsibárúsnak odaadni nem akarják, inkább odaajándékozzák a fenti 
jótékony célra. Itt aztán két rossz gyermekkocsiból egy jót csi-
nálnak, a törött bútorokat kijavítják, ruhadarabokat kifoltoznak, 
s minden héten kétszer árúba bocsájtják. Halléban megtörtént, 
hogy fiatal házasulok ott beszerezték a kiházasításhoz szükséges 
holmikat. A férfi még a cilinderkalapot is ott vette. Téli időben 
ezen intézménynek annyiban van szociális jelentősége, mert munka-
nélküli iparosok itt olcsóbb bérért mindig munkát kapnak; sze-
gény ember pedig olcsón jut a szükséges háziszerekhez. 

Az egyházak szociális munká ja . Amerikában legújabban 
a különböző protestáns egyházak közös szociális munkára tár-
sultak. Megalkották „Krisztus amerikai egyházainak Szövetség-
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tanácsát" (Federal Council of the Churches of Christ in America). 
Szociális kiáltványt tettek közzé 1908-ban. Ezt 1912-ben átdolgoz-
ták, kiegészítették s ezt a Declaration of Principlest 1912 de-
cember 9 én elfogadta a Szövetségtanács. 1913-ban újból közzé-
tették az Elvi Nyilatkozatot. Eddig 33 különböző nagy protestáns 
felekezet, lutheránus, baptista, methodista, presbiteri, püspöki, 
kongregácionálista stb. egyházak, tette magáévá. Ezek együttesen 
több mint 50 milló protestáns keresztyént képviselnek. 

Tizenhat pontban van felsorolva a szociális kérdések sora, 
amelyekért való küzdésre kötelezik magukat a nevezett egyházak 
és tagjaik. Ezek között van a minden ember számára való jog-
egyenlőség, a család, a gyermekek, a nők, a közegészség védelme, 
az alkoholizmus ós a gépipar ártalmai ellen való védekezés, a 
munkásoknak öregség és baleset esetére való biztosítása, a munka-
adók és a munkások egyenlő szervezkedési joga s békéltető-
bírósága, a hetedik napi munkaszünet szabadidő, munkaóra-
kevesbítés, bérminimum, bérmaximum s általában a tulajdon 
szerzésénél és használatánál a keresztyén elvek alkalmazása. 
Amerika proletárjaihoz intézett testvéri üdvözlettel és együttes 
munkálkodásra való felhívással végződik a kiáltvány. 

„Nincs szükségem rá!" „Mir brauchens net." Kedves kis 
történet esett meg egy szászországi evang. lelkésszel. Egyik őszi 
napon beállít hozzá régi parókiájáról, a szász Svájcban, hol azelőtt 
13 évvel lelkészkedett, egy idősebb nő két fiával. Kölcsönös 
üdvözlés után, beszélgetésközben egyszerre előhúz a parasztasszony 
egy zacskót pénzzel, e szavakkal: „Isten úgy akarta, hogy mi egyik 
rokonunktól ezt a kis pénzecskéi örököljük. De tudja tisztelendő 
úr, nincs szükségünk rá („mir brauchens net"). Nekünk öregeknek 
megvan a gazdaságunk, mi abból megélünk; a gyerekek is el 
vannak látva; nekünk erre a pénzre szükségünk nincs. De olvastam 
az egyházi újságban, melyet a tisztelendő úr szerkeszt, hogy a 
belmissziói intézményeknek és a szegény pogányok közt működő 
külmissziónak mily nagy szüksége van, hát elhoztam Önnek, adja 
oda, ahol legnagyobb a szükség. A lelkész átolvasta a tallér-
darabokat s kitűnt, hogy az öreg asszonyka 1000 márkát hozott. 
Szép összeg egy olyan asszonytól, aki szűkös hegyvidéki meg-
élhetési viszonyaival megelégedett és a felesleget oda juttatja, 
ahol arra szükség van. Bárcsak minél többen követnék példáját, 
kiknek feleslegeik van, hisz a magyarhoni belmisszió is mennyier 
szűkölködik, s főleg itt a fővárosban, Budapesten. 

A danzigi rendőrkapi tány kiadott egy rendeletet, mely szerint 
minden szombat délután 4 órától kezdve sem pálinkát, sem spiri -
tuszt, akár nyitott, akár lepecsételt üvegekben kismértékben el-
adni nem szabad. Ha szombatra ünnepnap esik, akkor ez a 
tilalom péntek délután 4 órakor lép életbe. Ezzel az intézkedéssel 
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elejét akar ja venni annak, hogy a munkások hetibérüket elisszák 
s a családnak ezzel biztosítani akarja a megélhetést. Tehát szo-
ciológiai szempontból ez az intézkedés nagyjelentőségű. Vájjon 
nálunk rendőrkapitányaink hasonló irányú rendeletet nem adhat-
nának-e ki? Bizonyára sok asszony és gyermek érezné ennek 
üdvös voltát. 

Múlófélben van úgy látszik a német egyetemi diák sör-
estély is. Ami még néhány évvel ezelőtt lehetetlenségnek tünt 
volna, az ma már valóság. A szombat esti diákösszejöveteleken 
az, aki sört vagy bort inni nem akar, limonádévízzel vagy tejjel 
koccinthat. A tiszti kaszinókban is állítólag rossz üzleteket csi-
nálnak a borügynökök. Az Abstinens-mozgalom mindinkább terjed, 
s a fiatalságnál különösen a legújabb boy scouts-mozgalom volt 
az, amely az alkoholmentes italok terjedését nagyban elősegíti. 
Kövessük példájukat. 

Jótékony intézetekre Londonban az elmúlt esztendőben 
160 millió márkát adtak. Ebből esett a Biblia- és traktát-társulatra 
77i millió, külmisszióra 36 millió, belmisszióra 29 milliót, (nálunk 
sajnos, még erre a célra alig, sőt mondhatnók semmit sem áldoz-
nak); templomépítésre 1 milliót, vakok, néma, vézna- és gyenge-
elméjűek intézetére 6 milliót, kórházakra és hasoncélú intézetekre 
25 milliót, elhagyottak házára 14 milliót, szegényügyre, ingyen-
ebéd intézményre 10 milliót, árvaházakra 472 milliót, javítóinté-
zetekre 22 milliót. Ez a nagymérvű adakozás csak a Londonban 
székelő intézeteknek jutott. Egész Angliában a jótékonyságnak 
jutott összeget még 80 millióval nagyobbnak becsüljük. 

A moonsi vakok egyesülete Berlinben 50 éves jubileumát 
ülte meg. A ζ egyesület ezidőszerint mintegy 500 vakot gondoz, 
kik közül, 447 Berlinben lakik. Legtöbbje nagyobb korában 
veszté el szemevilágát. Az egyesület évente 30,000 márkát ad 
ki a vakok gyámolítására. Van az egyesületnek 700 kötetből 
álló könyvtára. A könyvek a vakok betűivel nyomattak s bárki díj-
talanul használhatja a könyvtárt. 1892 óta az egyesületnek saját 
háza van az Euvrystrasse-η a 33· sz. a. Berlinben, hol gyakran 
tartanak társas összejöveteleket, zene- s szavalóestélyeket. 

Húsvét ünnepének meghatározot t állandó napra való tétele. 
Már évek óta folynak tárgyalások,, hogy húsvét ünnepét egy 
meghatározott naptári napra tegyék, ne úgy, mint eddig, hogy 
az ünnep napja változó. A tárgyalások már annyira előrehala-
dottak, hogy úgy a római kúria, mint a porosz kormány e terv 
megvalósítását helyesli. A jelenlegi terv szerint április 1. utáni 
vasárnapra óhajtják húsvét ünnepét tenni. Tehát húsvét április 
2—7. közé esnék. 
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Die Sekten der Gegenwart . Stuttgart. Evangelische Gesell-
schaft. 191 oldalból álló könyv. Ára kötetlen 2'50, kötve 3 '50 márka. 

A különböző szekták ismerete a keresztyén ember hitére nézve 
csak fejlesztő lehet, mert a keresztyénséget különféle alakjában, 
gondolkodásában s tevékenységében mutatja be. A szerző tárgyát 
alaposan s érdekesen fejtegeti. Szól a Methódizmusról, az Üdv-
hadseregéről, a Baptistákról, Adventesekről. Irwin giánizmusról, 
a pünkösdi mozgalomról, a Darvismusról, a Templerekről, 
Nazarénusokról s egyéb vallási mozgalmakról mint pl. a Spiri-
tisztákról, Szabadgondolkodókról, Mormonokról. A mély pillantás, 
melyet a tudós szerző ez egyházi mozgalmakba vet, csak 
növelik a valódi keresztyénség iránt való szeretetünket. Munkája 
annál inkább elismerésre méltó, mivel az egyes felekezetek és 
egyházi mozgalmakban az elismerni valót is mindenütt kiemeli 
a téves vélekedések mellett. A mű egész kis egyháztörténelem. 

Handbuch der Jugendpflege. Kiadta die deutsche Centrale 
für Jugendfürsorge Langensalzaban 1912-ben Beyer & Söhne-nél. 
A mű 12—15 részletben jelenik meg. Minden füzet ára 80 Pfg. 

A negyedik füzet tartalmából különösen kiemelkedik „Az 
ifjúság a mezőgazdaságban" dr. Zimmermann Wil.-tól, melyben 
előadja, hogy az ifjúság mily értékes anyag a mezőgazdaságban 
s tárgyalja továbbá az ifjúság és a gyermekek keresetmódját. 

A leánykereskedök üzelmei. Ezalatt a cím alatt egy figye-
lemreméltó könyv jelent meg újabban a könyvpiacon, amelynek 
angol eredetiben Archibald MacTárdy asszony — a londoni femi-
nisták egyik harcosa, az „Üdv hadseregének" működő tagja s a 
bukott nők menházának az alapítója — a szerzője s amelyhez 
neki az adatokat Wikis, ausztráliai parlamenti tag szolgáltatta. 
Ez a mű 18 cikkben élénk vonásokkal ecseteli a keleten folyó 
leánykereskedelem borzalmait s hangosan appellál az egész mű-
velt Európa lelkiismeretére, kérvén a törvényhozást az újabbkor 
eme rákfenéjének elszigetelésére szükséges intézkedések meg-
tételére. A munka annak idején Angliában óriási feltűnést keltett, 
már szerzőjének mivoltánál fogva is s mindenesetre jó dolgot 
mívelt Mezei Sándor, a munka ügyes fordítója, hogy azt a magyar 
közönségnek is hozzáférhetővé tette s általa betekintést enged 
egy olyan világba, amely sokunk előtt ismeretlen, de az emberi-
ségre annyi szégyent, annyi fájdalmat s annyi veszedelmes 
miazmát áraszt. Most, hogy májusban ez ügyben kongresszusra 
gyűlnek össze Budapesten a nemesszívű emberbarátok, talán nem 
fog ártani ebből a könyvből is némi előzetes tájékozást szerez-
nünk a szertefolyó rabszolgakereskedelemre vonatkozólag, amely-
nek annyi magyar leány is esik áldozatül. A csinos kiállítású 
(208 lap terjedelmű) könyv a „Hódmezővásárhely" című politikai 
napilap szerkesztőségében jelent meg Hódmezővásárhelyen, 
ára 3 korona. 
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A belmisszió lényege és alapfeltétele. 
Ha azt vesszük, hányszor és mily különböző helyeken 

hangzik el napjainkban az a szó „belmisszió" : csakugyan azt 
mondhatjuk, hogy egyházunk a belmisszió jegyében áll. Hiszen 
az egyházközségi jelentések, esperesi megnyitók, felügyelői szék-
foglalók alulról egész a legfelsőbb fokozatokig a belmissziót 
emlegetik, mint egyházunknak azt a mentőeszközét, a melytől 
minden függ, mint azt az orvosságot, amely minden bajt meg-
gyógyít. 

Volt idő, s nem is oly rég. mikor a „cura pastoralis" fog-
lalta el ugyanezt a helyet és töltötte be ezt a szerepet. Sőt a 
belmisszió eszméjének felvetése és nagyobb mértékben való 
hangoztatása sem ú j dolog egyházunkban. Ezelőtt 15 — 16 esz-
tendővel például a dunántúli egyházkerületben már behatóan 
foglalkoztak ezzel a kérdéssel a lelkészi értekezletek. Javasla-
tokat is tettek. Munkálkodni is kezdtek, különösen az iratter-
jesztés terén. Előttem egy kis füzet. A címe : „Javaslat a bel-
misszió tárgyában". Ezt a javaslatot, mint a címlap mutatja, a 
vasi felső evaug. egyházmegye papi értekezletének megbízásából 
Stráner Vilmos akkori pinkafői lelkész terjesztette ugyanazon 
egyházmegye 1898 július 7-én tartott közgyűlése elé s ennek 
megbízásából kiegészített és bővített alakban a dunántúli evang. 
egyházkerület lelkészi egylete elé. A fűzet Orosházán jelent 
meg 1898-ban. Már e füzetben megtaláljuk a belmissziónak 
nemcsak rövid történetét és lényegének meghatározását, hanem 
azt is, hogy mit tegyünk és mit tehetünk mi a belmisszióterén. 
A belmisszió számos nagy feladatai köziil különösen az iratter-
jesztés és a diakonissza-intézmény felvirágoztatását ajánlja s 
hogy ez utóbbi lehetségessé váljék, azt, hogy a diakonissza-
hivatást megismerhessük és a diakonissza-intézet fentartására 
alapot gyűjtsünk. 

Háia Isten, azóta némi tekintetben tovább vagyunk. Az 
iratterjesztés munkája megindult. A diakonissza intézmény örven-
detesen fejlődik, amennyiben a pozsonyi gyülekezet most már 
közegyházunk gyámolító szeretetét is tapasztalva, legközelebb 
felavathatja új diakonissza-házát. De ami ennél még örvende-
tesebb, a dikonisszahivatás iránt az érdeklődés terjed, bár a 
szükséglethez képest még mindig csekély a valóban hivatott 
fiatal nők száma, akik a diakonissza-házba való felvételre jelent-
keznek. 

Tehát tényleg van belmisszió egyházunkban. Amit felhoztam, 
csak példa akart lenni, annak igazolására, hogy amit évekkel 
ezelőtt szükségként hangoztattak, arra ma mint valóságra mutat-
hatunk rá. Lapunk kitűzött tervünk szerint ismertetni fogja az 
egyházunkban már meglévő belinissziói munkát. Reméljük, hogy 
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az a kép, amelyet majd festhetünk, szintén előmozdítja a bei-
misszió ügyének fejlődését. 

Ezzel ugyanis nem szabad tűrnünk és megengednünk azt, 
hogy a mostani felbuzdulás megint csak szalmaláng legyen s a 
belmisszíó üres jelszóvá váljék. 

Mert mi a belmisszió ? Nem üres jelszó az, amivé, sajnos, 
sokszor teszik. Nem is olyan egyházi sportféle dolog, amelyet 
jókedvünkben divatszerűleg felkapuuk hogy a belmisszió neve 
alatt az egyház igazi lényegével és feladatával csak igen lazán 
vagy egyáltalában össze nem függő kedvteléseket űzzünk. Nem 
is egyesek különcködése, akik talán mindenáron fel akarnak 
tűnni. De nem is az a csodaszer, amely talán egyszerre meg-
gyógyít minden bajt, mint ahogyan sok-sok beszédből következ-
tetni lehetne. 

A belmisszió munka, és pedig komoly egyházi munka, 
amely arra irányul, hogy az egyház tagjait megtartsa, megerő-
sítse, az elhidegült tagokat visszaszerezze, a lelki és testi nyo-
mor súlya alatt sínylődőket, megmentse s így építse önmagát, 
mint a Krisztusban hívők közösségét. Ez lebegett Wichern előtt, 
akit a belmisszió atyjának szokás nevezni. Azt akarta, hogy az 
evangélium életereje hassa át az egyház tagjait s így kovász-
szerűleg terjedjen az egyház áldása minden téren s megvaló-
suljon az, amit népegyháznak mondhatunk, midőn népünk gon-
dolkodásmódját, cselekvését, szokásait s mindennapi életét egy-
aránt megszenteli az új életet adó hit. 

Már ez is mutatja, hogy csak a szó új, de a lényeg, a 
munka igen régi, oly régi, mint maga az egyház. Hiszen az egy-
háznak lényegéből folyik az az öntevékenysége, hogy önmagát 
építse, fenntartsa, áldásaival áthassa az emberiség életét. 

Korunk különös jellemvonásai s azok a veszedelmek, 
amelyek minden oldalról alámosással és elernyedéssel fenyegetik 
a keresztyén világnézetet s különösen evangéliumi egyházunkat: 
a régi s mindig egyazon alapon nyugvó munkát kétszeres 
komolysággal kötik lelkünkre és szükségessé teszik, hogy a 
mai viszonyok között, a mai szükségleteknek megíelelőleg, a ma 
rendelkezésre álló eszközökkel teljes elhatározással folytassuk 
az egyházfenntartó s lélekmentő munkát. 

De, ha ez a munka csakugyan a régi, amint nem is lehet 
más, akkor az alapfeltétele sem lehet más, mint a régi, hogy 
t. i. Isten igéjét kell mindenütt és minden téren újra érvényre 
juttatnunk. Isten igéje az egyetlen igazi egyházépítő hatalom. 
Csakhogy benne kell élnünk. Azért mindenekelőtt magunknak 
kell teljesen áthatva lennünk tőle. Ha a lelkészek csendes dol-
gozószobájában megint komoly bibliai munka folyik s az, aki az 
igét hirdeti, az igét mindenekelőtt saját szívére alkalmazza s 
tapasztalta az igének lesújtó, de életadó erejét i s ; ha majd 
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megint kezd ik belátni , hogy „ theologus in sc r ip tur i s nasc i tu r" 
s a s zószéken nem á l t a l ános szólásokat , nem sze l l emes elme-
f u t t a t á s o k a t ha l lunk, h a n e m az élet k e n y e r é t o s z t o g a t j á k hi tből 
hi tbe s a le lkész l a k á s a , c s a l á d j a élő p é l d á j a lesz az I s t en 
igé jén a lapu ló k e r e s z t y é n é le tnek : a k k o r meg indu l a legszebb 
és l e g á l d á s o s a b b belmissziói m u n k a ; a k k o r n e m té továzunk , 
mihez is f og junk , hol is kezd jük , mer t a v i l á g o s s á g n a k világí-
tania , a m e g m e n t e t t n e k mentenie, az é lőnek ha tn i a kell . 

T e h á t a belmisszió lényege szer in t egyházép í tő m u n k a s 
mint i l yennek a l ap fe l t é t e l e az I s ten igé je , a m e l y n e k e le je és 
vele je a Kr isz tus . C s a k akkor l e szünk az ő tan í tványa i , ha meg-
m a r a d u n k az ő b e s z é d é b e n (Ján. 8, 31.). Csak a k k o r t e remt-
he tünk gyümölcsö t , h a m e g m a r a d u n k őbenne , mint a szőlővessző 
a sző lő tőkében , mer t megmondo t t a : „ N á l a m nélkül semmit nem 
cselekedhettek" (Ján. 15. 5·). 

Pröhle Henrik. 

A b e l m i s s z i ó n ő i s k o l á j a B e r l i n b e n ötödik évfolyamát kezdte 
meg az elmúlt ősszel. Növendékeinek száma folyton emelkedik és az 
eredmény a belmisszió áldásait újból fényesen bizonyítja. Az iskola 
célja egyfelől a belmissziói munkára nemcsak alkalmas, hanem ki is 
képzett munkaerők nyerése, másfelől mindenben gyakorlati, de mégis 
keresztyén szellemű nevelés a mindennapi életre. A kiképezés 1 1 / 2 évig 
tart s elméleti és gyakorlati részre oszlik, mely azonban nincs egy-
mástól messze elkülönítve. A tantárgyak: a keresztyénség múltja és 
jelene, a belmisszió és az általános szociális haladás, neveléstan, nő-
kérdés, nőmozgalmak, népgazdaságtan, polgári jogok és kötelességek, 
egészségtan és gyermekápolás. Az utóbbi évek végzett növendékei 
közül 48 visszatért a szülői házba, 14 férjhez ment, 89 pedig hivatás-
szerűen csatlakozott a belmissziói munkához és mint egyesületi titká-
rok, gyülekezeti testvérek, gyermekmenhelyek vezetői, betegápolók, 
városi miszionáriusnők, diakonisszatestvérek stb. nyertek alkalmazást. 
Az intézetbe, mely bennlakással is össze van kapcsolva, 18 40 év 
közötti nőket vesznek fel s mint az eredmény mutatja, egyházunk 
rendszeresen kiképzett segítők seregét nyer a krisztusi munkához. 

A n s p r a c h e n f ü r ev . A r b e i t e r , B ü r g e r , V o l k s - u n d M ä n n e r -
v e r e i n e zusammengestellt von Lic. theol. L. Weber. 3 '60 M. Geb. 4 
Μ 50 Pf. Egy jeles könyv, mely korszerű kérdéseket, szociális prob-
lémákat tárgyal. Mindazok, akik sokszor kénytelenek előadásokat tar-
tani, e könyvben felolvasásaikhoz érdekesebbnél érdekesebb előadási 
anyagot találnak. 
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Diakonissza-intézményünk, 
— a jól felfogott belmisszió szolgálatában. — 

A keresztyén vallás lényegének helyes megértéséből foly 
az egyházi belmissziói munka feladata. Napjainkban minden 
oldalról fenyeget a veszedelem, hogy a keresztyénséget csak 
amolyan „igazgyöngy"-nek tartják, mint akár a tudományt és 
művészetet. Munkásszeretetének „százszoros" gyümölcstermése, 
az emberi szenvedés és nyomor legsötétebb helyeire világító 
fénye miatt sokan tisztelelettel és elismeréssel adóznak neki. 
De minthogy lényegéből kikapcsolják a bűnös lelket kereső 
mentő és üdvözítő kegyelem kérdését, szeretetének gazdag tevé-
kenységét azzal a munkával azonosítják, amely a modern huma-
nitárius intézményekben folyik. Szóval a keresztyén vallás szere-
tete szociális életnyilvánulásainak köszönheti, hogy a modern 
társadalmi életnek még mindig megtűrt, vagy ha tetszik nagyra-
becsült tényezője. 

Ez magyarázza a gyakorlati keresztyénség követelményének 
erős hangsúlyozását a mi egyházi életünkben is. Sokan a gya-
korlati keresztyénségtől várják annak a tenger bajnak ós nyo-
mornak orvoslását, mely a keresztyén szellemmel ellenkező világ-
nézetek és irányelvek, társadalmi és szociális mozgalmak tér-
foglalásából ered. Életre van szükség és nem tanra, szeretetre 
ós nem hitre. A nagy ellentéteket csak a felebaráti szeretet 
áldozatkész munkálkodása szüntetheti meg. Ezért ideges nyug-
talansággal sürgetik a legkülönbözőbb szeretet-intézmények léte-
sítését. Legyen meg minden egyes szociális bajnak és emberi 
bűnnek a maga menedékháza és gyógyintézete. Ezt a keresz-
tyénséget állam és társadalom egyaránt üdvözli, sőt támo-
gat ja is, hisz voltaképen az ő munkáját végzi és az ő érdekeit 
szolgálja. 

Ezzel az uralkodó felfogással szemben nem hangsúlyoz-
hatjuk eléggé, hogy a keresztyén vallás nem kínál „igazgyön-
gyöket", hanem „egy drágagyöngyöt" eltévelyedettek és elve-
szettek megmentésére. Krisztus-misszió a keresztyén vallás és 
nem kultúra-misszió, nem is a beteg test és földi nyomor meg-
szüntetésére irányuló szociális mozgalom. Eltolódnak a néző-
pontok, ha az egyház az egyes bűnök ellen irányuló harcra 
szervezkedik és nem küzd maga a bűn ellen, melynek amazok 
elmaradhatatlan gyümölcsei. Krisztus nem azért jött, hogy az 
emberiséget a bűn következményeitől, hanem hogy magától a 
bűntől, mint minden baj és szenvedés forrásától szabadítsa meg. 
Hiszen a bűn következményeitől is csak akkor szabadulunk meg 
igazán, ha a bűntől magától szabadultunk meg. Úgy, hogy két-
séget nem szenved, hogy az „egy drágagyöngy" elfogadásával 
egyiittjár az a sok „igazgyöngy is, mely a földi életet hangula-
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tossá, kellemetessé és vonzóvá teszi. Pál ezt az életigazságot 
igy fejezi k i : „A kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne 
a jelenvaló ós a jövő életnek ígérete." 

A keresztyén irgalmasság teljességgel ellentéte a modern 
világi humanitásnak. Az igazi emberszeretetnek alapja a Krisz-
tusban kijelentett és hit által tapasztalt isteni szeretet. Az emberi 
méltóság tudata nem tesz számot hogyha arról van szó, 
hogy embertársainkat emberszeretetre buzdítsuk. Nem tagadható 
ugyan, hogy a világi humanitás törekvései közt sok értékes 
akad, de azáltal, hogy elszakadt a keresztyén hit életgyökerétől, 
a Krisztus ellenes világ nagy tévedései közé tartozik. Legfőbb 
hibája, hogy nem ismeri a legnagyobb és legégetőbb baj t : a 
bűnt. Ezért a viodern humanitás vagy „nagyravágyó", vagy 
„,jóindulatú önszeretet", amelynek klasszikus mondása: manus 
manum lavat. Hiúság és reklám a mozgató rúgója. A krisztusi 
szeretet gyakorlásának alapgondolata egy nagy diakonisszának 
ez a gyönyörű szava: „Die Barmherzigkeil gegen die Seele ist 
die Seele der Barmherzigkeit". A krisztusi szeretet nem vak, 
mindent ba j t lát és lát ja mindenekelőtt a bajok b a j á t : a bűnt. 
A bűnt gyűlöli, de az általa sújtott bűnöst szereti. S ezért min-
den segítő akciójának végső célja, hogy a bűnöst a bűntől sza-
badítsa meg. Ha a megváltó krisztusi szeretet nem üti pecsétjét 
könyörülő szeretetünk minden tettére, akkor az csak talmi sze-
retet, mellyel önmagunkat csaljuk meg legelsőbben. 

Hogy felre ne értessünk, hangsúlyoznunk kell, hogy a 
humanitárius intézmények és az ú. n. gyakorlati keresztyénség 
munkamezején található „igazgyöngyök" értékét az egyház is 
sokra becsüli; de nem képezi az egyház speciális feladatát. 
Mi mindent végezhetett volna Jézus, mint belmisszionárius! 
Szociális szeretetének abból a munkájából, amelyet három évi 
vándorlása közben végzett, sokan azt következtették, hogy Jézus 
csodaorvos, aki minden testi bajt gyógyít, társadalmi reformátor, 
aki a szegényeket is boldogokká teszi. De ez a munkálkodás 
szoros kapcsolatban volt tulajdonképeni hivatásával: felülről való 
származását, istenfiúságát, messiási voltát igazolta. De mindig 
kitért azok elől, akik csak orvost vagy társadalmi reformátort 
láttak benne és intette azokat, kiknek testi nyomorán segített, 
hogy csodatettről ne mondjanak dicsőítő éneket, hanem hallgas-
sanak. Nagy nyomatékkal hirdette, hogy az ő országa nem e 
világból való. Nem jött, hogy a földi boldogság szociális alap-
jait biztosítsa, a léleknek orvosa ő, aki persze a megmentett 
léleknek földi boldogságot is ad. Aki nálánál más valakit, vagy 
más valamit jobban szeret, nem méltó az ő szeretetére. A bei-
missziói munkának szignatúrája csak Krisztus lehet. Az egyház-
nak tehát nem lehet feladata a szociális probléma megoldása, 
a szeretet gyakorlati ténykedése révén nagyobb földi boldogság 
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biztosítása, mert különben életerejét veszti ós világi formát kap. 
Az egyház a világ világossága és föld sója, ha voltaképi fel-
adatának él és a szociális élet kedvezőbb alakulását is akkor 
mozdítja elő a leghathatósabban, ha kizárólagos hivatásának 
szenteli minden erejét. 

Aki ráakadt életében az „egy drágagyöngyre" és megér-
tette az „egy szükséges dolgot", tudja hogy milyen szegény az, 
aki ezt a „gyönyört" még nem ismeri, ezt a „dolgot" nem érti. 
De mélyen érzi azt a nagy felelősséget is, mely az apostol 
szavából csendül fe lé je : „ Ja j nekem, ha az evangéliumot nem 
hirdetem!" Krisztus követőjének bizonyságot kell tennie Krisz-
tusról, mert csak így szolgál neki (Ján. 122(!). Ezzel a bizony-
sággal azoknak tartozunk legelsősorban, akik a Krisztusról még 
nem hallottak, akik a golgotai kereszt megváltó tényét még nem 
is ismerik. Ezt a nagy feladatot a külmisszió végzi. De ha a 
külmisszió azokhoz fordul, akik a Krisztust még nem ismerik, 
úgy a belmissziónak feladata, hogy azokat keresse, akik a 
Krisztust már nem ismerik, vagyis akik a látható egyházban 
élnek ugyan, de annak holt tagjai. A keresztyén egyháznak 
gondoskodnia kell arról, hogy ezeket a holt tagjait Krisztushoz 
vezesse és ezáltal ú j életre keltse. 

Az újszövetség ezt a lélekmentő munkát a diakónia szóval 
jelzi. Vonatkozik pedig ez a kifejezés az „igehirdetés", a „lélek", 
az „igazság", a „békéltetés" szolgálatára, szóval arra a mun-
kára, mely a „Krisztus testét" építi, a „szentek tökéletesedését" 
célozza. Az Ige tehát az a fegyver, mely az elszakadtakat 
visszahódítja, a holtakat új életre kelti, új és egészséges hajtá-
sokat sarjaszt. De vonatkozik a diakónia szó a segítő, szeretet 
szolgálatára is. melyben szegények és elhagyatottak, özvegyek 
és árvák, szenvedők és betegek részesülnek. Már az első keresz-
tyének életében is sok nehézség támadt, amelynek leküzdésére 
az apostolok és egyáltalán az Ige szolgálatára elhívottak mun-
kája elégtelennek bizonyult. Ezért igénybe vették a könyörülő 
szeretetnek tettekben nyilvánuló segítő munkáját. Amennyiben 
férfiak végezték ezt a munkát, férfi-diakóniának-, amennyiben 
nők, női diakóniáknak nevezzük. Minket ezúttal az utóbbi érde-
kel különös mértékben. 

A női diakóniának részben hivatalos, részben önkéntes 
jellegű munkáját már az ószövetség is említi. Voltak szolgálattevő 
asszonyok, akik a gyülekezetek sátorának nyílása előtt szolgál-
tak (2. Móz. 38s, 1. Sám 22a). Fontosabb az a szolgálat, melyet 
a nagy lelki adományokkal megáldott prófétanők végeztek: 
Meriárn (2. Móz. 1520), Debora (Bir. 44), Anna (1. Sám. 13), 
és Hulda (2. Kir. 2 2 u ) . — Az újszövetségi nők közül legelső-
sorban azokat említjük, akik Jézusnak szolgáltak. Kimagaslik 
közülük édesanyja, Mária. Benne meghal az anya és feltámad 

6* 
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a szolgálóleány. Örök mintaképe marad a női diakónia legfen-
ségesebb megnyilvánulásának. A bethániai Mária és Márta pél-
dája világosan mutatja, hogy milyen szolgálatot vár Jézus a 
nőtől. Az evangélisták megemlítik m é g : Máriát (Jakab és József 
anyját), Salomét (a Zebedaeus-fiúk anyját), azután Mária Magda-
lénát, Johannát és Zsuzsannát, akik a maguk vagyonából szol-
gáltak Jézusnak (Luk. 83). Ezek a hivő asszonyok Jézust min-
denüvé követik, keresztje tövében, majd sírjánál fá jó könnyeket 
hullatnak. Kegyeletük legfőbb vágya, hogy Jézus kihűlt testét 
bebalzsamozzák. Az apostoli korban Tabitha fürge szolgálóleánya 
Jézusnak. Neve zergét jelent, mert ő gyors és gazdag vala jó 
cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott (Apos-
tolok csel. 936—42). Mint önkéntes diakonissza szolgált. Szolgá-
latát azzal jutalmazta a Feltámadott, hogy Péter által visszaadta 
az életnek. A női diakóniáról mint rendszeres hivatásról Pál 
apostol tesz említést, Róm. 16x 2-ben. Phoebe a kenchréabeli 
gyülekezetnek rendes diakonisszája. Az apostoloknak is szolgált. 
Ezt a gyü'ekezeti diakonisszát melegen ajánló sorai apostoli 
bizonyságul szolgálnak a diakonissza-intézmény korai létezésének 
igazolására. Pál a nők sorából még a következőket említi: 
Lídiát (Ap. csel. 1615), Priscillát (Róm, 163), Trifénát, Trifósát 
és Persist (Róm. 1612), Evódiát és Sintichét (Filip. 42), Júliát, 
Néreus nénjét és Olimpást (Róm. 16 lft). Ezek a nevek eléggé 
bizonyítják, hogy a női diakónia már az apostoli korban is erő-
sen virágzott. Nagyjelentőségű helyek még 1. Tim. 59 10 és Tit. 
23—fi, ahol az özvegyek választásáról van szó. Ezek az özvegyek 
különféle gyülekezeti munkát végeztek. Választhatóságuk szigorú 
feltételei, állásuk és szolgálatuk kiváló fontossága mellett bizo-
nyítanak. Ma is csak a szeplőtlen hírnév, a benső hitélet, a 
gyakorlati szolgálatkészség és férjtelen, tehát özvegyi vagy haja-
don állapot azok a feltételek, amelyek a nőt a diakonissza-szol-
gálatra alkalmassá teszik (1. Tim. 38—13). 

A reformáció egyházában a női diakónia az elmúlt század 
közepe táján indult hatalmas virágzásnak. Gyümölcse ez a 
Megfeszített sebeiből táplálkozó hit újjáébredésének mely a refor-
máció három évszázados jubileumának legszebb emléke. Hiába 
„schäftig, thätig, mächtig Ding" csak az a hit, mely a kereszt 
tövében születik. Ennek az élő hitnek egyik legszebb hajtása: 
a diakonissza-intézmény. Útját nemeslelkű férfiak és nők (Stein, 
Klönne, Sieveking) már korábban egyengették, de testet még csak 
Fliedner Tivadar férfias elhatározása következtében öltött, aki 1836-
ban a Rajna melletti Kaiserswerthben alapította az első diakonissza-
házat. Ez az alkotás az unió egyházának vált javára. A lutheri egyház-
ban Fröhlich drezdai és Löhe neuendettelsaui lelkészek honosították 
meg. Azóta a diakonissza-ügynek sok lelkes apostola támadt, úgy 
hogy ma körülbelül 25,000 diakonissza működik Németországban. 
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Hazánkban 1866-ban létesül az első diakonissza anyaintézet 
amely ma is fennáll Budapesten és a református egyház javára 
áldásos munkát végez. Evangélikus egyházunkban hasonló alkotás 
létesítésére még csak 25 év elteltével kerül a sor. Az egyházi 
alkotmányért folyó eredménytelen küzdelmek utófájdalmai lekö-
tötték a tisztán egyházi érdekek felkarolásához szükséges alkotó-
erőt. A pozsonyi gyülekezeté az érdem, hogy ezzel a régóhajtott 
alkotással a magyarhoni evangélikus egyházat megajándékozták. 

Az irgalmas nővérek szolgálatára az evangélikus családok 
is rászorultak és ezért korán ébredt egyesekben a vágy, hogy 
a gyülekezet evangélikus ápolónőket alkalmazzon. Freytag Viktor 
gyülekezeti lelkész behatóan foglalkozott a mind nagyobb érdek-
lődést keltő kérdéssel. Korai elhunyta gátolta őt terve végre-
hajtásában. Einer Gusztáv hivatali utódja sok lelkes barátot 
szerzett az ügynek úgy, hogy a gyülekezet már 1890-ben elha-
tározza a diakonissza-ház alapítását, melyet aztán 1891-ben 
két gallneukircheni diakonisszával meg is alapít. Milyen kicsiny 
kezdet I De Isten országában minden egészséges fejlődés mustár-
mag hűhót és reklámot mellőző fejlődéséhez hasonlít. Kezdetben 
ugyan lassan, alig észrevehetően fejlődött, talán azért, mert a 
Megfeszített sebei jelezték erőforrását, szolgálatának irányát és 
célját. De a diakonissza-szolgálat e krisztusi jellegét hangsú-
lyozó és ápoló sziklaszilárd meggyőződés krisztusszerető diako-
nisszákat és jókedvű adakozókat vonzott, úgy, hogy a piciny 
mustármagból terebélyes fa lett, mely szép és árnyékos ága-
kat hajtott. 

A diakonisszák legelső munkatere a gyülekezeti kórház 
volt. Ez volt különben az első diakonisszák hajléka is. Számuk 
szaporodásával s a magánbetegek ápolásával is foglalkoztak. 
Már 1892-ben a gyülekezeti árvaház vezetése szintén munka-
körükbe olvad. De a munka szaporodásával nem szaporodtak 
aránylagosan a szükséges munkaerők. Az 1894-ben kibocsátott 
röpiratnak alig volt némi visszhangja. A gyülekezeti jótékony-
sági intézmények 1895-ben történt szervezésekor a diakonissza-
intézet külön alapszabályokat kap, melyek értelmében az intézet 
élére a gyülekezetnek egyik lelkésze kerül, a gazdasági felü-
gyeletet egy felügyelőnő gyakorolja és az ellenőrző munkát egy 
külön bizottság végzi. Vezető lelkésze az intézetnek Schmidt 
Károly Jenő lelkész, felügyelőnője pedig Rüdt Mária de Gollenberg 
bárónő lett. Hogy mit jelent e két név az intézet történetében, 
az új hajléknak tavaszszal történő avatásakor részletesen meg-
írjuk. Az intézetnek első főnöknője Obermeier Erzsébet bécsi 
diakonissza, kinek nyugalomba vonulása után Billnitzer Matild 
neuendettelsaui diakonissza kerül, ki még jelenleg is főnöknői 
minőségben működik. Az intézetnek jelenlegi felügyelőnője Hallwyl 
Ludvina grófnő. 

1* 
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Az intézet szolgálatában álló diakonisszák száma a próba-, 
elöpróba nővérekkel és növendékekkel együtt jelenleg 64, kik 
közül 34 az anyaházban és 30 az anyaintézet 11 állomásán 
(Sopron, Eperjes, Kőszeg, Pinkafő, Lőcse, Locsmánd, Modor, 
Késmárk, Igló, Győr és Budapest) működik. Talán nem érdek-
telenek a következő adatok, melyek a diakonisszák 1912. évi 
működésének képét adják. A kórházakban 945 egyén ápolására 
24,869 napot és éjszakát fordítottak, magánházakban 480 sze-
mély részesült ápolásban 3433 napon és 3198 éjszakán át, 6908 
ízben látogattak szegényeket és betegeket, 1Ó3 árvát és 45 
penzionátust láttak el, 48 iskolásgyermeket tanítottak, 341 gyer-
meknél felügyeltek és 161 hajadont és asszonyt füzérkékbe 
tömörítettek. Itt említjük meg, hogy az anyaházban a fiúárvák 
élén egy diakónus áll, aki egyúttal a diakonissza-intézet könyv-
tárának vezetője. A könyvtárnak az 1912. évben körülbelül 8000 
korona forgalma volt. Mindezek a számok a diakonissza-in téz-
mény nagy fejlődéséről tanúskodnak úgy, hogy valóra vált már 
az intézet alapítása alkalmával érzett és kifejezett vágy, hogy a 
pozsonyi diakonissza-anyaintézet ne csak egy gyülekezetet, hanem 
az egész magyarhoni ev. egyházegyetemet szolgálja áldásos 
munkájával. Hogy ezt a magasztos célját minél jobban szolgál-
hassa, határozta el a pozsonyi gyülekezet még 1912-ben, egy 
ú j diakonissza-háznak az építését. Határozatát még csak 1912 ben 
hajthatta végre, amikor egyszerű iinnepseg keretében az új ha j -
lék alapkövét letette. A tavasz folyamán készül az impozáns 
hajlék avató-ünnepélyére. Nem zavarhatja az avatás ünnepélyes-
ségét az a tudat, hogy a háromnegyedmillió koronányi költség 
fedezésére eddigelé csak egynegyedmillió koronányi összeg áll 
a rendelkezésére, Ha az új hajlék lakói ezentúl is odaadó szol-
gálattal hajtanak térdet az előtt, akinek dicsőségét hirdeti az 
ú j diakonissza-háznak minden köve, Jézus, a nagy diakónus 
magára veszi a terhet, mely az ő hajlékára nehezedik. 

És akik e hajlékon kívül szerteszét ez országban ugyan-
azt a Jézust imádják, karolják fel ezt a belmissziói intézményt, 
melyből egyházunk javára már eddig is nagy áldás áradt. Erőnk 
nem olyan nagy. hogy mi újabb meg újabb belmissziói intéz-
ményeket létesíthetnénk. Belmissziói tevékenység az is, ha mi a 
meglevő intézményeinket támogatjuk, fejlesztjük és egyetemes 
érdekű szolgálatra alkalmassá tesszük. Ha azt akarjuk, hogy a 
pozsonyi diakonisszaház egyetemes egyházunknak rmj/a-diakonissza-
háza legyen, amelyből a lelki megújhodásnak élő vize árad az 
anyaház földjére és ezek révén egész anyaszentegyházunkba, 
akkor meg kell mozdulnia az egyetemes érdeknek is. A szeretet 
forrása az ismeret. Éppen ezért használja fel mindenki a kínál-
kozó alkalmat, hogy az új diakonissza-házunkat megtekintse, 
megszeresse és szeretetének gyümölcseivel elárassza. Támogas-
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suk ezt a belmissziói intézményünket imádságainkicai és adomá-
nyainkkal. Persze a legszebb imádság és adomány a személyes 
áldozat, ezért hadd intézzünk még egypár buzdító szót evan-
gélikus egyházunk hajadonaihoz : 

A diakonissza nem él magamagának, hanem másnak, az ő 
szeretete nem keresi a maga hasznát. Az ő szolgálata a szere-
tetnek igazi, önzetlen szolgálata. Szolgálatához hasonlót a bűn 
és önzés világában hasztalan keresünk. A természeti ember lel-
kének minden gondolata önmagára irányul és éppen ezért leg-
főbb törekvése, hogy mindenek neki szolgáljanak. Méltatlannak 
tartja magához, hogy másnak szolgáljon és ha szolgál, önzésből 
teszi. De a diakonissza szemében szolgálni nem szégyen, hanem 
a szeretetnek fenséges nyilatkozata. A szeretetnek ezt a nagy 
és tiszta szolgálatát Isten mutatta meg neki, aki nagy szere-
tetében ő hozzá is elküldötte egyszülött Fiát. Igen, Jézus ennek 
az isteni szeretetnek személyes megtestesítője, ki azért jött, 
hogy őt is, az elveszettet megtartsa. Jézus, a nagy diakónus nem 
számít az ő szolgálatára, hisz azért jött, hogy neki szolgáljon. 
De éppen, mert Urának halálos szolgálata megváltotta minden 
bűnétől, nem tudja feledni intő szavát, hogy amiképen én csele-
kedtem veled, te is akképen cselekedjél, hisz tudja, hogy amit 
eggyel az ő kicsinyei közöl megcselekszik, azt Ővele cselekszi 
meg. Ezer bizonyság van rá, hogy Jézus országában nagy az, 
aki szolgál. Ha követi, élő víznek folyamai ömölnek belőle, 
tetteiből örök életre szóló hatások áradnak. És ha ennek a szol-
gálatnak jutalma kereszt, mégis dicsőségre vezet. Augusztinus 
azt mondja, hogy aki Krisztusnak szolgál, az uralkodik. Ural-
kodik idelenn s uralkodni fog odafenn. Hervadhatatlan korona 
vár reá. 

Vájjon hányan akadnak evangélikus egyházunk hajadonai 
közül, kik szolgálatukkal uralkodni vágynak? Hányan, kik 
Jézusnak áldozzák életüket, hogy ennek az áldozatnak minden 
jótéteménye beteg egyházunkat üdítő balzsamként ú j életre 
keltse? Hányan jelentkeznek majd, ha tavaszszal megnyílik 
diakonissza-anyaintézetünk új haj lékának kapuja — Jézus min-
den diakonissza imádott diakónusa nevében ? És akik átlépik 
az ú j hajlék küszöbét, ne felejtsék Luther szavát, hogy Krisztus 
csak a bűnösben lakozik. Rátz Vilmos. 

S z i e s z t a h á z létesült nemrég Berlinben nem messze az Unter den 
Linden-en. Itt egy órára kap az ember egy kis szobát 80 fillér vagy 
60 fillérért. S mig ő pihen, azalatt ruháit rendbe hozzák. Van itt 
egy olvasó- és íróterem, amelybe 20 fillér belépődíj mellett helyt fog-
lalhatunk. Van egy gyermekszoba, ahol a szülök gyermekeiket hagyják, 
arra az időre, míg bevásárlásaikat végzik. Helyes jóléti intézmény. 
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VASÁRNAPI ISKOLÁK RÉSZÉRE. 

Szeretni, mint Jézus tanított. 
Dallam: Ich bete an die Macht der Liebe. 
Zenéjét szerezte : Demetrius Bortniansky. 

Eredeti német szövegét irta : Gerhard Tersteegeu. 
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2. Óh Jézus, Isten egyszülöttje, 3. 
Áldom, míg élek, szent neved. 
Fogadd mint hála áldozatját 
Mit megváltottál, — lelkemet. 
Hagyj itt e földön benned élnem, 
S a síron túl üdvöt remélnem. 

Hogy szent neved bennem maradjon, 
Vésd jól szívembe Jézusom! 
Szerelmed tetteimben éljen, 
Ne csak szavakban ajkamon. 
Beszédem, tettem, lelkem, szívem 
Mind csak neved hirdesse híven ! 

Torlcos László. 

Húsvéti ének. 
Dallam: Szeretni, mint Jézus tanított. 

1. Óh megváltónk, ki a halálnak, 
Sötét hatalmát megtöréd, 
Hálás kebellel üdvözöljük, 
Feltámadásod ünnepét, 
Harsány hozsannát zeng az ének, 
A menny s föld áldó Istenének. 

3. Kit a búbánat mint a sírnak 
Nyomasztó éje elborít, 
Bízzál, remélj — feltörte Jézus 
A sír bezárult ajtait. 
Mit síri éjbe vont a bánat 
A holt boldogság is feltámad. 

2. A táj is íme ünnepelve, 
Új ifjú díszben áll körül, 
A buzgó hívek énekébe, 
Vidám pacsirta dal vegyül. 
Új életről szól ezer nyelven 
Erdő, mező távol s közelben. 

4. S ti, a bűn gyászos martaléki. 
Kiknek már élte is halál, 
Serkenjetek föl új erőre 
A megtérő üdvöt talál. 
S ha életben holtak valátok, 
Halálban élet vár reátok. 

Torkos László. 
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Az amerikai és európai egyházi viszonyok össze-
hasonlítása. 

Gyönyörű összehasonlítást végez az európai és amerikai 
egyházi viszonyok között D. Ludwig Schneller, kölni lelkész 
most megjelent „Úti levelek Északainerikából" c. művében. 
Az összehasonlítás eredménye, mint az alábbiakból látható, hatá-
rozottan kedvező az európai viszonyokra nézve. 

A lelkész és a hívek közötti viszony szempontjából min-
denekelőtt kiemelendő, hogy Amerikában a lelkész nem függ 
semmiféle egyházi hatóságtól, hanem egyedül az ő gyülekeze-
tének tagjaitól, azok határozzák meg tizelését és önkéntesen 
összeadják. Több olyan gyülekezet van, amely lelkészének szol-
gálatát teljes mértékben méltányolja és fizetés tekintetében is 
gavallérosan gondoskodik róla. De gyakrabban történik az ellen-
kező, mert hogy ennek a rendszernek árnyoldala is van, az ter-
mészetes. Amerikában többnyire bizonyos részvéttel szoktak 
beszélni a németországi lelkészeknek az egyházi hatóságoktól 
való függéséről, ami pedig igazán nem olyan, hogy panaszkodni 
kellene miatta; viszont Amerikában ehelyett nem egyszer a gyü-
lekezeti tagoktól való függés fejlődött ki, ami még nyomasztóbb 
s gyakran egyenesen lealázó. így például egy Amerikában meg-
gazdagodott s ezért tekintélynek örvendő, de máskülönben egy-
házi téren semmi érdemmel nem bíró, műveletlen ember érez-
tette a lelkészszel az ő nagy hatalmát, s ha a lelkész meg-
próbált volna bármiben ellentétbe helyezkedni vele, rögtön 
megérezte volna családjával együtt a javadalmazás csökkenését, 
így hát mégis csak jobb függni egy olyan egyházi hatóságtól, 
mely rendesen komoly, művelt, tárgyilagosan ítélő és a felelősség 
tudatát átérző férfiakból áll. 

Hogy keletkeznek az egyházközségek Amerikában ? Az ame-
rikai protestantizmusnak fő jellemző vonása a legnagyobb szét-
szakadozottság. A reformáció egyházának ez a születési hibája 
átvivődött az ide bevándorlott németekre is. Valóban bámulatos, 
hogy a németek milyen különböző egyházakba, szinódusokba, 
szektákba tévednek itt. Gyakran tisztán véletlen dolga, hogy 
milyen felekezetbe kerülnek. Talál itt az ember hannoverieket, 
akik jó lutheránusok voltak s most mint reformátusok szidal-
mazzák a luthereieket; svájci reformátusokat, akik szigorú 
lutheránusokká lettek, a németországi „Landeskirche" tagjait , 
akik most mint methodisták, baptisták, Alberttestvérek, adventis-
ták, zionisták és Isten tudja, még milyen más neveken nagy 
buzgalommal szolgálják az ő egyházi társulatukat, mint az egye-
dül igazat! 

Az egyes egyházak vagy szinódusok gyakran úgy tekintik 
a másikat, mint missziói területet és ennek tagjait igyekeznek 
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magukhoz átcsábítani. Ezt értik ők „misszió" alatt. Ha például 
egy újonnan alakult egyházközség átesik a kezdet nehézségein, 
és anyagilag is jó helyzetbe jut, úgy rendesen nemsokára oda-
jön egy másik egyház, vagy egy állásnélküli lelkész, akinek 
saját maga szempontjából szüksége van egy egyházra és meg-
kezdi a „missziót". Felkeresi az elégedetlenkedőket, amilyenek 
minden ilyen közösségben akadnak, mindenféle ígéretekkel meg-
nyeri őket és alapít belőlük egy új egyházközséget. A tagoknak 
természetesen a legnagyobb érdekük, már csak az ú j kiadások 
fedezése miatt is, a velük összeköttetésben levőket lehetőleg 
mind átvinni magnkkal. Ha azután e két egyház vagy felekezet 
viszonya egymással rendbe jön, nemsokára jön egy harmadik 
vagy negyedik hasonló vállalkozás. így azután egy olyan kis 
városban, ahol egy lelkész el tudna végezni minden dolgot, 
öt-hat egyházi társaság van ugyanannyi lelkészszel és a legéle-
sebb ellentétek uralkodnak. így szakadozott szét a lényegileg 
egységes német protestáns egyházból jövő bevándorlók serege 
is számtalan felekezetre és ez az alapoka annak, hogy a néme-
tek között itt nincsen egység és liogy^ a németség, mely az 
Egyesült-Államokban egy hatalmas erőtényező lehetne, veszíleni 
kezdi befolyását. Látva ezt az általános egyházi szétszóródást, 
újból megtanulja igazán megbecsülni az ember az olyan egy-
séges egyházi életnek az áldásait, amilyen Németországban a 
nemzet túlnyomó többségét egyesíti. 

A vallásnélküli iskola s annak következményei. Amerikának 
általános viszonyaiban sok olyan dolog van, mely sürgetően 
követeli az egyházi élet apró részekre való bomlása helyett az 
egyesülést. Elsősorban az a körülmény, hogy az egymástól távol 
eső körök egyformán eltávolodnak a keresztyénségtől. Nagyobb 
városokban, mint Xewyorkban és Chikagóban ijesztő mennyi-
ségben történik ez az elidegenedés, annyira, hogy mindjobban 
és jobban egy modern pogányság fejlődik ki, ami valójában 
éppen olyan misszióterületté válik, mint pl. maguk a pogány 
országok. Százezren nőnek fel, akik Istenről és Krisztusról 
semmit sem tudnak, hanem egyedüli Istenük a dollár és a földi 
élvezetek. Mi ennek az o k a ? Maguk az állami iskolák, melyek 
egyenesen, mint vallásnélküliek lettek alapítva. Németországban 
és más európai keresztyén államokban minden gyermek meg-
ismeri a keresztyénség történeti alapigazságait és ezzel egy 
elveszthetetlen szellemi tőkét nyer egész életére. Itt azonban 
erről szó sincs. A gyermek kikerül az iskolából anélkül, hogy 
valamit tanult volna a keresztyénségről. Sok messzebb tekintő 
amerikai már ma belátja, hogy hiba volt az iskolákat vallás-
nélküliekké szervezni, de ezt most már aligha lehet jóvátenni, 
Mert a számtalan vallásos egyesület és felekezet közül melyiknek 
vallása vagy tana legyen irányadó az iskola számára ? Azoknak, 

i 
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akik annyira felvilágosodottak, hogy felekezetnélküli iskolákért 
rajonganak (ami azután a gyakorlatban vallásnélkülivé válik), 
meg kellene ismerni az itteni eredményeket és bizonyosan ala-
posan kigyógyulnának. 

A vasárnapi iskolák és a konfirmáció. Általánosságban az 
egyedüli kárpótlás itt a vasárnapi iskola, melynek a fentiekből 
kifolyólag itt az a célja, hogy az ifjúságot és a felnőtteket 
vallásos ismeretekben részesítse. Csakhogy ez bizony sovány 
kárpótlás a rendszeres vallásoktatás helyett. Sokan vannak, kik 
az angol és amerikai rendszerű vasárnapi iskolát a mi hitokta-
tási rendszerünk fölé helyezik. Pedig ez nagy tévedés. A mi 
hitoktatási rendszerünk, ha jó, több eredményt ér el, mint az 
amerikai rendszerű vasárnapi iskola, mert nálunk minden iskolás 
gyermek részesül hitoktatásban, míg Amerikában csak az, aki 
akar. Hogy a hitoktatás mellett mi még vasárnapi iskolát tar-
tunk, az nagyon üdvös és szükséges. 

A németnyelvű egyházfelekezetek legalább megőrizték a 
konfirmációi tanításnak és a konfirmálásnak régi jó szokását. 
Ez különösen itt nagy áldás, annyira, hogy sok angolnyelvű 
egyházfelekezet is utánozni kezdi ezt a neki különben idegen 
szokást. Azok, akik a konfirmációt kritizálni és hiányait kiemelni 
szokták, csak jöjjenek ide, itt eleven bizonyítékát kapják annak, 
hogy milyen nagy kincs és az egész életre szóló ajándék az 
egyház részéről a keresztyén üdvigazságoknak teljes összefüggé-
sébe való bevezetés. 

Miért van Amerikában annyi vallási svindler ? A népnek 
nagy vallási tudatlanságával függ össze az, hogy itt mindenféle 
vallási svindler, mint például az ismert Dowie, kedvező talajra 
talál és híveket nyer. Az ivásba, szerencsejátékokba és egyéb 
vétkekbe merült néptömegek térítgetése is ebben leli magyará-
zatát. Bizonyos, hogy vannak olyan felébresztési mozgalmak, 
melyek komolyan bibliai alapon állnak, jók, dicséretreméltók és 
a „felébredteket" s a „megtérteket" valódi keresztyén életre 
vezetik, de bizony gyakrabban történik az, hogy valaki ma „meg-
tér" és holnap folytatja régi életét. 

A protestáns egyházak belső egysége. A protestáns egy-
házakban a külső kiilönféleség és szétszakadozottság dacára, 
mely különösen Amerikában oly nagy és annyi mindenféle fele-
kezetet hoz létre, van az összetartozásnak egy erős köteléke i s : 
van egy alapjában hatalmas belső egység, egy közös életnedv, 
mely a reformáció sokágú fájának számtalan hajtását egyformán 
áthatja. A katholikus egyház nagy tévedésben van, ha a pro-
testantizmusnak magától való szétbomlásáról álmodozik. A sok 
apró különbségen keresztül, melyek gyakran csak a meg nem 
értés miatt hangsúlyoztatnak annyira, a részrehajlatlan szemlélő 
előtt szívet örvendeztetően érezhető az „egy Úr, egy szellem, 
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egy h i t " . Mindanny iuknak e rős k incsük a Kr i sz tus ke re sz t j é rő l való 
tudomány. M i n d n y á j a n e l szak í tha ta t l anu l á l lnak a biblia, mint 
h i t üknek egyedül i z s inórmér téke mellet t . Az a s zámta l an néme t 
gyülekeze t , mely Észak -Amer ikának a ké t óceán közöt t el terülő 
ór iási t á v o l s á g á b a n le te lepede t t s e g y k o r Dél -Oroszország tó l és 
Szibériától k e z d v e egészen Elszász ig l ako t t , most is e rősen ki tar t 
a f enséges n é m e t chorál mellet t , melyhez hasonlót egyet len más 
p ro tes táns nép sem tud fe lmuta tn i . 

Mindenese t re kár , hogy e belső e g y s é g h e z nem j á r u l hozzá 
a külső e g y s é g is. Ped ig ez igazán nem is l enne olyan nehéz , 
h a mindenki egy fo rmán a k a r n á és a k k o r ez az e g y s é g e s német 
p ro tes t áns e g y h á z egy szel lemi n a g y h a t a l m a t k é p e z n e az Egye-
sül t -Ál lamokban. De a kis á l l amokban való kü lön élet a német-
s é g n e k egyház i t é r en is anny i ra a vé rében van, hogy egy ilyen 
egyes í tés t a l igha lehet remélni . 

Összehasonl í tva az itt i smer te te t t v i szonyokat az európaival , 
melye t annyiszor k i fogáso lnak , bá t ran k é r d e z h e t j ü k , hogy ezek 
a l e sa jná l t eu rópa i viszonyok, a meglévő h iányok d a c á r a is, 
nem érdemlik-e meg , hogy j o b b a n m e g b e c s ü l j ü k ? 

„ S o n n e n h o f . " Ez a magyarra lefordíthatatlan név az ausztrita 
evangélikus egyház belmissziói munkájának egyik gyönyörű gyümölcsét 
jelenti. A „Sonnenhof" a börtönböl kikerült emberek, a társadalomból 
kitaszítottak menhelye, ot thona; becsületes munkát és megélhetési 
közvetítő belmissziói intézmény, Bodelschwingh németországi intéz-
mények mintájára. Azok a szegény, szerencsétlen emberek, kik a 
földi igazságszolgáltatás által kirótt büntetést elviselték és új élet 
reményével lépnek ki a fegyházakból, akik azt hiszik, hogy meg-
vezekeltek bűneikért és most ismét becsületes emberek lehetnek, a 
legtöbbször csalódnak. Bizalmatlanul fogadják őket, nem adnak nekik 
munkát, nem akarják nekik elhinni, hogy megjavultak és nem nyúj-
tanak nekik semmi segítséget arra, hogy a javulás útján megmarad-
janak. Pedig amint a lábadozó beteget talán még nagyobb gyöngédség 
és figyelem veszi körül, mint a betegség súlyosabb perceiben, éppen 
úgy kellene ezeket az erkölcsi lábbadozókat is segíteni, nehogy vissza-
essenek a betegségbe, amikor aztán oly nehéz és ritka a teljes fel-
gyógyulás. És a mi keresztyén társadalmunk mégis igy tesz, ez tagad-
hatatlan, de egyúttal szégyenletes is. 

P, Waitkat, Stájerban (Felső-Ausztriában) evangélikus lelkész 
alapította ezt az intézményt, mely minden keresztyén ember érdeklő-
dését és támogatását megérdemli. Mert — sajnos — olyanok is van-
nak, akik hol finoman, hol gorombán dolgoznak az ellen, azt tartván, 
hogy az evangélikusoknak Ausztriában igazán más feladatuk is volna 
és sok más intézetet fenn kellene tartani. De Jézus szeretete mégis 
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megszólalt az evangélikus lelkészben s ezzel megelőzte ott a gazdag 
róm. kath. egyházat, egy ily intézmény felállításával. 

Az evangélikus egyház örvendetes mértékben szaporodik Ausztria 
tartományaiban. 1912-ben 4700 áttérés történt a mi egyházunk javára 
s az utolsó tíz évben a protestantizmus Csehországban 22°/0 . Alsó-
Ausztriában 41°/o> Krajnában 55°/0 , Stájerországban 70°/0> Tirolban 
86°/0 és Salzburgban 100°/o-kal növekedett meg. Ha e növekedés ered-
ményeképen még megemlítjük azt, hogy az ausztriai evangélikus egyház 
1912-ben megalapította belmisszió központi szervezetét, a legszebb re-
ményekkel nézhetünk az ausztriai evangélikus egyházi élet jövője elé. 

A m a g á n y o s n ő k v é d e l m e . A mai társadalmi élet hátrá-
nyait és veszedelmeit kétszeresen érzik azok a nők, kik a létfenntartás 
nehéz gondjai között segítők nélkül, család nélkül egyedül állanak. 
A megélhetés nehézségei mellett a legtöbbször küzdeniök kell azokkal, 
kik védtelen helyzetüket szeretnék kihasználni s nekik vagy anyagi, 
vagy erkölcsi kárt okozni igyekeznek. Az ilyen egyedül álló nőket 
sokan szabad zsákmánynak tekintik és lelkiismeretlenül viselkednek 
velük szemben. De ennek oka legtöbbször az ilyen nőket körülvevő 
környezetben rejlik, abban t. i., hogy nem tudnak és nem is igen 
tudhatnak olyan környezetben lakást találni, mely kötelességének érezné 
az ö megvédelmezésüket. Ha egy ilyen nő lakást keres, leggyakrabban 
a legolcsóbbat választja és nincs figyelemmel a lakásadó családi viszo-
nyaira vagy a ház és környék rossz hírére. Ha jobb anyagi helyzet-
ben van és egy penzióban vehet lakást, bizony a lényeg alig változik. 
A penziók annál az egyszerű oknál fogva, hogy férfiak és nők vegye-
sen laknak benne s hogy mindenki a saját ízlése szerint folytatja 
benne életét, nem igen nevezhető szigorúan erkölcsösnek. Az elkerül-
hetetlen ismeretségkötés lassanként barátkozásra, majd egymás szo-
bájának meglátogatására vezet s aligha akadna olyan penziótulaj-
donos, aki az ő penziójának belső életét őszintén el merné mondani. 

Ha most már azt látjuk, hogy az az egyedül álló nő, aki mun-
kája közben, hivatalában és az utcán amúgy is minduntalan kísérté-
seknek van kitéve, még otthonában sincs biztonságban, akkor kérdez-
hetjük, hogy miért nem történik semmi kísérlet arra, hogy ezt a szé-
gyenteljes helyzetet megjavítsuk ? Az állam bizony nem teszi meg, 
habár kötelessége volna, s így megint csak az egyház az, aki segíteni 
próbál. A németországi evangélikus népszövetség berlini egyesülete 
már szervezett is egy nőegyJetet, melynek az a célja, hogy a magá-
nyos nők számára olyan otthont létesítsen, amelyben csakis nők laknak. 

Azt hisszük, hogy ez a kérdés így igazán jó kezekbe került. 
Mert a nők érthetik meg a legjobban a mai állapotok helytelenségét 
és ők gondoskodhatnak a legkörültekintőbben örökös veszedelemben 
forgó nőtestvéreikről. Az evangélikus egyházi szellem pedig biztosítja 
ez égetően szükséges belmissziói intézmény helyes kiindulópontját és a 
megoldás sikerét. Nem kellene-e Budapesten is hasonlót tervezni, alkotni? 
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Nőmozgalom. A nők munkaideje és a munkabérek. Oregon 
államban, Amerikában, novemberben lép életbe egy a női irodai 
alkalmazottak munkabérére és munkaidejére vonatkozó törvényes 
szabályozás. Eszerint minden felnőtt nőtisztviselőnek, aki már nem 
tanuló, a fizetési minimuma heti 9 '25 dollárban (kb. 40 K) álla-
píttatik meg. Továbbá nem szabad a női irodai alkalmazottaktól 
napi 8 óra 20 percnél és heti 50 óránál több munkaidőt köve-
telni vagy őket esti 6 órán túl is dolgoztatni. — Új-Zélandban az 
az Anya- és Gyermekvédelmi Egyesület küldöttsége a miniszter-
elnöknél különböző ú j védelmi törvények alkotását sürgette. Így 
a leányok védelmi korának felemelését, női békebírók, női kór-
házakban női orvosok alkalmazását stb. A miniszterelnök e 
kívánságokat azzal az ajánlással terjesztette a kormány elé, hogy 
ezeknek törvénybeiktatása még a jelen parlamenti ülésszak fel-
adata legyen. Ami annyit jelent, hogy e jogos kívánságok még 
a jövő évi általános választások előtt teljesítendők. Hogy 
mennyire szükségesek ily irányú törvények, tanúság erről a 
„Szociális nyomor miizeuma*, melyet a Mars-Sanquir által ala-
pított „Lique de la Juene-Republique" vezetősége megnyitott 
Párisban, amelyben bemutatják, hogy egyes lelketlen munkaadók 
mennyire kizsákmányolják a szegény otthon dolgozó háziipari 
munkásnőket, Sajnos, a statisztika kimutatta, hogy Párisban 
napról napra egy sereg asszony leli halálát ezen éhbéres otthoni 
háziipari munka következtében. A múzeum vezetősége több ezer 
női háziipari munkát állított itt ki, mindegyiknél feltüntetve azt, 
hogy a gyáros vagy kereskedő mennyit fizetett érte az illető 
munkásnőnek. Sajnos, kitűnt, hogy gyöngyhímzéseknél és koszorú-
készítményeknél, ha a munkásnő nagyon szorgalmas volt, kere-
sett óránként csak 10—12 centimet (9—10 fillért). Papírzacskók 
ezréért a munkabér 40 Centime ; ily módon kereshet a munkásnő, 
10 órai munkaidőt számítva, legfeljebb 1 frankot (90 fillér). 
A játékárúknál még rosszabb a kereset. A sajtó egyértelnnileg 
felzúdult a munkaerőnek ezen embertelen kihasználása ellen; s 
parlamenti és kormánykörök a háziipari munka díjazásáról szóló 
bérminimumtörvény életbeléptetését már fontolóra vették. A liga 
s a múzeum nevéhez fog fűződni a dicsőség, ha Franciaország-
ban is megszűnik a civilizáció szégyenét jelentő lelketlen bér-
uzsora, 

A jelenkorban sajnos, csak az egyházellenes szociál-
demokrácia az, mely a béruzsora ellen erélyesen felszólal s 
ezért követi annyira a munkásság zászlóját. A XVI—XVII. szá-
zadban a városi tanácsok hoztak törvényeket a pék- és mészá-
ros-uzsora ellen, tehát a hatóság védte a polgárok jogát. 
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Embermentés. 
Irta: Wallrabenstein Jakab, homokosi lelkész. 

Ott kezdődik az ember embervolta, ahol felebarátjához 
szeretettel le tud hajolni s segítő, testvéri jobbot nyújtani. Mig 
nem látja „a legutolsó nyomorgó páriában", a legelzüllöttebb 
csavargóban, a legmegvetettebb iszákosban is felebarátját, kivel 
szemben kötelessége van, addig bizony Jézus igaz tanítványai 
nem vagyunk. 

Hála Istennek, kezdünk végre emberi mivoltunkra ébredni, 
kezdjük végre évezredes álmunk után szociális kötelességeinket 
felismerni. Egyelőre még csak szóban, írásban, jegyzőkönyvekben, 
határozati javaslatokban, de majd tettekben is. Egy jobb kor 
hajnalhasadását mutatja a XX. század a maga különféle szociális 
elveivel s intézményeivel. Az egyház is kezdi, felekezetiségre 
való tekintet nélkül, a szociális elveket hangoztatni és meg is 
valósítani. Egyelőre még csak a „szónoklatokénál, „bizottságok" 
megalakításánál tartunk. Egyházunk hajóját a felkorbácsolt hul-
lámok ide-oda sodorják, a hajó inog, a rajta lévők egyrésze 
kishitűségben menekül, másik része saját erejéből akar ja a hajót 
rendes útjára terelni, ismét egy másik része közömbösen nézi, 
mint pusztul a hajó s vele együtt ők is. Egy jó része pedig a 
„vallásos esték", a „belmissziói intézmények" vitorláit igyekszik 
felhúzni s így kijutni a bajból; csak egy kis része lép oda a 
hajóban jelenlevő Úr Jézushoz s egyedül tőle várván segítséget, 
liittel-bizalommal mondja : Uram segíts, mert elveszünk! Hilde-
brand lelkész adott ki mostanában egy röpiratot, melyben azt 
mondja : „Egyházunk olyan hajó, melyen mindenki kormányoz, 
de senki sem szolgál, bár egyesek igen buzgók; mindnyájan 
tanácskoznak a hajó jólétéről, határozatot is hoznak, jegyző-
könyvbe is veszik, de aztán partraszállnak ismét. Évente össze-
jönnek a hajón, ismét elhatározzák, mi volna jó, mit kellene 
tenni, hogyan kellene hajózni; ezt is jegyzőkönyvezik s ismét 
partraszállnak" (16. ο.). A hajó ped ig? üli a viharban s pusztul. 

Egyik igen nagy baja úgy politikai, mint egyházi életünk-
nek az, hogy legtöbbször csak a szép szavaknál, dikcióknál, frá-
zisoknál maradunk, tettekre, alkotásokra alig keriil a sor. Miért ? 
Mert szónokolni könnyebb, mint alkotni! Aki tudja a nagydobot 
ütni, azt előbb veszik észre, mint a csendben, észrevétlenül 
munkálkodót. De az üres kalászt is előbb venni észre, mint a 
megtelt, dús termésűt. Nálunk sokan vannak, akik a hangos 
vásári lárma által tudnak csak érvényesülni, de mivel csak az 
üres nagydobot ütik, szavuk pusztában elhangzó üres szó. A köz-
nek nincsen haszna belőle, csak az egyénnek. De amíg a nép-
tömegek és egyházi tömegek csak az önzéstől sugalt reklám-
jelszavaktól vezettetnek, embermentésre, igazi keresztyén belmisz-
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sziói munkára gondolni sem lehet. Amíg nálunk úgy dolgozunk, 
hogy előbb van egy ember (rokon, jóbarát,, leendő vő, vagy 
ehhez hasonló), akinek kell egy állás; s erre az emberre kreál-
juk az állást; addig embermentésről nem igen lehet beszélni. 
Nem a szükség teremti a rátermett egyéneket nálunk, hanem az 
egyének számára jól jövedelmező állásokat kell teremteni. 

Az őszkor el-elnézegettem a búza- és a kukoricaföldeken 
felhányt óriási egérdombokat, téli éléskamrákat. Csendes, zajta-
lan, kitartó, fáradságos munka eredménye! 

A teutoburgi erdő mélyén, csendben, zajtalanul, fáradságos 
munkában, imádkozó szívvel lehajolt Bodelschwingh lelkész az 
Ürnak egy kiválasztott eszköze, hazája s embertársainak legsze-
rencsétlenebbjeihez, a társadalom és család élőhalottjaihoz, 
epileptikus, iszákos, csavargó, koldus felebarátaihoz; lehajolt oly 
célból, hogy a biztos elpusztulástól és lelki elzülléstől megmentse. 
Szeretetből, önfeláldozásból tet te! Önfeláldozó szeretetének meg 
is volt a gyümölcse! Akiket sein családjuk, sem községük, sem 
semmiféle testület nem akart, kikkel sem a hozzátartozók, sem 
az idegenek nem törődtek, azokat ő magához fogadta, foglalko-
zást nyújtott nekik az erdőben, a mezőn, a műhelyben, házban 
és házon kívül. 

Az epileptikust munkával és szórakozással gyógyította. 
Az Igével vigasztalta. A csavargó koldust testvérének fogadta, 
testvéri, családi kört nyújtva, egy jobb életet kedveltetett meg 
vele. Az iszákost pedig állandó munka és állandó felügyelet, de 
még több szeretet által és az evangélium erejével józan életre 
szoktatta. Nem egyet, hanem százat meg százat ragadott így ki 
a romlásból s ezrekre megy azok száma, kiket megmentett a 
család, a társadalom, a haza és a Krisztus számára. 

Embermentés! Mily nemes, magasztos cél! Bátran mond-
hatjuk krisztusi cél! Mit teszünk e tekintetben mi ? Maradjunk 
szerencsétlen felebarátainknak csak a fent említett három csoport-
jánál (epileptikusok, csavargók, iszákosok) s kérdezzük, mit 
teszünk megmentésük érdekében? 

Itt van tőszomszédságomban a deliblati homoksivatag! Föld-
rajzi könyveinkben s emígy s nagyra vagyunk vele s fogadunk 
svéd, angol, német s más tudósokat, kutatókat, hogy a homok-
sivatagban élő rovarokat, madarakat tanulmányozzák s tudós 
könyveket írjanak róla, szerezvén hírt, nevet és pénzt. 

Mi meg mit teszünk ? 
Semmi mást a homok megkötésén és a jövedelem szaporí-

tásán kívül. 
Mit tehetnénk? 
Óriásit tehetnénk éppen az embermentés terén. Ha valahol, 

úgy az állam azon a nyolcvanezer holdnyi területen leróhatná 
szociális kötelességét kevés pénzzel, egy kis jó akarattal. Nem-
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csak az epileptikusok, csavargók és iszákosok megmentésére 
volna itt tér, hanem a mentőszeretet-munkásságnak egész lán-
colatát lehetne itt életbeléptetni és sok eddig megoldatlan prob-
lémát megoldani; mert egyik mentőakció magával hozná a mási-
kat, mint az Bethelben a belmissziói városában is történt. 

Ahogy az afrikai sivatagban vannak fák, melyek a levegő-
ből felszívják a párát s harmat alakjában csöpögtetik a földre 
s így lassanként egész oázist létesítenek ; úgy a deliblati homok-
sivatagban is lehetne az embermentés oázisát létesíteni. 

Persze ehhez nem elég egy miniszteri tanácsos kiküldetése, 
ki madártávlatból szemléli a hatalmas némethoni alkotást s 
átszalad a hatalmas intézmény egyes pavillonjain, házain, mezőin 
s a vezetőktől bemondott jegyzetek alapján egy referádát ír a 
minisztériumi levéltár számára, hol aztán örökre eltemettetik, az 
epileptikusok, iszákosok s csavargó koldusok ezrei pedig elpusz-
tulhatnak azalatt; hanem ide, szeretet, szeretet és mégegyszer 
szeretet, csendben, zajtalanul, önzetlenül dolgozó, önmagát ember-
társaiért feláldozni tudó, hivő szív kell. 

Minket a j ó Isten oly sok természeti kinccsel ajándéko-
zott meg, hogy máshol ennek negyedrészéből már millió meg 
millió állampolgárt tettek volna boldoggá, mi meg tétlenül nézzük 
az isteni adományt s nem tudunk vele mit kezdeni, tétlenül 
nézzük, hogy évente hányan mennek tönkre fent nevezettek 
közül, testileg, lelkileg. 

Nem jó mindent az államtól várni, jól tudom, mert annak 
anyagi erejét sok oldalról veszik igénybe. Bethelt, a hatalmas 
belmissziói várost, hol mint diakónus működhettem s személyes 
tapasztalat által tanulhattam megismerni az embernientés munká-
já t ; az élő hit hívta elő, úgyszólván a semmiből. Hazai egyhá-
zunk szegénysége, híveink háromnyelvűsége s ebből kifolyó szét-
húzó gondolkozása, a hitélet terén tapasztalható közöny, képezik 
azon akadályokat, melyek miatt még jó sokáig csak cikkekben 
fog a belmisszió nálunk élni. Mi rá vagyunk utalva arra, hogy 
az állam anyagilag és erkölcsileg támogasson minket nagy ter-
veink keresztülvitelében, mert hiszen, ha az embermentés mun-
kájáról van szó, akkor nemcsak a felekezetnek, vagy egyháznak 
teszünk jó szolgálatot, hanem az államnak is. 

Úgy az államnak, mint az egyes egyházaknak szociális 
munkája az utóbbi időben főleg a gyermekekre azok megóvására, 
jó nevelésére, gyógyítására, javítására irányul s a már javakorban 
levő elbukottakkal szemben, mintha ridegebb és hidegebb állás-
pontot foglalnánk el, talán e közmondás hatása alatt állva 
„kutyából nem lesz szalonna". 

Hallottam és olvastam is ezeket: „Az emberjavítás és 
embermentés munkáját nem a Vitális Imréken és Jager Marikon 
kell kezdeni". 
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I g a z ! Nagyon j ó l tudom, hogy j o b b megóvni, min t gyógyí tani . 
De nem igaz é s nem tudom el fogadni azt , hogy „a m e g -

rögzö t t bűnösön már nem s eg í the t senki és s e m m i " . Ez "ellen 
p ro tes t á l e l sősorban Jézus evangé l iuma , de p r o t e s t á l azon e z r e k 
és e z r ek száma, k i k e t B o d e l s c h w i n g lelkész f e l e b a r á t i sze re te te 
éppen a megrögzö t t bűnből f e l e m e l t és a t i s z t a élet s z á m á r a 
m e g m e n t e t t ! 

Arch imedes egyszer így k iá l to t t f e l : A d j a t o k egy sz i lá rd 
t ámpon to t a fö ldön kívül s k i fo rga tom a fö ldet a s a rkábó l ! 

Én is így k iá l tok f e l : A d j a t o k a deliblát i h o m o k s i v a t a g b a n 
egy szilárd t ámpon to t az e m b e r m e n t é s nemes cé l j a i r a s k i f o r g a -
tom az evangé l ium erejével a megrögzöt t b ű n ö s ö k ezreit m e g 
ezre i t bűnös mivol tukból! 

H a n d b u c h v o n F l u g b l ä t t e r n u n d F l u g s c h r i f t e n über die 
Gebiete des kirchlichen sittlichreligiösen und socialen Lebens der Litte-
ratur, Kunst und anderer Gebiete Evangelisches Pressbüro, Witten-Ruhr 
1914. 0·50 Μ. Ε jeles röpiratjegyzékre felhívjuk lelkésztársaink figyel-
mét. Minden gyülekezeti, egyesületi és lelkészi könyvtárba szükséges, 
mert gyors és pontos tájékoztatást ad a legkitűnőbb keresztyén szel-
lemű röpiratokról és broschurákról. Hivataloskodásunk alkalmával 
gyorsan kell tájékozódnunk bizonyos kérdések fe löl ; íme itt van egy 
vade mecun. Az előszót írta E. Pfennigsdorf. 

Az e l ső k e r e s z t y é n c h i n a i n a p i l a p 1 9 1 3 szeptember 8-án 
megjelent Kantonban, amint azt Wohlgemuth misszionárius jelenti. Neve 
„Chiin-hun-jih-pao" a mi azt jelenti „a nép lelkét megelevenítő napi lap". 

R e f o r m v e n d é g l ő k alapításával foglalkoznak Németországon 
legújabban egyes emberbarátok és egyesületek angol és skandináv 
példák mintájára. (Gotenburger System, disinteres íed management.) 
A reformvendéglők alapelve az, hogy a vendéglő tulajdonosa a 
község vagy egy közcélú érdekeltség. A korcsmáros ezeknek alkalma-
zottja, fix fizetése van, s csak az alkoholmentes italokról kap szá-
zalékot ; alkoholikus italoknál nincs százaléka, tehát a korcsmá-
ros érdeke, minél több alkoholmentes italt eladni. Ugyancsak sza-
porodnak külföldön oly vendéglök, ahol alkoholos italt egyáltalában 
nem lehet kapni. 

Az i n d i a i B r a h m a n o k a t is felrázza hosszú évszázados álmukból 
a jelenkor átalakuló hatása. Amritsárban Pandschab tartománynak 
egyik legnagyobb városában körülbelül 1000 Brahman összejött, gyűlést 
tartottak s a többi közt következő határozatokat hoztak: ezentúl minden 
Brahman, tisztességes kereset után nézzen, maga keresse meg a 
mindennapi kenyeret, és ne koldulásból éljen. Minden Brahman 
odatörekedjék, hogy alapos műveltségre tegyen szert. Az összes Brah 
manók gondoskodjanak özvegyeikről és árváikról. 

6* 
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A fiatalkorúakkal való egyéni elbánás az orsz. 
gyűjtőfogházban. 

I. 

A minap két világjáró amerikai látogatta meg az orsz. 
gyűjtőfogházat. Az egyik iskolai igazgató volt, a másik pedig a 
börtönipar terén volt szakember. Amikor már jóformán az egész 
intézetet megmutattam vendégeinknek, a látottak összegezése-
képen azt mondja az egyik : az ember ha Amerikában van, azt 
hiszi, hogy ott minden a legtökéletesebb. És ha az ember elmegy 
a világba és kinyitja a szemét, látja, hogy másutt is gondol-
koznak az emberek. Bármily kimért és hideg volt ez az elis-
merés, kétségtelenül jól esett a világlátott amerikai részéről, 
amidőn meghajtotta lobogóját a magyar börtönügy haladásai előtt. 

Amerika börtönügyi intézményeit legnagyobbrészt az ott 
jár t tudósaink leírásaiból ismerem. Akik mélyebben is igyekeztek 
belátni, azokat nem is kápráztatták el a látottak, s ami a ke-
vésbbé szakembert elragadja, ott az igazi megértés többnyire 
már szertelenséget lát. 

Annyi bizonyos, hogy azok a magasabb eszményi célok, 
a mi börtönügyi intézményeinkben sokkal jobban domborodnak 
ki, mint Amerikában, noha például a fiatalkorúakkal való külön 
elbánás terén Amerikától is tanultunk. 

Ezek jutnak eszembe, amidőn teljes tárgyilagossággal a 
fiatalkorúak kriminalitása leküzdésében azon rendszer ismerte-
tését kísérlem meg, amely a legutóbbi évek törvényhozási intéz-
kedései következtében a fiatalkorú bűnösök megmentését tűzte 
ki feladatául. 

Mert az 1910. évben életbe léptetett büntető novellának a 
fiatalkorú bűnösökre vonatkozó intézkedései nagy reformkövet-
kezményekkel jár tak nemcsak a fiatalkorúak bíráskodásában, 
hanem a büntetések végrehajtásában is, ha ugyan ma már sza-
bad büntetésről egyáltalán beszélni. 

Eddig a fiatalkorú bűnösök nevelésével és igazi tanításával 
csak a szorosan vett javítóintézetek foglalkoztak. A fogházakban 
a fiatalkorú bűnösökkel alig történt valami különbség. A leg-
több esetben ki voltak téve annak, hogy a felnőtt, s nem ritkán 
többször büntetett gonosztevők közt még jobban elromlottak. 

Ma már a fogház is szorosan vett javító-nevelő intézetté 
vált a fiatalkorú bűnösökre. 

Amint a törvény külön bíróságot rendel a fiatalkorúakra 
nézve, épp úgy gondoskodik arról is, hogy a fiatalkorúak külön 
fiatalkorú javító-fogházakban őriztessenek. 

Ilyen fiatalkorú országos fogház a gyűjtőfogháznak erre 
külön kijelölt égy része. 
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Osztályozás. 

Az ú j rendszer eredménye, hogy a fiatalkorúak szigorúan 
el vannak különítve a felnőttektől. A műhelyekben is fiatal-
korúak vannak együtt. 

A fejlődő emberi lélekre kétségtelenül mindig hatással volt 
és van a példa és ha általában a rossz példa befolyása alól 
sok ifjú ember alig tudja magát kivonni, a felnőttek még inkább 
tudják hatalmuk alá hajtani a fiatal, forratlan és a maga lábán 
megállni nem tudó bűnöst. Hogy a megkülönböztetés még éle-
sebb legyen, a fiatalkorú bűnösök más ruhát , is viselnek, mint 
a felnőttek. 

Fekete téli posztóruhájukban, katonás sapkájukban, avagy 
szürke vászon nyári ruhájukban, szalniakalapban inkább egy 
jótékony árvaház növendékeinek gondolnók őket. S ha végig-
megyünk a műhelyeken, amint polgári ruhába öltözött munka-
vezetők élén serényen foglalatoskodnak, azt hisszük, hogy vala-
mely ipari vállalat üzemét tekintjük. 

A további megkülönböztetés azután a növendékek erkölcsi 
foka szerint nyilvánul meg. Ügyel az igazgatóság arra, hogy a 
romlottak a kevésbbé romlottakkal össze ne kerüljenek. így 
vannak elhelyezve a műhelyekben is a jobbak a kevésbbé jóktól, 
a kikre nézve természetesen az intézeti szabályok is szigorúbbak. 
Viszont enyhébbek a jókra, s mindenki erkölcsi haladásához 
képest jut azon előnyök élvezetébe, amelyeket az intézeti sza-
bályok nyújthatnak. 

Valamint a bírói elbánásnak is a legtágabb módja van 
arra, hogy a fiatalkorúval szemben egyéni összes viszonyainak 
a mérlegelése szerint járhasson el, úgy a javító-nevelő rendszer 
alapja szintén a legszigorúbb egyéni elbánás. 

Az egyén belső erkölcsi értéke, előélete, képességei, fogya-
tékosságai, szóval összes addigi körülményeinek gondos meg-
vizsgálása szerint vettetik alá annak az erkölcsjavító munkának, 
amely az ő egész belső átalakítását célozza. 

Befogadás az intézetbe. 
Az intézetbe csak hatósági intézkedésre fogadhatók be a 

fiatalkorúak, rendszerint birói ítélet, vagy az igazságügyi minisz-
térium beutaló rendelete alapján. 

Minden fiatalkorút az intézetbe való beszállítás alkal-
mával megfürdetnek, ha ja lenyíratik és tiszta intézeti ruhát kap. 

Már a feltétlen csín, rend és tisztaság, ami az intézetben 
honol, nevelőleg és nemesítőleg hat a fiatal lélekre, akármilyen 
elhanyagolt is volt az addig. 

Bizony olyan fiú is akad nem egyszer, aki még csak vissza-
emlékezni sem tud arra, hogy mikor aludt ágyban. Egy szeren-
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esetlen fiú éveken keresztül úgy tartotta fenn magát, liogy egy 
gyümölcsárusító kofának segédkezett napról napra a Dunánál. 
Nappal a kosarat hordta — éjjel a kosárban aludt a ponyvák 
alatt. És arról nem tudott senki, még a kofa sem. Elképzelhető, 
hogy az ilyen ütött kopott veréb milyen megnyugvást talál az 
intézetben s hogy amit neki az élet nem tudott nyújtani, azt 
megtalálta a fogházban. S amíg egy jobb sorshoz szokott 
egyénre a fogház mindennek elvesztését jelenti, nála épp az 
ellenkezője. 

A fiatalkor fogházbüntetésénele végrehajtási módja. 
A befogadást közvetlenül követő napokban a fiatalkorú 

éjjel nappal szigorú magánelzárásban marad. Ez az idő arra 
szolgál, hogy képességeit, hajlamait megismerjék. Magányában 
felkeresik öt a tisztviselők, lelkészek, tanítók s a munkaoktatók. 
Néhány nap múlva a fiatalkorú már állandóan iskolai oktatásban 
részesül. Elemi oktatásban naponként és vallásoktatásban heten-
ként 2 órán át részesülnek. Az előrehaladottabbak részére szak-
rajztanítás s külön mindnyájuknak énekoktatás. A szabadlevegőn 
időzést katonai rendgyakorlatokra és tornázásra fordítják. 

Látnivaló, hogy a fiatalkorúak szellemi és lelki kiképzé-
séről teljes mértékben gondoskodva van, amire itt még nagyobb 
szükség is van, mint a tanonciskolában, mert a fiatalkorúak 
legnagyobb részénél épp az iskolakerülés volt erkölcsi eltévelye-
désüknek az oka. 

Az a fiatalkorú, aki javulásának, erkölcsi haladásának és a 
munkában való szorgalmának jelét adja, a magánelz;irásból a 
közös műhelyekbe kerül. Az intézetből való távozás előtt minden 
fiatalkorú egy-két héttel előbb ismét a magánelzárásba kerül. 
Ennek pedig az a magyarázata, hogy a tapasztalat szerint a 
vége felé minden fiatalkorú izgatottabb, munkakedve csökken, 
ami társai fegyelmét rontja, az erkölcsi oktatások iránt azonban 
fogékonyabb. Miután pedig a szabályok nem merevek, az igaz-
gatóság nincs is korlátok közé szorítva és minden egyes ifjúra, 
annak egyéniségéhez, természetéhez és jelleméhez mérten eset-
ről esetre külön-külön állapíthatja meg a vele való elbánás 
módozatait. 

A munkáltatás. 
A befogadás formaságain túlesvén a fiatalkorú, azonnal 

munkára kényszeríttetik. Kényszerről azonban vajmi ritkáu lehet 
szó. A magánelzárásnak sok elvi ellenzője van, sokféle okból 
károsnak vélik főként a fiatalkorúaknál. Az én gyakorlati észle-
leteim másról győznek meg. Nincs az a hatályos orvosság, a 
mellyel visszaélni nem lehetne. Ilyen a magánelzárás is. Helye-
sen, mindig az egyénhez mérve, s az egyén belső átalaku-
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lását, s ezenkívül testi lelki épségét is figyelve, csak jó ered-
ményt válthat ki. 

Egyes jellembeli előnyök, vagy fogyatékosságok csak a 
magánelzárás alatt tűnnek elő, viszont mások csak a társas 
együttélés mellett figyelhetők meg. Már az a körülmény, hogy 
mindig vannak olyanok a fiatalkorúak között, akik a magán-
elzárást többre becsülik a társas együttélésnél, igazolja azt, 
hogy a magánelzárást a fiatalkorúaknál sem lehet még elvileg 
sem kizárni. Bizonyos fokú megnyugvás száll minden egyesbe, 
amidőn az elítélésen túlesve, kijelöltetik neki jövő boldogulásá-
nak útja. Reménységgel és erős akarattal fog hozzá azért zár-
kájában a munkához és Istenben való bizalommal tekint egy 
jobb jövő felé. Azért munkakényszerről alig lehet szó. Még a 
teljesen züllött is hamar belátja, hogy a munka mindennél leg-
jobb gyógyító ír, amely elfeledteti a magányt, elűzi az unalmat, 
s még megbecsülést is szerez vele feljebbvalói részéről. 

A foglalkozások között a fiatalkorú a lehetőséghez képest 
választ. Tekintettel arra, hogy az intézet összes szükségleteit 
maga látja el, a fiatalkorúak tehetségeik és képességükhöz mér-
ten elég sokféle foglalkozási ágban foglalkoztathatók. 

Az intézet belső rendjét és tisztaságát az úgynevezett házi 
munkások látják el, akik egész nap tisztogatnak, sepernek, 
kefélnek, súrolnak, meszelnek. Segédkeznek mindenütt, az éte-
lek kiosztásánál, a ruhák, fehérnemüek széthordásánál stb. 
Az ilyenekből ügyes, használható háziszolgák, belső cselé-
dek válnak. 

Az intézet maga állítja elő kenyérszükségletét, maga szerzi 
be az élelmiszereket, s a főzést is maga lát ja el. A mosóház 
modern gépekkel van felszerelve, s az egész intézet 8—900 
között váltakozó létszáma mellett az egy heti szennyes ruhát 
mégis szombaton már a ruharaktárban találjuk újból. 

Ha tekintetbe vesszük még az intézet területét, épületei-
nek nagy számát, könnyen érthető, hogy bőségesen találnak ki-
képzést azok is, akik kőmives, cserepes, festő és mázoló mes-
terséget tanulnak. 

Az egész intézetbe a fővárosi vízvezetéki hálózat van be-
kapcsolva ; a világítás pedig villannyal történik, amelyet az 
intézet ugyancsak a saját telepén állít elő, s így kiképzést 
találhat néhány fiú, aki szerelő, fűtő, vagy gépápoló akar lenni. 
Vannak még favágók, szénhordók, lovászok s az intézet szépen 
gondozott udvarának a rendbentartásához néhány kertész. 

Mindezen foglalkozási ágak azonban nem képezik az inté-
zet szorosan vett ipari foglalkozásait, mert úgyszólván az intézet 
létfenntartási szükségleteit látják el velük. 

A fiatalkorúak ipari foglalkozásánál a fősúly a szabó-, cipész-, 
asztalos- és lakatosiparágakra esik. Az egyéni elbánás a munka-
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ok ta tásná l is a l eg t e l j e sebb m é r t é k b e n é rvényesü l . A m u n k á l -
t a t á s kezde té t veszi már a z á r k á b a n . A m u n k a o k t a t ó , a k i min-
d e n ese tben t a n u l t i p a r o s m e s t e r , naponk in t i sméte l ten meg lá to -
g a t j a a f i a t a lkorú t a z á r k á j á b a n , vele egy ide ig ha kell , együ t t 
is dolgozik, a z u t á n pedig észle le te i ről j e l en t é s t tesz az e lö l j á rók-
n a k . Amidőn a f iatalkorú m á r megfele lő e rkö lcs i h a l a d á s t t a n ú -
sított , a z á r k á b ó l az ipar i m ű h e l y e k b e ke rü l , ahol u g y a n c s a k 
képze t t i pa rosok vezetése a l a t t nyeri tovább i k iképzésé t . 

Az a f ia ta lkorú , ak i a bíróilag r e á k imér t idő k i tö l tése 
a la t t m e s t e r s é g é t t e l j esen e l sa já t í to t t a , abbó l az in téze tben fe l 
i s szabadul . Az i l le tékes i pa r t e s tü l e tnek egy b izot t sága kiszál l a 
he lysz ínére é s a f ia ta lkorút az á l ta la e lkész í te t t m u n k á j a a l a p j á n 
— amit az i g a z g a t ó s á g igazo l — fe l s zabad í t j a . Részére a m u n k a -
könyvet úgy á l l í t j a ki, hogy abbó l előző b o t l á s a ki nem derü l -
vén, kell h o g y jövő b o l d o g u l á s á n a k a k u l c s a legyen , ha a fiatal-
korú az in téze tbő l k ikerü lve megfelelő környeze tbe ju t és m e g -
felelő erkölcs i t ámoga tá s t t a l á l . Szabó György, 

kir. börtönügyi fogalmazó. 

I n d i a l e g n a g y o b b k i k ö t ő v á r o s á b a n , Bombayban is találunk 
serdülő leányok egyesületét, tehát belmissziói munkát, mely működését 
a legkülönbözőbb emberfajokra kiterjeszti. Három emberfaj-csoporttal 
találkozunk ott. Úgymint: az európaiakkal, az eurasiaiakkal, (európai 
és bennszülöttek származéka) és a bennszülöttekkel. Az egyesület már 
36 év óta működik, tehát bennünket magyarokat is megelőzött. Az 
egyesület különösen jótékony hatással van egyedül álló nőkre, kiknek 
olcsó lakást ad otthonában s kiket ezzel a zülléstől megment. 
Bombay városában a lakbér igen nagy, akár csak Budapesten. S a 
lakbér évről évre emelkedik, mert a kikötőváros forgalma nö, s a 
város szigetekre lévén építve, nem igen terjeszkedhetik. Ennek követ-
keztében e keresztyén otthon valóságos áldás. Itt a leányok biblia-
olvasáson kívül oktatást nyernek, varrásban, szabászatban, első segély-
nyújtásban. Az egyesület azonkívül külmisszióval is foglalkozik, ameny-
nyiben három keresztyén hinduasszonyt szerződtetett, kik ebéd ideje 
alkalmával felkeresik a nagy szövőgyárakat, hogy a legalsóbb népréte-
gekhez tartozó munkásnöknek, kik szellemi tekintetben is alacsony 
fokon állanak, beszéljenek Jézusról. 

P l a k á t m i s s z i ó . Ez a belmissziói munkának legújabb hajtása. 
A mult évben Stuttgart városában összeállt néhány buzgó evangelikus 
s elhatározta, hogy az evangéliom hirdetésére felhasználja a városi 
hirdetőoszlopokat. Azóta minden héten a legforgalmasabb helyen lévő 
hirdetőoszlopon látni lehet egy hirdetést, amelyen egy kiváló férfiú 
mondását közlik e felirat a l a t t : Kiváló férfiak aranymondásai; ez-
alatt olvasható egy ezzel tartalomban egyező bibliai mondás ; s ehhez 
fűződik "néhány rövid mondatban a bibliai versnek az életben való 
alkalmazása. 
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Bethelből. 

Bethel diakónusai és diakonisszái, az ü. n. Názáret-bru-
derek és Szarepta-diakonisszák, részint saját maguk szeretet-
intézményeiben, részint külszolgálatokban, Németországnak s a 
nagy világnak sok helyén szolgálják az Urat. 

Szolgálatuknak sokfelé ágazó tereiről érdekes és mindenek-
előtt igaz jellem- és zsánerképekben számol be egy könyv, 
címe : „A szeretet szolgálatában", melyet olyan magamfajta ideig-
lenes kisegítőknek a kék kötényben eltöltött szolgálataikért barát-
ságos emlékül adnak. 

Ebből a könyvből van szerencsém egy részletet közölni. 
Egy nyári kirándulásról van szó, melyet régi, nomád 

módra, szekéren tesznek meg a betheli Názáret-ház epileptikus 
fiúgyermekei. 

Betheltől néhány órányira fekszik ugyanis az intézetnek 
egy 2000 holdas birtoka, a neve Wilhelmsdorf; gyönyörű sárga 
homok, lápos fekete földdel tarkítva, akárcsak a mi nyíri homo-
kunk ; rajta hol fenyő, éger, hol hangafélék terjeszkednek. 
Azaz, hogy ezeket maholnap a gőzeke végkép kiszántja, helyet 
adván a legintenzívebb földmívelésnek. Mert tudnivaló, hogy 
Bethel maga látja el magát élelemmel. 

Ezen a tanyán ma már 11 óriási telepe van Bethelnek, 
melyekben idegeseket ápolnak, javító intézetet tartanak fenn, 
iszákosokat gyógyítanak, munkakerülőket szoktatnak és munka-
nélkülieknek nyújtanak foglalkozást, s mindegyik intézet más-más, 
többnyire biblikus nevet visel. 

Nos hát, mondom, fogalma sincs erről a kirándulásról 
annak, aki nem élt a Názáret-házban, micsoda nagy esemény 
az ottan. 

A németek általában kirándulást kedvelő emberek. Vasár-
naponként erdő-mező hangos a kirándulók zajától ; iskolás gyer-
mekeket kirándulásban látni nem esemény, mint nálunk, de 
mindennapos je lenség; víg danájuk az idegen figyelmét messzi-
ről magára vonja. Továbbá nagy utakat tevő utasok, tanulmányi 
utat tevők, amint a németek nevezik: vándormadarak, kisebb 
nagyobb csapatokban jár ják az országot, s az ilyenek például 
a Bethelhez tartozó összes telepeken vagy ingyenes, vagy majd-
nem ingyenes ellátásban részesülnek. Átveszik elszegényedésünk 
miatt elhagyott ebbeli szokásunkat. 

Ami tehát a szíves vendéglátást illeti, a Názáret-ház bete-
ges gyermekei jó helyre mennek. 

De nem ez itt a fő, hanem az, hogy szekéren mennek. 
Nótájuk is azt mondja : 
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Óh, óh, óh, 
Óh fiúk, mi jó, 
A szekéren kirándulni, 
Kinn a pusztán kóborolni! 
Óh, óh, óh, 
Óh fiúk, mi jó! 

Amint tehát a nyári nagy vakáció közeledik, kiszemelnek 
egy napot erre a kirándulásra. 

Persze a gyermekek készítik elő a hangulatot, akik kará-
csony után már kezdik fel-felteuni a kérdést, előbb suttogva és 
nagy ritkán, mint kelletlen vendéget: 

— Mikor megyünk a tanyára? 
Ha aztán itt a tavasz, vagy éppen a szép nyár vonul be 

az erdőbe, mezőre és felkoszorúzza a hegyet, a völgyet: neki-
zsendül a természethez való vonzódás a beteges német fiúcs-
kák ábrándos szívében is és hangosabb és bátrabb lesz a 
kérdés is : 

— Mikor megyünk a tanyára? 
És elevenebb lesz a nóta is: 

— Óh, óh, óh, 
Óh fiúk, mi jó ! 

A házatya, az áldottlelkű Wunder, nyájas szeretettel mu-
tatja a türelmetlen kérdezőknek a parókia cseresznyefáját: 

— Nézzétek gyerekek, ha ott azon a fán érőben lesz a 
cseresznye, akkor fogatunk be a nagy szekérbe! 

— A nagy szekérbe! — visszhangzik az egész csapat 
gyerek a jkán a szó, összecsapják kezüket, s újból kezdik 
nótájukat. 

Ettől kezdve ugyancsak szemmeltartják a cseresznyefát. 
Lassan beállít a nagy vakáció, megérik a cseresznye és kitűződik 
a nap. Megtesznek minden intézkedést. Kicsi és nagy hallga-
tagon egyetért abban, hogy egy ily kiröppenés teljes készletéhez 
hozzátartozik az imádság, az egészség és a jó idő. 

Négy hosszú szekeret rendelnek; a wilhelmsdorfi házatyát 
megkérik, hogy süteményt, vajaskenyeret és tejet 130—140 em-
bernek tartson készen. így aztán reggel indulhatnak. 

Az ám! Csakhogy az idő nem sokat ígér holnapra, borult, 
esős — sőt egész éjszaka esik. Ε bánatban csak az a vigasz-
talás, hogy a homokos út olyan, mint az itatós, hamar szárad. 

Reggel 9 óra. A csengő tízórásra hív és még mindig esik. 
A gyerekek a házatya körül rajzanak és bíztatják, kérik, 

indítson, el fog állani az eső, hisz mindnyájan imádkoztak érte 
a jó Istenhez és 0 meghallgatja az imádságot. A gondos öreget 
megindítja a szó. Sokáig fontolgat, mert neki nemcsak határozni 
kell, de felelni is 80 beteges gyerekért. Szekéren megtenni 
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kétszer egy nap alatt kétórai útat, esőben; kétes értékű-mulat-
ság, mert az esernyő vagy ekhó elveszi a mulatság felét, s 
hozzá nem is nagyon véd meg. De másrészt, hogy lehet ennyi 
felkészült gyermeknek a mulatságát lefújni, vagy elhalasztani? 
Az Úr barátságos szeretetébe vetett hite az ifjúságnak, megerő-
síti az öreget is bizodalmában. 

11 órakor megeszik az ebédet is. Ezalatt a szekerek elő-
állanak s megszólal kétszer a csengő a felszállásra. Az eső el-
állott. Helyét elfoglalja mindenki a szekéren, s az. esernyőket 
biztonság okából tertalékban készen tartják. Egy nagy kosár 
cseresznyét is felpakkolnak. S bár az eső mégegyszer nekifog 
az ijesztésnek, a lovak megindítják a felgalyazoit szekereket, s 
a gyerekek teljes erővel rázendítik, hogy: 

Óh, óh, óh, 
Oh fiúk, mi jó ! 

S lám, amint elhagyják a betheli hegygerinc irányát, egy-
szerre elmarad az eső ! Bezárják az esernyőket. Brackwedón túl 
már győzelmesen tör elő a napfény a felhőzeten, s a négy sze-
kér népe vidám énekkel üdvözli. 

Az út kétharmadán megállanak. Különben minek vitték 
volna a cseresznyét? Hamar ott vannak a cseresznyeosztó test-
vérnél, s a drága csemegét ujjukra, fiilükre csengőnek akasztva, 
indulnak tovább, ki kocsin, ki gyalog, ha bírja s kedve tartja. 
Még egy fél óra, s ott vannak Wilhelmsdorfban. 

A munkások telepének bejárata felett elhelyezett diadal-
kapu jelenti, hogy szívesen látott vendégek. Ének- és dobszóval 
vonulnak be. A leszállás még gyorsabb, mint a felszállás volt. 
Egy gondolat, s az étterem ben vannak. Ez az étterem, mely 
különben a fáradt és éhes munkástestvéreknek nyújt pihenést, 
ma ünnepies díszt kapott, hogy tágas ölébe fogadja a vidám s 
nem kevésbbé éhes gyermekcsapatot. S ki kételkednék benne, 
hogy étel, ital itt sokkal jobban esik, mint otthon a Názáret-
házban? A süteményekből egész hegyeket esznek meg, s az 
utolsó cseppig kiürítik a kávéskannákat. 

Dehát minden örömnek egyszer végeszakad. Persze itt az 
egyik öröm a másikat éri. Most a kolónia érdekes látnivalóinak 
megtekintése következik. Az istállóban éppen fejik a fejőgépek-
kel a teheneket. Hatalmas istálló, gyönyörű tehenek, a tej hordó-
számra van, de mégsem fedezi a betheli intézmények tejszük-
ségletét. Persze a gyermekcsapatnak legjobban tetszik a malacok 
sokasága, melyek szinte megszámlálhatatlan mennyiségben búj-
kálnak a szalmafürdőben. Eközben a szemesebb fiúk engedelem-
mel megmezgerélik a ribizlibokrokat, az idősebbek felkeresik itt 
elhelyezett régi barátaikat vagy egykori ápoló-testvéreiket és 
isinerőseiket, a többi élvezi az erdőt, a parkot, a patakot, a 
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játékot. Végül mindnyájan találkoznak a kolónia templomában, 
ahol az eckardtsheimi pap szeretettel beszél komolyabb és derű-
sebb dolgokat, különösen abból az időből, amikor ő, mint pap-
jelölt. maga is viselte a Názáret-házban a kék kötényt. 

Innen visszatérnek a wilhelmsdorfi tanyára, átvágva egy 
darab legelőn, ahol egy pásztor egy falka fekete fehér tinót 
legeltet. Persze a dobosok és síposok kara megy elől nagy 
hanggal, s utána masíroz a menet hangos énekszóval. A tinók 
között fülelés, mozgolódás támad, mintha szakértők volnának, 
úgy fordulnak a hang felé. De félreértik a dolgot, s fejüket, 
farkukat magasra emelve, futásnak erednek s rajvonalban, resz-
ketve futnak a karám kerítéséig. A pásztor alig bírja őket elérni, 
s a legelőre újból kihajtani. Ez aztán a nagyszerű látvány a 
Názáret-ház epileptikus, vagy gyengeelméjü gyermekeinek! Egy 
hónap múlva is erről fognak beszélni! 

Noha még este 10-ig világos van, mindamellett feladják 
Wilhelmsdorfban a vacsorát, tejet és friss vajaskenyeret. Aztán 
feláll az énekkar, elénekel néhány, többszólamra begyakorolt 
darabot. A szíveket áthat ja a gyermeksereg boldogságának, s a 
Mennyei Atya szeretetének érzése. Imára indítja őket a szivük, 
s az egész társaság nevében a házatya mond hálát az Úrnak. 

Felülnek a szekérre. Kezdődik az élmények előadása. Csil-
lagos este, énekszó és lámpavilág mellett érnek haza. Szivük 
hálával van tele az Úrnak megtapasztalt szeretete iránt. 

* 

Ebben a kis rajzban uralkodó szellem az, amely a betheli 
gyermekek gondozását áthatja. Nem tudom, kire milyen hatással 
van, szeretne-e ilyen szellemben élni és munkálkodni, vagy nem. 
De egyet mondhatok : azt, hogy ez a szellem itt nem költészet, 
de reális valóság. 

(Nyíregyháza.) Zimmermann Rezső. 

Az i f j ú s á g h a z a f i a s n e v e l é s e . Németország az egyesületek 
hazája — szokták mondani — s ebben van is valami. Nincsen olyan 
ország, melyben annyi szövetség, egyesület volna, mint itt. Csakhogy 
a dolgot komollyá az teszi, hogy mindegyiknek komoly célja és komoly 
munkálkodása is van. Ilyen a „Vaterländischer Jugend verband", mely 
a kozmopolitizmustól akar ja megóvni az ifjúságot a haza javára. íme 
így tartozhatik minden mozgalom a belmisszióhoz, mert hiszen vilá-
gos, hogy aki elvesztette a hazaszeretetet, a saját fajához való ragasz-
kodást, az már közeledik ahhoz is, hogy elveszítse egyháza iránti 
szeretetének állandóságát s egy lépést tett az örökölt tradícióktól való 
eltérésre. Erdeke tehát az egyháznak ezt megelőzni s ezt akar ja tenni 
ez a szövetség is. 
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Big Brothers Movement. 
(Az „idősebb testvérek" mozgalma.) 

A fenti elnevezés alatt egy érdekes mozgalom vette kez-
detét 1904. évben ősszel New-Yorkban, mely mindinkább nagyobb 
és nagyobb hullámokat vet s ma már egész Amerikára ki-
terjedt, sőt a többi kultúrállamokban is kezdik meghonosítani e 
nemes célú, az életben az igazi testvéri szeretetet megvalósító 
intézményt, Smith lelkész vezetése alatt álló presbyterianus gyü-
lekezet térfiegyesületében Ernest K. Coulter felvetette azt az 
eszmét, hogy a gyermekbiróság által megidézett, esetleg elítélt 
gyermekekért valamit tenni kellene, hogy őket megmentsük. 
Legcélszerűbb volna, hogy egy-egy fértí egy ilyen szerencsétlen 
gyermek sorsa iránt érdeklődnék, a fiúgyermek nevelését kezébe 
venné s mindent elkövetne, hogy abból tisztességes ember vál-
jék . Közvetve befolyást lehetne gyakorolni a szülőkre és az 
egész családra is. Hogy a munka sikere biztosítva legyen egy 
férfi csak egy fiúról gondoskodjék. (Ezáltal különbözik ez 
intézmény minden más hason célú szervezettől.) Az eszme 
tetszett, az egylet 40 tagja mindjárt hozzáfogott a munkához. 
Mindegyik választott magának egy-egy fiúgyermeket, akinek 
sorsa iránt érdeklődött s akinek érdekében mindent elkövetett, 
hogy belőle jó ember váljék. 

A 40 tag által elért eredmény nagyon kedvező volt. Ez 
arra bírta őket, hogy az eszme részére más férfiklubok és ker. 
ifjúsági egyesületek tagjait megnyerjék, ami sikerült is. New-
York különböző városrészeiben helyi csoportokat alakítottak; 
az egész mozgalom szerveztetett; vezetésére egy végrehajtó-
bizottság alakult fő- és segédtitkárok alkalmazásával s a mentő 
munka megkezdődött. 

A „Big Brother": idősbb testvér a következő utasításokat 
tartozik követni: 

1. Meglátogatni a fiút otthonában, mert amíg életét és 
környezetét nem ismeri, a fiúval nem rokonszenvezhet. Megismer-
kedni a fiú szüleivel s azok bizalmát lehetőleg megnyerni. Ha 
megismerkedik a Big Brother a családdal, alkalmat fog találni 
nekik megmutatn ;, hogy mikép lehet a gyermeken segíteni. 
Sokszor a családon is segíthet s megjavíthatja a fiú otthonában 
uralkodó szerencsétlen és kedvezőtlen körülményeket, melyek a 
fiú romlását okozták. Pénzbeli segélyt soha ne adjon a Big 
Brother, hanem ha a család rászorul a fiú segítségére, szerezzen 
a fiúnak munkát jó és egészséges környezetben. Az esetben 
pedig, ha pénzbeli segítség nélkül az első pillanatban segíteni 
nem lehetne, forduljon a Big Brother a városi szegényügyi 
hivatalhoz. 



60 

2. Ismerkedjék meg a Big Brother a fiú tanítójával illetve 
tanítónőjével, aki legtöbbször tudja, hogy mire van a fiúnak 
szüksége. Ha a fiú iskolába vagy munkába nem járna, igye-
kezzék a Β. B. odahatni önérzetének felébresztésével, hogy ő az 
iskolába, vagy ha nagyobb, a munkába járjon. Kutassa ki hol 
tölti a délutánokat és az estéket s igyrekezzék neki oly időtöltést 
szerezni, ami után érdeklődik és ami neki hasznos; ha szereti 
a zenét avagy mechanikát, nyújtson neki alkalmat e hajla-
mot kifejleszteni; különösen fejlessze ki benne az olvasásra 
való kedvet. Töltsön a fiúval egy estét otthonában s hozzon 
neki jó olvasmányt, melyet esetleg együtt olvashatnak. Ha nappal 
munkába jár, irassa be esti tanfolyamra. (Amerikában az ingye-
nes esti tanfolyamok jótéteménye nagyon el van terjedve.) Bíz-
zon rá valamit ós szoktassa, hogy másokkal szemben figyelmes 
és előzékeny legyen. Nagy súlyt helyezzen az ifjú egészségére, 
azért vizsgáltassa meg orvossal. Rossz táplálkozás okozza sok-
szor a fiú romlottságát. Nem lehet remélni a gyermektől, 
hogy erkölcsi hős legyen, ha fizikailag gyenge és beteges, 
Tornásztassa tehát az ifjút. Sok iskola esténkónt ingyen 
bocsátja rendelkezésre erre a célra tornatermét, jól tudva azt, 
hogy egészséges mozgás hiánya miatt rosszalkodik a fiú. Ha 
a gyermek nem mozoghat tornateremben és játszótereken, csin-
talankodik az utcán s bajba jő. 

Nagy gondot fordítson arra is a Β. B., hogy védence ren-
desen a templomba járjon s látogassa a vasárnapi iskolát; ha 
netn járna , vigye magával a templomba. Erkölcsi nevelésünk ne 
prédikálásból, hanem nézetünk helyességének meggyőződésében 
álljon. A legjobb fiú sem fogja egy idegen nézeteit magáévá 
tenni, hacsak azok helyességét be nem látja. 

Azok, akik ily fiút gondozásra kapnak, tartoznak időközön-
ként jelentést tenni s ha a végrehajtóbizottság lútja, hogy az 
illető nem törődik a fiúval vagy kevés gondot fordít rá, más 
gondozóra bízzák. 

Pontos statisztika kimutatta, hogy az igy pártfogolt gyer-
mekek. közül csak 3u/o l e t t ismét visszaeső bűnös. Valóban szép 
eredmény. De e nemes munka áldással járt nemcsak a párt-
fogoltra, hanem a pártfogóra is s azok jellemét is fejlesztette. 

D i e e v a n g e l i s c h e M i s s i o n , Geschichte, Arbeitsweise, heutiger 
Stand. I r t a : S. Baudert. Kiadta Teubner, Leipzig, 1913. Fűzve Μ 1, 
kötve Μ 1-25. 123 oldal. 

Ε könyvecske az evangélikus németség legtávolabbi köreit akarja 
a misszió munkájának, céljainak és megvalósításának megnyerni. Ele-
venen és meggyőzően írott könyv, mely kitűnő vezető a missziói 
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munka sok terén. Az első rész az evangélikus misszió történetét tartal-
mazza, amint az Németországban megkezdődött, erősödött és ma már 
nagyhatalommá fejlődött. A második rész a misszió munkamódját 
mutatja be Németországban és a külföldön, az újabban tisztán felis-
mert célok világos beállításával. Leírja a misszionáriusok folyton 
fejlődő és komplikáltabbá váló munkáját s annak eredményeit helyesen 
értékeli. Súlyt helyez továbbá arra, hogy a missziónak a gyarmatokra 
nézve áldásban gazdag jelentőségét megértesse. Nagy munkát igényelt 
a harmadik rész, amely áttekintést tartalmaz a misszió mai helyze-
téről, külön fejezettel a német gyarmatokról, hol a katholikus missziói 
munkát is megemlíti. A missziói irodalomról való pontos átnézet és a 
német misszió állásáról való táblázat fejezi be a tartalomgazdag 
könyvet. A szerző a legszerencsésebben elkerülte azt, hogy szárazzá 
váljék. Könyve, mely mint az „Aus Natur und Geisteswelt" gyűjte-
ményének 406-ik kötete jelent meg, bizonyára új barátokat fog 
szerezni a missziónak. 

E v a n g e l i s c h e J u g e n d p f l e g e . Ein Handbuch für evangelische 
Gemeindejugendarbeit von Otto Page. 260 oldal. Fűzve Μ 4, kötve Μ 4 .60 . 

Minden oldalról küzdelem folyik az ifjúság érdekében. Amilyen 
örvendetes az, hogy ifjúsággal szemben való kötelezettséget sokan 
lelkiismeretesen igyekeznek teljesíteni, éppen annyi árnyoldala is van 
ennek a küzdelemnek. A leginkább figyelemreméltó és óvatosságra 
intő az, hogy a kiinduló pont gyakran nem egészen tiszta és önzetlen 
és hogy nem mindig áll az if júság gondozása azon az egyetlen alapon, 
melyen állnia kellene : az if júság melletti munkát magáért az ifjúságért 
végezni. — Ez a könyv azonban teljesen ezen az alapon nyugszik és 
ezért az ifjúság nagy kérdéseivel szemben egyetlen segítséget és mi'g-
oldá-.t talál; a vallás-erkölcsi alapon folytatott ifjúságnevelést, amely 
mindent felölel, amire az ifjúságnak szüksége v a n : szórakoztatást, 
tanítást, testi foglalkoztatást, szociális gondoskodást. 

A könyv elsősorban az egyházi körökhöz fordul és a gyüle-
kezeteket és minden gyülekezeti tagot meg akar nyerni ennek a vég-
telenül fontos munkának. De van e könyv megítélésénél egy jelentöség-
teljesebb szempont is ; ez pedig az, hogy egy olyan munkát nyertünk 
benne, mely az evangéliumi értelmű vallás-erkölcsi alapon folyó 
ifjúságnevelést rendszerbe foglalja és világosan ad ja elő. Mindenkinek, 
aki ilyen munkát akar végezni, megbecsülhetetlen ez a könyv s aki 
bármilyen tekintetben foglalkozik az ifjúsággal, vagy csak érdeklődik 
iránta, okvetlenül haszonnal fogja olvasni. 

A s e r d ü l ő l e á n y i í j ' ú s á g g o n d o z á s á r ó l . Németországban, 
1913 ápr. 30-iki kelettel a serdülő leányifjúság gondozásának kérdé-
sében von Trott zw Stolz közoktatásügyi miniszter egy rendeletet 
bocsátott ki, melyet egész terjedelmében közlünk, hogy olvasóink 
lássák, mennyire megértik és mily fontosnak érzik e kérdést mindenütt, 
ahol a jövő nemzedékét látják igazán az ifjúságban s tudják, hogy 
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minden attól függ, hogy ezt hogyan nevelik, készítik elő az életre. 
Annál is inkább figyelemreméltó ez a rendelet, mert hiszen nálunk 
csak most van kezdetén az if júság tervszerű, rendszeres gondozása s 
ez a kérdés még a legtöbb hatóság előtt, melynek ezzel foglalkoznia 
kellene, a mostohagyermek szerepére van kárhoztatva. Talán egyedül 
Budapest székesfőváros fogott hozzá komolyan és nagy célokkal. 

A rendelet a következő: 
„Az 1913 . költségvetési évtől kezdve az iskolát elhagyó ifjúság 

gondozására megnövekedett eszközök állíttattak bc az államháztar-
tásba. Szükségessé tetté ezt az a felismerés, hogy az iskolát elhagyó 
leányifjúság gondozása is nagyobb kiterjedésben és mélyebben viendő 
keresztül. Aki testileg és erkölcsileg erős, istenfélő, királyhoz és 
hazához hü nemet akar kiképezni, annak gondoskodni kell arról, hogy 
a leányifjúság testben és lélekben egészséges, belsőleg megerősített 
legyen, felfegyverkezve mindannak tudásával és ismeretével, ami az ő 
jövendő hivatásához, mint a férfinak segítője, gyermekek nevelője, a 
családi boldogság ápolója, a jó erkölcs példaadója és oltalmazója, — 
nélkülözhetetlen. 

Az iskolát elhagyó leányifjúság gondozása ugyanolyan módon 
viendő keresztül, mint ahogy az a fiúk részére 1911 jan. 18-án ki-
adott rendelet által megindíttatott és így az általános itjúsággondozás 
alatt értendő munkának egy része gyanánt tekintendő. A leányok gon-
dozására nézve ugyanazok az eszközök, amelyek a fiúk gondozására 
az „Alapelvek és tanácsok" c. utasításban találhatók. Mégis elsősorban 
kell figyelemmel lenni arra, hogy a meglévő szervezetek, intézmények 
és berendezések a megnagyobbított célok szolgálatára alkalmazhatók 
legyenek, továbbá, hogy némely eszköz az egyik nemnek alkalmasabb, 
hasznosabb és szükségesebb, mint a másiknak és hogy a női nemnek 
különös sajátságait a helyi viszonyokhoz is alkalmazni kell. De lénye-
gesen különböznek azután azok az eszközök, amelyek az olyan veszély-
től való megóvást szolgálják, amelyeknek a női nem, mint olyan külö-
nösen ki van téve, továbbá azok, amelyek a háziasszonyi és anyai 
hivatás nagyobb megbecsülésére vezetnek és ezért a kívánt képessé-
geket és készségeket kiképezni és megnövelni alkalmasak. 

A legtöbb, de különösen olyan fiatal leányok számára, akik kevés 
testi mozgást végeznek, egyéniségükhöz mért testi gondozás szükséges, 
tanítás és hozzátartozó gyakorlatok által. Ide tartoznak szükség és 
alkalom szerint a torna, a mozgást kívánó játékok szabad levegőn, 
a fürdés, úszás, gyaloglás, a kerti és kertészeti munkák kérdése és 
alkalmazása. 

Az ifjúsággondozás fejlődése szempontjából különösen jelentőség-
teljes s a leányifjúságnál még sokkal inkább, mint a fiúknál a meg-
felelő helyiségek bírása. Az ilyen helyiségek megalkotása : leányotthonok, 
önálló keresettel bíró hajadonok otthona, esti otthon, üdülőházak és 
hasonlók a helyi viszonyok szerint, a kikerülhetetlen költségek egy 
részének megtérítésével csatolhatok lennének a meglévő fiúifjúsági 
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intézményekhez, amennyire azt a nevelési elvek megengedik. Külö-
nösen kívánatos az ilyen intézmények megteremtése a nagy kereske-
delemmel és iparral bíró városokban. Itt azután még felmerül a nöi-
if júság számára alkotandó külön hálóotthonok kérdése. 

A tartózkodási (nappali) helyiségek legyenek egyszerűek, de 
barátságosak és otthonosak és legyerek alkalmasak gyülekezésre, épü-
lésre, vallásos és erkölcsi tevékenységre, oktatásra, gazdasági köve-
telményekre, énekgyakorlásra, jó olvasmányokra, látogatóestélyekre 
zenei előadásokkal, szavalatokkal. 

Az esti otthonok berendezésénél tekintettel kell lenni arra is, 
hogy olyan leányok is vannak, akiknek szolgálati helyükön vagy 
otthonukban nincsen alkalmuk ruházatukat rendbentartani. Ezért lehe-
tőséget kell nyújtani, hogy varrást, kötést, foltozást, vasalást és a 
kézimunka minden faját szakértő vezetés alatt végezhessék és varró-
gépek is rendelkezésükre álljanak. A termek tisztántartásánál való 
foglalkoztatás az otthon gondozásában gyakorlati jelentőségűvé válik. 

Az egyes előadások gyakorlati tartalmát az egyes foglalkozási 
osztályok szerint kell megállapítani. Fontos a beteg- és gyermek-
ápolás tanítása és gyakorlása, szamaritánuskurzus tartása stb. 

Az iskolát elhagyó leányifjúsági egyesületeknek mintául szolgál-
hatnak a meglévő fiatal leányok egyesületei, leányklubok, munkásnők 
körei és hasonlók. 

Hogy a munkaegysége ne veszélyeztessék, törekedni kell arra, 
hogy az 1911-ben megalkotott ifjúsággondozó-választmány az iskolát 
elhagyó nőiifjúság gondozására nézve a kölcsönös fejlődés érdekében 
minden hazafias alapon álló egyesülettel egyesüljön. Ott, ahol az 
ifjúsággondozás számára nincsen helyiválasztmány, csatlakozni kell a 
köri vagy járási választmányhoz. Hogy a nőknek eddig oly örvendetes 
mértékben megnyilvánuló meleg érdeklődését és áldozatkész részvételét 
e jelentőségteljes munka számára megőrizzük és növeljük, ajánlatos 
az arra alkalmas nőket, mint a helyi, köri és járási választmány 
tagjait az ifjúsággondozásra felvenni, amint ez eddig is sokszor 
megtörtént. 

A fiúifjúság gondozásánál bevált köri és járási ifjúsággondozók 
szervezete átvitetik a leányifiúság gondozására is. Az ifjúsági munkában 
tapasztalt és erre alkalmas asszonyok, akik értenek ahhoz, hogy 
másokat is felbuzdítsanak erre a tevékenykedésre és tettel és tanáccsal 
irányítani tudnak, megbízást nyerhetnek, hogy mint kerületi- vagy 
mint járási ífjúsággondozónők a női ifjúság gondozását a viszonyokhoz 
képest fejlesszék. A kiadások fedezésére, amint az az ifjúsággondo-
zókkal szemben most is van, a kerület nagysága szerint megállapí-
tandó javadalmazás fog utalványoztatni. 

Az utóbbi években az ifjúsággondozók számára tartott kiképző 
és továbbképzökurzusok hathatós eszköznek bizonyultak az ifjúság-
gondozáshoz szükséges segéderők kiképzésére. Figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a növekedő szükséglet az ifjúsággondozónők kiképzését is 
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meg fogja kivánni. Ebben a vonatkozásban figyelemmel kell lenni 
arra is, hogy ez évben rendezendő három hétig tartó országos torna-
egyesületi tovabbképzőkurzuson résztvevő tanítónők az iskolát elhagyó 
leányifjúság gondozására való feladatokkal és eszközökkel megismer-
kedjenek. így azután a vidéken az ifjúsággondozónők kiképzőkurzusán 
mint vezetők vagy mint segítőnök alkalmazhatók lesznek". 

D i e L a n d p f l e g e r i n : A f a l u n é p é n e k g o n d o z ó j a . A német-
országi belmissziói munka sokoldalúságának egyik ékesen szóló bizo-
nyítéka az a szövetség, melyet 1907-ben alapítottak Landpflege-
verband néven, melynek élén áll Frida zur Lippe-Ober-Sehönfeld 
grófnő. Célja az ú. n. ,Landpflegerin ' ' -ek kiképzése és munkába 
állítása, kiknek működése a falu s a falusi kisbirtokosoknak s álta-
lában a kis embereknek életébe új és eleven tevékenységet, az ott-
honhoz való ragaszkodást, helyes életfelfogást akar vinni s ezek által 
közvetve a kivándorlást is csökkenteni. A Landpflegerin elfoglaltsága 
oly nagy, feladata annyiféle, hogy csak a fáradhatatlan női munka-
kedv és munkabírás láthatja el. Kötelessége a kis gyermekekkel fog-
lalkozni abban a faluban, a hova kiküldték; télen kézimunkára és 
értékesíthető háziiparra tanítani a fiatal lányokat és asszonyokat; köte-
lessége felolvasásokat tartani, melyek nevelő hatást gyakoroljanak; 
érteni a gyermekápoláshoz és neveléshez ; tudni első segélyt nyújtani 
baleseteknél s ápolni is — , továbbá részt venni gazdasági szövetke-
zetek létesítésénél s ezáltal e téren is befolyást szerezni s általában 
érteni minden házi, gazdasági és mezei munkához, tanácsot nynjtani 
minden előforduló esetben — tehát jóformán mindenttudónak, de tulaj-
donképen jóbarátnak és vezetőnek lenni mindenkivel szemben. Ezt a 
munkát alig tudja elvégezni más, mint egy olyan nő, aki ebben hiva-
tást talál saját magának. És a gyakorlat csakugyan be is igazolta a 
reményeket. Ma már 4 0 Landpflegerin működik Németországban és 
oly gyönyörű eredménnyel, hogy már legközelebb két újabb kiképző 
egyesületre, illetve tanfolyamokra lesz szükség, hogy mindenhova 
jusson egy-egy ilyen valódi belmisszionáriusnő, ahova kérik és 
várják őket. 

K o l d u s o k s z ö v e t s é g e . Általában ismeretes a párisi koldusok-
ról, hogy szövetséget alkotnak s iparszerüen űzik a jótékony szívek 
zsarolását. A szövetségnek természetesen van vezére, aki két frank 
felvételi díjat kér a jelentkezőtől Van nyomtatott kalauzuk, melyben 
azok nevei, lakása van feltüntetve, akik adakozni szoktak s a hang is, 
ahogyan beszélni kell velük. Van rendes újságjuk, melyben az adakozókra 
vonatkozó családi értesítések jelennek meg. P l . : hol van keresztelő, 
esküvő, temetés, évforduló, születésnap, jubileum stb. S az üzlet kitű-
nően megy — sok valódi szegény rovására — hiszen Párisban éven-
ként körülbelül 22 millió frank jut jótékony célokra, melynek jelentős 
része az aprónként való szétosztogatás útján kerül a koldusok kezébe. 
Persze, van itt sok csaló is. 100 vak koldus között a vizsgálat 57 
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teljesen egészséges szeműt talált. Egy másik példa még jellemzőbb : 
312 koldusnak felajánlottak munkát, 174 jelentkezett csupán. Ezek 
közül 37 dolgozott egy félnapig, 68 egész napig, 51 három napig, 
18 hosszabb ideig, de ezek közül csak 10 maradt meg állandóan a 
munka mellett. Úgylátszik a koldulás bármilyen megerőltető, mégis 
„egészségesebb", mint a munka . . . 

J a v a s z i g e t é n egy sajátságos mozgalomról tesznek jelentést 
az ottani misszionáriusok, mely a jávaszigeti mohamedánok közt ész-
lelhető, s amelynek látszólagos czélja a jávai nép kereskedelmét és 
jólétét emelni, titkos czélja a mohamedán vallást megvédeni a chinaiakkal 
és a keresztyénséggel szemben. A mohamedánok egy egyesületet alapí-
tottak, melynek 380 .000 tagja van ; a mozgalom vezetői hol a köz-
gazdasági irányzatot hangsúlyozzák, hol megint a nemzeti-vallásit. 
A közömbös mohamedánusokat gazdasági érdekkel akarják az egyesü-
lethez kötni és céljaik elérésére felhasználni. A fanatikus mohamedánust 
a vallás iránti rajongással. Samarang városában az egyesületnek 10.000 
tagja van s működésének egyik következménye, hogy egy alkalommal 
fanatikus mohamedánusok behatoltak az általuk különösen gyűlölt 
chinaiak városrészébe és ott valóságos vérfürdőt rendeztek. Csak a 
katonaság közbelépése akadályozta meg őket a tömeges vérontástól. 

B a j o r o r s z á g b a n nagy buzgósággal és sok hozzáértéssel fog-
lalkoznak a serdülő ifjúság belmissziói munkásságával. Az országos 
belmissziói egyesület két röpiratot adott ki az életbe kilépő ifjúság 
útmutatójául. Az erre kiírt pályázatra 26 munka érkezett be, melyek 
közül 4 jutalmaztatott. A négy közül kettőt kinyomattak s azok szer-
zője Richter Károly belmissziói egyesületi titkár Nürnbergben. Mottó-
juk „Froh und frei" (Jókedvűen és szabadon) és „Hinaus ins Leben". 
100 darab ára 1 Márka. — Ugyancsak a fenti egyesület kiadásában 
megjelent : „Ratgeber für kirchliche Jugendpflege" Orth és Hammer-
bacher lelkészektől szerkesztve ; ára 30 fillér. Ez a könyvecske nagy 
gyakorlati érzékkel útmutatást ad mikép kell ifjúsági egyesületeket 
alapítani és fenntartani. — A nürnbergi belmissziói egyesület f. évi 
április 1-től fogva egy városi belmissziói misszionáriust alkalmazott 
Ziegler személyében a neuendettelsaui misszióházból. — Münchenben, 
a világhírű sörvárosban nagy eredménnyel működik a kék kereszt az 
iszákosság ellen. Az egyesületnek külön titkára van céljai elérésére. 

D á n o r s z á g b a n új ipartörvényt hoztak és ebben igen figyelemre-
méltó rendelkezéseket szabtak a munkások védelmére. így például a 
gyermekmunkások védelmére szolgál az a rendelkezés, amely szerint 
14 éven aluli gyermekeket gépek mellett alkalmazni nem szabad; 
veszélyes gépeknél 16 év a megengedett életkor. A fiatalkorú mun-
kások munkaidejét — 18 éves korig — leghosszabban napi 10 órá-
ban állapítja meg a törvény, amely megtiltja az esti 8 és reggeli 6 
óra közötti foglalkoztatásukat. Gondoskodik ez a törvény az iparfel-
ügyelet hatályosságáról is és a munkások szervezeteit is bevonja a 
felügyeletbe. 

6* 
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Lolischájnál. 
— Látogatás a berlini városi misszió cigányszobájában. — 

„Berlin végtelenül nagykiterjedésű!" Hallottam egy berlini 
nő ajkáról és igazat adtam neki, amikor kraftomnibuszon, villa-
nyoson felváltva igyekeztem kifelé a cigány misszióhoz. Három-
negyed órán keresztül rohant velem az autóbusz, a villanyos és 
a környezet még mindég ugyanaz maradt. Hatalmas palotasorok 
ragyogó kirakatokkal. Hullámzó embertömeg a kirakatok előtt. 
A villanyos csillingelése, a rohanó autók tülkölése, a városi 
vasút robogása mindenütt elkisért. A fülem még nem érezte, 
hogy közeledünk már a végekhez. Csak a szemem vette észre. 
Az utcák mindég szélesebbek, a házak — kívülről legalább —-
mindinkább tisztábbak. Erről láttam, hogy már a széleken járunk. 
Itt már nem kell annyira takarékoskodni a hellyel, itt még nem 
látszik meg a házakon a nagy városok füstje, korma. Úgy hatnak 
ezek a frissen festett házóriások, mint az anyaváros tisztába 
öltöztetett leánykái, kiöltöztették, kifésülték, kicifrázták őket. 
Pedig hiába. Egy pár év múlva már rajtuk is ott lesz a nagy-
városok patinája, a korom és piszok. 

Végre mégis csak megszakadt a végtelennek látszó házsor. 
A vezetőnk figyelmeztetett, hogy itt le kell szállanunk, s a mint 
leszálltunk, szemünk előtt ott terült el egy hatalmas liomoksziget 
körülvéve messziről ide villogó palotaóriásoktól. Ez már igazán 
a város vége Sivár, rendezetlen terület, s az óriási homoksziget 
közepe táján egy rozzant, ódon, barátságtalan emeletes ház áll. 
Ez a cigányok lakóháza. 

Ide feketéllik már messziről az ablakokba kitett csíkos ágy-
neműivel. Ezért az egy rozzant háztömbért, illetőleg a bennlakó 
cigány törzsért ta r t ja fenn a berlini városi misszió az ő cigány-
misszióját. 

A cigánymisszió, amint azt már az előtte való napon a városi 
misszió központi irodájában hallottuk, a misszióintézet legfjabb 
haj tása . A legfiatalabb intézmény, a sok áldásos intézmény 
között, amit a városi misszió alkotott. Mint legifjabb, természe-
tes, hogy a legbecézettebb benn a központi vezetőség előtt is. 
Benn az irodában különösen is figyelmünkbe ajánlották, hogy 
tekintsük meg. Bennünket igazi érdeklődés és kíváncsiság veze-
tett ki a misszióhoz s mikor mintegy negyedórai gyalogút után, 
amit a süppedő homokban kellett megtennünk, előttünk állt a 
misszióház. már külsőleg is meghatott. Igazi kis missziótelep. 
Egyedül áll s körülbelül 8 percnyire fekszik a cigányok lakó-
házától. Egy pár berlini „Laube" jól-rosszul összerótt vityillóival 
az egész környezete. Fehérre meszelt faláról már messziről elol-
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vassuk a gótbetűs felírást: „Engedjétek hogy jöjjenek hozzám 
a kis gyermekek". 

Amint a misszióház közelébe értünk, vidám kacagással és 
hangos kiáltással szaladt felénk egy cigány fiú. Jól ismerte a 
vezetőnket, aki a városi misszió embere volt s igazi gyerekes 
örömmel a nyakába ugrott s miután az az ölébe vette, mifelénk 
is barátságosan nyújtotta kezét. Egyszerre csak, mintha a föld-
ből nőttek volna ki ezek a pöttöm fekete, hiányos öltözetű em-
berkék egy egész sereg cigány gyerek vett körül bennünket. 
Mindegyik lármásan a kezét nyújtotta, mindegyikkel kezet szorí-
tottunk. Mire a misszióház ajtajához értünk, már egy lármás, 
hangos kísérettel léptük át küszöbét. 

A misszióház egy tágas előszobából, egy nagy tanterem-
szerűen berendezett szobából s egy kisebb szobácskából, a 
vezetőnő szobácskájából áll. A misszióintézet azért tartja fenn, 
hogy a tőle 8 percnyire lakó elhanyagolt cigánygyermekek ügyét 
felvegye. Ez az egész hajlék tehát a cigánygyermekeknek épült. 
Nem iskola ez, ahova a törvény beparancsolhatja a gyermeke-
ket, nem internátusszerű, intézmény, amely a gyermekeket elvá-
lasztja a szülőktől s így a nevelő munkájának bizosabb hatást 
enged. A cigányszoba egy hely, ahova a cigánygyermeknek nem 
muszáj, de szabad bemennie. Csak egy feltétele van a belépés-
nek az, hogy köteles minden gyermek, minden belépés előtt a 
kezét megmosni. 

Amint beléptünk a nagyszobába fojtó, nehéz szag ütött meg 
bennünket. Az őstermészet gyermekeinek nehéz szaga, akik 
nem ismerik a fürdés áldását, Ott ültek köröskörül a fal mellett 
a kis cigánygyermekek. Igazi keleti kép! Napbarnította arcú, 
villogó fekete szemű, elefántcsontfehér fogú apróságok, akiken 
meglátszott, hogy igazi erőpróbát művelnek akkor, mikor meg-
próbálnak mozdulatlanul ülni a padokban és a székeken. Ilye-
nek lehettek azok az apróságok, akikről Jézus legelőször mon-
dotta tanítványainak; „Engedjétek, hogy jöjjenek hozzám a 
kis gyermekek . . ." Nem kifésült, kiöltöztetett kis bébék, de 
ilyen csapzott hajú apróságok, akiktől a magunkfajtájú ember 
eleinte húzódozik. Ha festő lennék, ezeket használnám modellnek 
a képhez, mely Jézust, mint gyermekbarátot ábrázolná. Mert 
könnyű megcirógatni, megcsókolgatni azokat a jól nevelt, szépen 
ápolt gyermekfejeket. Hanem ezeket! És lám mégis van, aki 
őket ápolja, becézi, szeretettel simogatja. Van valaki, aki őket 
nem visszataszítónak, de egyenesen szeretetreméltóknak tart ja. 
Ott ül közöttük. A legkisebb az ölében pihen, egy másik a 
térdén ül s a többi mind nézi szeretettel, hallgatja áhítattal s ez 
a valaki a misszióház vezetője, akit a gyermekek „Lolischáj" 
néven illetnek. 

Lolischáj egy cigány név. A gyermekek keresztelték el erre 
5* 
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a névre a misszióház vezetőjét. Igazi nevén P. Idának hívják. 
Egy 23—24 éves bájos arcú, végtelen kellemes megjelenésű 
német úri leány, aki bennünket a legnagyobb előzékenységgel 
fogadott. Kiérezte, hogy bennünket feszélyez a szokatlan kör-
nyezet s mosolyogva biztatott, hogy egy rövid időn belül mi is 
majd oly szeretetreméltónak fogjuk látni az ő kis tanítványait, 
mint ő saját maga. Azután egy pár barátságos szó után, amit a 
gyermekekkel váltott, bemutatta előttünk, hogy mit tudnak az ő 
tanítványai. Szent énekek éneklésén kezdték. Elénekelték cigány 
s majd német nyelven a régi német egyházi énekirodalom egy 
remekét, amelyet a németek annyira szeretnek : Schönster Herr 
Jesu, Herscher aller Erde . . . Csengő hangon, tisztán énekeltek a 
gyermekek, mint akikkel az énekművészet együtt született. Aztán 
Lolischáj kérdéseket intézett hozzájuk Jézusról s a gyermekek 
nem leckeszerűen, de közvetlenül átérzett komolysággal feleltek. 
S majd miután Lolischáj megengedte nekik, hogy most már ők 
is kérdezhetnek tőlünk, amit akarnak, az egyik megkérdezte 
tőlünk, hogy vájjon mi is Jézus bárányai vagyunk-e ? Lolischáj 
ugyanis arra tanította őket, hogy ők mindnyájan Jézus báránykái. 
És a nagy pásztor Jézus azért küldte hozzájuk Lolischájt, hogy 
Jézushoz vezesse őket. Mikor meghallották, hogy mi is azoknak 
valljuk magunkat, sőt pásztorok vagyunk, nem gyanakvó szemmel, 
de szeretettel tekintettek reánk. 

Mindössze két órát töltöttünk társaságukban, de az a két 
óra megtanított bennünket arra, hogy átlássuk, hogy milyen 
óriási nehéz munka az, amit Lolischáj végez. Lolischájnak van 
dolga, mig megfékezi ezeket a rakoncátlan kis gyerekeket, akiket 
a természet nevelt. Mennyi szeretetnek kell a lelkében élnie, 
hogy ezek a kis vadoncok is megérzik! Mennyi csüggedetlen 
kitartásnak, hogy napról napra össze tudja őket gyűjteni. Mert a mint 
említettem, ez nem iskola, ahova a törvény parancsolja be a 
gyermekeket, de ez egy hajlék, amelynek ajtaja nyitva áll 
minden cigánygyermek előtt. Lolischáj nem kényszeríthet senkit, 
ő csak hívogat a szeretet hatalmával. Aki ismeri a természet 
gyermekeinek iszonyát mindenféle fedett hajlékkal szemben, 
aki tudja, hogy a cigánygyermek csak a szabad ég alatt érzi 
magát jól — az tudja csak méltányolni azokat a nagy nehéz-
ségeket, amellyel Lolischájnak meg kell küzdenie. Mert az a 
cigánynemzedék, amelynek gyermekeit a cigánymisszió gondozza, 
nem olyan kultúrált cigányfaj, mint, akiket mi itt Losoncon 
ismerünk. Igazi nomádcigányok ezek, akiknek egyetlen foglal-
kozásuk a Tókupeckedés. Világot járó, kóborló nomádsereg ez, 
amelynek Berlin külvárosa nem igazi lakóhelye, hanem csupán 
ideiglenes állomása. Igazi hazájuk széles e világ. Mint lócsiszárok 
bekalandozzák az egész világot. Mikor az indulás ideje eljön, 
felkerekednek s meg sem állanak Frankfurtig. Mindegyiknek 
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kebelén kenyere, hátán van a háza. Mint Lolischáj mondja; 
egyszer csak hiányzik négy gyermek. Elment a szülőkkel, hova, 
merre, ki tudná megmondani? Messze, messze talán éppen Nagy-
magyarországba ! Esztendők telnek el, míg ismét visszaérkeznek. 
Sokszor egy-két gyerek nem jön vissza a szülőkkel. Hol maradt? 
Valamelyik idegen ország temetőjében, vagy az országútján egy 
frissen hantolt sír alat t? Az elmaradtak helyett jönnek újak 
idegen nevűek, mint Sándor, János, Pista. Ezek valahol Magyar-
országon születtek — de csak a nevük, a keresztnevük magyar, 
ők maguk már németek, mint a kiejtésük mutatja, igazi 
poroszok! 

Azért oly nehéz a Lolischáj munkája, mert jóformán minden 
hónapra esik ú j közönség, akiket meg kell szelídítenie. És a 
régiekkel is mennyi munkája lehet ! Amit ő épit, azt lerontják 
odahaza a szülők. Otthon a kis cigánypurdét másra tanítják, 
lopásra, koldulásra, jövendőmondásra stb. s Lolischájnak minden-
nap élőiről kell kezdeni a munkáját. Vájjon mit ér el ezzel az 
önfeláldozó munkásságával? Egyet biztosan elért, azt, amit mi 
magunk is tapasztaltunk, hogy a gyermekek nem koldulnak 
többé. Aki ismeri a vándorcigánygyerekek természetét, az tudja, 
hogy milyen óriási eredmény ez! 

Megilletődve szemléltük azt a nagy munkát, amit Lolischáj 
végez. Amint a kis cigánygyerekek ajkán egymásután csendültek 
fel a mi szép evangélikus énekeink — én már nemcsak az éne-
kekben gyönyörködtem s nemcsak az eredményt csodáltain, de 
csodáltam azt a buzgalmat és kitartást, amire egy fiatal leány 
képes. Itt van háromnegyedórányira a ragyogó szép világváros 
és íme akad valaki, aki nem törődve annak fényével, művésze-
tével, gazdagságával, mindennap otthagyja csak azért, hogy 
eljöjjön ide felvenni a leglenézettebb páriák, a kóbor cigányok 
gyermekeinek gondját. Mert Lolischáj mindennap eljön az ő kis 
gyermekei közé. Minden délután két órakor kinyitja a cigány-
szoba ajtaját télen és nyáron és ott tölti az egész délutánt esti 
8 óráig. Mindennap felveszi azt a nagy fáradtságot, hogy mint 
egykor a galileai asszonyok az ő gyermekeiket, ő is odavezesse 
a cigányok kis gyermekeit a názárethi Jézushoz. Igazán lehe-
tetlen megilletődés nélkül gondolni erre az önfeláldozó munkára! 

Milyen más szellem az, amelynek hatása alatt ő erre a 
nagy munkára képes, mint az, amit mi itt nálunk lépten-nyomon 
tapasztalunk. Nálunk még a komoly szülők ajkáról is annyiszor 
halljuk, hogy a leány, amíg fiatal, szórakozzék, élvezze a világot. 
A fiatalság arra van teremtve, hogy az életnek csak örömeit 
vegye észre, úgyis eljön majd az idő, amikor az élet hozzá is 
komolyan beszél. íme itt van egy fiatal leány, aki nem törődik 
azzal, hogy arcáról a fiatalság pírját letöröli az a gond, amellyel 
mások gyermekeinek ügyét felveszi. Nem gondol arra, hogy ebbe 
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az idegölő fárasztó munkába karcsú alakja majd meg fog gör-
nyedni. A szeme ragyog, az arca mosolyog, mintha nem ember-
feletti munkát végezne, hanem szórakozó játékot űzne a maga 
és a gyermekek kedvtelésére. 

Mint egy rejtély, úgy állott előttünk az ő nagy munkája, 
az ő fáradhatatlan igyekezete. Vájjon ki ő valójában'? Mi hozta 
őt ide a kis gyermekek közé ? Hogy jutott egy fiatal leány arra, 
hogy ifjúságát a nomád cigányok gyermekeinek szentelje? 

Ezekre a kérdésekre nem tőle, de másnap a misszióintézet 
egy alkalmazottjától kaptuk meg a feleletet. 

P. Ida egy német ezredes leánya. Elvégezte a gimnáziumot 
s azután beiratkozott a berlini egyetemre. Egyetemi hallgató lett 
s élt, mint a többi diákkisasszony a tudománynak és a társas 
szórakozásoknak. Nem volt se buzgóbb, se komolyabb, se lelki-
ismeretesebb, mint a többi. Élt szívében a vágy, hogy az emberi-
ségnek javára lehessen, hogy használhasson a társadalomnak. 
De ez a komoly cél is inkább a fiatalos léleknek ábrándja, 
mint a komoly, érett nőnek meggyőződése volt. Az emberiségnek 
akart javára lenni, de hogy valójában hogyan és mikép hasz-
ná lha t? azt nem kutatta és kérdezte önmagától sem Nem is 
volt ideje ezeken a kérdéseken alaposan gondolkodni. Lekötötte 
idejét az a társaság, amelybe beleszületett s maga a tudomány, 
amelynek elsajátítását lelkiismeretbeli kötelességének tartotta. 

Ekkor történt, hogy mint másodéves orvostanhallgató egy 
veszedelmes betegségbe esett. Napokig ott járt az élet-halál 
mesgyéjén. A szülők és orvosok lemondtak életéről s ő maga is 
érezte, hogy előtte a halál kapuja már megnyílt. Mikor a gyötrő 
betegsége között néha-néha tiszta pillanatai voltak, bizonyosnak 
vélve a halált, nem félt tőle. Csak az fáj t neki. hogy üres kézzel 
lépi majd át a halál küszöbét. Nem visz magával semmit, nem 
hagy maga után szülei bánatán kívül semmi emléket. Elmerül 
mint a falevél az örvényben, melyet idő előtt letépett a vihar. 
Eltűnik, mint a bárányfelhő az égen, melyet a szél szárnya ide-
tova űz. Ha megkérdezi tőle ama nagy bíró, hogy mit tettél, mit 
cselekedtél? Ο nem tud reámutatni semmire. Csak élt, mint 
annyian mások, akiknek nyomát egy pár könnycseppen kívül, 
amelyet oly hamar felszárit az élet napja — semmi se jelez. 

így szenvedett nemcsak testileg, de lelkileg is a betegség 
a szenvedés ágyán. S midőn hosszú idő múlva felépült, lélekben 
egészen megváltozott. A fiús modorú médikából komoly meg-
gondolt nő lett, aki az életnek mélyebb értéke után tudakozó-
dott. Nem elégítette ki már többé az elvont tudománnyal való 
foglalkozás, hanem magában az életben is részt akart venni. 
A betegség, mely hosszú ideig az ágyhoz kötötte, nála az erő-
gyűjtés egy bizonyos nemévé változott át. Komoly fogadalom kelt 
szívében, hogy ezután a tétlen szemlélődő élet helyett egy tevé-



71 

keny életet éljen. Csakhamar meg is találta azt a munkakört, 
amelyben az emberiségnek hasznos szolgálatot vélt tenni. El-
határozta, hogy misszionárius nővé lesz s elmegy Trankebárba, 
hogy a tamulok között és a tamuloknak hirdesse Krisztus evan-
géliumát. Tudta, hogy nagy, erőt emésztő feladatra vállalkozik, 
de ilyenkor eszébe jutottak Jézus szavai, hogy az aratásra váró 
gabona sok, de az arató kevés ! Jelentkezett is az illető missziói 
központon és készült a nagy útra, a nagy feladatra. így jutott 
összeköttetésbe a berlini városi misszió embereivel és ismer-
kedett meg azokkal a súlyos nehéz szellemi és lelki viszonyokkal, 
amelyek között magában Berlinben is ezer és ezer ember ten-
gődik. Lassanként arra a meggyőződésre jutott, hogy aki keresz-
tyéni munkát akar végezni, annak nem kell a pogányok közé 
mennie, itt Berlinben és várja a sok munka a munkást. S mikor 
egy alkalommal Berlin külvárosában találkozott egy kolduló, 
rongyos ruhájú cigánygyerekkel, közelebbről felismerte a neki 
megfelelő munkateret. Hisz mennyivel kiilömb ez az elhanyagolt 
cigányfiú a pogány, elhanyagolt tamuloknál ? Ο úgy találta, hogy 
semmivel sem. Itt él az a cigánygyerek egy keresztyén, egy 
evangélikus világváros határában — de a keresztyénségről úgy-
szólván nem tud semmit. Itt zúg, kavarog körülötte egy hatalmas 
kultúrmunka, de ő a kultúra áldásából nem kap semmit. Szellemi 
sötétségben, a vad természet hatása alatt növekedik fel. Nem 
érzi magát semmiféle összeköttetésben azzal a sok millió emberrel, 
amely a városban mellette él. Nemcsak ő nem látja meg őket, de 
azok sem veszik őt észre. Elmennek, elsuhannak mellette észre-
vétlenül, mint az árnyékok — legfeljebb a kitartó rimánkodásra, 
a szemérmetlen tolakodó koldulásra odavetnek eléje egy pár 
fillért. Ezzel a pár fillér kikoldult alamizsnával adóznak az 
emberek az elhanyagolt cigánygyerekeknek! 

És Lolischájnak eszébe jutott, hogy ez egy igaztalan ala-
mizsna. Nem pár fillért, de egy melegen érző szívvel kellene az 
ő számukra áldozni. Hátha a szeretet rajtuk is csodát tehet? 
Hátha az ; emberséges bánásmód őket is emberekké alkotná? 
Hisz az Úr Jézus Krisztus éppen az emberi lélek végtelen érté-
kéről tanított. Arról a lélekről, amely nemcsak a kiművelt gyer-
mekek bensejében él, de ott szunnyad a kis cigánygyermekek 
valójában is. Ezt a lelket öntudatra ébreszteni, ezt a szunnyadó 
végtelen értéket napfényre hozni, ez volna az igazi gyönyörűséges 
„munka". 

így jutott Lolischáj a cigánygyermekekhez, illetőleg így 
jutottak a Berlin külvárosának határában tanyázó nomád cigány-
gyerekek egy cigányszobába, amelynek a j ta ja megnyitja előttük 
az emberré — a keresztyén város nagy titkát — a szeretetet. 

Nem szeretem a túlzott hasonlatokat, de mégis úgy látom, 
hogy annak a Lolischájnak az élete hasonlatos Jairus leányának 
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esetéhez. Annak a német ezredesnek leánya sem halt meg, csak 
aludott nagyon sokáig, míg végre eljött a mester és életre ébresz-
tette. Egy nagy csodát tett vele Jézus, azt mondotta neki is, 
hogy : „Talita kumi" : „Leány mondom néked kel j fel!" És az alvó 
leány felébredt és jár, él, cselekszik . . . 

Azt a csodát, amit Jézus vele tett meg, azt folytatja tovább. 
Azokban az elhanyagolt kis cigánygyermekekben felkölti a szuny-
nyadó lelkiismeretet. Az emberszeretet a kultúra számára meghalt, 
gyermekeket felébreszti a keresztyéni életre. Ez az ő müve. És 
mi, akik az ő művét közelről láttuk, úgy éreztük, hogy nemcsak 
a kis gyermekek, de a mi lelkűnkön is munkálkodott az alatt a 
pár óra alatt, amit a cigányházban töltöttünk.Igaza voltLolischájnak, 
a szemünk lassanként megszokta ezeket a kis négerarcokat. 
Nem láttuk többé a sok cifra rongyot, a hiányos öltözetet. Úgy 
éreztük magunkat, mintha csupa ismerős jól öltözött kis fiúk és 
leányok vettek volna körül bennünket. Megsimogattuk a kis 
fejecskéket, megtapsoltuk élénk játékukat, sőt amikor a búcsúzás 
ideje elkövetkezett, egészen elérzékenyültünk. A „viszontlátásra" ! 
zúgták kórusban az apró kis a jkak és nyújtogatták felénk kis 
fekete kezecskéiket. A „viszontlátásra" ! mondottuk mi is s meg-
illetődve szorítottuk meg az apró kis kacsókat. A viszontlátásra 
Lolischáj. Ki tudja, hogy nem fogjuk-e még viszontlátni kis 
növendékeit? Lehet, hogy talán esztendők múlván egy rozoga 
ernyős kocsi döcög majd keresztül a városon, ahol mi lakunk, 
nagy messze Magyarországban. Fáradt gebe húzza a kocsit, rongyos 
kocsis üti a lusta lovat, tarka rongyba öltözött mezítlábas asszony 
halad a kocsi mellett s a kocsiderék pedig tele van sötétképű, 
göndörhajú, sivító cigánygyerekekkel. Ki tudja, hogy nem a 
Lolischáj növendékei ezek ? Ki tudja, hogy nem a Krisztus 
báránykái-e ? ! Wolf József. 

N é m e t o r s z á g v a l l á s i e g y s é g é r ő l . Az ultramontán újságok, 
úgy külföldön mint nálunk, örökösen azt hangoztatják, hogy a jelen-
kori sokféle bajnak szülőanyja a reformáció. Ha újból minden eret-
nek visszatérne az egyedül üdvözítő egyházba, akkor az üdv bekö-
szöntene. A római újságok ezen közkeletű vádjára alaposan rácáfol 
dr . Merkle, würzburgi róm. kath. egyet. teol. tanár, amikor egy érte-
kezésében („Deutschland unter Kaiser Willlelm II" Berlin. Hobbing, 
1914 . II. kötet, 8 1 . oldal) ezeket í r j a : 

„A keresztyén felekezetek egyesítését csak egy idióta remél-
heti. De az sem bizonyos, hogy feltétlenül kívánatos volna az. Mert 
habár sok baj támadt a felekezeti különválásból, egy haszna mégis 
volt, még pedig az, hogy megóvta a németeket a stagnációtól, amely-
nek az egy hiten lévő román népek szánalmas módon áldozatul e s tek . ' 

Ezzel elismerte egy római katholikus tudó3 a reformációnak a 
római egyházra gyakorolt üdvös hatását . 
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A pozsonyi új diakonissza-anyaháznak felavatási 
ünnepélye. 

A pozsonyi ú j diakonissza-anyaháznak felavatási ünnepélye 
f. é. május B án ment végbe. Akik ezen a gyönyörű májusi 
napon a pozsonyi gyülekezettel együtt ünnepeltek, felejthetet-
len emlékekkel, mély tapasztalatokkal, de mindenekelőtt lelki 
indításokban és elhatározásokban meggazdagodottan tértek 
vissza megszokott munkakörükbe. Meggyőződtünk róla, hogy mi 
is voltaképen a diakonissza-szolgálat lényege, feladata; megis-
merkedtünk a diakonissza intézmény múltjával, fejlődésével; 
tisztelettel emlegettük a pozsonyi gyülekezet evét, mely párat-n 
lan áldozatkészséggel emelt hajlékot annak az ügynek, melynek 
az egész magyarhoni evangélikus egyházunkat átfogó ter-
jedésétől méltán várunk egy szebb és jobb jövőt. Rendít-
hetetlen bizonyossággal hisszük, sőt kérjük a kegyelmes Iste-
nünket, hogy az ünnepélyen ébredt indítások és elhatározá-
sok gyümölcsöt hozó tettekké váljanak, hogy a diakonissza-
intézmény egyházunkban az egészséges és mindeneket megújító 
evangéliomi élet bőségét árassza mindenüvé, ahol a bűn és nyo-
mor a lelkeket sorvasztja ós gyilkolja. Már magában véve az a 
tény, hogy a pozsonyi gyülekezet a diakonissza-intézményre for-
dított szeretetével és áldozatkészségével nemcsak a maga szük-
ségleteit kívánja kielégíteni, hanem egyiittérző és imádkozó 
szívvel az egész egyetemes egyház bajainak orvoslására gondol, 
győzzön meg minket arról, hogy itt egy olyan páratlan jelen-
séggel, a lelkiéletnek és résztvevő együttérzésnek olyan gaz-
dagságával van dolgunk, hogy mulasztás volna, ha ebből a gaz-
dagságból nem merítenénk, mulasztás, ha nem iparkodnánk e 
gazdagságot imádságainkkal, szeretetünkkel, mindenről lemon-
dani kész áldozatkészségünkkel gyarapítani. 

Mélységes hálával gondolunk a gazdag és jóságos Urunkra, 
aki ezt a gyönyörű diakonissza-anyaházat emelte és gondjaiba 
vette. Hálát mondunk neki, hogy a lelkekben érdeklődést és 
szeretetet ébresztett a női diakónia iránt. Milyen buzdító és 
felemelő volt püspöki karunk három legidősebbikének: dr. Bal-
tik Frigyes, Gvurátz Ferenc és Scholtz Gusztávnak jelenléte és 
értékes közreműködése. A magyar nyelven folyt istentiszteleten 
Pröhle Henrik pozsonyi alesperes-lelkész közvetlen és megható 
hangon mondott imádsága után Gyurátz Ferenc dunántúli püs-
pök méltatta a 118. zsoltár 23—26 alapján a diakonissza-szol-
gálat, jelentőségét, nehézségeit és szépségeit. Minden szavából 
májusi üdvözlet hangzott és meleg szeretet áradt, úgy hogy 
még az is, aki először látta és hallotta, kiérezte beszédéből, 
hogy ennek az embernek a szíve azért ég a női diakoniáért. 
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mert tapasztalásból ismeri annak minden áldását és cselekvő, 
sőt áldozatos szeretettel függ rajta. Ajánlásának, támogatásának 
és személyes érdeklődésének köszönhető, hogy a dunántúli gyü-
lekezetekben, sőt iskolákban is felkarolták már a diakonissza-
ügyet. Milyen benső átértésre és a messze jövőbe tekintő gon-
doskodásra vall az a nemes törekvése, hogy leányaink nevelé-
sét okleveles diakonisszákra bízzuk. A pozsonyi gyülekezet 
örökre hálás lesz a múltban végzett és a jövőre irányuló szol-
gálatkészségéért. A kegyelmes Isten éltesse soká a női diako-
niának ezt a buzgó apostolát. 

Dr. Baltik Frigyes püspök végezte a voltaképeni avatást. 
Az intézet gyönyörű udvarában, fenn a terraszon, serkentő fris-
seséggel és meleg szívvel szólott ahhoz a nagy ünnepi közön-
séghez, mely előtte és körülötte csoportosult. Phoebéről, a 
kenchréabeli gyülekezet diakonisszájáról beszélt, Róm. 16, 1. 2. 
alapján, kérve a jó Istent, hogy az ú j diakonisszaháznak sok 
ilyen Phoebét ajándékozzon. Milyen buzdító az ősz püspök lel-
kes szava arra a gyülekezetre nézve, mely már egy emberöltőn 
át nevel Phoebéket. És milyen buzdító a diakonisszákra az a 
példaadás, mely öregség és testi gyengeség ellenére is szemé-
lyes bizonyságot tesz a Phobe-szolgálat keresztjéről és gyönyö-
rűségéről. Ennek az ősz püspöknek adjon az Isten lelki és testi 
erőt hanyatló korában. 

A németnyelvű istentiszteleten az oltári szolgálatot Lic. 
Schmidt Károly Jenő pozsonyi esperes-lelkész végezte az egy-
házi beszéd előtt, utána pedig Éátz Vilmos pozsonyi lelkész. 
Ε helyütt említjük, hogy a gyülekezeti énekkar Frühwirth Samu 
nyugalmazott népiskolai igazgató vezetése alatt nagy mértékben 
emelte az ünnepi hangulatot. A németnyelvű egyházi beszédet 
D. dr. Bezzel Hermann, a bajor kir. főkonzisztóriuni elnöke 
mondotta. Már külső megjelenése is tiszteletet parancsoló. Akik 
látták, gyönyörködtek magas alakjában, szelíd arcában, fejének 
jellegzetes alkatában. A nyakáról lelógó nagy aranykereszt 
jelezte, hogy a bajor protestantizmus legelőkelőbb állásának 
viselője. A protestáns főkonzisztórium a legmagasabb bajor egy-
házi hatóság, mely alá az 1.365,000 lutheránus tartozik. Ennek 
a főkonzisztóriumnak jelenlegi f e j e : Bezzel. Évek hosszú során 
át a neuendettelsaui diakonissza-intézetnek volt rektora. Rektori 
működése idején bőséges alkalma nyílott egyházi viszonyaink 
megismerésére. A pozsonyi diakonisszákat mindenkor szívesen 
látta a neuendettelsaui diakonissza-intézet. Majd mindegyike 
rövidebb-hosszabb időt tölt ott ma is, hogy hivatására minél 
alaposabban készüljön. Minő szeretettel csüggnek a volt rek-
toron azok, akiket tanított, nevelt, Krisztushoz, a diakonisszák 
legjobb diakónusához vezetett. Tanácsával a pozsonyi diakonissza-
intézetet sokszor támogatta, egészséges fejlődéséért, áldásos 
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működéséért gyakorta imádkozott. Csak természetes megnyilat-
kozása volt a pozsonyi diakonissza-intézet mélységes hálájának, 
mikor az iij hajlék felavató-ünnepélyére meghívta és Isten igé-
jének hirdetésére megkérte. Szívesen jött és lelkesen hirdette. 
Ján. 16, 22 alapján a keresztyén ember öröméről beszélt, 
rámutatván annak alapjára („ismét meglátlak majd titeket"), 
természetére („örülni fog a ti szivetek") és maradandó érté-
kére („senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket"). 
Jubilate vasárnapján szólott hozzánk és mi, akik hallottuk, 
valóban jubiláltunk. Az egész beszéd a lelki embernek bizony-
ságot tevő és bizonyságtevésre buzdító tette volt. Lá t ja azokat 
a veszélyeket, melyek különösen Luther egyházát fenyegetik, 
de nem pesszimista, hanem megingathatatlan optimista, mert 
örömének alapja a visszatérő Krisztus, aki minket majd meglát 
és kit látni fogunk mi is. Addig azonban rendithetetlenül hisz-
szük, hogy látni fogjuk. De Krisztus most is látja küzdő egy-
házát és őt is látja mindenki, kinek lelkében lakást vett. Gyö-
nyörűen ecsetelte beszéde második részében annak az örömnek 
természetét, melyet minden diakonissza hirdet. Átszellemül a 
diakonissza arca, mert szeméből a Krisztus meglátásából sarjadó 
öröm sugárzik, mely megszenteli minden szavát és minden tettét. 
És ez az öröm maradandó. Senki el nem veheti tőlünk. Beszéde 
ezen utolsó részében Luther szelleme szólott hozzánk megrázóan 
és meggyőzően. A keresztyén ember üdvbizonyosságának szikla-
szilárd alapja az a tudat, hogy örömét nem veheti el tőle senki 
sem. De mégis van egy hatalom, mely megfoszthat tőle és ez 
a mi saját bűnös, ferde akaratunk. Ezért légy résen, amikor 
bűnös akaratod meg akar fosztani örömedtől, melynek alapja a 
meglátott Krisztus, melynek természete szent és értéke örök! 
A beszédet különben egész terjedelmében az „Evangelische 
Glocken" legközelebb hozni fogja külön melléklet gyanánt. Fel-
hívjuk reá mindazok figyelmét, kik egyházukat igazán szeretik. 
Urunknak ez a nagy, de alázatos tanítványa csendes munkát 
is végzett pozsonyi tartózkodása alkalmával. Csak egy napot 
töltött körünkben, de ezen az egy napon is híven teljesítette az 
apostol szavát : Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert 
a napok gonoszak. Már kora reggel a diakonisszák és a maga 
lelkét az Élet kenyerével táplálta, áldásért és jó kimene-
telért imádkozott. Imádkozva indult az Isten házába és imád-
kozva köszöntötte. Elutazása előtt megint szólott a diakonisz-
szákhoz, mint atya szól lányaihoz, mint mester tanítványaihoz. 
És szólott püspökeinkhez, kik hála- és búcsúszóra keresték fel 
szobájában. A felelősség egész súlya nehezedett lelkére, mikor 
maga előtt látta egyházunk vezető pásztorait. Latinul és görögül 
szólott, mert püspökeink is latinul meg görögül üdvözölték. Kérte 
őket, foglalják őt és egyházát imádságaikba, megígérte, hogy 
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értiik és egyházukért imádkozni fog. És végül búcsút mondott 
a gyülekezet vezető embereinek; mindenki, akivel kezet szorí-
tott, érezte, hű és igaz testvér fogott kezet vele. Aztán útnak 
indult. Az ú j hajlék fényben úszott. Honnan e fény? A távozó 
testvér lényéből a megdicsőült Krisztus ragyogása sugárzott. 
Áldott legyen az Úr neve és áldott azé, aki az ő nevében jött 
és távozott! 

A tótnyelvű istentiszteleten az oltári szolgálatot Okályi 
Adolf pozsonyi lelkész végezte. Az Igét dr. Szeberényi Lajos 
Zsigmond békéscsabai lelkész hirdette, kit sok benső kapocs 
fűz a pozsonyi gyülekezethez. Ján. 13., 34., 35. alapján a gyüle-
kezet azon magasztos munkájáról emlékezett, mely a Krisztus 
szeretetével meg akar ja hódítani a világot. Ennek a munkának 
forrása a tiszta evangélium, mely Pozsonyban már a reformáció 
idején hangzott és mely a szeretetlenség gyászos évszázadai 
után ma is élő kincse a gyülekezetnek. Szép gyümölcse az ú j 
diakonisszahajlék, melyből irgalmas szeretet árad egyetemes 
egyházunkra is. Ez az egész magyarhoni evangélikus egyházra 
kiható nagy jelentősége arra késztessen minket, hogy mi mind-
nyájan a diakonissza-ügy szolgálatába szegődjünk. Erre a szol-
gálatra csak a megfeszített szeretet avathat. Ilyen meleg, Krisztus 
kegyelméből táplálkozó szívvel köszöntötte és buzdította a gyüle-
kezet tótnyelvü híveit, kik az egész gyülekezettel egyetemben 
hálás köszönetet mondanak ezért az ünnepi ajándékért. Az Úr 
támasszon sok ilyen barátot és testvért egyházunk minden gyüle-
kezetében. 

És végül hadd szóljunk még arról a férfiúról, akinek neve 
összeforrott diakonissza-intézményünk keletkezésével és fejlődé-
sével. De ne szóljunk róla, inkább jegyezzük fel, mit mondott ő, 
amikor ott állott ősz püspöke oldalán a magas terraszon és 
hitének gyümölcsében gyönyörködött. Lic. Sehmidl Károly Jenő 
ott az ünneplő sokaság előtt az emelkedett ünnepi hangulat 
boldogító hatása alatt arról szólott, aki legközelebb volt hozzá, 
a benne élő Üdvözítőjéről. Mi szeressük őt, mert ő előbb szere-
tett minket (1. Ján. 4. 19.). Isten szeretete testet öltött Fiában 
és ez az egyetlen Fia, akiben gyönyörködött, „megsebesíttetett 
bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, békességünknek bünte-
tése raj ta van és az ő sebével gyógyulánk meg". Erről a Fiúról 
beszélt, aki meggyógyította őt is vérző sebeivel. Gyógyulása 
után Krisztus szerelme szorongatta. És gyógyító orvosát addig 
szerette, amig csak hajlékot nem emelhetett neki — hálából, 
megváltó szeretetéért. Két évtizeden át szerette, szerette csend-
ben, bízó munkás hittel, szerette a „belmisszió" jelszava nélkül, 
hogy a belmisszió terén alkothasson. Tanuljuk meg példaadá-
sából, hogy minden belmissziói alkotásnak t i tka : Mi szeressük 
ő t ; mert ő előbb szeretett minket. Neki pedig hálás és »z Úr 
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j ó s á g á t magasz t a ló szívből k í v á n j u k , hogy Megvál tó ja sze re te té t 
továbbra is gazdagon t a p a s z t a l j a , hogy őt ezentúl is mint edd ig , 
igazán sze re thes se . Hiszen szere te te j a v á r a válik az ú j h a j l é k -
nak , mely egyház i be lmissz ió i m u n k á n k n a k legszebb a lko tá sa . 

Eze rk i l encszáz t i zennégy március h a r m a d i k a e g y h á z u n k tör-
t éne t ében emlékeze t e s n a p marad . E k k o r a v a t t á k fel a pozsonyi 
d iakon issza -anyaháza t . L e g y e n ez a nap a jövőben ne c s a k az 
emlékezésnek , hanem e m e l k e d é s n e k n a p j a is ! — t z . 

A r g e n t í n á b a n , mely tudvalevőleg róm. kath. államvallással 
bíró ország, az evangélikus vallás örvendetes módon terjed. 1913 
november 16. és 17-én tartották az ottani német evangélikus gyüle-
kezetek Rosario de Santa Fé-ban szokásos szinódusukat, mely alka-
lommal egy evangélikus templomot beszenteltek. 19 gyülekezet kép-
viseltette magát, 4 nem volt képviselve. Az elnök, Dufl't lelkész, 
Buenos-Ayresben örömmel jelentette, hogy több imaház épülőfélben 
van; így Campo Moronban, Oampo Vinosban és San-Antonióban. 
Konfirmandus otthonuk van Ramirezben, mely kitűnően bevált. A svájci 
kolónia Nueva Helvecia fennállásának ötvenéves jubileumát ülte. Beteg-
ápolás, vasárnapi iskolák ügye és a templomi zene ápolása örvende-
tesen halad. Miután az iskolákban a hittant nem tanítják, vasárnapi 
iskolák szervezésével pótolják a hiányt. A buenos-ayresi Keresz-
tény Ifjak Egyesülete felavathatta 1912-ben a város központjában 
fekvő egyesületi házát. A gyülekezeti diakonisszanövérek pedig ren-
des összejöveteleket tartanak a felserdülő leányok részére. Generol 
Alvearban is gondoskodik egy nőegylet a konfirmált leányifjúságról. 
Némely gyülekezet, sajnos, tetemes adóssággal küzd; így például 
Montevideonak adóssága 2 2 , 0 0 0 peso aranyban, Rosariónak 2 0 , 0 0 0 
peso, Ramireznek 7000 peso, Esperanzának 3000 peso, Feliciának 
2080 peso; a súlyos gazdasági viszonyok ezen evangélikus gyüleke-
zetekre is nehezedtek. Mindennek dacára a belmissziói munka örven-
detesen halad. S habár Boroderóban a konfirmandus otthonban a 23 
növendék közt kiütött ragályos betegség nehéz gondokba sodorta az 
ottani evang. gyülekezetet, mindennek dacára a konfirmandus-otthon 
mellett levő telken egy férfiotthont terveznek aggok részére. Buenos-
Ayresben szép fejlődésnek indul a tengerészek missziója. A tenge-
részek otthonában megfordult az elmúlt évben 1589 vendég 16514 
ellátási napon. Ha az otthon jelenlegi adósságát törlesztette, az épü-
letet egy emelettel magasabbra emelik. Az egyesület kiad egy újsá-
got a „Deutscher Seemannsgruss von La-Plata" , mely a délamerikai 
evang. tengerészotthonok hivatalos közlönye. íme, kath. országokban 
alakuló evang. gyülekezetek fennállásuk biztosítékát a belmissziói 
intézmények szervezésében lát ják. 
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A feminizmusról.1 

Beszéd. Elmondatott a nyíregyházi feminista-egyesület március 7-én tartott 
közgyűlésén. 

Mólyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A helybeli feminista-egyesület szervező bizottságának meg-
tisztelő bizalmából állok most Önök elé, hogy egyet-mást el-
mondjak a városunkban is szárnyait bontogatni kezdő feminista 
mozgalomról. 

A feminizmus tudvalévőleg az olcsó élcelődés tárgya volt 
sokáig s még ma is az sokak előtt. Megengedem, hogy komiku-
sak lehetnek azok a hölgyek, akik ablakokat zúznak be s nyílt 
utcákon rendőri közegekkel kelnek birokra; s komikusak azok 
a hölgyek is, akik folyton egyleteskednek, amint mondják: „a 
közjó érdekében", de odahaza férjeiket és gyermekeiket elha-
nyagolják: mindez azonban nem a komoly feminizmusnak, ha-
nem inkább csak egyes szertelen s túlideges természetek rová-
sára írandó. Az bizonyos, hogy a feminizmus egyik legfontosabb 
és a legjelentősebb társadalmi kérdésekkel egy sorban álló kér-
dése napjainknak, mely a legkiválóbb elméket foglalkoztatja s 
amelynek ébrentartására ma már az önkéntes harcosoknak egész 
csapata áll csatasorban, a miért is ezen kérdés felett egy gúnyos 
kézlegyintéssel többé napirendre térni nem lehet ; okosabb dolog 
azért, ha vele behatóbban foglalkozunk, azt megérteni, a benne 
rejlő igazságokat megszívlelni s esetleges túlzásait, tévedéseit 
idejekorán lenyesegetni, helyreigazítani igyekszünk. Kívánatos 
ez annál is inkább, mivel ez a mozgalom nemcsak a nőket 
érinti, akiknek érdekében megindult, hanem érinti a társadalmi 
s családi életet is minden vonatkozásában s kellő irányban ha-
ladva nagyban hozzájárulhat ezek megjavításához s megszépíté-
séhez. — Hiszem ezt azért, mert a nőkkel való gyakori érint-

1 A magyarországi nőmozgalom tudvalévőleg március második vasár-
napját feminista-ünnepnek, vagyis olyan napnak jelölte meg, amelyen ország-
szerte agitacionalis gyűléseket rendez a feminista-egyesület saját céljai érdeké-
ben. Jeles szerkesztőtársunk, Paulik János — aki élénk részt vesz a különféle 
társadalmi mozgalmakban s azokat lelkészi állásából kifolyólag irányítani is 
törekszik, — a nyíregyházi úri hölgyek felkérésére tartotta az ottani femi-
nista-egyesület közgyűlésén ezt a beszédet, igen nagy érdeklődést g éléuk 
eszmecserét váltván ki vele úgy magán a gyűlésen, mint az ottani lapok-
ban. Ehelyütt azért közöljük ezt a beszédet, hogy általa mintegy felhívjuk 
a lelkésztestvérek figyelmét arra, hogy a lelkésznek e téren is akad tenni-
valója, ha egyéb nem, az, hogy bizonyos túlságoktól s egyoldalúságoktól 
óvja az illetékeseket s ezt az egész mozgalmat józan s célszerű irányban 
haladni segítse; de meg azt is hisszük, hogy ebből a beszédből hasznos 
útmutatásokat meríthetnek hasonló alkalmakra fiatalabb kollégáink. 

A főszerkesztő. 
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kezésem folytán arról volt alkalmam meggyőződni, hogy a nők 
szívében nagybecsű charismák rejlenek, amelyek ha kellő mér-
tékben érvényesülnek, a társadalom csak nyer vele. 

* 

De hát kezdjük elején a dolgot: mi az a feminizmus? 
Röviden kifejezve: a nők eddigi munkakörének s jogainak 

kiszélesbitésére irányuló mozgalom. A nők eleddig évszázadokon 
át tudvalévőleg csak a családi körben való munkálkodásra s 
ezen kívül legfeljebb némi jótékonykodásra voltak utalva s ha 
egyikük vagy másikuk átlépte ezen korlátokat, azt rendszerint 
a női hivatással megnemegyezőnek tartották. Az ujabbkori nő 
azonban kezd meg nem elégedni régi szerepkörével, s azt kívánja, 
hogy,: 

í., minden életpálya nyitva álljon előtte, 
s miután a férfiakéval egyenlő értékű, legfeljebb másnemű, 

de szintén becses és nélkülözhetetlen áldozatokat hoz az élet 
fenntartására, 

2., öt a férfiakéval egyenlő jogok illessék meg minden vo-
nalon. 

Hivatkoznak a nők itten nemcsak munkakészségükre, ha-
nem tehetségeikre is, amelyekről azt liisszik, hogyha azok a 
férfiakéval egyenlő előzetes csiszolásban részesülnének, nem ma-
radnának mögötte a férfiak tehetségeinek. 

Állapodjunk meg csak néhány pillanatra ez állításoknál s 
szögezzünk le néhány igazságot. 

Való igaz, hogy a nők keblében nagybecsű szellemi és 
érzelmi kincsek rejlenek, sőt azt is állítom, hogy egy és más 
tekintetben a nők messze felülmúlják a férfiakat, de hozzá kell 
tennem, hogy a nők úgy testi, mint lelki diszpozíciójuknál fogva 
— mások, mint a férfiak. — A nő egész lénye az élet fenntar-
tására s tovább plántálásra van berendezve. Ez a fővágány az 
ő életében. A természet eleitől fogva erre predesztinálta. A pici 
leánygyermek bábuval játszik veleszületett ösztönéből kifolyólag, 
ami későbbi hivatásának mintegy előre vetett árnyéka ; az ifjú 
hajadont a szerelmi élet s az azzal összefüggő jelenségek érdek-
lik legjobban és még a nagymamákat is jobban érdekli egy 
esküvő, mint a tudománynak legnagyobb problémái. — Én ezt 
így tapasztaltam. — S jól van ez így, mert mindebben a jövő 
generációk sorsa, létalapja rejlik. És ha talán akadnának nők, 
akikben ezek a szent ösztönök nem működnének, azok ritka ki-
vételek. És ha talán egyes nők az elképzelhető legmagasabb 
szellemi nívóra emelkednének is, sok tekintetben mégis hátrány-
ban lesznek a férfiakkal szemben. A nő igazán nagygyá csak a 
családi körben lehet, mivel első sorban erre szerelte öt fel a gond-
viselés. 
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Ebből a tapasztalat által igazolt tényből aztán egy másik 
megszívlelendő igazság is következik, az nevezetesen, hogy : 
minden törekvés, mely a nőt ezen természetszerű hivatásától elté-
ríteni kívánná, hibás. Mikor a nő tudósnak, vagy más effélének 
készül elsősorban és ez az előkészület az ő természetszerű női 
hivatásának hátrányával történik, akkor annak kárát fogja val-
lani úgy ő maga, mint a társadalom. Gyengül, ritkúl, hidegül a 
családi élet, ami magva a társadalomnak. S ugyanez következik 
be akkor is, ha a nő mint feleség és családanya, a családi ott-
honon kívül kenyérkereső munkával kénytelen foglalkozni. 

A feminizmusnak egyik lelkes és ékesszavú szószólója: 
Glücklich Vilma úrhölgy azt mondotta ugyan nemrég a feminiz-
must ismertető beszédjében, hogy oda kell törekedni s a nőket 
arra kell előkészíteni, hogy minél több fér jes asszony férjével 
parallel vállaljon kenyérkereső munkát. Hát, bocsánatot kérek, ez 
távolról sem érdeke a társadalomnak. Éppen megfordítva: arra 
kell törekedni s a társadalmat okos intézkedésekkel oda kell 
fejleszteni, hogy minél kevesebb nő legyen kénytelen a családi 
körön kívül munkát keresni. Tudom, hogy itt a szólónak a mai 
viszonyok lebegtek szemei előtt. A mai állapot azonban lehet 
kényszerhelyzet, de nem lehet ideál, mert az ideál csak az lehet, 
hogy minél több nő férjhez menjen s a családi körben töltse be 
Istentől rendelt hivatását, s a férj keressen, ami viszont neki a 
kötelessége és hivatása. 

Én nem irigylem azt a férjet, akinek a feleségével kívüle 
más is rendelkezik, még ha a legszelídebb alakban is. Én nem 
rigylem azt a férjet, akinek a felesége éppen akkor indul a 
hivatalba, amikor ő fáradtan hazamegy, vagy akit a feleség az 
asztal felett hivatalos bosszúságainak feltálalásával mulattat. Én 
sajnálom azt a nőt, aki talán éppen akkor, amikor női hivatá-
sának legszentebb s legnehezebb pillanatai felé siet, kenyérkere-
set után kénytelen futkosni. Én szívből sajnálom azokat a gyer-
mekeket is, akik apjuk s anyjuk távollétében idegenre s talán 
nem is éppen elsőrendű erkölcsiségű cselédre vannak utalva. 
No, hölgyeim és uraim, az ilyen helyzet ideál nem lehet, hanem 
nyűg az, melyet a társadalomnak minden áron lerázni s jobbal 
helyettesíteni kell igyekeznie. 

Tudom én azt, hogy az ilyen állapotokat s általában a 
nőknek kenyérkereső pályákra való tódulását, ami napjainkban 
már ijesztő arányokat öltött, a gazdasági s társadalmi viszonyok 
mostohasága idézi elő. De ne felejtsük el azt sem, hogy a tár-
sadalmi viszonyok alakulását, s köztük a nősülési percent ha-
nyatlását s ezzel kapcsolatban a leányok pártában való maradá-
sát a nők maguk is befolyásolják. Tisztában kell lennünk ugyanis 
azzal, hogy minél több nő tódul a férfias jellegű pályákra, annál 
több férfinak rövidül meg a keresete, s így csökken családala-
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pitási képessége is. A nőknek az volna az érdekük, hogy csak 
olyan pályákra menjenek, amelyeken a férfiaknak önkénytelenül 
is versenytársaivá nem válnak. A nők ne akar janak polgármes-
terek, ügyvédek, rendőrtisztek, soffőrök lenni, — t. i. ez is van 
már — mivel minden e némű térfoglalásukat esetleg egy-egy 
polgármesternő, ügyvédné, rendőrtisztné, soffőrné bánja meg. 

Hátrányosan befolyásolja a családalapítást s ezzel kapcso-
latban a nőkérdés megoldását a napjainkban lábrakapott fény-
űzés s divatszertelenség is. Én nem tudok eleget csudálkozni az 
emelkedettebb gondolkozású s művelt úri hölgyeken, hogy nem 
tudják megfékezni ezt a lelketlen Molochot . . . Valahol Páris-
ban egy szeszélyes mamzell unalmában vagy haszonlesésből ki-
gondol egy ruha-karikaturát s másnap az egész világ hölgyei 
törik magukat utána, hogy azt magukra aggathassák ! Pedig szinte 
hiába. Mert hiszen szépek és vonzók maradhatnának önök, hölgyeim, 
anélkül is, hogy minden időjárással a külsejüket, változtassák. 

Ne vegyék rossz néven, hogy ilyenekbe is beleavatkozom, 
hanem hát mindezek olyan dolgok, amelyek mellett közömbösen 
el nem haladhatunk. És ha a feminizmus nemcsak egyes külső-
leges sikerekre áhítozik, hanem igazán akar lendíteni az embe-
riség s a nők sorsán, akkor ezeket sem szabad figyelmen kívül 
hagynia s a bajok gyökerének kiirtásán kell kezdenie a dolgot. 
Igen jól teszi a feminizmus, ha a nők tehetségeinek az eddigi-
nél szélesebbkörű érvényesülését szorgalmazza, óvnia kell azon-
ban a nőket attól a balhiedelemtől, mely szerint azt higyjék, 
hogy mert sokra képesek, mindenre képesek, s ebből kifolyólag 
azután olyan pályákra tóduljanak, amelyek nem nekik valók s 
mi azután mintegy mesterségesen tenyésszünk egy új szellemi 
proletáriatust, amely már is mutatkozik a nők között, mert hiszen 
ma könnyebb kapni száz diplomás hölgyet, mint tíz jóravaló 
házilányt. Jól teszi a feminizmus, ha arra törekszik, hogy a nők 
előtt új munkatereket nyisson meg, eközben azonban nem sza-
bad megfeledkeznie arról sem, hogy a nőnek legmegfelelőbb 
működési tér a családi kör s azért mindenek előtt az ebben 
való működésre kell előkészítenie s lelkesítenie a fiatal nőnem-
zedéket, s minden erejével oda kell hatnia, hogy — amennyi-
ben az a nőkön múlik — a családalapítás akadályai csökken-
tessenek a nőknek egyszerűségre s háziasságra való nevelése 
által is. És ennek érdekében, hölgyeim, a nők serege üzenjen 
elszántan hadat annak a divattébolynak, amely sorainkban dúl, 
s amely sok családban eleszi a gyermekek elől a kenyeret, meg-
emészti a férjek nyugalmát s a családi otthonokat gondokkal és 
adósságokkal tölti meg. 

Énnél okosabbat s a nők és férfiak javát jobban előmoz-
dítót, én önöknek nem tudok mondani. 

6* 
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Természetes dolog azonban, hogy amikor én ezeket a nők 
iránt érzett legnagyobb tisztelettel s magasztos hivatásuk teljes 
átérzésével mondom, nem szeretném, ha valaki oda magyarázná 
a szavaimat, hogy én ezzel a feminizmusnak a női jogok kiszéles-
bítésére irányuló törekvései elől elzárkózom. Nem, hölgyeim ! Én 
vallom azt, hogy habár a nő más mint a férfi, s más is a ter-
mészetszerű hivatása, mint a férfié, de azért a nő ép olyan be-
cses s nélkülözhetetlen áldozatokat hoz a társadalmi élet oltá-
rára, mint a férfiak, s ép azért azok a jogok, amelyeknek az 
élet és a közjó irányítása s előmozdítása céljából a férfiak bir-
tokában vannak, a nőket is megilletik. 

Tudjuk, hogy a feminista-mozgalomnak egyik célja a nők 
szavazati jogának a kivívása is. De tudjuk azt is, hogy ez az 
igényük egyúttal az a vörösposztó, amelytől sokan riadoznak. 
Különösen azzal szeretik sokan ezt az igényüket elütni, hogy 
hiszen a nők nem egyforma terhet viselnek a férfiakkal, a nők 
nem katonáskodnak, nem fizetnek véradót a haza érdekében. 

Ez az érv azonban nagyon gyenge s tele van következet-
lenséggel s ellentmondásokkal. 

Én azt tartom, hogy akitől joga van valamely testületnek-
legyen az város vagy ország, áldozatokat követelni a maga fenn-
maradása érdekében, annak az illetőnek viszont — legyen az 
főherceg vagy favágó — kell hogy joga legyen közvetve vagy 
közvetlenül beleszólni abba, hogy az ő verejtéke mire fordítta-
tik. Minden egyéb okoskodás vagy eljárás — szerintem — ha-
zugság, ököljog, zsarnokság. S miután a nők alkotó részei a 
társadalomnak s áldozathozataluk nélkülözhetetlen alkotó eleme 
az életnek, ez a beszólási j o g tehát, — mely az aktiv és passzív 
választási jog alapján gyakoroltatik — őket is megilleti. 

Hogy a nők nem katonáskodnak? Hogy nem ontanak vért 
a hazáért? De hát kérem, hány ember katona azon férfiak kö-
zül, akiknek szavazati joguk mégis van ? A férfiaknak 75 °/<ra 

sohasem volt katona; és azok közül is, akik katonák voltak, 
ugyan hány ontott vért a hazáért? És ha már következetesek 
akarunk lenni s a katonaságot emlegetjük : miért nincs szava-
zati joguk éppen a tényleges katonáknak ? . . . És hát az 
államóletet csak a nyerserő, a vérontás tartja fenn s védi és 
egyéb áldozat nem? Hát a nők nagy része nem-e inkább jár ja 
meg az élet és halál mesgyéjét. mikor a katonákat szüli, mint 
sok katona, aki az utcán nyugodtan a kardot csörteti, de soha 
csatában nem j á r t ? . . . És nem látjuk-e ott a hazáért küzdő 
férfiak oldalán a Dobó Katicákat, a vöröskereszt hölgyeit s azt 
a számtalan névtelen nőt, kik a férfiak oktalan vérontásaiban el-
veszítvén férjeiket özvegyen maradtak bánatukkal, árváikkal s 
nyomorukkal s eközben is hasznos fiakat neveltek fel a hazá-
n a k ? . . . 
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Ne puffogtassa hát senki ezt az ócska, rozsdás pisztolyt a 
nők ellen, hanem inkább arra segítse őket, hogy ebbeli igényük 
méltányosan kielégíttessék. Én nem tudom megérteni, hogy miért 
ne lehetne egy nő, aki önálló, s aki esetleg a gyermekeit már 
rendbe hozta s ráér s esze is van hozzá, miért ne lehetne az 
ilyen nő egyházi, városi vagy akár országgyűlési képviselő ? ! . . . 
Egy intelligens nő nem többet liasználhatna-e ezen a téren is, 
mint egy tudatlan férfi, aki csak azért foglal helyet a társadalmat 
igazgató testületekben, mert sok vagyona van ?! . . . Meg vagyok 
győződve róla, hogy a társadalom csak nyerne vele, ha a nők-
nek is beleszólást engedne a közügyekbe. Egészen máskép 
nézne ki azaz országgyűlés, vagy azaz esküdtszék, ha benne nők 
is helyet foglalnának. Mert bármennyire is el vagyunk ragad-
tatva, mi fértiak, minmagunk által, el kell ismernünk, hogy a 
nőnek csodálatos, finom érzéke van s szivével nem egyszer ott 
is megérzi az igazságot, ahol a férfi-ész zavarba jő. S ki merné 
állítani, hogy a szív igazságai közömbösek az élet szempont-
jából '?! 

4c 

Hölgyeim! Az önök mozgalmának nagy létjogosultsága 
van. Nagyon sok terület hever még parlagon a közélet mezején, 
amelyet önök szép virágokkal ültethetnek b e ; nagyon sok női 
energia hever még használatlanul azokban a finom női budoi-
rokban, amelyet önök — házi teendőik kárvallása nélkül — 
értékesíthetnek a köz javára. A nők védelme úgy a lelkiisme-
retlen kufárok, mint a kizsákmányolók ellen ; az elhagyott anyák 
és gyermekek felkarolása, a cselédügy egészségesebb alapokra 
fektetése, a leányoknak természetszerű hivatásukra való gondo-
sabb kiképzése, az alkolizmus ellen való küzdelem, a világbéke 
munkálása stb.: mindmegannyi női kézre váró feladatok, amelyek-
nek kivánt megoldására önök sokat tehetnek. Önöknek kiválóan 
alkalmas terület áll rendelkezésükre a szívükben lüktető neme-
sebb érzelmek tovább plántálására: a gyermekszoba, mely által 
befolyásolhatják az egész világtörténet kialakulását. Itt használ-
j á k fel a befolyásukat, irtván az előítéleteket, a babonát, a fél-
szegséget s durvaságot s ápolván a méltánylatot és nemes érzé-
seket, s egykoron önként ölükbe hull mindaz, ami ma még csak 
a jövő homályában lebeg. Persze a nőkérdés akkor lesz igazán 
megoldva, ha minden nő ott lesz azon a helyen, ahova őt a ter-
mészet predesztinálta, s munkálkodik nem mint versenytárs, ha-
nem mint a férfi segítőtársa. De ezért még dolgozni kell, sokat 
dolgozni. Tömörüljenek s küzdjenek a nők jóvoltáért, s ne riad-
janak vissza az akadályoktól, de maradjanak mindig nők: fino-
mak, gyöngédek, tiszták! A nő óriási hatalom volt mindig s az 
is lesz örökké. Jól mondja Tompa Mihály egyhelyütt: „Oh nők, 

6* 
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aszer in t , amin t r ende l t e t é s t eke t be v a g y be nem tö l t i t ek : ti 
vagy tok é l tünk angyala i , é l tünk d é m o n a i ; á ldás f e j ü n k ö n , átok 
f e j ü n k ö n ; örökzöld koszorú homlokunkon , ö rökké vérző s eb szí-
vünkön . T i vagy tok , kik b o l d o g s á g b a n nyug ta t tok k e b l e t e k e n 
vagy űztök a v i lágon át , mint a s e b h e d t v a d a t ; ti v a g y t o k ne-
k ü n k é le t vagy halá l , ü d v ö s s é g vagy k á r h o z a t ! " 

Oh i g y e k e z z e n e k , k e d v e s hölgyeim, a n n a k az é l e t h a r c á b a n 
sok fé l eképen megzak la to t t f é r f inemnek a n g y a l a i lenni, s minden 
mosoly, a m e l y e t j ó s á g u k k a l az a r cok ra va rázso lnak , m e l e g nap-
sugá rkén t ve rőd ik m a j d v issza örökre , h o g y szivüket fe lder í t se , 
hogy sz ívüket melegí tse . 

Paulik János. 

S z o m o r ú s t a t i s z t i k a . Félmillió halott volt Magyarországon 
1912-ben. A félmilió halott közül 143 ezer volt az egy éven aluli 
gyermek, akit szüleinek nyomorúsága ölt meg. Száz. élveszülött közül 
19-et elpusztít Magyarországon egyéves kora előtt a nyomor és a 
tudatlanság. Van olyan országrész, a Tisza bal partja, ahol a halot-
tak egyharmada (32"5°/«) egy éven aluli gyermek. Egy másik részén 
az országnak, a Tisza—Marosszögén 20"7%-a az élveszülötteknek 
hait el egy éves kora előtt. Csak minden második gyermek nő fel 
Magyarországon a félig-érett 20 éves korig. Az aggastyánkort alig 
valaki, az öregkort (60 esztendő) csak minden negyedik ember éri el. 

A n ő m u n k a t e r e A n g l i á b a n . Nemrég jelent meg Angliá-
ban a hivatalos statisztika a nő alkalmazásáról az élet különböző 
terein. Ebből megtudjuk, hogy jelenleg 4 . 8 3 0 , 7 3 4 nöi személy van 
alkalmazva, kik közül 411 ,011 özvegy s 2 .859 ,489 férjes asszony. 
Jelenleg csak 28 hivatás van, ahol asszony még alkalmazva nincs. 
Két hivatás van, ahol az asszonyok monopóliumszerűén dominálnak; 
úgymint 24 ,001 takarítónő és 126 ,061 súrolóasszony nem panasz-
kodhatok a férfiak versenye miatt. Az állam 31 ,500 asszonyt alkal-
maz mint hivatalnoknöt; a városi hatóságok 19,400-at. Angliában és 
Walesban van 4 7 7 orvosnő, 3 nö pap, 2 nő erdömester, 4 nö 
asztalosmester, 14 nö kőműves, kik mint elömunkások dolgoznak és 
166 nö közönséges kőműves, 3 nő csatornamunkás. 11,881 asszony 
a húsiparban van elfoglalva, bár az nem tűnik ki, hány asszony 
önálló mészáros. 42 asszony szénhordó; 6 pász tor ; 605 hajósasszony, 
mert hajóslegénynek nem nevezhetjük; 1 kocsis. Érdekes az, hogy 
54 ,000 férfinak van önálló üzlete és majdnem ugyanannyi asszony: 
50 ,000 szintén önálló üzlettulajdonos. 2517 asszonynak van zálog-
háza. Túlsúlyban vannak az asszonyok a férfiak felett a zenei pályán, 
a színésznői pályán és a szabóiparban. Mint gyógyszerész és droguista 
van alkalmazva 5390 nö. A mi asszonyaink is láthatják ebből, hogy 
halad a világ s a nö erős konkurrenciát csinál a férfinak. 
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A fiatalkorúakkal való egyéni elbánás az orsz. 
gyűjtőfogházban. 

(Első közleményt lásd az 50. oldalon.) 

II. 

A munkaoktatás. 

Az összes iparágakban a fiatalkorúak szakképzett munka-
vezetők vezetése alatt állanak. Amint mondottuk, minden egyes 
iparág tanítása már a zárkában veszi kezdetét. Fáradságos, 
küzdelmes munka. Aki már valami kis tudást hozott magával, 
annál valamivel könnyebb a helyzet, hogy tud már valamit, ámde 
rendesen nem hozza magával a munkaszeretetet, a türelmet és 
kitartást. Főként a kitartást. A legnagyobb része kifogyhatlan a 
különféle ürügy és furfangban, ami miatt jóformán napról napra 
változtatná a mesterségét, ha azt kénye-kedvére megtehetné. 
Bámulatos ezeknek a fiúknak a pszichológiája. Amint csak egy 
kissé is érzi magában, hogy ő valamit tud, már elégedetlen. 
A tudás fejlesztésére, a gyakorlatra nem gondol. Az ő háborgó 
lelke folyton a változatosságot keresi. 

A fiú egyénisége felől a munkavezető előzetes tájékoztatást 
nyer az elöljáróktól s ahhoz alkalmazza a követelését is a fiúval 
szemben. A gyakorlati oktatáson kívül hetenkint az intézeti tanító 
még külön szakrajzban is oktatja a fiúkat. Az ipari oktatás 
sikerének a kulcsa mégis abban rejlik, hogy amint jeleztük, 
az ipartestületek a mesterségüket teljesen elsajátított fiúkat sza-
badulásuk előtt felszabadítják és a szakvizsga alapján munka-
könyvvel ellátják. Az ipartestületek eme támogatása nélkül az 
intézet legjobb törekvése és minden fáradsága jóformán teljesen 
meddő volna. 

A fiatalkorúak között ugyanis csak igen elenyésző kicsi 
számmal vannak olyanok, akik az intézetbe való befogadásukkor 
mesterségükben teljesen ki volnának képezve. Ha ezeket az 
intézet tehát teljesen ki nem képezné, akkor az ott töltött idő 
rájuk nézve teljesen elveszne. Mindnyájuknál ugyanis jótormán 
az az eset áll fenn, hogy régi mesterükkel a szerződés felbon-
tatott, amikor bűnbe estek. Büntetési idejük kitöltése után pedig 
majdnem mindnyájan már abban a korban vannak, hogy tanoncnak 
nem igen hajlandók elmenni, még ha akad is számukra hely, 
ahol őket tanoncnak felvennék. A legtöbbje restel már inasnak 
menni azért is, mert szégyenli magát, hogy kiderül az ő fiatal-
kori könnyelműsége. Nem megy vissza volt mesterségébe sem, 
de annál kevésbbé választ ú j pályát. Egy ideig próbálkoznék 
különféle szabad munkával, de mert boldogulni sehol sem tudna, 
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később egészen elkallódnék. Míg így mód van adva, hogy 
a használható elem kiválik és hasznos tagjává válik a társa-
dalomnak. 

Csak látni kell egy ilyen felszabadítási aktusnál azokat a 
sóvárgó arcokat. Mindegyiknek a tekintetéből kitetszik az a vágya-
kozó érzés, hogy bárha már ő is ott tartana, mert hiszen a 
felszabadítás mindegyiknek nemcsak azt jelenti, hogy őt segéddé 
avatják, hanem a felszabadítás mindegyiküknek a szabadulást is 
hirdeti. Az a tudat, hogy mesterségükben büntetési idejük kitöl-
tésével felszabadulnak, erőt, kitartást, egész ú j életet önt lelkükbe. 
Míg ellenkezőleg az a sok fiatal lélek teljesen meghasonlana s 
az államhatóságban és a társadalomban is csak ellenségét látná* 
ha vétkéért, amelyért megbűnhődik — még egész jövőjét kívánná 
áldozatul. 

A munkakedv és a szorgalom fokozására a fiúk a visele-
tükhöz képest a munkadíj egy hányadát nyerik jutalmul, amelyet 
szabadulásukkor a kezükhöz kapnak. 

Az iskolai oktatás. 

A fiatalkorú szellemi kiképzéséről is teljes mértékben gon-
doskodva van, amire itt nagyobb is a szükség, mint a tanonc-
iskolában, mert a fiatalkorúak nagy részénél épp az iskolakerülés 
volt erkölcsi eltévelyedésüknek a főoka. Az iskolai oktatás is 
már a befogadást követő néhány nap múlva kezdetét veszi. 
Előbb a zárkában, később közösen az iskolában. Itt is teljem 
mértékben érvényesül az egyéni elbánás, mert kinek-kinek tudá-
sához mérten történik az oktatás. Külön csoportban tanulnak 
az írni-olvasni nem tudók a már némi előképzettséggel bíróktól. 
Elemi oktatásban naponkint egy-két órában, vallásoktatásban 
pedig felekezetekként hetenkint 2 órában részesülnek. Van azon-
kívül énekoktatás és a szabadlevegőn időzést katonai rendgyakor-
latokra és tornázásra fordítják. 

Szabadulás az intézetből. 

Az intézetből a szabadulás vagy ideiglenes, vagy végleges. 
Akik az intézetben hosszabb időt töltöttek s megjavulásuknak, 
megbízhatóságuknak jelét adták, büntetési idejük 2/3 részének a 
kitöltése után feltételesen szabadonbocsájtatnak. Akik a felté-
teles szabadságra magukat érdemessé nem teszik, azoknak egész 
büntetési idejüket az intézetben kell kitölteni. A feltételes sza-
badonbocsájtást bár kérelmezni is lehet, de az igazgatóság önként 
hozza javaslatba. A javaslatot a felügyelő hatóság tárgyalás alá 
veszi és a kibocsátást az igazságügyminisztérium határozza el. 
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A feltételesen szabadonbocsátott fiatalkoninak a felügyelő 
hatóság pártfogót rendel, akinek a felügyelete alá kerül s akinek 
az utasításaihoz magát köteles alkalmazni. A pártfogó ellenőrzi 
a fiatalkorú erkölcsi magaviseletét. Ügyel arra, hogy a fiatalkorú 
szorgalmasan dolgozzék, hogy erkölcsös, példás életet éljen. 
Éppen azért a fiatalkorút nemcsak arra kötelezi, hogy nála pon-
tosanjelentkezzék, hanem ezenkívül ő is gyakran felkeresi munka-
adójánál vagy lakásán is. Ha lakása erkölcsi tekintetben kifogás 
alá esik, vagy akár munkahelye is, akkor annak a megváltoz-
tatására kötelezi a fiatalkorút, aminek magát köteles alá-
vetni. Szükség esetén neki munkahelyet szerez, tanáccsal és 
erkölcsi gyámolítással gondoskodik, hogy őt a munkás életnek 
megtartsa. 

A törvény gondoskodott arról, hogy a fiatalkorú a pártfogó 
rendelkezéseit tisztelje és megtartsa. Ha a fiatalkorú magaviselete 
bármi tekintetben kifogás alá esik és ő intés után sem változ-
tatja meg magatartását, akkor a pártfogó köteles azonnal jelentést 
tenni a felügyelő hatóságnak, amely azután a szükséghez mérten 
esetleg a fiatalkorúnak az intézetbe való visszaszállítását hozza 
javaslatba az igazságügyminisztériumnak, amikor a fiút rend-
szerint visszaszállítják az intézetbe. Ilyenkor nemcsak a hátra-
lévő időt kell neki kitölteni, hanem elveszti azt is, amit szabad-
lábon töltött. Viszont esetleg a pártfogóval szemben a fiatalkorúak 
felügyelő hatósága nyújt védelmet a fiatalkorúnak. 

Ha a szabadságon töltött idő minden kifogás nélkül telik 
le, akkor a fiatalkorú végleg szabad lesz, mintha az egész időt 
az intézetben töltötte volna ki. 

Fontos szerepe jut a társadalomnak a pártfogói tisztség 
elvállalásánál. Azt a munkát, melyet az intézet végzett, folytatni, 
a fiatalkorút a javulás útján megtartani a pártfogó feladatává 
lesz. Okos és bölcs rendelkezése ez a törvénynek, mert a fiatal-
korú meg van kímélve a folytonos és a jövőjére esetleg károsan 
kiható rendőri felügyelettől, amíg a közbiztonsági követelmé-
nyeknek is elég van téve, mert a kötelességét lelkiismeretesen 
teljesítő pártfogó, aki e munkára rendszerint önként vállalkozik, 
nem fogja tűrni, hogy e humánus és nagy jótéteményt érde-
metlen élvezze. 

A javítási munka főbb irányelvei. 

A javítási munka a legteljesebb valláserkölcsi alapra van 
fektetve. Az imádkozzál és dolgozzál elve piros fonálként vonul 
végig azok munkáján, akik a fiatalkorú megmentésén munkál-
kodnak. Az elemi iskolai, a munka-oktatást a lelkészek munkája 
egészíti ki és a fiatalkorúak egy osztálya élén álló tisztviselő 
pedig a pater-familias szerepét van hivatva betölteni. Amíg a 
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felnőttek intézeteiben még ma is a tisztviselők jóformán csak 
adminisztrácionális munkával vannak elfoglalva és a bűnösökkel 
közvetlenül legtöbbet az őrök érintkeznek, addig a fiatalkorúak 
közvetlenül egy tisztviselő vezetése alatt állanak, aki a lelké-
szekkel, tanítókkal karöltve működik közre az ő erkölcsi átalakí-
tásán és egész intézeti idejük alatt az ő felügyelete, irányítása 
és atyai gondoskodása alá vannak helyezve. 

Az intézetből távozó fiatalkorú nem bocsájtatik el csak 
egyszerűen, hanem részére munkát is szereznek, ha kell ruhával 
és szerszámmal is ellátják, ha hozzátartozói róla nem gondos-
kodnak s így biztosítják számára jövő boldogulásának az útját. 

Ezekben számoltunk be arról a nagy szociális és ember-
mentő munkáról, amelyet az ifjú bűnösök megmentése körül 
végez zajtalanul és feltűnés nélkül az országos gyűjtőfogház. 
Nagyon természetes, hogy zajtalanul ós feltűnés nélkül, mert 
hiszen nemcsak az illető maga és hozzátartozói, de maga az 
intézet is arra törekszik; hogy a fiatalkorú múltja titokban 
maradjon s így titokban marad az is, hogy az illetőt a törvény 
szigora, de egyszersmind a gondoskodása mentette meg a tisztes 
polgári élet számára. 

Szabó György. 

N o r d - S c h l e s w i g - n e k is megvan a maga sajnálatos nemzetiségi 
kérdése. Itt ugyanis a lakosság, de főleg a fiatalabb papi nemzedék 
két ellentétes, németnemzeti és dánérzelmíí táborra oszlik. A dán 
agitáció az utolsó időben különösen nagy mérveket öltött. Ennek a 
politikai egyenetlenségnek szomorú következményei is mutatkoztak egy-
házi téren. A 27 év óta áldásos működést kifejtő belmissziói egye-
sületben szakadás támadt, δ lelkész és több világi kilépett ezen 
egyenetlenség miatt a választmányból. Andersen lelkész Holebüllben 
pedig, ki ellen a németérzelmű lakosság feljelentést is tett dán érzelmei 
miatt s evégből ellene a fegyelmi is megindult, lemondott hivataláról. 
A nép is két táborra oszlik. Ezen kettéválás annál sajnálatraméltóbb, 
mert a csak 200 ,000 lelket számláló lakosság közt igazán nagymérvű 
belmissziói munka folyt. A belmissziói egyesület fenntartott 21 kol-
porteurt, 3 ifjúsági t i tkárt, 2 gyermekmisszionáriust, 4 hospizot, 11 
missziós házat, egy könyvkereskedést és egy újságot, „Saedekornet" 
6000 előfizetővel. A szakadást, igaz, nem egyedül a politikai világ-
nézet okozta; hozzájárultak ehhez még belső okok is. Ugyanis észa-
kon két belmissziói szellemirányzattal találkozunk. Az egyiknek kép-
viselője Kierkegaard, mely a lélek individuális értékét hangsúlyozza 
s a hivatalos egyházat támadta ; a másik Grundvig, mely a népegy-
házra helyezte a fősúlyt. Mindezek a körülmények közrejátszottak és 
előidézték a sajnálatraméltó szakadást. 
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A szász belmissziói egyesület drezdai 
közgyűlése. 

A szász országos belmissziói egyesület, a „misericordia''-
hóteii tartotta rendes évi közgyűlését Drezdában, amely évi 
rendes szokás szerint számos részgyűlésre és értekezletre oszlott. 
Minden egyes tanácskozásról már csak azért sem adhatunk szá-
mot, mert a tudósító az egy és ugyanazon időpontra eső érte-
kezleten nem lehetett mindegyiken jelen. A közgyűlést a férfi-
és ifjúsági egyesületek szövetségének gyűlésével kezdték, amelyen 
Schumann, lipcsei lelkész az „ifjúsági egyesületek és az alko-
holéról beszélt. Azt óhajtotta, hogy az ifjúsági egyesületekben 
oda kellene hatni, hogy a tagok 20 éves korukig absztinensek 
legyenek és éppen ezért a rendes egyesületi összejöveteleken 
nem szabadna az alkohol élvezésére módot és alkalmat nyúj-
tani. Az ifjúság otthona legyen alkoholmentes, az utazások- és 
kirándulásoknál az alkoholt mellőzni kell, még nagyobb egyesü-
leti ünnepélyeken sem kellene, ha csak lehetséges, alkoholt 
kiszolgálni. A gyűlés egyhangúlag ajánlotta ezeu alapelveket. 
Ezt este az egyesület székházának nagytermében nyilvános össze-
jövetel követte, amelyre különösen a drezdai és környékbeli 
leányegyesületek voltak hivatalosak és számosan meg is jelen-
tek. Hoffmann A. genfi lelkész és neje, aki a közeli napokban 
előadásokkal egybekötött fáradságos tanulmányutat tett Szász-
országban az „életöröm — ifjúszentelés"-ről és D. Cordes, lipcsei 
lelkész a „magas cél — jámbor hűség"-ről értekezett. 

Az országos egyesület közgyűlése először a szokásos gaz-
dasági kérdésekkel és az ünnepi gyűjtések szétosztásával fog-
lalkozott. Az ünnepi gyűjtések eredménye 21,337 márkáról 25,500 
márkára emelkedett. 1000 márkát ebből egy harmadik egy-
házi kisegítőket képző tanfolyam létesítésére fordítottak. A negye-
dik egyesületi lelkészi állást még nem tudták betölteni, amint 
ezt a mult esztendőben elhatározták, mert még nem kínálkozott 
megfelelő erő. Mindeneknek nagy örömére az országos egyesület 
pénztárába 18,369*06 márka örökség folyt be. 48 községben 51 
vándorszakácskurzust tartottak, amelyeken 1474 nőtanuló, köztük 
74 asszony vett részt. 1901 húsvétjától 1913 végéig összesen 
334 községben 512 ilyen kurzust tartottak 13,129 tanítvánnyal. 
Az alapítványból berendezett, idősebb asszonyok menedékéül 
szolgáló „Wilhelma"-házat Weinböhlában használatba vették és 
mind a 22 egyes, illetőleg kettős szoba lakókkal telt meg. Az 
országos egyesülethez csatolt keresztyén nőegyletek száma 95-ről 
172-re emelkedett. Az egyesület a harmadik női szeretetmun-
kásság gyakorlásával foglalkozó oktatókurzust tartotta, továbbá 
két vidéki betegápolónőket képző kurzust. Újonnan létesíttetett 
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a családi betegápolást tanító vándorkurzus; ebből 16-ot tartottak 
és ezeken 317 asszony és 451 leány vett részt. Ezek iránt igen 
nagy volt az érdeklődés. Egy egyházi kisegítőnőket képző tan-
folyamot is megkezdtek 17 tanulóval. A leányegyletek országos 
szövetsége 302 egyletből áll 14,000 taggal és a férfi- és ifjúsági 
egyletek szövetsége 284 egyletből 16,755 taggal. Az országos 
sajtószövetség serényen tovább dolgozott. Az általa kiadott, 14 
naponként megjelenő „Sächsische evangelische Korrespondenz" 
(S. Ε. Κ.) [„Szász evangélikus híradó"] 30 számban (a külön 
számokat is beleértve) 210 cikket hozott, a mutatkozó kívánal-
mak szerint megjelenő „Citokorrespondenz" („Gyorstudósító") 28 
számban 38 cikket. Az elterjedtség igen széleskörű. 

A közgyűlést egy nyilvános gyűlés követte, amelyen Wen-
delin lelkész által előadott évi jelentés után Onnasch hoífnungsthali 
lelkész a .munkaképtelen vándorok nyomoráról és ezeknek segí-
téséről" beszélt. A következő vezérelveket állította fe l : 1. A 
munkaképtelen vándorok különböző nemeit meghatározza a munka-
képtelenség oka ; a testileg, továbbá szellemileg gyengék és 
az aggok három főosztályba sorozhatok. 2. Ezen okok elég 
nagyok ahhoz, hogy az embereket munkaképtelenekké tegyék, 
de mégis kicsinyek arra, hogy folytonos ellátásukról gondoskodó 
állandó intézeteket létesítsünk. Ebben nyilvánul a nyomor külön-
böző neme. 3- Ez a nyomor vezeti őket a kéregetésig, az alkoho-
lig, a lopásig, a teljes elzüllésig. 4. Mivel a meglévő intézmé-
nyek, a munkáskolóniák sem képesek ezekről kellőképen gon-
doskodni, nagyon kívánatos egy külön e célt szolgáló intézmény 
létesítése. 5. Az intézet helyét úgy kell megválogatni, hogy az 
nyugalmas csendet biztosító és mégis szerves kapcsolatban legyen 
a mindennapi élettel. 6. A jelentkezőket a felvétel alkalmával 
hosszabb tartózkodásra kell kötelezni. Ezen kötelezettség betar-
tásától kell a jutalomdíjfizetését függővé tenni. 7. Az intézet 
berendezése viselje magán az otthoniasság jellegét, nem szabad 
neki intézetszerünek lennie; az intézet megfelelő foglalkozás-
ról, szabad időben munkára való serkentésről és ártatlan örömről 
gondoskodjék és az egészet töltse be és hassa át a keresztyén 
szellem". 

Báró Welck, titkos egyháztanácsos, korreferátumában elő-
ször a nyomort tárgyalta behatóan, gyógyszerül a következő 
főelveket állította fe l : „1. A munkaképtelen vándoron csak 
akkor segítettünk, ha felveszszük állandó ellátást biztosító 
helyre. Itt legelőször éreztetni kell vele a hasznos foglalkozás 
üdvös hatását. A menedék építkezésének a legnagyobb egy-
szerűség mellett meghittnek és barátságosnak és a védencek-
kel való bánásmódnak minden megengedhető szigor mellett 
a keresztyén szeretet szellemétől áthatottnak kell lennie. 
2. A menedékhely megalapításának és vezetésének kötelessége 
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a munkáskolóniák egyesületére háramlik. Mert tanácsos, hogy 
a munkáskolóniák hatáskörébe tartozó, a munkaképes vándo-
rokra kiterjeszkedő gondoskodás az ő kezében, tehát vezetése 
alatt párosuljon a munkaképtelen vándorokról való fokozott 
gondoskodással. Mivel csupán vidéki szegényekről lehet szó, 
meg kell keresni az államot megfelelő támogatásért. 3. A mene-
dékhely fekvését illetőleg, amelyben foglalkozási ágakként ker-
tészet és műhelymunka jönnek különösen tekintetbe, a ta laj-
minőség, piaci viszonyok és egyebek lesznek mérvadók". Az 
egyesület ezen elveket magáévá tette és elhatározta, hogy a 
munkáskolóniák egyesületéhez egy ilyen menedék felállítását 
célzó kérelmet intéz. 

Az országos egyesület következő napi közgyűlésén Hoffmann 
A. lelkész neje az „ifjú leányok pszichológiájáról" beszélt, de 
nagyon elkalandozott a tárgytól. Mert egyes fiatal leányok lelki 
világát jellemző érdekes megjegyzéseken kívül beszélt a fiatal 
leányok, mint jövendőbeli anyák helyes nevelésének fontossá-
gáról. A tapasztalt nevelőnő ezen fejtegetése valóban igen érté-
kes buzdításokat tartalmazott, de éppen őtőle szívesen hallott 
volna az ember valamit szorosan a tárgyról. 

Majdnem ugyanazon időben tartották értekezletüket az 
erkölcsösség terjesztésére alakult szász egyesület bizalmiférfiai, 
amelyen Lic. Bohn azon „materiális és ideális értékekről beszélt, 
amelyeket a mi népünk elveszít". Az egyesület a következő· 
három határozatot hozta:, „1. Hogy a nemi betegséggel, amely 
népünk javán rágódik és kiszámíthatatlan kárt okoz, végre hatá-
sosan szembeszálljunk, követeljük: az orvosok titkos feljelentő-
kötelezettségét, egy statisztika összeállítását, a gyógykényszert, 
a tudatos fertőzésnek legszigorúbb büntetését. 2. Az egyesület 
megkeresi a magas belügyminisztériumot, hogy sürgősen nyúljon 
célirányos rendszabályokhoz, hogy a szemmelláthatóan terjedő 
sülyedésnek elejét vegye, amelyet különösen a pincérleányoknak 
a közép- és kicsiny városokba, mindenekfelett pedig a romlatlan 
vidékre való benyomulása okoz. 3. A gyűlés követeli a biro-
dalmi kormánytól, hogy minden olyan törekvésekkel szemben 
erősen helytálljon, amelyek az ilyen természetű törvényes rend-
szabályoknak meghiúsítására iparkodnak. Ezen rendszabályok 
célozzák az if júság erkölcsi tisztaságának megvédését nyilvános 
kirakatokban látható szemérmetlenség és aljassággal szemben. 
A néprétegek, amelyek ilyen törvényt évtizedeken keresztül min-
dig erősebben és erősebben követelnek, nem fognak megbénulni 
munkájukban, hogy ilyen törvényes intézkedéseket is létesít-
senek." 

A következő napon volt a többek között az országos saj tó-
szövetség hatodik évi közgyűlése, amelyen Swierczewski, hallei 
igazgató-lelkész tartott előadást a „nagy és kicsiny sajtóhoz való 
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v i s z o n y u n k é r ó l , amely e l ő a d á s ér tékes buzd í tásoka t t a r t a l m a -
zott . Dé lu tán a szász gyü lekeze t i lapok k i adó inak igen l á toga-
tot t ö s sze jöve te le következe t t , Har thau Már ton lelkész az „egy-
ház i lapok kü lönfé le sége i rő l és kü lön legessége i rő l " szóló elő-
adásával . E z az előadás é l é n k eszmecseré re nyúj tot t a l k a l m a t , 
ané lkü l a z o n b a n , hogy e g y ö n t e t ű vezé re lveke t körvonalazni k é p e s 
let t volna. A szászországi gyü lekeze t i l a p o k a múltban a köve t -
kező c s a p á s o k o n ha lad tak : 1. vannak k ü l ö n gyülekezet i l apok , 
amelyek h a t h e t e n k é n t j e l e n n e k meg és v a g y előfizetések a l a p j á n 
j á r n a k , v a g y ped ig ingyen, önkén te s a d o m á n y o k é r t k ö n y ö r ö g v e 
osz ta tnak szé t minden h á z t a r t á s b a n ; 2. v a n n a k a községi l apok-
hoz csatolt e g y h á z i m e l l é k l e t e k ; 3. v a n n a k v é g r e : gyü lekeze t i 
vagy ( legtöbbnyire) ephora l - l apok , a m e l y e k egy már e l t e r j ed t 
vasá rnap i l a p b a (mint a „Szomszéd" v a g y a „Szászország i 
vándor") o l v a d n a k , amely l a p a s zükséges rovathelyet rendel -
kezésükre b o c s á t j a . 

S p a n y o l o r s z á g b a n , Barcelona városában az evangélikusok 
kongresszust akartak tartani május 3-án. A kongresszus rendezője 
Franklin G. Smith wesley-i pap volt. 14 napig kellett várni, míg a 
tartományfőnök megadta ehhez az engedélyt. Mikor ezt nagynehezen 
megszerezték, akkor megmozdult a vakbuzgóság, hogy a résztvevő-
ket megijesszék a kongresszuson való részvételben. Dicséretére vál-
jék a tartományfőnöknek, hogy mindent elkövetett a rend fenntartá-
sára és az evangélikusok védelmére. Nem kevesebb mint 4 0 0 rend-
őrnek és katonának kellett kivonulni. Maga a rendező lelkész attól 
tartott, hogy ily előzmények visszariasztják a résztvevőket. De ellen-
kezőleg. A hithű spanyol evangélikusok tömegesen jelentek meg a 
gyűlésen, úgy hogy a terem zsúfolásig megtelt. Ekkor jelentették a 
tartományfőnöknek, hogy sok vakbuzgó karlistának, kik Brossa-test-
vérek, Belloya római pap vezetése alatt állottak, sikerült belépő-
kártyákat szerezni s ők ott vérfürdőt akarnak rendezni, elrettentő 
például. A tartományfőnök azonban teremkutatást végeztetett, a 
fegyvereket elkoboztatta (46 revolvert és tőrt) ; 16 fiatalembert 
letartóztatott s így négy rendőr fedezete alatt nyugodtan megtarthat-
ták az evangélikusok a kongresszust Spanyolországban. A fanati-
zált tömegek erre a Cake ripoll-utcában lévő1 kápolnát akarták fel-
gyújtani s az aj tót petroleummal leöntötték. De ezt a tervet is meg-
hiúsították. 

É z s a k - A m e r i k á b a n , N e w - Y o r k á l l a m b a n új munkásvédő tör-
vények léptek életbe. Kimondják ezek a törvények a többi között, 
hogy a fiatalkorú (tizennégy-, tizenhatéves) munkások csak akkor 
alkalmazhatók valamely gyárban, ha az orvosi vizsgálat erre alkalmas-
nak találja őket. 
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A zsidókról és a zsidó misszióról írja Lic. de la Roi a 
Schneiders Kirchliches Jahrbuch-ban a kővetkezőket: 

A zsidóság feltartózhatatlanul megsemmisülő krízisen megy át. 
A zsidó körök is érzik ezt. Különösen feltűnő a németországi zsidók 
közt a születések számának nagy apadása, ami még a franciák 
gyermektelenségét is túlszárnyalja. Poroszországban 34 év alatt a 
tiszta zsidó házasságokban 11 ,000 születésből leapadt a születések 
száma 6150-re. A születési többlet volt 34 évvel ezelőtt 4800, ma 
450 egy évben. Dr. Theilmann és dr. Zollschau, mindkettő zsidó, 
kijelentették, hogy a német zsidóság a pusztulás útján ha lad; s 
ugyanaz mondható a Svájcban, Dániában, Olaszországban és Francia-
országban lakó zsidókról. A pusztulás oka nemcsak a zsidó hit 
hanyatlása, tehát vallási, hanem és főleg szociális. Az egyszerű mun-
kától a zsidóság mindinkább idegenkedik, lesz kereskedő, orvos, ügy-
véd. A falut, a kis városokat elhagyja s a nagy városba tódul. 
A meggazdagodás utáni vágy túlságosan uralja s sokan a tisztesség-
telen versenynek rabjai. De mindé törekvések a zsidóságnak nem 
hasznára, hanem kárára vannak. Az erős testi munkát igénybe vevő 
foglalkozás hiánya megbosszulja magát a testi szervezet épségében 
és egészségében. 10 katonaságra alkalmas keresztyén mellett a zsidók 
közül csak 7 katonának alkalmas. Hasonló szomorú arányban van 
a zsidóknál az öngyilkosok száma. (!) Nálunk Magyarországon ritkán 
lesz zsidó öngyilkos. Még erős bennük az ősök hite. 

A r e f o r m v e n d é g l ő k intézményét, amelyről a mult számban 
megemlékeztünk (109 old.), gyönyörűen megvalósította Zürich városá-
nak nőegyesiilete alkoholmentes vendéglőivel. 18 év alatt a 200 ,000 
lakosú Zürich városban a nőegyesület 12 alkoholmentes vendéglőt 
nyitott meg, melyek jól jövedelmeznek s nagy kedveltségnek 
örvendenek. Az éttermek modernek és kényelmesek, 7 közülük 
a nőegylet saját házában van. Az üzletmenet föelvei: jó, ízletes éte-
lek, alkoholmentes italok, olcsó á r ; a kiszolgálást egyedülálló nők 
végzik, kik tisztességes bért kapnak, úgy hogy nem kénytelenek pin-
cérnök módjára vagy nyomorogni, vagy tisztességtelen úton mellék-
jövedelemre szert tenni. Borravaló nincs az éttermekben. Mikor 18 
évvel ezelőtt egy kávécsarnokkal megkezdte működését a nőegylet, 
akkor napi bevétele volt 22 f r a n k ; ma bevesznek egy nap a 12 
helyiségben 5 8 3 3 frankot, ami átlag 11,000 személylátogatásnak 
megfelel. 

A l k o h o l t i z e d . Régente volt a papi tized, földesúri tized, Svájc-
ban nagy bölcsen behozták az alkoholtizedet. Ott ugyanis a szesz-
árusítás állami monopólium, de az egyes kantonok tartoznak az 
alkoholbevételből a tizedet az alkoholizmus legyőzésére és az alkoho-
listák gyógyítására fordítani. Bölcs intézkedés, amelynek jótékony 
hatását sok helyütt érzik. 
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Az a l k o h o l k é r d é s a f e l s ő b b l e á n y i s k o l á k b a n . Ezen cím 
alatt egy igen érdekes cikket olvashatunk a „Nemzeti Nőnevelés" 
című újságban (202. old.). A cikkíró. Fehér Géza felszólítja a felsőbb 
leányiskolák vezetőit, hogy alkoholellenes ifjúsági köröket alakítsanak 
a felsőbb leányiskolákban. Sőt a kör alapszabálytervezetét is közli. 
Érdekes a kör céljának a meghatározása: „Az alkoholellenes ifjúsági 
körnek cél ja : 1. az ifjúságot felvilágosítani az alkoholizmus pusztí-
tásairól; 2. az ifjúság akaraterejét fejleszteni a mindennemű szeszes 
italtól való teljes tartózkodás érdekében." 

A dési állami főgimnázium körében hasonló alkoholellenes moz-
galom van. Megindították 1909-ben az akkori VIII. osztálybeli tanu-
lók az önképzőkör keretében. A csoport minden évben újra alakul 
meg, elnököt és jegyzőt választ. Pályázatot ír ki a propaganda cél-
jaira alkalmas felolvasásra. 

A T e m e s v á r i E v a n g é l i k u s N ő e g y l e t r ö v i d t ö r t é n e t e . 
A Temesvári Evang. Nőegylet 1889-ben alakult Degenfeld-Schom-
burg Marga grófnő védnöksége és Babasnik Ágostné elnöksége alatt. 

Az egyesületet azon törekvés teremtette meg, hogy vidékünk 
elszórtan élő protestánsait tömörítsék, egyesítsék s az evangélikus 
szellemet és összetartozást szétszórtan élő tagjaiban ápofák . 

Alapszabályait a belügyminisztérium 1891-ben hagyta jóvá s az 
egyesületnek akkor 36 tagja volt. Munkálkodása az alapszabályok 
szerint a szegények segítésében, ápolásában s az Isten házának gon-
dozásában állott. Évenkint kétszer, karácsony és húsvét előtt szokta 
az egyesület adományait a szegények között szétosztani, de indokolt 
esetben ezenkívül is nyerhet segélyt az igazán szegény. Már az első 
évben 200 koronát osztott szét s az oltár díszítésére szép szőnyeget 
adományozott. A helybeli vállalatok, pénzintézetek nagy része évi ado-
mányokkal gyarapítja az egyesület tőkéjét, az egyesület pedig bálokat, 
koncerteket rendez s ezek jövedelmei évenként nagyobb összeget 
juttatnak az egyesületnek. 

A protestáns bálok és hangversenyek nemcsak gyülhelvei let-
tek a vidék protestánsainak, hanem Temesvár egész társadalma meg-
jelent azokon, hogy résztvegyen az egyesület jótékony munkájában. 
1898-ban fájdalmas csapás érte az egyesületet első elnöke és alapí-
tója, özv. Babusnik Ágostné halálával, de emlékét örökre fenntartja 
az egylet céljaira tett adománya. Elnökké Korniss Gézáné választa-
tott meg. 1902-ben az egyesület a templom rendbehozása és torony 
építése céljából 5000 koronát előlegezett az egyháznak olyan módon, 
hogy ez az összeg az ezután tartandó mulatságok jövedelmeinek az 
egyházat illető részéből fizettessék vissza. Az elnöknő 8 évi ered-
ményes munkálkodás után lemondott s helyét özv. Níamesny Mihályné 
foglalta el, ki kiváló buzgósággal és ügyszeretettel vezeti máig az 
egyesületet. Nem hagyhatjuk említés nélkül Kramár Bélánét, aki bár 
tisztséget nem vállalt, igaz keresztényi buzgósággal vette ki részét a 
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nehéz munkából. Újabban — tekintettel az egyház nehéz anyagi viszo-
nyaira — két ízben segítette azt nagyobb adománnyal. 

Az egyesület 2 5 évi fennállása alatt több mint 10,000 koronát 
osztott ki a szegények között s körülbelül ugyanannyival járult az 
egyház gondozásához, vagyona pedig jelenleg 13 ,500 korona. 

Hála legyen ezért a szereplő hölgyek önfeláldozó munkálkodá-
sának, kik fáradhatatlanul gyűjtöttek tagokat, rendeztek bálokat, hang-
versenyeket. Köszönet illeti azon pénzintézeteket, melyek évi adomá-
nyaikkal hozzájárulnak az egyesület munkálkodásához. Ezek különö-
sen a Temesvári Első Takarékpénztár, a Mümalom, a Szeszgyár, a 
Polgári és Agrártakarékpénztár és a Városi Takarékpénztár. 

Az egyesület vagyonának kezelését 1902 ig özv. Horváth 
Jánosné, majd Jänsch Anna és 1910-től kezdve Hentschel Zsófia 
úrnők végzik lelkiismeretes pontossággal és ügyszeretettel. 

A n ő i ú j s á g í r ó k A n g l i á b a n . Londonban sok a nő-újságíró. 
Van külön egyesületük i s : a „Society Women Journalist", melynek 
jelenleg vagy százhúsz tagja van. Mindannyian hivatásos újságírók. 
Elnökük miss Billington, aki egy napilap segédszerkesztője. Egy intervju-
ban miss Billington elmondta a londoni női újságírókról, hogy csak 
hivatásos és nö újságíró lehet tagja az egyesületnek ; hogy az ezer-
számra tenyésző írónőket is csak kétévi újságírói gyakorlat után 
veszik fel maguk közé. Van tíz hölgytagja az egyesületnek, akik a 
Women Suffrage (Női választójog) című szüff'razsett újság munkatársai; 
az egyesületben azonban nem politizálnak, tisztán a gazdasági és 
erkölcsi érdekek képviselete az egyesület célja. Negyven tagja az egye-
sületnek női lapoknál dolgozik, ahol csak nőket alkalmaznak; van 
tizenöt tag, akik külföldi lapok tudósítói, nagyobbára divattudósítók ; 
a többiek pedig nagy napilapok munkatársai (riporterek, cikkírók) ; 
soka ι a társaság-rovatok vezetői; de vannak sporttudósítók is köztük 
fölös számban. Megállapított dolog, hogy a nő-újságírók, bár nem 
olyan gyors munkások, mint a férfiak, általában roppant tüzetesek, 
alaposak és körültekintők, feltétlenül megbízhatók és pedánsak. Az 
egyesület tizenegy év óta áll fenn s ma már igen tekintélyes ténye-
zője az angol újságíró társadalomnak. „Igen sok kezdeményezést is 
köszönhetnek nekünk a férfikollégák, mondotta miss Billington. A heti 
munkabérek behozatalát is mi kezdeményeztük, ami havonta 3 — 4 
napi jövedelemtöbbletet jelent." 

D e r D i e n s t d e r F r a u in d e r c h r i s t l i c h e n K i r c h e . Geschicht-
licher Überblick mit einer Sammlung von Urkunden von J. Ed. 
Freiherr von der Goltz v. Professor an der Universität in Greiss-
wald. 2 Auflage. Potsdam 1914, Stiftungsverlag. 4 M. Lelkészeknek, 
tanítóknak és egyáltalában a belmisszió terén munkálkodóknak nagyon 
ajánljuk ezt a kitűnő munkát, melyet a különben is közismert szerző 
alapossággal írt. meg A női szeretetmunkásság történetét adja a keresz-
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tyén egyház kezdetétől egészen a mai napig. A II. kiadásban függe-
lékképen külön fejezetben tárgyalja a női szeretetmunkát Angliában 
és a pogánymisszióban. 

K ü l ö n ö s h í r l a p o k . A. de Chambre megírta a sajtó történetét 
és abban természetesen nem feledkezik meg az excentrikus újságok-
ról sem. Ezek közt van a „Transcontinental" című lap, mely a New-
York és Sanfrancisko közt közlekedő gyorsvonat egyik vaggonjában 
készül. Ez a lap minden állomáson, amerre a vonat keresztülrobog, 
leadja az úton gyűjtött legfrissebb híreket. A vasúti kocsiban tehát 
állandó szerkesztőség és nyomda van, amelyek főkép nőket foglal-
koztatnak. Amerika dicsekedhetik avval is, hogy az övé a világ leg-
fiatalabb főszerkesztője. A kilencéves Henry Campbell, aki az Ohio 
állambeli „Boys Own Paper "- t önállóan szerkeszti. A fiú-újság 
meglehetős nagy példányszámban jelenik meg és több amerikai állam-
ban el van terjedve. 



Nagyobb kiadványok: 
1. Gyurdtt Fcrencz: „Hit oltára" 

czímü imakönyv. II. kiadás. Egy-
szerű fekete kötésben 1 korona 
60 fill. Kapható bőrkötésben és 
chagrin díszkötésben is 3 koro-
nától 8 koronáig 

3. SzeberényiLajos: Luther Márton 
életrajza. II. kiadás. Ára 40 fill. 

4. Hörk József: „Hős Keczer 
András ev. vértanú és családja". 
2. kiadás. Ara 70 fill. 

5. Zathureczky Adolf: „Evanjelicky 
rozpravnik", tojest: Nábozenstvo 
ν prikladoch zo zivota. Svazok. 
I. Ára 80 fillér. 

6. Dr. MasznyikE.:„Bah\\Mátyás". 
Életkép a magyarh. ev. prot. egy-
ház üldöztetésének idejéből. 50 fill. 

7. Famler G. Α.: „Christian Trau-
gott, Leidens- und Lebensge-
schichte eines ev. Predigers in 
Ungarn'. 1 K. 

10. Famler Gusztáv Adolf: „Gott 
verlässt dieSeinen nicht". 80fill. 

12. Famler G. Adolf : „Hochmut 
kommt vor dem Falle". 1 K. 

13. Payr S.: Fabry Gergely. 1 kor. 
14. Sartorius-Csef regi: Virágok a 

szentírás kertjéből. 80 fill. 
16. Bierbrunner G.: Matthäi am 

Letzten. 60 fill. 
16. Böngirfi János: Az árva. 40 fill. 
17. Paulik János: Az ágostai hit-

vallás. II. kiadás, 6 képpel. 50 fill. 
18. Keresztyén házi áldás. Szép 

nagy színnyomatú díszkép. Ára 
csomagolással 2 kor. 60 fill. 

19. Evang. Családi Lapok. Ára 
1 évre 2 kor. 

20. Hörk József: Farkasok a juhok 
között. 60 fill. 

21. Kriiko Pál: Melanchthon Fülöp 
levele. 20 fill. (Ugyanaz megjelent 
német és tót nyelven is.) 

22. Pethes János: Melanchthon Fü-
löp élete. 80 fill. 

23. Schrödl József: A magyarhoni 
protestantizmus hatása a ma-
gyar nemzeti szellem fejlődé-
sére Ara 1 kor. 

24. Moravcsik Gyuláné: Gróf Teleky 
Józsefné, Roth Johanna. 4 kép-
pel. Ára 30 fill. 

25. Paulik Károly : Luther 9 5 tétele. 
Magyarázatokkal és5képpel,20fill. 

26. Emlékezés a konfirmáczió ün-
nepére. Szép színnyomatú kép (42 
cm. magas és 32 cm. széles.) Ara 
30 fillér. 

27. Konfirmácziói áldások. Versek 
és Szentírási idézetek. A verse-
ket írta Sántha Károly. 30 fill. 

28. Zsilinszky Mihály. Kermann Dá-
niel püspök élete. Élet- és kor-
rajz. Ára 80 fill. 

29. Paulik János: Az álpróféták. 
vagy miért nem lesz az evan-
gélikus ember baptistává? 60 fillér. 

30. Népiratkák: 1—52. sz. 
31. Sántha Károly: Zsivora György 

a nagy emberbarát. Ára 20 fiil. 
32. Bierbrunner Gusztáv: Christli-

cher Hausaltar. Német imádsá-
gos könyv. Ára kötve 1.60 fill., 
fűzve 1 kor. 20 fill.v 

33. Bachát Dániel: Cimjest a δο 
chce Lutheruv spolek? ÁralOfill. 

34. Melanchthon: Apologia. Ford. 
Mayer Endre. Ara 3 korona. 

35. Dr. Zsilinszky Mihály: Áchim 
Ádám élete. Ára 30 fillér. 

36. Sántha Károly : Olajfalevelek. 
Ára 20 fillér. 

37. Mayer Endre: Pál apostol élete. 
Ára 20 fillér. 

38. Sass János: Az evangéliumi 
egyház feladata az új század-
ban. Ára 25 fillér. 

39. Biri Gyula: Hit, remény, sze-
retet. Ára 40 fillér. 

40. Bettex Fr.: Mi tetszik néktek 
ama Krisztus felöl ? Ford. Strá-
ner Vilmos. Ára 70 fillér. 

41. Luther aranymondásai. (Tisch-
reden). Ford . : Dr. Masznyik E. 
I. könyvecske. Ára 80 fill. 

42. Lévay, Torkos, Porkoláb: Vallá-
sos lant. Ára 24 fill. 

43. Kozma Andor. Vallásos költe-
mények. Ára 20 fill. 

44. Torkos László. Áldás és szeren· 
cse. Ára 40 fill. 

45. Kovács Sándor. Zay Amália 
bárónő. Ára 20 fill. 

46. Kadlecsik János. Karaffa Antal. 
Az eperjesi vértörvényszék. 80 f. 



47. Paulik Jdnos : Konfirmácziói 
Ernlékkönyv.Ara kötve 3"50 kor. 

48. Dr. Masznvik E.: Luther 
aranymondásai. II. Ara 80 fill. 

49. Antaig-y Endre: Petrőczy Kata-
lin élete é s munkái. Ára 80 fill. 

50. Weber R.: Historischer Ge-
schlechtsbericht ν. G. Buchholz. 
Ara 3 kor. 

51. Dekoppei Adorján: Ifjak Kalauza. 
Ára 1 Κ 40 fillér. 

52. Payr : A Perlakiak négyszáza-
dos Ároni háza. Ára 70 fillér. 

53. Paulik: Vallásos nevelés a 
családban. Ára 20 fillér. 

54. Hörk: Der treue Pastor. Ára 
60 fillér. 

55. Klaveness—Szeberényi L. Zs. 
Az evangelium a jelen kornak 
hirdetve. Ára 1.20. 

56. Hörk: Andr. Keczer Märtyrer 
Familie. Ara 60 fillér. 

57. Raffay Sándor: A reverzális. 
Ára 50 fillér. 

58. Payr: Hárfahangok. Antholo-
gia. Ára 4 korona. 

59. Gagyhy Dénes: Hitért, Hazáért 
Ára 1 korona. 

60. Nielsen-Szeb erényi: Egyháztör-
ténet a művelt közönség szá-
mára. Ára 2 K. 

61. Csiky Lajos: Lelkipásztorko-
dástan. 6 kor. 

62. May er Endre: Jézus és a 
szoczializmus. ι Κ 50 f. 

63. Raffay Sándor: Házi oltár. Is-
kolai és magánosok házi buz-
gólkodására szánt evang. elmél-
kedések. Ara 1 Κ 50 f. 

64. Gyurdtz Ferencz: Lelki vezér. 
Imakönyv. 9. kiad. Ára kötve 
1 kor. 50 fillértől 8 koronáig. 

65. Kapi Béla: Hitünk igazsaga. 
Az evang. és róm. kath. egyház 
közötti különbségekről. 1 Κ 50 f. 

66. Köhler Edinhart: Geschichte 
der ev. Kirche in Pöstyén, Ára 
60 fillér. 

67. Kapi Gyula: Magyar éneklő-kar. 
(90 vall. ének férfikarra). Ára 2 K. 

68. Dr. Szelényi Ödön: Jelenkori 
vallásos áramlatok a modern 
irodalomban. Ára 1 K. 

69. Raffay S.: Magyarázatos új-
szövetség. Ára 2 kor. 

70. Vandrák András. Irta: Mayer 
Endre. Ára 1 K. 

71. Dr. Szelényi Ödön: A vallás 
helyzete a jelenkor szellemi 
életében. Ára 1 K. 

72. Csengey Gusztáv: Vallásos költe-
mények és énekek. Ára 1 K. 

Egyházunk nagyjai. 
1. Payr·. Erdősi Sylvester János. 

Ára 30 fillér. 
2. Slromp Ldszld : Apáczai Cseri 

János. Ára 40 fill. 
3. Payr: Mária Dorottya. Ára 20 f. 
4. Kovács Sándor: Bocskay István. 

Német és magyarnyelven. Ára30f. 
5. Paulik J.: Gerhardt Pál. Ára 

20 fillér. 
6. Kapi Béla: Pálfy József. Ára30f. 
7. Zsilinszky Mihály: Radvánszky 

Béla gyámint. elnök élete. 

8. Payr Sándor: Kanizsai Orsolya 
élete. 

9. Zsilinszky Mihály : Dr. Székács 
József evang. püspök 1809— 
1876. Képekkel. Ára 40 fillér. 

10. Magyar Gyözö: Wimmer Gott-
lieb Ágost, Felsőlövő nagy 
papja. Képekkel. Ára 50 fill. 

11. Dr. Zsilinszky Mihály: Wal-
laszky Pál ev. lelkész élete 
1742—1824. Ára 10 fillér. 

12. Dr. Antal Géza: A gályarabszaba-
dító. De Ruyter Mihály.Ára 30fill. 

jt j* Megrendelésnél elegendő a szám megnevezése. J* <* 
Ε könyvek ós népies kiadványok megrendelhetők: A LUTHER-TÁR-
SASÁG könyvkereskedésében: Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a. 
Tömeges megrendeléseknél 10% engedmény. Az evangelinmi beszé-

dekét és röpiratokat ingyen osztjuk. 

Hornyinszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája, Budapest 59043 
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