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Zsilinszky Mihály felolvasásából 
Azt gondolom, hogy azon társadalmi egyházias 

szellemű mozgalom, mely a főváros protestáns körei-
ben megindúlt, a vidéket is nagy mértékben érdekel-
heti. A protestáns öntudat és vallás-erkölcsi élet éb-
resztése oly törekvés, melyet csak helyeselnünk lehet; 
— akár iskolai tanitás, akár egyházi szónoklat, akár 
nyilvános felolvasás utján történik. 

Budapesten mind a három módon történik ez. 
Febr. 24-kén Szász Károly ev. ref. püspök urnák 
hatásos megnyitó beszéde után Zsilinszky Mihály tar-
tott ily nemes irányú felolvasást, feltüntetvén őseink-
nek küzdelmeit az 1649-ki országgyűlésen. Élénk 
színekkel ecsetelte a linczi béke után bekövetkezett 
egyházi viszonyokat. Sajnálattal emlité, hogy a linczi 
nevezetes békepontokat törvénybe iktató 1646 7-ki 
országgyűlési határozatoknak, illetőleg törvényeknek 
egyike sem lett teljesen végrehajtva. Természetes, hogy 
azok, akik e törvények által uj jogokat nyertek, 
azoknak élvezetébe is akartak lépni, — minek elle-
nében a r. kath. rendek még a fenálló törvények 
daczára sem akarták feladni egyházuk uralmát. A r. 
kath. földesurak, a patronatus czíme alatt zaklatták 
jobbágyaikat — éppen úgy, mint az I. Bákóczy 
György-féle forradalom előtt. A törvényben kiadatni 
rendelt templom- és iskolahelyek nem szolgáltattak 
ki. A király ugyan jóakarattal viseltetett minden 
alattvalója iránt; kiadta a végrehajtási rendeleteket, 
de nem volt ereje azoknak érvényt szerezni. A klérus-
nak az elvesztett jövedelmek feletti fájdalmát azzal 
kivánta enyhíteni, hogy az alsó papság segélyéül 
6000 frtnyi alapítványt tett, mely első alapját képezi 
a most is létező kath. vallásalapnak. Az ekként meg-
vigasztalt papság elbizakodottságát emelték még némely 
külső körülmények is, — nevezetesen : a németországi 
westfáli béke, mely 1648. okt. 24-kén köttetett meg, 
— és I. Bákóczy Györgynek halála, mely ugyanazon 
évi okt. l l - k é n következett be. Üldözések újra napi-
renden voltak. 

Ily körülmények között jött össze az országgyűlés 
1649. év elején. 

Zsilinszky részletesen beszélte el ezen gyűlés 
megnyitását — és a nádorválasztást, mely alkalommal 
gr. Pálffy Pál r. kath. főúr lett megválasztva 178 szava-
zattal a ref. Lónyay Zs. 53 szavazata ellenében. Pálffy 
egyike volt a leghiggadtabb és legigazságosabb fér-
fiaknak, aki az ország békéjének legfőbb biztosítékát 
a tör vén vek megtartásában kereste — még a vallási 
téren is. Éppen ezen józan nézete hozta őt éles ellen-
tétbe a vakbuzgó Lippay érsekkel, aki a vallás ügyé-
ben semmiféle világi törvényt nem akart elismerni. 

Történt ugyanis, hogy az uj nádor egy országos 
küldöttség előtt határozottan kijelenté, miként a király 
nem akarja, hogy a r é g i vallási sérelmek felújíttas-
sanak. Ennek ellenében Lippay nyilvános ülésben, ő 
felségére való hivatkozással azt állítá, hogy a nádor 
nem fejezte ki híven a király akaratát, mert, — úgy-
mond — ő felsége azt akarja, hogy a katholikusok 
sérelmei megszüntessenek, a protestánsok pedig kérdőre 
vonassanak a háború dulongásaiért. 

Pálfty az ország színe előtt ekként meghazudol-
tatva, fölháborodott. Első haragjában elégtételt akart 
követelni a rajta, mint az ország főméltóságát viselő 
férfiún elkövetett sérelemért. De elnyomta indulatát, 
és az ügy tisztábahozatala végett a királyhoz kül-
döttséget menesztett. Az egész ország feszülten várta 
a király válaszát. 

A király — bármily nehezére esett a döntés, — 
Trautmansdorf ministere által kijelenttette, miként a 
kérdéses ügyben a nádor adta elő hiven az ő kíván-
ságát; az érsek semmiféle nyilatkozatra nem volt fel-
jogosítva. A becsületében mélyen sértett, de fényesen 
igazolt nádor, kemény szavakkal támadta meg a vak-
merő érseket. — Honnét e hazug szemtelenség — 
— mondá — mely nem iszonyodik a király kegyét 
az ország ellen álnokúl használni s az egyetértést és 
békét megzavarni? Ha az érsek nem volna egyházi 
személy, érdeme szerint bánnék el vele. 

Hogy a rendek legnagyobb része botránkozott 
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e jelenet felett, az természetes; de voltak olyanok is, 
akik Lippay elragadtatását a czél szentségével men-
teni akarták. 

Érdekes volt Zsilinszky felolvasásának azon része, 
mely a két prot. felekezetű követek közötti karcot 
tárgyalja. Fájdalom, itt ezt is csak röviden érint-
hetjük. 

Kassán a többnyire ágostai hitvallásuakból álló 
városi tanács nem akart a helvét hitvallásuaknak uj 
templomhelyet kijelölni. E felett már az 1647-ki 
országgyűlésen nagy vita folyt, sőt a 19-ik törvény-
czikkben ki is mondatott, hogy a vallás szabad gya-
korolhatása szempontjából a helv. liitvallásúak számára 
okvetlenül templom és iskola számára való hely jelöl-
tessék ki. Ezen felül ugyanazon országgyűlés a 82-ik 
t.cz.-ben azt határozza, hogy Nyereggyártó András 
kassai biró, Reviczky János és Miskolczy György 
városi tanácsosok a vallási ügyben elkövetett hatal-
maskodásaik miatt . . . az ország nádora által meg-
idéztessenek, s általa a tényálláshoz képest bíróilag 
elitéltessenek, és mint a hazai törvényt megvető egyé-
nek példásan bűnhődjenek. 

Ezen kemény határozat azonban nem hajtatott 
végre ; sőt a kassai tanács ünnepélyes óvást tett ellene, 
mint olyan ellen, mely a városok törvényhatósági 
jogát és a nemesek szabadságát sérti. Nevezetes, hogy 
a jogaikra féltékeny többi sz. k. városok is Kassa 
mellett nyilatkoztak, mi által az ügy csak bonyolul-
tabbá, a tárgyalás pedig még mérgesebbé vált. 
Zsilinszky elbeszélte a liarczias jelenetet, midőn a ref. 
rendek Kassa város követét Reviczky Jánost meg-
támadták, s őt a tanácsteremből eltávolítani akarták; 
elbeszélte, mint védelmezte magát és városát Reviczky; 
mint avatkozott az ügybe a nádor és Lippay érsek; 
mint tanácskoztak külön-külön a protestánsok, hogy 
véget vessenek a kellemetlen testvéri harcznak; mint 
fogtak egymással testvéri jobbot, mihelyest észre-
vették, hogy a közös ellenség szitja közöttük az egye-
netlenség tüzét. Végre elbeszélte részletesen az egye-
mással kibékült prot. rendek által együttesen benyúj-
tott vallási sérelmeknek sorát. E sérelmek megyén-
ként voltak összeírva. Azok ellenében a katholikusok 
is megyénként írták össze állítólagos sérelmeiket. Mind 
a két fél előre el volt tökelve arra, hogy nem enged 
— és valóban a követi utasítás sérelme nélkül nem 
is lehetett engedniök. A replikáknak vége-hossza nem 
volt. 

A király belátta, hogy nem lesz képes közmeg-
nyugvást okozó határozatot hozni, anynyival is inkább, 
mert a katholikusok nem az utolsó gyűlés utáni sérel-
meiket, hanem mindazokat is összeírták, melyek régibb 
időben történtek, a melyek már törvény által elintéz-
tettek. Tehát a nádorra bízta az odiosus ügy elintézését. 

Ez teljes jóakarattal fogott a dologhoz. Mind a 
két félből kiküldendő bizottságot javasolt, mely aztán 
barátságos uton igazítsa el a bajokat. De ezt a pro-
testánsok nem fogadhatták el, mert szerintük privát 
tanácskozmány nem lehet feljogosítva a már egyszer 
törvényileg elintézett bajokat felbolygatni. Annál ke-
vésbé kiegyenlíteni. Végre is a király elé került az 

ügy, természetesen sok közbejött apróbb czivakodás 
után, melyekkel Zsilinszky igen érdekesen világította 
meg a helyzetet. 

A király maga előtt látva a tömérdek sérelmi 
iratokat, arra határozta el magát, hogy a kath. sérel-
mek seponálását fogja kivánni. Ez meg is történt. A 
protestánsok sok gyanakodó kérdés után azon választ 
nyervén, hogy a király a régibb r. kath. sérelmeket 
örökre mellőztetni kivánja, tökéletesen megnyugodtak, 
és a törvényszerkesztés után, junius elején haza szé-
ledtek. 

A felolvasó két tanúságot vont le felolvasásából : 
1) azt, hogy az igazságért és magasabb eszmék-

ért küzdő őseink — kik sokat szenvedtek, sokat 
áldoztak vallásos meggyőződésükért — aránytalan 
harczukban is meg tudták védelmezni az evangeliomi 
szabadság zászlajának becsületét; — és 

2) azt, hogy a két prot. felekezet, mely egyesek 
gyengesége folytán olykor-olykor ellenségeskedésbe 
keveredett, daczára a kívülről jövő cselszövéseknek, 
bírt annyi helyes belátással, hogy a nehéz napokban 
mindig testvérkezet nyújtott egymásnak, ami által 
lehetővé tetts egyházunk jogainak törvény általi biz-
tosítását. Sz. S. 

Az evangyélmi protestáns szellem élesztőséről 
egyházunkban gyermekistentiszteletek utján. 

i. 
Mondják, hogy a gyermek kedélyéére gyakorolt 

első benyomások a legmaradandóbbak, sokszor az 
egész életen át kitörölhetlenek ; hallani azt is, hogy 
a megszokás az embernek könnyen természetévé vá-
lik. Ha mind ez igaz, úgy a vallásunk hívei felett 
ez idő szerint kockáztatni szokott Ítéletekből vissza 
felé következtetve azon gondolatokra juthatni, hogy 
azoknak nagy részét nem igen nevelték zsenge koruk-
ban az egyháziasságra, sem az ev. prot. szellemet 
nem oltották beléjök gyermekségükben. Egyre sűrűb-
bek ugyanis az ilyféle panaszok, hogv ott, ahol a 
lelkesülés szent lángjának kellene éltető melegét ter-
jeszteni, a közöny hidege kezd lassan-lassan erőt 
venni a lelkeken; hogy ott, ahol virányos mezőknek 
kellene felénk mosolyogni, mindjobban kopárodó 
sivatag kezdi szomorítani a sziveket. Kép nélkül 
szólva : rebesgetik, hogy az egyháztagok kedélyének 
mezejéről hiányzik az egyliáziasság üdvhozó virága; 
vagy még egyszerűbben fejezve ki, a mi még ennek 
is oka : sóhajtoznak, hogy az ev. prot, egyházból 
kivesző félben van az ev. prot. szellem, azon szel-
lem, mely az egyház testének életadó lelke, mely, 
ha belőle végkép kitalál költözni, az egyház is úgy 
jár, mint minden lélek nélkül maradt test, enyészet 
sírjába roskad. Már pedig az egyháznak meghalnia 
nem szabad, mert minden népeknél, minden időben 
leginkább a vallás tűzhelye volt az, mely az em-
beriség szellemét folyton hevítve, nem engedte azt 
a föld porába siilyedni, hanem mindig magasabbra, 
magasabbra emelte. Különösen nem szabad ev. prot. 
egyházunknak meghalnia, mert a népek valamennyi 



jóra vezérlői között ő az, ki legegyenesebb úton, 
legbiztosabban kalauzol ég felé. De hogy az égi 
kalauz követők nélkül ne maradjon, kívánatos, hogy 
a most élő egyháztagok helyére olyanok lépjenek, 
kiknek elrabolhatlan kincsükké lett az ev. prot. szel-
lem, kiknek természetévé vált az egyháziasság. Erre 
azonban nem elegendő az igének a felnőttek isten-
tiszteletén való leglelkesebb hirdetése sem, mert hiába, 
itt már csak a megnőtt plántát öntözhetjük, ápolhat-
juk, a vén fát pedig hajlítani nehéz;- ehhez a fenti 
két igazság ujjmutatása szerint a gyermekkortól kez-
dett szoktatás, a gyermekkedélyek megnyerése kell. 
Vagyis a siker biztosítása végett legczélszerűbb be-
hozni a gyermekistentiszteleteket. 

Gyermekisten tisztelet, mi az? Egy egész rendes 
istentisztelet, melyben a felnőttek istentiszteletének 
lehetőleg minden alkotó eleme megvan, csakhogy mi-
után itt a résztvevők olső sorban a gyermekek, az 
egyes 'résnek is a gyermekekhez alkalmazkodnak. 
Van benne bevezető ének, oltár előtti liturgia imá-
val, írás-olvasással, úgy azonban, hogy itt az oltár 
előtt felolvasott szakasz egyszersmind alapját képezi 
a tárgyalásnak is, melynek végeztével következik a 
befejező ima. Aztán mi volna ennek czélja? Gyer-
mekjátékká tenni az istentiszteletet, mulattatni a ki-
csinyeket? Legkevésbé sem. Osszetes czélja volna 
ennek az, hogy neveljen hitbuzgó, vallásos, erköl-
csös, testben, lélekben ev. prot. híveket,' kik innen 
kinőve a nagy egyházat alkossák. Elérné pedig a 
o-vermekistentisztelet ezen czélt az által, hogy ne-OJ . , % 
veiné a prot. szülők gyermekeit a felnőttek isten-
tiszteletén való öntudatos részvételre s ez által szok-
tatná egyháziasságra; másodszor elérné azon czélt az 
által, hogy hintegetné az ev. prot. szellem magvait 
az ez iránt legfogékonyabb talajba, a gyermeki 
keblekbe. 

Ezekre nézve tán az mondható, hogy a mag-
vetést végzi a felekezeti iskola. Adjuk meg az isko-
láknak a magukét, de ne tagadjuk, hogy nem vég-
zik el e munkát teljesen. Vegyük csak a .jó gazdát, 
ő nemcsak elveti a jó magot, de be is boronálja, 
nehogy eljővén az égnek madarai felkapdossák azo-
kat. A magvetéshez tehát hozzátartozik nemcsak a 
magelhintés, hanem a beboronálás is, az iskola pedig 
lehetetlen, hogy be is boronálja mind azt, a mit 
elvet. A tanterv évről évre ujat szab elé s kevés 
gyermek van olyan, a ki egész életére 'megtartá azt, 
a mit csak egy éven tanult, s más éven az neki elő 
nem fordult, különösen, ha az így hallott dolog még 
sok is, akkor a mikre igazán szüksége volna, még 
a fődolgokat is el fogja felejteni. Már pedig a vallás 
tanításnak vannak tételei, melyeket az egész életen 
át nem szabad elfelejtenünk, s hogy ez bekövetkez-
zék, ahhoz* sokszoros ismétlés kell. Kell tehát, hogy 
a gyermekistentisztelet, melyet tanterv nem köt, 
ezen főtételekre fordítsa figyelmét, és adja meg az 
alkalmat a sokszoros ismétlésre, a mit az iskola meg 
nem adhat, s a mi nélkül a gyermeknek egész életére 
szóló birtokává nem lehet semmi, ha pedig ezen fő-
elvek ilyen birtokká lettek, nincs mitől tartani, mert 

ezek aztán önkényt termik meg a többit vagy leg-
alább ösztönző rügóul szolgálnak a többinek meg-
szerzésére. Ezenfelül a gyermekistentiszteleten való 
maghintésnek egész más irányúnak kell lenni, mint 
tíz iskolában szokás. Míg az iskola többnyire csak 
arra fordít gondot, váljon a gyermek tudja-e a fel-
adottakat, a gyermekistentiszteleten arra fordítandó 
fősúly, hogy a hallottakat lelke, kedélye .egész me-
legevei átérezze, arra kell itt megtanítani, hogy a 
befogadottakat az életben miként alkalmazza, miként 
kövesse. S még mindezeken felül az iskola sehol sem 
végzi a felnőttek istentiszteletére való nevelést. Igaz, 
hogy az ellen megint azt vetheti valaki, hogy az 
egészen felesleges is, mert a gyermekek úgyis részt 
vesznek a felnőttek istentiszteletében s így beleszok-
ván ezen részvétel által, nem szükséges őket erre 
még külön nevelni. Hát igen is résztvesznek a gyer-
mekek a felnőttek istentiszteletén, de milyen ezen 
részvétel, egészen szenvedőleges. 

Az ének még nagy részök előtt egészen ismeret-
len s így attól elmaradnak, hogy ott az istentiszte-
leten tanulják meg, mikor arra nem sarkalja senki, 
semmi, arra igen kevés adja rá a fejét, oda haza 
még kevésbé gondol rá magától s különben, ha tud-
ják is az iskolából valahogy, a nagyokkal nem győz-
vén a versenyt, nem vesznek abban részt tevőlegesen 
s megszokván ezt most, későbben sem lesznek lelkes 
éneklők, csak illemből fogják szájukat mozgatni. Még 
inkább így áll a dolog az imával, lehajtják ugyan 
fejeiket, mikor a nagyTok is, de az ima nem szól az 
ő nyelvőkön, nem szól az ő szivőkből, ismét csak 
szenvedőleges résztvevők lesznek. Leginkább így van 
pedig ez a szentbeszéddel, melyet épen nem értenek, 
s figyelemmel végig kisérni nem birnak. S megszok-
ván ezen hideg, kötelességszerű részvételt most, ké-
sőbb sem fognak igazán hevülni, lelkesülni. A gyer-
mekistentiszteleten azonban a lelkész reávezetése s a 
társakkali verseny által ösztönöztetve, megszokják a 
tevőleges részvételt mindenben, s ezen szokással men-
nek át a felnőttek istentiszteletébe. A kétféle szok-
tatás között olyasforma a különbség, mint az elméleti 
és gyakorlati tanulás között. Ha a felnőttek isten-
tiszteletén való szenvedőleges részvétel által készítjük 
őket,elő, olyan az, mintha valamit elméletben akar-
nánk velők elsajátíttatni; a gyermekistentiszteleten 
való tevőleges részvétel általi nevelés ellenben meg-
felel a gyakorlati oktatásnak. Már pedig senki sem 
tagadhatja, hogy a gyakorlat teszi a mestert. 

• Nem elegendő a g^ermekistentiszteletet mognem-
tartásának mentségére az sem, hogy ott vannak #a 
katechizácziók. Nem pedig azért, mert e katechizá-
cziók rokonok ugyan a gyermekistentisztelettel, de 
annak csak töredéke s korántsem a teljes egész, már 
pedig a félig-meddig végzett munkának soha sincs 
meg a kivánt áldásos sikere. Míg a katechizáczió 
az égbolton hirtelen átfutó nyári felleg, melyből 
csak ide-oda esik pár cseppnyi üdítő égi harmat, 
addig a gyermekistentiszteletet csendes májusi eső, 
mely jól eső, langyos, kövérítő nedűjével át meg át 
áztatja a nagy munkának induló földet. A katechi-



zácziók megtartására vonatkozó szokás csak azt mu-
tatja, miszerint már a régiek is érezték, hogy a 
gyermekeknek a vallásos szellembeni nevelésére az 
iskolai oktatáson kivül is kell még valamit magában 
a templomban, magának a lelkésznek tennie. Pedig 
ez előtt nem volt erre még oly nagy szükség 
mint most, hajdan úgy is szokásban lévén az áldott 
hatású háei istentiszteletek, e fontos tényezők a jö-
vendő egyház felnevelésében; akkor elég lehetett pár 
vasárnapi katecliizáczió, mert csak arra volt szükség, 
hogy a család körében beszívott jó szellemet a gyer-
mekben megerősítsük, megpecsételjük. Miután azon-
ban a házi istentiszteletek, mondhatni, sehol sincsenek 
szokásban, a családi közszellem sem mindenütt, a 
társadalmi pedig egyáltalán nem olyan, mely a lel-
keknek megadná a vallásos irányt, manapság épen 
ezért nemcsak pár vasárnapra van szükség, melyek-
ben a gyermekekben ! meggyökeredzett jót megerősít-
sük, hanem oly vasárnapokra van először szükség, 
melyeken a bennök megfogamzott gyomot kiszedjük, 
azután szükség van oly vasárnapokra, melyeken a 
kiszedett rosz plánta helyébe a jó magot elhintsük, 
és csak úgy van végül szükség oly vasárnapokra, 
melyeken a behintett jót megerősítsük. Egy szóval, 
a mit eddig elvégzett a család, most azt is az egy-
háznak kell magára vállalni, a házi istentiszteletek 
égi áldásait a gyermekistentiszteleteknek kell lehető-
leg közvetíteni a gyermekek számára. Szükséges hát 
a pár vásárnapi katechizácziót egész éven át tartó 
gyermekistentiszteletté bővíteni ki. Tehetjük ezt a 
szent napok ugyanazon szakában, melyben a kate-
chizácziót szokás tartani, de oly fontos ez intézmény, 
hogy, ha másként a lelkész nem segíthet magán, 
teheti azt bátran akár a vasárnap délutáni istentisz-
telet helyére, a mikor eljöhetnek hallgatóknak a fel-
nőttek is, s ha jól van vezetve a gyermekistentisz-
telet, rájuk nézve is kárpótolva lesz a délutáni isten-
tisztelet megnemtartása. Nem kifogás hát az- sem, 
hogy nem volna idő, mikor megtartani a gyermek-
istentiszteleteket, vagy hogy akkor minden lelkészhez 
még egy segéd kellene.' 

Ne tartsunk attól sem, hogy a gyermekek nem 
jönnek el. Hatodik évüktől tizenkét, tizennégy éves 
korukig örömest jönnek, kedves lesz az előttük. «Tud-
juk, szeretik mindenben a nagyokat utánozni, tetszeni 
fog az nekik, hogy ők is tartanak istentiszteletet, 
annál inkább fognak jönni, mert itt nem fogjuk őket 
otthonra feladott leczkékkel terhelni, legfölebb egy 
szentírási mondat, egy-egy éjiekvers lesz az, a mit 
meg kell tanulni, a szentírási szakaszokat, melyeket 
itt fogunk velők tárgyalni, az iskolából ismerik nagy-
részint, részint itt tanulják egymástól. S hogy a 
kényesebb gyermekek is eljöjjenek mindig, tartsuk 
az összejöveteleket télen fűtött iskolateremben és csak 
nyáron a templomban. 

Azzal sem lehet takaródzni, ha nem akarjuk 
megtartani a gyermekistentiszteleteket, hogy némely 
egyházban sok a gyerek, a lelkész legfölebb másod 
magával van. Ha nem győzi maga, ott vannak a 
fiatal egyháztagok, képezzen belőlök segítőket, ké-

szítse el őket minden egyes tárgyalandó darabnak 
a gyermekekkel való megbeszélésére, lehet előkészí-
teni szóbelileg is, lehet az által is, hogy Írásban, ki-
adja nekik a tárgyalást. Oszsza ki aztán az így elő-
készítettek között a gyermekeket csoportokra. Az 
éneket, imát, irás-olvasást, elbeszélést végezzék együtt, 
a tárgyalást kiki a maga csoportjában, s végezetre 
legyen a lelkész az egésznek felül vizsgálója ismétlő 
kérdései által. Eleinte nehéz lesz ily segítőket ké-
pezni, de később az is könnyebben fog menni, mi-
kor már felnőttek azok, kik magok is részesültek a 
gyermekistentisztelet áldásaiban. Máskép is segít-
hetni. Sok gyerek rendszerint a nagyobb városokban 
van, nagyobb városokban szokott 'lenni középiskola, 
ennek protestáns tanulóit is megnyerheti a lelkész 
kisegítőkül a hetedik, nyolczadik osztályból. Vagy 
ha több a tanerő az egyház elemi osztályaiban, ők 
is szívesen áldoznak egy órát a szent czélnak. Szó-
val: est modus in rebus, mindennek megvan a maga 
módja. 

Még kevésbé lehet a gyermekistentiszteletek 
szükségét elodázni azon ellenvetéssel, hogy ott van 
a Luther-társaság, más prot. irodalmi intézmény, ott 
lesz a theologiai közlöny, arra valók, éleszszék a 
hanyatló ev. prot. szellemet. S valóban köszönetet 
mondhatunk Istennek. a mért nemcsak tudatára 
ébresztett veszedelmünknek, hanem harczosokat is 
adott, kik magokat a vész ellen övedzik. Luther-
társaság, theol. közlöny, mind szép reménynyel ke-
csegtető szavak azoknak fülében, kik egyházunkban 
új élet ébredését várják. De még ez nem minden s 
nem is az első, a minek történnie kell, hogy az élet 
megmozduljon. Kik fogják olvasni a theol. közlönyt? 
Eleintén theol. tanárok, lelkészek, talán középiskolai 
tanárok s bizony csak kevesen az úgynevezett világi 
egyháztagok közül. Ez tehát inkább çsak a belső 
tagokban éleszti majd az ev. prot. szellemet s csak 
ezek által közvetve a külső tagokban. Ha pedig azt 
akarjuk, hogy azokban is közvetlenül ébreszsze, akkor 
még nevelni kell számára a hitélet iránt érdeklődő 
tagokat az egyházban. Az ev. prot. szellem ébresz-
tésé'n a világi tagok közt is közvetlenebbül munkál-o Ö 
kodhatik ugyan a Luther-társaság és más prot. irod. 
intézmény valláserkölcsi tartalmú kiadványai által, * 
de nagyrészét a pártolóknak és olvasóknak még az 
ő számukra is csak életre kell hivni s ez történik 
legbiztosabban a gyermekistentiszteletek utján. • Az 
irodalmi vállalatok is tehát nagyobb felvirágzást a 
gyermekistentiszteletektől várhatnak, nem hogy ők 
pótolnák azt. 

Szükséges hát a gyermekistántisztelet mint oly 
intézmény, mely leginkább teszi lehetővé, hogy a 
ránk bizott kicsinyek közül egy se veszszen el. Szük-
séges a gyermeki«tentisztelet mint az egyház oly új 
veteményes kertje, mely még a régi, de most már 
itt-ott másnak a birtokába menő veteményes kertnél, 
az iskolánál is közelebb esvén a templomhoz, foko-
zottabb gondozásban részesülhet. Szükséges a gyer-
mekistentisztelet, mint az egyház oly fentartási esz-
köze, mely iskolai tanítástól, családi és közszellemtől, 



irodalmi intézményektől függetlenül biztosítja az egy-
házat, hogy a kihaló egyház helyébe új, az eddiginél 
lelkesebb, az ev. prot. "szellem által áthatottabb egy-
házat jievel a gyermekekből. 

Nem elég állítani, hogy a gyermekistentisztelet 
a kicsinyeknek a felnőttek istentiszteletére való neve-
lése s az ev. prot. szellem magVainak kebleikbe való 
elhintése által a kihaló egyház helyébe új, az eddigi-
nél lelkesebb, az ev. prot. szellem által áthatottabb 
egyházat nevel a gyermekekből; hogy ez állítás 
hitelre is találjon, szükséges annak valóságát ki-
mutatni. « 

Eddig ugyanis legfölebb arról lehetett meggyő-
ződni, hogy a gyermekistentisztelet oly fentartási 
eszköz, mely a siker biztonságát függetleníti minden 
más intézménytől, úgy hogyha az egyház e, téren 
kötelességének1 eleget tesz, nyugodt lehet jövője felől, 
nem kell aggódnia, ' váljon segítői is eleget tettek-e? 

» 

Ä vita vége. 
E becses lap f. é. 9. számában „Végső szó"-t 

intéz hozzám Frühwirth Samu úr válaszul azon so-
raimra, melyeket a Prot, egyházi és iskolai lap-ban 
közölt énekügyi jegyzeteimet ostromló két rendbeli 
czikkére irnom kellett. Konstatálja, hogy „a kérdés 
a tárgytól el van terelve, sőt személyessé vált." 
Ennélfogva felmentve érzi magát az alól, hogy úgy 
az egvik, mint másik téren „Jeszenszky urat kövesse." 

Ez mindenesetre a lehető legkényelmesebb módja 
a vita berekesztésének. De két dolgot legyen szabad 
erre nézve a történelmi igazság kedvéért megjegyez-
nem. ,Egyik az, hogy a kérdés akkor tereltetik el a 
tárgytól, midőn Frühwirth Samu úr e b. lap f. évi 
3. számában a kérdéses dallam eredetére vonatkozó-
lag nyilvánított nézeteimet úgy tüntette fel, mint „e 
becses lapban is többször tanúsított buzgó hazafiúi 
törekvés"-nek „túlcsapását a mértékben" ; és midőn 
azzal egy füst alatt kijelentette, hogy a „tót ének 
külön állást foglal el egyházi éneklésünkben, állam 
az államban", és hogy ezt elnézhetnők, ha az a 400 
ének „mibd tót eredetű volna, de épen az nem áll" 
stb. Ekkora ellenmondás egy és ugyanazon czikkben, 1 

midőn egyrészt megróv azért, hogy a tót énekek 
m a g y a r e r e d e t é t bizonyítom, — merészt maga 
js beismeri, hogy azok nem tót eredetűeK, ép elég-
séges volt arra nézve, hogy benne nem a magyar, 
hanem az ^Orpheus Germanorum" elnevezés által 
megjelelt állaspont szószólóját lássam. A másik az, 
hogy a kik az ellennézetüeket érvek hiányában „ab-
surdum"-féle jelzőkkel tiszteli meg, az ezek által 
használt források iránt ny e 1 v ü k m i a t t , — a kül-
föld szellemével táplált arisztokratikus gőgöt mutat-
nak, — azok ne panaszolkodjanak, ha a s a j á t k i -
fejezéseik alapján bizonyos szellemi rokonságra figyel-
meztetve lesznek. A szellemi atyafiság kimutatása 
ily körülmények közt kellemetlen lehet rájuk nézve, 
-de sértő semmi esetre sem. 

F. S. úr „ i s m é t e l v e " kijelenti, hogy sem 

magát sem engem arra nem tart kompetensnek, hogy 
az egyházi ének terén ily nagy részlettanulmányt 
feltételező kérdésben, minő ama dal eredetének kér-
désének-megoldása, döntőleg határozzunk. Ez a sze-
rénység nagyon jól áll a tiszt, akadémiai énektanító 
úrnak. De egy kis következetlenség van a dologban. 

Ugyanis a kérdéses dallamra nézve első czikké-
ban így nyilatkozott: „nem oly nagy mesterség abból 
(az egyházi ének történelméből) kitalálni : ki ama 
ének szerzője?" Meg is mondja egész határozottan, 
hogy „á velenczei iskolából került ki ama lágy hang-
nemű, kellemes ének." Most meg nem tartja magát 
kompetensnek ezen kérdés eldöntésére nézve. Váljon 
mi okozta nála a változást? Ha szerénység dolgában 
követni akarnám őt, hajlandó volnék ezt az általam 
felhozott adatoknak és érveknek tulajdonítani. 

Továbbá az én kompetencziámra nézve nyil-
vánított fentebbi megtisztelő kijelentése, hogyan egyez-
tethető össze azon korábbi, még inkább megtisztelő 
felhívásával, mely szerint a magyar egyházi ének 
történelmének megírására felszólított? Hát ha ez 
utóbbira képesnek tartott két hét előtt, annyira sülyed-
tem-e szemei előtt e rövid idő alatt, hogy most egy 
egyszerű dallam eredetének kérdése tekintetében még 
csak nézeteim nyilvánításának jogától is meg akar 
fosztani? 

„ítéletemben — úgy mond — K o c h - r a hivat-
koztam." Én meg H a a n L a j o s - r a hivatkoztam. 
S ne vegye nekem rossz néven a t. akadémiai ének-
tanító úr, ha a m a g y a r t ó t énekekre nézve ez 
utóbbit nagyobb tekintélynek ismerem Kochnál, a ki 
se magyarul, se tótul nem tudott s a Lányi vagy 
Tarnóczy énekeit hírükből sem ismeri. 

» A mi pedig a t. akadémiai énektanító úr „hiva-
tását" illeti, teljes tisztelettel viseltem azon nemes 
szándéka iránt, „ h o g y az e g y h á z i é n e k t e r é n 
l e h e t ő e g y ö n t e t ű s é g e t k é s z í t s e n e lő . " Ez 
ugyan egy kissé nehezebb feladat egy dallam ere-
detének kimutatásánál, de hát mégis „ s z é p és 
u t á n z á s r a m é l t ó e m e s z e n t t ö r e k v é s . " Csak 
arra kérem, ne feledkezzék meg a magyar hazafiság 
azon legelemibb szabályáról, hogy valamint minden 
más téren, úgy az egyházi énekek kérdésében is a 
spec ie s (tót, német), mindenkor alárendelendő a 
g e n u s (magyar) fogalma által követelt tekinteteknek. 
És verje ki fejéből azfon semmi által sem indokolt 
feltevést, mintha e* sorok Írójának — a ki enekügyi 
jegyzetei közlése alkalmával távolról sem gondolt a 
„theologiai akadémia egyetemes jellegét" annyira szivén 
hordó tanférfiúra — szándéka lett volna őt, „jelzett 
hivatásának lelkiismeretes teljesítésében „megzavarni", 
vagy attól „eltántorítani." Jeszenszky Károly. 

' i l i r i l i . 
Kivonat a békési ág. hitv. esperesség 1887. évi február 9-én 

tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 
A jelen közgyűlés összeliivatásának indokolása s a 

fennforgó ügy történelmi fejlődésének esperes úr általi 
előterjesztése után a közgyűlés az ügyre vonatkozó összes 



è 

iratok felolvasását katározatilag kimondja, minek folytán 
a következő okiratok olvastatnak fel : 

1) A m. évi bányakerületi közgyül. jkvének idevágó 
74-ik pontja ; 

2) a bács-szerémi esperes által az ottani esper. gyű-
léshez benyujott vádpontok ; 

3) a bács-szerémi esperesség 188ö. aug. 25-én tartott 
gyűlésének ez ügyre vonatkozó jkönyve ; 

4) a bács-szerémi esperesség nyomozó bizottságának 
jegyzőkönyve ; 

5) a bács-szerémi esp. szept. 2-án tartott gyűlése 
jkének idevágó 4-ik pontja ; 

6) ugyancsak a bács-szerémi esper. bizottság által 
teljesített pótnyomozás jkve; 

7) a főtiszt, püspök úrhoz intézett névtelen panasz-levél, 
miután későbben a levelet a kiszácsi hivek közül többen 
magokénak ismerik el, ez által megszűnvén névtelennek 
lenni, szintén felolvastatik ; 

8) a békési esp. vizsgáló bizottsághoz intézett, 105 
aláírással ellátott s Kiszácson 1886. oct. 23-án keltezett 
panasz-levél ; 

9) ugyancsak a békési nyomozó bizottság 1^86. 
oct. 27-ről kelt jegyzőkönyve ; 

10) ugyancsak ez ügyre vonatkozó, s a kerületi 
elnökséghez intézett jelentése; 

11) püspök urnák erre vonatkozó átirata a békési 
espereshez ; 

12) Espçres urnák az esp. felügyelő úrhoz, a békési 
consistorium elnökéhez intézett levele ; 

13) ennek ez ügyben az esperességi tiszti ügyész 
úrhoz intézett át irata; 

14) ez utóbbinak véleményes jelentése az esperességi 
gyűlést összehívni. 

Ugy szintén a később érkezett ez ügyre vonatkozó 
levelek felolvasása határozatba menvén, pótlólag még a 
következő iratok olvastatnak fel : « 

a) LanghofFer Károly kiszácsi administrator levele s 
az újonnan választott presbytériumnak esp. gyűlésünkhöz 
intézett kérelme, melyben panaszolják, hogy Steltzer Frigyes 
lelkész a canonica visitatio jkvének kiadását megtagadta, 
a íilialistáktól beszedett egyházi adónak az egyházat illető 
harmadrészét önkényesen visszatartotta és őket megfélem-
líteni igyekezett fenyegetésekkel; 

b) ugyancsak nevezett administratornak 2 panasz-
levele, melyek szerint Steltzer Fr. őt fegyverrel fenyegette ; 

c) a bács-szerémi esperes Tevele a békési espereshez; 
d) a kiszácsi egyház által kiállított s 3 tagu kül-

döttségének a jelen gyűlésen való megjelenésére vonatkozó 
felhatalmazás. 

4. Fent elősorolt összes ügyiratok felolvasása s a 
gyűlésen megjelent Steltzer Frigyes lelkész ellene ujabban 
felhozott vádakra vonatkozó nyilatkozatának meghallgatása 
után, melyben a vádlott úgy a canonica visitatio jegyző-
könyve kiadásának megtagadását, valamint a filiálistáktól 
szedett adónál követett, — nemkülönben a hivatolt szoba-
bútorra vonatkozó eljárását menteni igyekszik, nevezett 
lelkész s a kiszácsi egyházi közgyűlés 3 küldöttje felhi-
vattak nétáni előterjesztéseik megtétele iránt, s miután 
többé nyilatkozni nem kívántak, a gyülés-teremből eltávoztak. 

A közgyűlés pedig, helyeselvén a békési esperességi 

nyomozó bizottságnak, — mely Achim Ádám esperes, mint 
elnök és Gajdács Pál s Mikolay Mihály esp. jegyző urak-
ból állott, eljárását, — hoszas- beható tárgyalás után 
meggyőződvén arról, hogy Kiszácson az egyházi élet a. 
vádlott lelkésznek nem a Krisztus evangeliomának szellemé-
ben tündöklő, mint inkább a zabolátlan szenvedélyből ki-
folyó viselkedése folytán annyira hanyatlott, hogy a lelkész 
és egyház közti kapcsok összes szálai megszakadozni lát-
szanak, egyhangúlag határozza, hogy tiszt. Steltzer Frigyes 
kiszácsi lelkész ur ellen és pedig nemcsak a felsőbbsége 
iránt tanúsított, meg nem engedhető tiszteletlen és sértő 
eljárása, de az egyház és egyes hivek által is emelt összes 
vádak alapján a közkereset haladéktalanul megindítandó 
s ezen perbefogó végzés folytán a közkereset megszerkesz-
tésével tek. Haviar Dániel tiszti ügyész ur bizatik meg. 

5. Fenti ponttal kapcsolatosan azon kérdés merült fel, 
vájjon a vádolt lelkész hivatalától és fizetésétől való fel-
függesztése addig, mig ügyében a Konsistorium itél, fenn-
tartandó-e, avagy pedig nevezett lelkész addig is hiva-
talába vissza-helyezendő ? 

E kérdés hosszabb érdemleges vitát provokált s az 
egybegyűltek között ez ügyben nézeteltérés merülvén fel, 
a kérdésnek több oldalról való megvilágítása s az ügy 
szavazásra bocsátása után a gyűlés szavazattöbbséggel a 
felfüggesztés fenntartását határozza. 

Bismarck és XIII. Leo pápa. 
Egyházpolitikai szemle. 

Most midőn a világ szeme úgy függ ez olympusi és 
kapitoliumi iker Zeusokon, mint még soha, nem kis okunk 
van különösen nekünk evangélikusoknak elmélkedni és 
szemlélődni Bismarck és a pápa kézfogásán. E csodajelen-
séget szemlélve Önkénytelenül is fölmerül bennünk a kér-
dés : quid hoc? 

Mint az evangelikus császár hitrokonainak és a ke-
resztény egyház egyik kiátkozott tagjának, alkalmunk van 
kutatni azon okokat, a melyek az evangelikus császár vas-
kanczellárját és a róm. kath. egyház fejét egymással való 
kaczérkodásra, egymás kitüntetésére indítják és arra bir-
ják őket, hogy egymás dicsőségét gyarapítsák 'és biztosít-
sák. Emez ad majorem dei glóriám, amaz az evangelikus 
császárság hegemóniájának szilárdítására. 

Hát az#t a való tényt, hogy Bismarck szóban és tett-
ben egyaránt hatalmas férfiú, még Nagy Napoleon sem 
tagadná, ha élne. Olyan Jupiter képmása ő, a ki ha meg-
szólal vagy megmozdul, megrázkódik nemcsak az Olympus, 
hanem a népek minden rétege is. Hogy a hatás, melyet ő 
gyakorol, milyen óriási, bizonyítja azon 1800 millió frank, 
melybe Bismarck beszéde a párizsi tőzsdének jan. 14-étől 
febr. 3-ig került (ha a párizsi „Gaulois" szaktudósítója 
hitelt érdemel). Elég azon, hogy az egész sajtó elismeri 
Bismarck világintéző hatalmát. 

De XII I . Leo sem jelentéktelen ember a pápák sorá-
ban. Hisz végérvényre emelte az „immaculata conceptio 
beatae Yirginis Mariae" és az „infallibilitas" csodadogmáit, 
a mi e fölvilágosodott és hitetlen XIX. században nem kis 
dolog. Ezenfelül Krisztus helytartója még „nagy politikus" 



is, a ki nemcsak sovárog a pápaság régi fénye után, hanem 
fáradozik is annak visszaállításán. 

Ha azonban két ily heterogen elem, mint az evang. 
•államkanczellár világpolitikája és a római pápa egyházi 
takt ikája összevegyül és egymásra támaszkodik, az már 
mindkét hatalom alkonyodására vall. E kibékülés a farkas 
és a bárányról szóló mese travestiájának tűnik fel. Félnek 
mind a ketten, hogy a mai világkonczert elejti ó'ket, azért 
egymás malmára haj t ják a vizet. 

E két heterogen elem összekeveredéséből nem az a 
tanúság, hogy a német világintéző hatalom minden áron 
terjeszkedve, biztosítani akar ja jövőjét, mert hiszen ez a 
világpolitika dolga, a mihez i t t semmi közünk, hanem az, 
hogy a lutheránus császárság a római pápában expedienst 
keres és fogad el; és viszont a róm. pápa az ev. Bismarck 
világintéző hatalmának emeltyűjén, mint alkalmas eszközön 
ismét fel akar kapaszkodni régi fénye magaslatára, melyről 
ugyanaz az emeltyű segíté lelökni. 

A napi sajtó nagy árakat emleget, mint a melyekért 
a pápa ráparancsol a Windhorst-pártra, korteskedve a 
császár mellett, hogy miután másfél évtizeden át szivós 
kitartással küzdött a pápa mellett és fárasztva Bismarckot, 
majdnem megbuktatá, most sorakozzék a német kormány 
mellé. Ez az ár azon érem, melynek egyik oldalán az áll: 
„a kulturharcznak és a májusi törvényeknek vége; és ezzel 
a hetznek is vége; a r. kath. plébániák ismét megtelnek, 
a püspökök száma szaporodni fog, az „egyház" ismét sza-
badon kiterjeszti hálóját." — A másik oldalon pedig ez 
áll: „A pápa világi hatalma helyreáll, mindenekelőtt végbe-
megy az Olaszországgal való kibékülés, melyre Bismarck 
könnyen rákényszeríti az olasz kormányt, kivált ha Afriká-
ban kudarczot vall." — Ez a mondás más szavakkal annyi, 
hogy a pápa. mint a népek és fejedelmek közvetítője, ismét 
•elfoglalja régi fényes polczát. Ez a jövő jelszava! 

Ilyen áron szívesen egyesíti és tömöríti a pápa az 
•evang. Németországot még a kath. Francziaország ellen is. 
Mert hát a legkatholikusabb nemzet híveire alig lehet rá-
ismerni, annyira megváltozott Francziaország katholikus 
jellege az új köztársasági formában. Ha ide néz a szent 
atya, bizony elszomorodik a szive ezen legkatholikustala-
nabb metamorphozison. — Ellenben a Jacobini bibornok-
államtitkár leveleiben foglalt ajánlás pártolása Bismarck 
ismeretes követelése javára csak is örömöt igér a szent 
a tya szivének. 

De mit nyer Bismarck a pápabarátságból, mi előny 
vár belőle az ő nagy országára? Legközelebb talán egy 
megalázó revanche. Halljuk ugyan Bismarck lapjából, hogy 
a pápa azért pártolja az evangélikusokat, mivel azt „a béke 
és rend érdekében szükségesnek lá t ja és mert hivatva van 
őrködni a felett, hogy mindenki hű alattvalója legj^en ama 
felsőbbségnek, mely alá tartozik." 

No ez aligha őszinte és való érvelés! 
Hogy béke legyen, az nemcsak a 90 éves ősz császár 

utolsó napjai, hanem az egész keresztyén világ érdekében 
kívánatos. Azon béke, melynek eredménye volna az általá-
nos lefegyverzés, igazi áldás volna. Az a sok, modern pus-
kákra és más katonai beruházásokra fordított millió a csa-
ládi tűzhelyek boldogítására, iskolák és egyházak felvirágoz-
tatására, az éhezők enyhítésére, mezítelenek ruházására, 
árvák és elhagyatottak gondozására, szegény betegek ápo-

lására, a vad népek megtérítésére volna fordítható. Azok 
pedig, a kik éjjel-nappal fegyverben állanak, hogy egy 
Strassburgért vagy Elsass-Lothringiáért elvérezzenek, in-
kább odahaza dolgoznának, imádkoznának vagy tanulnának, 
ápolhatnák családjukat. Persze az ilyen keresztyén fel-
fogás nagyon elavult, stereotyp nézetnek tűnik fel az újkor 
azon lovagjai előtt, a kik a vallást formaszerint gúnyoló 
világfiak táborába tartoznak, a kiknek a vallás olyan mese-
féle, mely vén banyák áhitatának emelésére igen alkalmas. 
Yoltairenak, a ki az ő „mennyben való helyét egy porosz 
tal lérért akárkinek szívesen odaengedte volna", igen sok 
követője van. Maga Bismarck hogyan vélekedik a szombat 
nap megszentelését rendelő isteni parancsról? í g y szól: 
„A vasárnap megünneplése Amerikában és Angliában való-
ságos zsarnokság. Emlékszem, mikor először mentem Ang-
liába és Hullban. kiszállva fütyörészve sétáltam az utczán, 
egy angol hozzám jő és arra kér, hogy ne fütyöljek. — 
Hát miért? kérdém én, talán el van til tva? — Nem, feleié, 
hanem mert ma vasárnap van. — Efelett annyira bosszan-
kodtam, hogy jegyet váltva rögtön Edinbourghba utaztam, 
mert az sehogy sem tetszett, hogy nem szabad fütyörész-
nem akkor, mikor akarok. Egyébiránt én korántsem ellen-
zem a vasárnap megünneplését, sőt ellenkezőleg, mint föld-
birtokos, megteszek érte a mit csak tehetek. Csak az t nem 
akarom, hogy kényszerítsék rá az embereket. Mindenkinek 
magának kell tudnia, hogy hogyan készüljön el a jövendő 
életre. Vasárnap sehol sem kellene dolgozni, nem annyira 
azért, hogy ez szentségtelen dolog és az Isten parancsa 
ellenére van, hanem mert mindenkinek szükséges a pihenés. 
De ez — természetesen — nem áll az államszolgálatra, 
különösen a díplomacziai foglalkozásra nézve, hol még 
vasárnap is érkeznek elintézendő sürgönyök és táviratok. 
Az ellen sem lehet szólni, hogy a foldmivelők tartós esős 
idő után, ha szombaton délután szép idő lesz, vasárnap 
hordják be gabnájukat és szénájukat. Nem vinne rá a lelki-
ismeret, hogy ezt bérlőimnek szerződésileg megtiltsam, ha 
magamnak meg is engedhetem, mert a hétfői eső által 
okozott kárt elviselhetem." (Magdebg. Ztg. Polit. Ujd. 1883.) 

Világos tehát, hogy a pápa és kanczellár barátságából 
a keresztyén világ semmi üdvöt nem várhat, kivált pedig 
mi evangélikusok. Isten országa ma nem czél; hitünknek 
sem pápája, sem bölcs Frigyese nincsen. Vallásunk védői 
megengedik, hogy hitünk erei — akár csak valami eretnek-
ségéi — elvágassanak, és a római egyház feltartóztathat-
lanul egyre tovább terjeszkedhessék. 

Raphanides Vilmos. 

M l f i t i ß L 
— Értesítés. Emlékül a konfirmáczióra szerkesztettem 

és szép kiállításban már meg is jelentek a tót nyelvű kon-
firmandusok számára „kontirmácziói emléklapok", melyek 
nálam egyenkint 3 kr jával , nagyobb megrendeléseknél 
(10 drbtól fel) 2l/2 krjával kaphatók, de csak készpénz-
fizetés mellett; azonban bárhova bérmentve küldetnek. — 
Liptó-Szent-Miklós, 1887. márcz. 2. — Baltili Frigyes, fő-
esperes. 

— A tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye sióvidéki 
papi köre f. hó 2-án G-yörkönyben értekezletet tar tot t , 
mely alkalommal a megüresedett esperesi székre tiszt. 
B a u e r A d o l f hidegkúti, a kerületi e. főjegyzőire tiszt. 
S á n t h a K á r o l y sár-sz.-lőrinczi, a kerületi e. aljegyzőire 
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tiszt. H o r v á t h S á m u e l téthi ev. lelkész urakat hozta 
javaslatba és az értekezlet tagjai ez iránybani működésüket 
ígérték gyülekezeteikben. 

— A békéscsabai 26,840 lelket számláló gyülekezet-
ben az elmúlt évben született 714 f., 654 1. = 1368 gyer-
mek; meghalt 430 f., 461 n. = 891 egyén, szaporodott az 
egyház 447 lélekkel. Esket te te t t 237 pár. Konfirmáltatott 
506 gy. Úrvacsorával élt 12,036 egyén. A népiskolát 22 
tanító vezetése alat t látogatta 3295 gy. Az algymnasiumot 
látogatta 116 és pedig 73 ág. h. ev., 2 ev. réf., 10 r. kath., 
1 g. kath., 2 g. kel. és 28 zsidó tanuló. Az évi bevétel 
készpénzben 25,478 f r t 12 kr., búzában 2107 mm. 54% kgr., 
borban 203 hl. 78% 1., pálinkában 4 hl. 6 1. Évi kiadás 
készpénzben 22,018 f r t 14% kr., búzában 2068 mm. 90V2 
kgr., borban 196 hl. 62 1., pálinkában 3 hl. 36 1. Ado-
mányok befolytak az egyházra 115 frt , 6 viasz- és 96 milly-
gyertya; szegényeknek 36 frt . 

— A sajó-arnóti ev. egyház, melynek derék lelkésze 
tiszt. T ú r ó c z y P á l úr évró'l évre minden alkalmat meg-
ragad, hogy egyházának szellemi és anyagi eló'haladását 
előmozdítsa s hogy különösen e l e m i i s k o l á j á t a 
mai kor kívánalmának megfelelőleg berendezze, virágoz-
tassa, február 20-án egy igen sikerült tánczmulatság által 
növelte a nevezett iskola alaptőkéjét, melynek tiszta be-
vétele a hivek áldozatkézségéből 46 f r t 93 kr t eredménye-
zett. — Szép és nemes példa, ha az a falusi nép annyira 
van fejlődve, hogy mulatságának is erkölcsi alapot nyúj t 
s élvezetének magasabb, nemes czélt keres. — Üdvözöljük 
az arnóti egyházat s annak derék lelkészét, kinek szak-
avatott papi gondozása maradandó nyomai egyháza virág-
zásának. b. p. 

— A lovászpatonai (Veszprém m.) 1379 lelket szám-
láló gyülekezetben a mult évben született 29 f., 29 1. = 
58 gy.; meghalt 19 f., 17 n. = 36; szaporodás 22 lélek. 
Konfirmáltatott 14 f., 13 1. = 27 gy. ; egybekelt 9 pár, 
Úrvacsorával élt 921 egyén. A gyülekezetnek 15 alapít-
ványa van, melyek összege 2729 f r t 84 kr. , melyből 
353 f r t 81 kr. mult évi szaporodás. A takarékmagtárban 
van 241-'/g mérő, az elmúlt évben élt, vetett belőle 58 család. 
Tanköteles van L.-Patonán 192 gy., N.-Démen 38 gy., 
összesen 230 gy. 

— A miklósfalvi (Moson m.) gyülekezet a vallás-
egyenlőség és szabadság e századában, mert Miklósfalva 
politikai községének kiegészítő része, kötelezve van a róm. 
kath. egyház templomát, paplakát és iskoláját fentartani, 
a kath. papot és tanítót fizetni. A község 1844 lakosa kö-
zött 922 protestáns s ezek között 48 féltelkes földmives 
van, a többiek ^g-odosak és zsellérek. Míg a r. katholikusok 
közt csak 11 telkes gazda van. A község tehát úgyszólván 
protestánsokból áll s a községi pénztár a protestánsok 
pénzéből telik meg. Azon égbekiáltó igazságtalanságon 
a protestánsok már évek óta úgy per utján, mint kérel-
mezéssel igyekeztek segíteni, mind hiába. Utolsó időben a 
gyülekezetet még a perújítástól is eltiltották. F. év ham-
vazó szerdáján a helyi r. kath. lelkész apátjának segítségé-
vel tanítóját visszalépésre, illetve nyugdíjaztatásáért való 
folyamodásra kényszerítette, minek következménye, hogy 
a községnek teljes fizetéssel fog kelleni nyugdíjazni a le-
lépő tanítót s az u ja t hiványszerűleg fizetni. Természetes, 
hogy ily viszonyok közt ev. hitfeleink teljesen kifárasz-
tatnak és kiszivattyuztatnak. 

— A győri evang. gyülekezet f. é. február-hó 27-én 
tar to t t lelkészválasztó nagy gyűlésében egyhangúlag tiszt. 
Izsó Vincze ura t választotta meg rendes lelkészül; hiva-
talába márczius 20-án fog főt. Karsay S. püspök úr által 
beiktattatni. 

— A czinkotai anyaegyház és c s i k t a r s a i s c s ö m ö r i 
leánygyülekezetek tegnap ta r to t t felette népes közgyűlése 

tek. Szemök Pál urat, oki. erdészt s földbirtokost felügyelő-
jévé választotta és pedig egyhangúlag. 

— Szent-László-társulat. A Szent-László-társulat nem 
űz t réfát ; az általa kiadott művek megírásánál épenséggel 
nem fukarkodik az irói tiszteletdijakkal. Legújabban két 
pályázatot irt ki — egy magas főpap vagy szent életrajza 
2—2% ív terjedelemben — 30drb arany pályadíj, s egy pápa 
életrajza ugyan olyan terjedelemben Í0 drb arany pályadíj ; 
megjegyzendő, hogy mindkét pályanyertes a pályadíjon 
kivül a szokásos irói tiszteletdíjban is részesülend, ez pedig 
ívenkint 30 frt . — A mieink örülnek, ha hangyaszorga-
lommal összehordott munkájuk gyümölcsét nem kell a fiók-
ban penészedni hagyni s ha akad rá kiadó és nem kell 
ráfizetni. A minthogy a Luther-társaság által kiirt pályá-
zatra a nyertest kivéve a pályázók becsületes munkájúkon 
felül rá is fognak fizetni a másolatra: ívenként 40 kr t 
számítva, legalább 4 frtot. — Vajh! hányan fognak „futni 
a jutalomért"!? 

FR^NJ P Á L Y Á Z A T O K . 

A soproni evang. gyülekezetnél megürült o r g o n i s t a 
és k á n t o r i állomásra. 

Javadalom: a) évi 700 f r t készpénz fizetés; b) ter-
mészetbeni lakás, vagy 150 f r t lakpénz; c) 18 köbmeter 
kemény tüzelőfa; d) háromszori 50—50 forintnyi ötödéves 
pótlék; e) stólák; f) nyugdíjigény a nyugdíjszabály rendelet 
értelmében. 

Kötelességek : a) isteni tiszteleteknél s egyházi funktiók-
nál közreműködni; b) a gyülekezeti népiskolában az éneket 
heti 8 órában taní tani ; c) az egyházi énekkart heti 2 órá-
ban oktatni. 

Az állomás betöltése egy p r ó b a é v kikötése mellett 
történend oly egyéneknél, kik hasonló állásban eddig még 
állandóan alkalmazva nem voltak. — Az Összes pályázók-
nál azonban próbaorgonálás kívánatos, és a választásra 
már kijelöltek próbaorgonálásra kötelezvék. 

Az állomás f. é. augusztus 1-én foglalandó el. 
A pályázni kívánók, kik csakis ág. hitv, evangéli-

kusok lehetnek, — szakképzettségüket, korukat, magyar 
és német nyelvben való tökéletes jár tasságukat s feddhe-
tetlen előéletüket s a t. igazoló okmányokkal felszerelt folya-
modványaikat f. 1887. évi márczius 31-ig alulírotthoz 
küldjék be. 

S o p r o n , 1887. évi február 20-án. 
Gebhardt József, 

gyülekezeti felügyelő.. 

A bagyan-klaszitai ág. h. ev. szlávnyelvíí egyház hat-
osztályú, felekezeti jellegű népiskolájához k é p e s í t e t t és 
feddhetlen előéletű t a n í t ó t keres, ki a templomi és teme-
tési k á n t o r i teendőket is tartozik végezni. 

Fizetés 400 frtig buza, fa, széna és más terményekben, 
félház alá eső szántó-rét, legelő és erdőjogilletményekben 
és egyéb stólákban. A földeket az egyház míveli. 

Folyamodások f. é. m á r c z i u s végéig alulírotthoz kül-
dendők. (Bagyan, u. p. B á t h Hont m.) 

Ilaplianides Vilmos, 
ev. lelkész és iskolaszéki elnök. 

NYOMATTA WIGAND F. K. POZSONYBAN. 




