
Ötödik évfolyam. 3. szám. Pozsony, 1887. évi január 15. 

E V A N G E L I K U S 

EGYHÁZ es ISKOLA. 
Előfizetési ár: 

Egész évre tí írt — k i . 
félévre . 1 . 3 , — , 
negyedévre 1 , 50 , 
Egy szam ara : 12 kr. o. e. 

M E G J E L E N H E T E N K É N T E G Y S Z E R . 

— 
S z e r k e s z t ő - a k i a d ó - h i v a t a l : P o z s o n y , K o n v e n t u t c z a ö . s z . 

Felelős szerkesztő s kiadó : 

T B S Z T T É N S Z K ? F E R E N C Z . ki 

Hirdetés ára: 
Négyhasábos petit sorként 

egyszer közölve 7 kr. . 
t ö b b s z ö r közölve 5 kr. 

Bélvegdíi : külön 30 kr. 

Tartalom : A legnemesebb harcz ! — , A mi egyházi zenénk. II. (Tolnay József.) 
dolog. — B e l f ö l d — K ü l f ö l d . — V e g y e s e k . 

Egyházi énekünk érdekében. (Frühwirth Samu.) — Ritka 

A l i g n e m t i t i 
Máté ev. X. 34. 

Vészharangot nem kongatok, habár reá lehetne 
nem egy fenyegető veszélyre mutatni; ellenség sem 
zavarja látó határomat, habár a sötét pontok előtt 
szemet nem húnyok; de még hadsereget sem kívá-
nok gyűjteni, habár jól esnék lelkemnek, ha egy ta-
pasztalt, bölcs hadvezér parancsnoksága alatt, tömör 
phallanxban közlegénykép állhatnék : oly harczról 
akarok néhány szót koczkáztatni, mely folyton folyik 
a mióta a világ áll és folyni fog, míg gondolkozó 
fők lesznek, míg a meggyőződés nem hiú ábránd, a 
jellem nem üres szó. Ily harczot óhajtok, ily harcz-
ért eped szivem! 

Az e l v e k h a r c z a , v i v a a s z e l l e m f e g y -
v e r e i v e l . 

Mióta Németországban a kulturharcz lezajlott 
(ha ugyan lezajlott már), azóta nálunk nagyon is erős 
félelem lepte meg a lelkeket : Csak kulturharcz nem ! 
Ez kellene még, hogy annyi sok sebből vérző köz-
életünk bajaihoz még kulturharczot is zudítsunk 
fejünkre ! Nem elég-e, hogy az egy nemzettestet a 
politikai pártviszály tépi, szakgatja, hogy az egy 
hazának fiai között a nyelvi kérdés folytonosan hinti 
és ápolgatja a viszályt, még a káté is okozzon zene-
bonát. — Nem, azt megengedni nem szabad. — Jel-
szavunk : „a hazáért mindent áldozzunk, de a hazát 
semmiért sem szabad feláldoznunk." 

Nagy dolgok ezek. — S bizony, bizony a hazá-
ját s nemzetét őszintén, forrón szerető magyar pro-
testáns önkénytelenül megütodötten elhallgat. — 
Hiszen már elveink hangoztatása, már létjogunk ön-
tudatos, férfias védelmezése, a vallásegyenlőség s tel-
jes szabadság követelése, pezsgőbb szellemi élet nyil-
vánulása ellentmondással, — hogy ne mondjam hatá-
rozottan ellenséges indulattal találkozik. — A bölcsek 
tanácsa a hallgatás. 

S mi hallgatunk! — A türelmességet, mely evan-

gyéliomi egyházunk alapelveinek okozati folyománya, 
közönynyé fokozzuk ; a túlbuzgóság vádjának kikerü-
léseért felhagyunk a buzgósággal ; az úgynevezett 
békesség okáért törvénybiztosította jogainkról lemon-
dunk, vagy alamizsnafalatért áruba bocsátjuk függet-
lenségünket, önállóságunkat. — A harcztól való féle-
lemből öngyilkosokká leszünk. — Mért? Mert ez úgy 
illik a XIX. évszázad felvilágosult gyermekeihez, — 
kiknek többet ér a mások, még ellenségeiknek is 
kegyes mosolya, mint az evangyéliomi elvhűség. 

Hát mi ebben nagy hibát követünk el. 
Az elvek és eszmék harcza nem nvugoszik azért, 

mert azok, kiknek az elveket és eszméket képvisel-
niök, érettök helyt állaniok kellene, lemondanak a 
küzdelemről vagy épen hűtlenül megtagadják őket. 
Az eszmék és elvek hatalmasabbak az embereknél és 
emberi intéz vényeknél. — Azok élnek, mi elmulunk; 
azok hatnak, mi általok haj ta tunk; azok folyton vív-
ják az élet-halálharczot még akkor is, ha nincs egyén 
és név, mely megtestesítse őket. Megtagadásukkal ön-
magunkat ítéljük el ; elhagyásukkal csak saját kár-
hozatunkat pecsételjük meg; de sem fönségöket, sem 
igazságukat, sem életjogosúltságukat nem csorbítottuk. 

Azok jöttek és vannak, Istentől s a legmagasz-
tosabb eszmék megtestesültségétől a Krisztustól birják 
az életet és erőt, ki „nem azért jött, hogy békességet 
bocsásson, hanem fegyvert." 

E fegyver itt van és küzd. 
Soha és semmi esetre nem fogja a római katho-

liczizmus elismerni s elismerhetni sem az állam teljes 
fennhatóságát saját körében, sem a protestáns egyház 
létjogát. Nem egyes kor, vagy épen egyes emberek 
akaratjából folyik ez ellentét; — az elvek határozott 
ellentéte nyer csak kifejezést a történelmi élet folya-
mán létesült összeütközésekben. — Egyházunk élete 
a római katholiczizmusnak halála; ennek diadala az 
általa gyűlölt eretnekség pusztulása, 

Hiszszük Schlauch urnák, hogy a középkor az 
emberiség történelmének fénykora. Hogy ne lenne 
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az? — Hisz Róma rabigájában nyögött a világ s az 
emberiség lelkiismerete. — Hiszszük neki, ha el nem 
mondja, de csak sejteti, hogy a reformáczió a bűnös 
emberiség, a sötétség fiainak lázadása az erény és 
örök igazság ellen ; hisz az örök igazság fejedelmét 
a Krisztust ültette királyi székébe s a helytartónak 
hátat fordított. 

Meg vagyunk győződve Rüdigier, volt linczi 
püspök, valamint a boroszlói elhányt püspök azon 
nyilatkozatainak igazságáról is, hogy nem azért nem 
üldözik a protestánsokat, mert türelmesebbek volná-
nak elődeiknél, hanem azért, mert nem áll hatal-
mukban az eretnekséget tűzzel-vassal irtani. — Igen, 
ez igaz, mert e nyilatkozat a római katholiczizmus 
egyedül Idvezitő elvének folyománya, s ez egyház-
nak eme hű fiai csak tiszteletet érdemelnek azért, 
hogy nyíltan kimondják, mit a beléjük oltott elvek 
parancsolólag követelnek. Ok a római katholicziz-
mus elvének hű képviselői. 

Ne áltassuk magunkat. Az evangyéliom lelki-
ismeret-szabadságának elve ellen küzd itt a római 
katholiczizmusnak emberi s intézvényi, tehát külső 
tekintélyének elve. Hazánkban nem említve azt, 
hogy az állam még most is sok tekintetben a „Reg-
num Marianum", a római katholiczizmus a múltból 
hagyatékkép hatalmas eszközökkel felruházva, az 
anyagiakban óriási fölénnyel bír; mely fölényét ki-
vált ujabb időben a „Szt. István"- „Szt. László "-társu-
latok működésében, az apáczák felügyelete alatt nő-
nevelő-intézetek alapításában, nemzetünk kulturális 
érdekeinek bőkezű támogatásában, a jótékonyság 
nagymérvű gyakorlásában ügyesen fel is használja; 
s így érdekeinek és elveinek szolgálatában nagy 
erélylyel folytatja ama harczot, mely elveinek és 
eszméinek diadalra jutásával fenyeget. 

E harczban nekünk is, mint elvi ellenfeleknek 
helyt kell állanunk. 

Ne biztassuk magunkat azzal, hogy részünkön 
az igazság ; itt az igazság érvényesítéséről, az evan-
gyéliom magasztos eszméinek valósításáról s így az 
ezekből folyó tiszta keresztényi életnek megalkotásá-
ról, esetleg ápolásáról kell gondoskodnunk. 

Elvnek ellenében elv ; eszme ellenében eszme 
áll ; alkossunk mi az élet ellenében életet. A leg-
nemesebb harcz lesz, ha tiszteletben tartva minden-
kinek vallásos meggyőződését úgy magunk, mívelt 
világiak és papok, kik az egyház élén állanak, mint 
gyülekezetek és iskolák, a valódi tudomány, a hit-
beni szilárdság, minden szépért és jóért lángoló buz-
galom mintaképei leszünk. Hitünket istennek tetsző 
s embertársainknak üdvhozó cselekedetekben fogjuk 
gyümölcsöztetni. E nemes harcz, jobban mondva 
nemes verseny mind magunknak, mind szeretett 
hazánknak és nemzetünknek javára és dicsőségére 
fog szolgálni. S mint mi áldjuk őseinket, kik az 
evangyéliomért s a haza szabadságáért készek voltak 
vérüket áldozni : úgy minket is áldani fognak utó-
daink, kiknek részére a szellemi szabadság, a valódi 
tudomány és a jóllét kincsét biztosítottuk. 

Kevesebb a mi eszközünk, kissebb a mi erőnk; 

de nem a szám, nem is csupán az anyagi erő, hanem 
a szellemi és erkölcsi fölény biztosítják a harczra 
következő diadalt, mely örök s áldott békét hoz. 

„A ml egyházi zenénk," 
i l . 

Az egyházi éneknek pedig, a mint már mon-
dottuk, valóságos népdalnak kellene lennie, tehát 
csak is hangsúlyos, más szóval : ütemes lehetne. Ha 
meglevő énekeinket nézzük, azt tapasztaljuk, hogy 
nagy részüknél nemcsak az ütem, de általában a 
mérték is majdnem egészen hiányzik : és ezzel ter-
mészetesen a zenei esés és emelkedés, a hangnak 
hullámzása, szóval : hiányzik a rithmus, mi minden 
költői műnek, alak tekintetében, egyik főkelléke! 

Azt, hogy énekeinknek, mint népdaloknak, hang-
súlyos mértéküeknek kellene lenniök, több körülmény 
egyenesen megkívánná. így mindenekelőtt és fölött 
az a körülmény, hogy maga zenénk is ilyen. Az 
ének pedig dallam nélkül nem lehet valódi énekké; 
a dallamnak meg, a mi rendesen a szöveg után jön 
létre, a tartalommal és így az alakkal is, a leg-
szorosabb megegyezésben, harmóniában kell lennie : 
úgy, de ha az alkalmas alak hiányzik, hogyan jöhet 
létre a megegyezés, a harmónia? Azután nem lenne 
megvetendő körülmény az sem, hogy így sokkal 
könnyebben megtanulható ; az éneknél pedig ez is 
számot tesz : mert a nyelv természetének megfelelvén, 
a nép gyermekségétől fogva az ilyenhez szokván, az 
emlékezetbe sokkal könnyebben bevésődik. 

Én legalább ebben látom egyik okát annak, 
hogy mig népünk, különösen a fiatalja, annyi nép-
dal szöveget tud, addig énekeink szövege körül igen 
kevésre megy nála a tudottak száma! Vagy talán 
ennek oka abban rejlenék, hogy a világi dalok irá-
nyában jobban érdeklődik? Talán némileg abban is; 
de, hogy csakis abban, én nem hiszem. 

Manapság a költői műveknél, t. i. verses költői 
műveknél, lényeges kelléknek tartják a rímet is, 
mint a zeneiségnek, a rithmusnak egyik főtényezőjét. 
Az egyházi éneknél jó, ha meg van ; de én nem 
tartom okvetetlenül szükségesnek. És pedig azon 
ok miatt nem tartom annak : mert az énekek nem 
annyira olvasásra, mint inkább éneklésre szánvák; 
éneklés közben pedig sem alkalmunk, sem időnk 
nincs arra, hogy a rímek összecsöngését, a mi külön-
ben olvasás közben akkora szerepet játszik, egyik 
fontos elemét képezvén a költemény rithmusának, arra, 
mondom, hogy a rímek összecsöngését hallhassuk, 
sem alkalmunk, sem időnk nincs, mivel mire odáig 
eljutunk, ha egyébként hallhatnók is, régen elfelej-
tettük, hogy a megelőző sor hogyan végződött. Ezen 
ok miatt tehát a rím bátran elmaradhatna; de mivel 
a megtanulást könnyebbé teszi ; aztán meg, mivel 
annak segélyével mintegy behizelgi magát nemcsak 
emlékezetünkbe, hanem fülünkbe is : jó, ha létezik. 

Az ének nyelvezetének, mint a gyülekezet összes-
sége tulajdonának, magától értődőén, egyszerűnek, 
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népiesnek, természetesnek kell lennie, ha czélját el-
akarja érni, rendeltetésének meg akar felelni, tehát 
általánosan elfogadott, elismert szókat, kifejezéseket, 
szó- és mondatkötéseket kell alkalmaznia, mellőzve 
mindent, a mi csak bizonyos körben, tudományszak-
ban s a t. ismeretes. Meglevő énekeinknél (mindig 
csak a magyarokat értve), e tekintetben is nagy a 
hiányosság; mert, nem nézve, hogy helylyel-közzel 
idegen, latin szók is fordúlnak bennök elő, meglehe-
tősen bővelkednek a használatból kiment, és ma nap-
ság nemcsak a hitbeli tudatot, hanem az erkölcsi, a 
szép érzést is sértő szókkal! 

Ha, valamely költemény az elősoroltuk kellékek 
mindegyikének megfelel is; ha tartalmát, alakját, 
nyelvezetét tekintve mindenki fölfoghatja, megértheti 
is, tehát, ha a gyülekezet összességének tulajdonává 
lehet is : azért még nem ének; a mi valóban énekké 
teszi, az a dallam. Az ének szövegében ugyanis a 
vallásos hangulatok, érzelmek csak szavakban nyil-
vánulnak : a mi őket igazán hallható, élő hangokká 
változtatja, az a dallam. Azért az énekre nézve épen 
olyan fontos a dallam, mint a szöveg; sőt, a meny-
nyiben a költemény keretét betöltő tartalom, mint 
egy test mozgó, hullámzó, változatos életet csak is 
a dallam által nyer : bátran elmondhatjuk, hogy fon-
tosabb a szövegnél. Ezen állításunk bebizonyítására 
röviden hivatkozhatunk arra a jelenségre, hogy mind-
azok a zeneművek, legyenek külömben akár világiak, 
akár egyháziak, a melyek általában elterjedtek, 
hiresekké is lettek, kedvességüket, hírességüket mindig 
a dallamnak, és nem a szövegnek köszönhetik. 

Az egyházi ének dallamának szövegéhez való 
viszonyára nézve szükséges, hogy annak ügy a maga 
egészében, mint egyes részleteiben megfeleljen ; mert 
csak igy segítheti elő az isteni tisztelet czélját : az 
épülést ! Ha tehát az ének szövege dicsőitést, magasz-
talást, hálát s. a. t. tartalmaz : legyen a dallam is 
hasonló természetű ; ha annak tartalma kérés, panasz, 
gyász sat. a dallamnak is ilyen jellemünek kell 
lennie. 

S ezt a zene minden nehézség nélkül megteheti, 
sokkal tökéletesebb eszközzel rendelkezvén a hangulat, 
az érzés kifejezésére, mint a szó-költészet ; mert mig 
ezen utóbbi a hangulat, a kedély állapot föltünteté-
sére sokszor csak halvány elmosódó szót talál : addig 
annak a hang egész terjedelme rendelkezésére áll. 
— Gyakran megesik azonban az is, hogy már meg-
lévő dallamra készül új szöveg ; ez esetben meg 
ennek kell amahhoz alkalmazkodnia. És éppen az a 
jelenség, hogy meglévő dallamra készítenek új 
szöveget, lehet oka annak, hogy nálunk az ének 
tartalma és dallama néha úgy elütnek egymástól. 
— Vannak ugyanarra a dallamra húsvéti, karácsonyi, 
nagypénteki énekek ; pedig mindegyik alkalommal 
egészen más, egymástól elütő érzelem honol a hivők 
keblében, hangulat hullámzik lelkében : igy tehát 
egy és ugyanazon dallam, ha mindenik érzelemnek, 
hangulatnak meg van, a mint meg is van, a maga 
sajátságos kifejezési módja, nem fejezhet ki most ezt, 
más alkalommal ismét amazt ! 

Nem szükséges ugyan, hogy az egyházi ének 
szövegének és dallamainak költője egy és ugyanaz 
a személy legyen ; de, a mint a példák igazolják, 
azok az énekeink legjobbak, a melyeknek szövege 
és dallama egy és ugyanazon egyéntől származik. 
— Ez külömben igen természetes is ; mert az ember 
önnön érzelmeit, benső állapotát mindig ismeri, 
mig mások szellemébe csak nagy ritkán hatolhat 
be s igy a szóban kifejezettet se nyilváníthatja úgy 
hangban, mintha az sajátja volna. 

Az egyházi ének e tekintetben is rokon a nép-
dallal ; mert a mint annak szövege és dallama 
sokszor egy és ugyanazon szivből fakad : úgy ennél 
is a szóban kifejezett hangulatnak gyakran ugyanaz 
az egyén adja meg a hangban való nyilvánulást is. 
— Ilyen esetben mindig meg van szöveg és dallam 
között az egység ; ellenkezőleg, ha mindkettőnek 
költője más : egyik a másikának egyenesen ellene is 
mondhat. 

A mint a népdalnak szövege és dallama igen 
sokszor költészetileg és zenészetileg műveletlen egyén-
től származik ; ügy az egyházi éneknél sem éppen 
szükséges, hogy a dallam és szöveg szerzője 
képzett ember legyen : azért mégis eredhet tőle szép, 
épitő, buzditó hatású énekdallam is. — Egyházi 
énekeink közül többről határozottan kimutatható, 
hogy dallamuk eredetileg világi volt : ki tudja, nem 
olyan egyénektől származnak-e, a kik semmit se 
tudtak zenei műveltségről ? ! 

Régebben divott népdalaink között most is több 
van olyan, a melynek dallamát bizton alkalmaz-
hatnók egyházi énekre is ; több van olyan, a melynek 
dallama az igazi bensőséget, mély érzelmet nemes 
egyszerűséggel, megható hűséggel tünteti föl, — a 
nélkül, hogy a vallásos érzetet csak távolról is sér-
tené. Ez esetben aztán énekeinknek nem csak nyelve, 
de dallama is magyar és magyaros lenne. — Régebben 
divott népdalainkat emlitem : mert az ujabbak, ha 
külömben megfelelők lennének is, nem alkalmazhatók, 
már azon oknál fogva se, mivel könnyen megtörtén-
hetnék, hogy a gyülekezet egyes tagjainál reminisz-
cenciák támadhatnának. Az pedig az istenitisztele-
czélját nem előre, de hátra mozdítaná ! 

Az ének tartalmának megfelelően előadás mód-
jának, éneklésének is általánosnak, azaz olyannak 
kell lennie, hogy benne minden a gyülekezetnek az 
istenitiszteleten jelenlévő tagja részt vehessen ; tehát 
mint ilyen, én úgy tartom, nem lehet mű-, több-
hangu éneklés. — Vannak ugyan egyesek, akik azt 
kívánják, hogy a gyülekezet éneke legyen mű-, az-
az többhangú éneklés. Ez a kívánság azonban, ha 
czélszerű volna is, nem valósitható meg. Nem való-
sitható meg pedig azért, mert ahhoz a gyülekezet 
minden egyes tagjának bizonyos fokú zenei képes-
ségre és műveltségre volna szüksége ; ez azonban 
gyülekezeti tagjaink legnagyobb részénél, úgy városban, 
mint falun, teljesen hiányzik. Ha többhanguan, tehát 
bizonyos értelemben művésziesen akarnánk énekel-
tetni, mindazokat ki kellene az éneklésből zárnunk, 
a kiknél a zenei képesség és képzettség hiányzik ; 
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úgy de ezzel megszüntetnők a közösséget, azt az 
eszközt, mely a vallásos hangulat, érzelem emelésének, 
nemesítésének egyik leghatásosabbika ; de megszün-
tetnők egyszersmind magának a nyilvános istenitisz-
teletnek főczélját is. — De ha a gyülekezetnek 
minden tagja rendelkeznék is a szükséges zenei 
képességgel és képzettséggel, és igy az énekben 
mindenki részt vehetne is, a mű-, többhangú ének-
léssel az istenitisztelet czélját még akkor se moz-
ditanók elő. — Az ilyen éneklés ugyanis csak úgy 
lehetséges, ha az egyes rokon hangok egymás körül 
csoportosulhatnak ; ez a csoportosítás azonban nem 
valósítható meg az apostol azon utasításának mellő-
zése nélkül : Mindenek ékesen és jó renddel legyenek 
ti köztetek (I. Kor. 14 40)! De ha megvalósítható 
lenne is, az éneklésben résztvevőkre az éneklés nem 
lehetne emelő hatással ; mert azt a harmóniát, mely 
a mű-éneklésnél kifejlődik, az énekes maga nem 
igen hallhatja : az csakis arra lehet és van emelő, 
buzdító hatással, a ki az énekesek körén kivül esik, 
a ki őket hallgatja. — Ebből eléggé kitűnik, hogy 
a többhangu műéneklés a gyülekezeti nyilvános 
istenitisztelet alkalmával nemcsak meg nem valósit-
ható, de nem is czélszerű. Aztán meg a gyülekezet 
éneke egyhangúsága mellett is többhangu-, a-
mennyiben a benne résztvevő hivek különböző idő-
korbeliek, nembeliek levén, más- és más hangorga-
nummal rendelkeznek és igy többféle hangon éne-
kelnek : a mely hangok, kellő tudás és gyakorlottság 
mellett, harmóniában egyesülnek, összehangzást 
képeznek. 

A gyülekezet többhangu, mű-éneklése helyett 
minden gyülekezetnek arra kellene törekednie, hogy 
saját híveiből alakított énekkarral bírjon. — S az 
ilyen énekkarok kettős föladatot végeznének a 
gyülekezet kebelében. Egyik lenne az, hogy egyes 
nagyobb ünnepek alkalmával az ünnepiesség díszét, 
nagyszerűségét emelnék az által, hogy péld. isteni-
tisztelet kezdődtével a gyülekezetet üdvözölnék, vagy 
pedig prédikáczió közben, a textus fölolvasása után, 
hasonló tartalmú énekkel a községet még inkább 
fölhívnák, figyelmeztetnék a nap jelentőségére, 
Istennek irántunk és hozzánk mutatott kegyelmére, 
jóságára sat. Másik föladata pedig az lenne, hogy a 
gyülekezet egyhangú énekét vezetnék, azt szépítenék, 
nemesítenék s igy bizonyos fokig és értelemben mű-
vészivé tennék ! 

Ilyen énekkarok, ha az énekvezetők, a kántorok, 
és tegyük hozzá, a papok, zenei képességgel birnak, 
és egy kis jóakarattal rendelkeznek, minden gyüle-
kezet körében alakithatók. — A gyülekezeti tagok, 
a kik reá képességgel birnak, az ilyen énekkaroknak 
szívesen tagjai lesznek ; mert a beléjök való belépés 
mással nem, pusztán egy kis idő-áldozattal jár, — 
azzal is csak akkor, midőn mást úgy sem tehetnek. 
Élő és világos példák igazolják, hogy az ilyen ének-
karok, a hol vannak, milyen szerepet visznek. Péld. 
temetések alkalmával, ha tehetősebb ember hal meg, 
közre kell működniök. Tudok rá esetet, hogy az 
énekkart a szomszéd faluba is elvitték. — S igy 

mellett, hogy a gyülekezet körében kimondhatatlan 
szellemi haszonnal működnének, még anyagilag is 
hoznának némi-némű hasznot, a mit számtalan módon 
gyümölcsözővé lehetne tenni akár gyámintézeti, akár 
népkönyvtári sat. czélokra! 

Azt talán nem is szükséges mondanunk, hiszen 
a dolog természetéből folyik, hogy az ilyen ének-
karok tagjainak a gyülekezet híveinek, még pedig 
lehetőleg vallásos híveinek sorából kell kerülnie, 
külömben azt a szép és nemes föladatot, melynek 
megoldására vállalkoznak, nem érhetik el. — Nem 
érhetik el pedig azért : mert előadásukból, ha külöm-
ben még olyan szép, talán művészi lenne is, hiány-
zanék a meggyőződésszülte bensőség, a vallásos 
melegség és igy azt, magukból hiányozván, énekük 
másban sem kelthetné föl, erősitené meg. Ellen-
kezőleg : igen könnyen megtörténhetnék, hogy 
egyesek, a kik külömben vallásosak, de a külső 
körülményekhez nagyon is ragaszkodnak, midőn az 
idegen, sokszor talán nem is a legjobb szemmel 
nézett felekezetbelit látnák, tőle saját éneküket 
hallanák, nemcsak nem épülnének, hanem az isteni 
tisztelet czéljával egészen ellenkezőt tennének! 

Ha már az énekkarok működését is csak határ-
hoz mérten és föltételesen engedjük meg az isteni-
tisztelet alkalmával, a magán éneket egészen ki kell 
onnét zárnunk. — És pedig ki kell zárnunk azért : 
mivel az isteni tisztelet czélját, az épülést nem 
segiti elő ; mert a helyett, hogy a gyülekezet tagjai-
ban a vallásos hangulatot, érzelmet emelné, fölkel-
tené, azoknak figyelmét egészen magára vonja s igy 
puszta élvezet tárgyává leszen. Az isteni tisztelet 
körében pedig önálló czélúl, ha külömben még 
olyan szép, nemes volna is, semmi sem jelenhetik 
meg, — hanem csak is eszközül. — A magánéneklés-
nél pedig mindig ki lennének téve a gyülekezeti tagok 
az élvezés veszélyének ; mert az illető mü-énekes 
előtt nem annyira a hivek vallásos hangulatának, 
érzelmének emelése, nemesítése, mindinkább művészi 
ámbiczió, kitünésvágya lebeg. — Ám alkalmazzák 
nagyszerű kórusaikat, mü-énekeseiket azok, a kiknek 
szükségük van rája, hogy tartalmi szegénységüket 
külső fénynyel, művészi pompával, gazdagsággal, 
ragyogással pótolják : mi nem megyünk utánok, 
nekünk az ilyenekre nincs szükségünk! 

Mi tehát isteni tisztelet alkalmával a gyüle-
kezet jó, gyakorlott éneklése mellett teljesen elég-
ségesnek tartjuk az énekkarok éneklését. — Az a 
hangszer pedig, a mely a gyülekezet éneklését, vagy 
az énekkarét is, ha kísérettel akar énekelni, vezeti, 
összehangzóbbá-, harmonikusabbá teszi, nem lehet 
más, mint az orgona, mely képes egész zenekart is 
helyettesíteni. Ez magában foglalja a hangnak 
minden nemét és faját, elkezdve a fuvolya lágy 
hangjától egészen a tárogató harsány hangjáig s igy 
az emberi hangulat,1, a vallásos érzelem minden, de 
minden árnyalatát, fokát kifejezheti. — Erre külöm-
ben talán képes volna a vonó és fuvó hangszer is; 
de ezek még sem alkalmazhatók távolról sem úgy, 
mint az orgona: már csak azért sem, mert mig 
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ennél elégséges egy ember, hogy működésbe jőjön; 
addig amazoknál egész csoportok szükségesek. Azon-
kívül az a nehézség is meg van nálunk, hogy 
mindig újra — meg újra kell őket hangolni; az 
pedig a kegyes hangulat emelésére nem igen emelő! 
Az orgonát hosszú, százados használat már teljesen 
egyházi zeneszerré avatta föl; aztán a czélnak el-
érésére, hogy t. i. az éneket vezesse, annak hatását 
emelje, az istenitiszteletet ünnepiesebbé tegye, teljesen 
elégséges; azért a zenekarok, s mi több egyes zene-
művészek alkalmazását a nyilvános isteni tiszteletek-
nél én könnyen mellőzhetőknek mondhatnám, fölös-
legesnek, czélszerütlennek tartom. — Igaz, hogy az 
ilyenek működése az embert mindig meghatja, figyel-
műnket leköti, fölkelti: de az is bizonyos, hogy 
mindez az isteni tisztelet czéljának, az épülésnek 
rovására történik ! Pedig a mester mondása szerént: 
Meg vagyon irva : az én házam imádságnak háza ! 

Igy vélekedem én énekeinkről, éneklésünkről, 
általában: „a mi egyházi zenénkről." Helyesen-e? 
nem tudom ! Tolnai József, bönyi helyett, evang. pap. 

A „Protest. Egyh. és Iskolai lap" múlt évi 
49-dik számában ifj. Jeszenszky Károly úr -Ének-
ügyi jegyzetek" alatt bírálat alá vette Chován Zsig-
mond choral-könyvét. E becses lapban is többször 
tanúsított buzgó hazafiúi törekvése, t. i. a magyar-
sághoz és a magyar állameszméhez, való hő ragasz-
kodása jellemzi idézett czikkét is. Bizony szép és 
utánzásra méltó eme szent törekvés, de nagyon 
könnyen megtörténhetik, hogy az ember túlcsap a 
mértékben. Ez megtörtént akkor, mikor Jeszenszky, 
úr egy néhány szokottabb egyházi ének eredetéről 
beszél. — „A magyar zene nem hogy a Thurzók és 
Illésházyak népét hagyta volna hidegen, de sőt a 
németeket is meghódítá. Ki sejtené ezen hires éneké-
nek „Befiehl du deine Wege" magyar eredetét? Pedig 
én meggyőződésemként merem állítani, hogy ezen 
felséges, lágy hangneme daczára annyi erélyt és lelke-
sedést kifejező dallamnak eredetije nem más, mint 
Szügyi úr mutatványában 4. sz. alatt közölt „kezdő 
ének". Nem tudom, honnan vette az ev. ref. egyház 
ezen dallamot, de hogy azt Magyarországon Gerhárd 
szereplése előtt egy félszázaddal már énekelték, azt 
bizonyítja Chován úr vezérkönyvében a 348. szám 
alatt található dallam, melynek szerzője Lányi Illés." 

E mondottakban úgy látszik egy kis összetévesz-
tés fordul elő. Sem Lányi, sem Gerhard nem szer-
zője a dallamnak, mert Gerhárdot mint zeneszerzőt 
sehol sem ismerik, csak mint kiváló egyházi ének-
költőt. A költőt és zeneszerzőt meg kell külömböz-
tetni. Nagyon sajátságos azonkívül még ama kérdés: 
Hogyan került az a németekhez ? Hogy jutott ahhoz 
Gerhard, a kinek szereplése a 17-dik század második 
felére esik?" Ki csak egy kissé lapozgatott az egy-
házi ének történelmében, könnyen adhat erre fele-
letet. Nem oly nagy mesterség abból kitalálni, ki 

ama ének zeneszerzője. Nem találunk ott egy szót 
sem, hogy valaki Gerhardnak tulajdonította volna. 
És a költemény maga alig magyar eredetű. Fel-
teszem, hogy minden evang. lelkész Gerhárd élet-
rajzát ismeri, hogy ismeri egyszersmind azon körül-
ményeket, melyek alatt irta Gerhard e gyönyörű 
éneket Akrostichon formában, aggódó nejének vigasz-
talásul. Először jelent meg Crüger J . „Praxis pie-
tatis melica"-jában 1653. 

A dallamot Németországban már 1601-ben is-
merték, de nem mint egyházi, hanem mint világi 
szerelmes éneket e szöveggel : 

Mein G-'müth ist mir verwirret, 
das macht ein' Jungfrau zart; 
Bin ganz und gar verirret, 
mein Herz, das kränkt sich hart. 
Hab' Tag und Nacht kein' Ruh, 
Führ t all'zeit grosse Klag, 
thu' seufzen stets und weinen 
in Trauer schier verzag. 

Tehát legyen igaz, a mi igaz. Igaz és tény pedig 
az, hogy e dallam szerzője senki más, mint Hassler 
Leo János, korának legnagyobb orgonaművésze, — 
született Nürnbergben 1564. körül, mint Hassler Izsák 
zenész fia, ki kiképzését Velenczében Giovanni Gabrieli 
által nyerte. A velenczei iskolából került tehát ama 
lágy hangnemű, kellemes ének, — ott kell eredetét 
keresni. Először találták ezen énekgyüjteményben : 
„Lustgarten neuer teutscher Gesang, Palleti, Galliar-
den und Intraden mit vier, fünf, sechs und 8 Stim-
men. Nürnberg bei Paul Kaufmann 1601." — Csak 
művész lehetett ezen öthangú éneknek szerzője. — 
Felvették az egyházi énekek közé 1611-ben; Deman-
tius Threnodie-jében a szövege Knoll szép éneke : 
„Herzlich thut mich verlangen" (Szivem szerint kí-
vánom). Említendő még a : „O Haupt voll Blut und 
Wunden," ugyanazon dallamra. Eredetileg a joniai 
egyházi hangnemben volt írva, de később Stobäus 
a phrygiaiba tette át. 

„Honnan vette a ref. egyház?" — arra is ad-
hatok feleletet — t. i. nemcsak egy szép énekünk 
ment át a reform, egyházba, — péld. Luther „Mi 
atyánk "-ja náluk is kedvelt ének. — Vegyen csak 
schweiczi ref. énekeskönyvet kezébe, ott több isme-
rősre találhat. 

* * * 

Chován Zs. chorál-könyve a tót kántoroknak és 
gyülekezeteknek jó szolgálatot tehet, de egyetemes 
magyar egyházunknak nem igen, mert azt látjuk, 
hogy a tót ének külön állást foglal el egyházi ének-
lésünkben; állam az államban. Ezt elnézhetnők, ha 
az a 400 ének mind tót eredetű volna. De épen ez 
nem áll; habár a más eredetű melódiák nagyon is 
el vannak váriái va, kiismerjük a dallamokat. — 
Miért akarják, hogy hazánkban ugyanazon chorál 
minden nyelvben máskép énekeltessék? — Hol marad 
az egység? Melyikre tanítsák az ifjúságot a képző-
intézetekben ? — Hogy a nép akarja a szokott várián-
sokat! hogy azt arról leszoktatni nem lehet! az, né-
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zetem szerint, érvénytelen kifogás. A jóakarat és 
türelem legyőzhetné a nehézségeket. 

Csodálatosnak találom, hogy Chován úr, mint 
szakavatott kántor és derék zenész még használja 
amaz unalmas, az áhitatot zavaró interludiumokat, 
melyeknek kora már lejárt, — manapság csak az 
egyes versek között használtatnak még. De mind-
amellett műve a szakemberek elismerésére számithat. 

Csak kár, hogy ily kitűnő férfiú nem e g é s z 
magyar egyházunk javának szánta ismereteit és tehet-
ségeit. 

Sok volna még itt a teendő, kivált egyházi éne-
künk érdekében. Frühwirth Samu, 

theol. akad. énektanító. 

Ritka dolog. 
Karácsonyi meglepetésben részesité a „Religio" 

bizonyosan nemcsak saját olvasó közönségét, de egy-
szersmind minket, az „eltévedt juhokat, lutheránus 
ellenfeleit" is, méltatván bennünket arra, a mit neve-
zett lap még igazságérzetétől sem remélhettünk volna 
soha, buzgón követendő példa gyanánt állitván a 
katholikusok szemei elé egy legnagyobb részt „luthe-
ránus" nép hitéletének nyilvánulását. 

Három eszméből áll a „Krisztkindlije," melylyel 
olvasóinak kedveskedik. Az első természetesen 

âi ?jSze-
gény pápa tűrhetetlen helyzetének" élénk festéséből 
önként következő azon felszólítás : „kérjük tehát a 
kisded Jézust : vigasztalja meg szentséges atyánk lel-
két és szabadítsa meg az egyházat a modern zsarno-
koktól;" ez ellen semmi ellenvetésünk. A második 
azután ennek mintegy gyakorlati kivitelét tartalmazza, 
buzdítván a híveket a pápa jubileumára készülődésre, 
azaz : adakozásra ; ehhez sincs semmi megjegyzésünk. 
A harmadik „Krisztkindli," mely „egy cseppet sem 
csekélyebb eszme a pápaságra vonatkozó eme két 
eszménél" előkészítvén a népet a jövendő viharokra 
és küzdelmekre, az imát ajánlja hathatós ellenszerűi 
és ekként hozza már most a jelzett meglepetést : 

„A viharok közeledtével tekintsünk a poro-
szok példájára. Mikor ezt a népet e század ele-
jén I. Napoleon teljesen földre tiporta, királya ki-
adta a jelszót : Fel, az Istenhez ; hozzá emeljük szi-
veinket! III. Frigyes Vilmos 1813. aug. 10-én a 
neudorfi táborból ezt a rendeletet adta ki : „Min-
den reggel, azonnal a felkelés után, a katonaság 
térdeljen le. Az altisztek „le a csákót" — paran-
csoljanak." Reggel-este tiz perczig kellett a porosz 
hadseregnek térden állva imádkoznia. — A tábori 
papok mondták előttük az imákat. Vilmos császár-
nak pedig 1866-ban, a sadowai csata után a March 
mezején összegyűjtvén seregét, első gondolata volt, 
a tábori lelkészeknek mondani köszönetet. „A had-
járat, így szólt, rövid volt és dicsőséges. Ezt mi 
az önök imájának köszönjük. Tanítsák meg önök 
jól az én katonáimat arra, hogy Isten iránt hálá-
sak legyenek és fel ne fuvalkodjanak." 

Hát még sem lehet az a protestáns nép és lel-

készei olyan megátalkodott elkárhozni méltó rosz, a 
mikor azt, a mit a jámbor „Religio" népének meg-
lepő újdonság gyanánt csak most ajánlani kegyeske-
dik, saját tanúsága szerint már legalább is közel száz 
év óta birja és gyakorolja. Ez aztán igazán „salus 
ex inimicis." 

• SLFAlBt.' 
A szász egyházi kormányzat utobajai. 
Erdély. — A brassómegyei evang. magyar esperesség 

hosszas küzdelem mellett s több oldalról ellene zúdított 
akadályok leküzdése után ideiglenesen és régebben meg-
alakúit. 

Ujabban pedig Czékus Is tván püspök ür beszüntetvén 
az ideiglenes állapotot : elrendelte a szabályszerű végleges 
szervezkedést s megalakulást. 

Az újbóli szervezkedés küszöbén sem hiányzanak 
körünkben az akadályok, mert 11 helyre kellene egyház-
községi világi felügyelő', de felette csekély számú és alkal-
mas egyén van. 

A Brassó városában létező néhány tag még fele rész-
ben sem felelhet meg számban a kivánt igényeknek — s 
így az evang. magyar egyházak kényszerűive lesznek vi-
lági felügyelőket vagy messze vidékekről megválasztva 
alkalmazni, vagy pedig ezen fontos s az egyházi élet fejlő-
désére elhatározó befolyással biró állomást több helyen be-
töltetlenül üresen hagyni. 

Ugyan ily akadályok forognak fenn az egyházközségi 
jegyzők, egyházi segédkező hivatalnokok és vallástanítók 
alkalmazásánál is. 

A brassómegyei 10 magyar községben 19 nem evang. 
vallású egyén van a tanítói pályán alkalmazva. Mond meg 
nyájas olvasó létezik-e a Magyarbirodalomnak egyetlen egy 
megyéje 10 evang. hitközségében 19 idegen vallású s tény-
leg alkalmazott tanító ? Holott az ilyeneket — köztudo-
mású dolog, hogy minden vallás-felekezet épen sa já t egy-
házi alkotmánya szerint — a jelzett hármas tér bármelyi-
kében is nem alkalmazhatja. És mégis i t t a felette nagy-
lelkű s igen bölcs szász kormányzat alat t meg volt ez és 
meg van ma is. Midőn tehát a törvényesen bevett hitfele-
kezet rendszeresen szervezkedni aka r , de nincsenek alkal-
mas és elegendő emberei : akkor már csak megbocsát a 
szabadelvűsködő s a vallás érdekeit fumigáló világ, hogy 
ily viszonyok között — az oly gyakran elitélni szokott 
f e l e k e z e t i e s k e d é s — megczáfolhatlanúl és teljesen 
indokolt. 

Avagy hol látot t valaki valaha kizárólag róm. kath. 
hitközségekben protestáns tanítókat alkalmazva? Ki hal-
lotta, hogy a túlnyomólag evang. ref. vallású hitfelekezet 
bármily jellegű iskoláinál ily arányban ág. evang. tanítókat 
alkalmazott volna? Bíz ilyen gyakorlat úgy tudom a 
Magyar korona birodalmában sehol nem létezik. 

Tar tsa is meg k i -k i a maga vallását s embereit — 
az mint már mondám — a leghelyesebb elv. Mikor pedig 
valaha eljő az általános protestáns unió, akkor majd a kik 
élnek — ám pengessenek más elveket, de ma még csak a 
létező érdekek szellemében s fenntartása mellett lehet 
csupán józanon s őszinteséggel beszélni. 
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Ezen ügyre a szászok és mások tudom legelső sorban 
azt a száraz mentséget hoznák fel : hát miért nem nevel-
tetek magatoknak elég és alkalmas egyéneket? Miért nem 
választottatok és neveztettetek ki magatoknak a czélnak 
megfelelő egyházi hivatalnokot épen saját körötökből ? 

E r re nézve válaszul ívekre terjedő indokokat lehetne 
felsorolni, de az most szorosan nem tartozik ide; mert én 
csak a rövid tényekre akartam rámutatni, hogy ezekből a 
következtetést és a tanúiságot ki lehessen vonni. — Külön-
ben általánosan tudva levő dolog, hogy minden oknak meg 
van a maga okozatja. 

* * * 

Ez is furcsa egyházi állapot. Méltán ellehet mondani 
róla : „Sotba megy, mint a falusi biróság ! — Vagy akár : 
„Hodie mihi, cras tibi!" 

Pürkerecz, Tat rang és Zajzon ág. hitv. evang. hit-
községe a közelmúltban igen feltűnő egyházi állapotnak 
volt és van kitéve. 

Ugyanis az előbbi helyen négy állami tanító között 
egyetlen alkalmas egyházi segédkező nem lévén alkal-
mazva : a lelkész kénytelen volt egy évig — és pedig egé-
szen díjtalan — végezni a tanító helyett az egyházi teen-
dőket. 

Nevezetesen a január 6-iki, február 2-iki, márcz. 25-iki, 
áldozó csütörtöki, junius 29-iki kisebb egyházi ünnepeket; 
továbbá karácsony, húsvét, pünkösd másod ünnepeit dél-
előtt és délután — a lelkészi rendes teendőkön fölül — 
egyházi beszédek előadása által a pap a tanító helyett 
pontosan elvégezni. Végre a templomban hétköznap regge-
lenkint s a temetéseken alkalom szerint a lelkésznek kel-
lett diktálni, éneket vezetni; a böjtben hat hét a la t t dél-
előtt maga, délután pedig a tanító helyett volt szükséges, 
a vallás- és énektanítást teljesíteni. 

Tatrangon öt állami tanító mellett a magyar főespe-
resnek s lelkésznek a leírt módon és mérvben huzamosabb 
idő alat t kellett az egyházi segédkező, kántor, énekvezető, 
vallástanító, orgonista és maga helyett a kiszabott rendes 
egyházi teendőket pontosan elvégezni. 

Zajzon hitközsége három községi tanítói állomás léte-
zése mellett hónapok óta — mai napig is hajlott korú lel-
késze által végezteti a papi és egyszersmind rektori egy-
házi teendőket : nem lévén betöltve máig sem az egyik 
tanítói állomás, a más két tanító pedig — bizonyos okok-
nál fogva e téren egyáltalán nem alkalmazható. 

Biz ezek nagyon furcsa és felette szenzácziós egyházi 
állapotok. Ezeket is jórészben a szász egyházi félszeg kor-
mányzat múlt időbeli kinövéseinek lehet betudni. 

Van azonban reményünk hozzá, hogy az ilyen abnor-
mis állapotokat az egyházkerület főügyintézői annak idején 
befogják szüntetni. — Mert hiszen a lelkészektől fokozatos 
sorrendben — sem nem méltányos, sem nem jogos, azt kí-
vánni, hogy mások külön dijazással összekötött kötelessé-
geit : az ő túlterheltetésük alapján teljesítsék. 

* * 
* 

Brassómegyében a 11 ág. hitv. evang. magyar község-
ben a községi és állami iskola az 1869—1883. évek óta lé-
tezik és áll fenn ma is. 

Midőn i t t a községi jellegű iskolák alakultak, a kö-
tött szerződések felülvizsgálására a szász egyházi hatóság 

nem fordított kellő gondot, miből a régebb múltban több 
kellemetlenség és visszás állapot keletkezett. 

Később 1883-tól kezdve pedig, midőn a községi isko-
lák — Hosszufalu, Zajzon, Újfalu — kivételével valamennyi 
állami jellegűvé változott ál tal : a hét község állami isko-
lája sorában van olyan egyház is, melynek egy hiányos 
rövid átalakulási jegyzőkönyvén kivül semmiféle rendszeres 
szerződése nincsen. Van olyan is kettő-három, melynek az 
egyház és állam között fennálló meglehetős jó szerződése 
van, melyet azonban a szász egyházi hatóság annak idején 
alaposan nem vizsgált felül, sőt midőn ez beküldetett, vissza 
utasította : — azt állítván, hogy az állami iskola ügye 
nem tartozik az ő hatáskörébe, hanem a polgári köz-
ségekébe ! 

Hogy hogy, hiszen a polgári község épen semmit nem 
adott á t az államnak ; ellenben az egyházak telket, kertet, 
tanítói lakokat, iskolai épületeket engedtek át, mint saját 
tulajdont az állami iskola czéljaira! — Hát ezen tárgyak 
miként, mily alapon történendő használatáról, a jogokról 
és kötelességekről nem kellett-e részletes és kifogástalan 
jó szerződés? — Nem kellett volna-e ezen szerződéseket a 
szász egyházi hatóságnak kitűnő gonddal, mély bölcseség-
gel részletesen felülvizsgálni s netaláni hiányokat helyre-
hozni? 

Ebből eredt is aztán elég baj, kellemetlenség és jog-
sérelem. A sok közzűl ez út ta l csak egy tényt hozok fel. 
Egyik egyháznak meglehetős jó s a minisztérium által 
helyben hagyott törvényes erejű szerződése van; ennek 
daczára megtörtént mégis, hogy a szerződés ellenére a 
tisztán ág. evang. gyermekek számára r ó m . k a t h . é s ok-
l e v é l n é l k ü l i t a n e r ő t c s ú s z t a t o t t b e a t a n f e l -
ü g y e l ő , ki 3-ik éve már, hogy 500 fr t . rendes fizetés 
mellett az iskolában csak kontárkodik és szemébe kaczag 
a sok okleveles állomás nélküli jó tanítónak. 

Minek is 8 évig komolyan tanúlni s az oklevelet 
megszerezni, mikor Brassómegyében egy helyen e nélkül is 
lehet teljes fizetéssel működni. 

Hát te szegény egyház mire jutottál, s hogy bizhatod 
gyermekeidet ilyen szakkészültségü egyénre? Hogy tanít-
tatod az ág. evang. hitvallást a róm. kath. confessió kép-
viselőjével? 

Avagy évi 300 fr t . értékű tan- és iskolai helyiségeid 
haszonbérletének állandó s ingyenes kedvezményén fölül 
50—60 f r t ta l még egy külön vallás és egyházi énektanítót 
fogadsz-e? Biz ez is felette abnormis állapot. r. I. 

H i w - l t i , 
Az elsassi főkonzisztorium utolsó, november 26—30-án 

ta r to t t ülésében a próbaprédikácziókra vonatkozó, nálunk 
is többször felmerült kérdés tárgyal ta tot t . Ugyanis az előző 
évi főkonzisztorium megbízta a direktóriumot, hogy a mi-
nisztériumnak előterjesztést tegyen a próbaprédikáczióknak 
és a megürült parochiák elnyerése után vágyódóknak, e 
parochiák látogatását megengedő szabadalom eltörlése iránt. 
Mind a kettőt az uralkodó papválasztási módozat kinövé-
sének jelzik. A minisztérium a te t t javaslatot nem fogadta 
el. Azon véleményben van, hogy a próbaprédikácziók az 
érvényben levő papkinevezési rendszerrel a legbensőbb 



viszonyban állanak. Hogy ezen tilalom messzebató, benső 
átalakulást vonna maga után, s bogy az egész ügy mos-
tani állapotában bagyassék meg; — mig a jelenleges pap-
választási mód vagy egészen elhagyatik, vagy szervesen 
tovább fejlesztetik. Jóllehet a direktórium más vélemény-
ben volt mind a mellett, a konzisztorium az ügy vitatását 
befejezve, határozatot nem bozott. A f e l s ő - e l s a s s i papi 
értekezlet e tárgyban arra fektette a fősúlyt, ùogy a papok 
kinevezésénél a hivataloskodási korra tekintettel legyenek, 
és a kinevezésnél a presbyterialis tanács hallgattassák meg. 
A fokonzisztorium többsége mindezekkel szemben abban 
állapodott meg, bogy az ügy tárgyalását akkor fogják újó-
lag felvenni, mikor a közönségben tisztázva lesznek az 
eszmék az iránt, hogy a jelenleg érvényben levő papválasz-
tási rendszer helyébe milyen fogadtassák el. 

Olaszországi evangélikusok. Mult év szeptember havá-
ban azon örvendetes birt vettük Olaszországból, hogy a 
v a 1 d i a k utolsó zsinata a s z a b a d e g y h á z z a l való 
egyesülés tervezetét elfogadta. Mindenki azt hitte, hogy 
Olaszország e két evangelikus egyháza egyesülésének 
semmi sem áll útjában s ez eredménynek mindnyájan őszin-
tén örvendettünk. Úgy látszik azonban, hogy örömünk még 
korai volt. Mint újólag hirlik, a valdiak érintett zsinata 
nem fogadta el a szabad egyház által már 1885-ik év ok-
tober havában egyhangúlag helyeselt javasla tá t ; hanem azt 
egyoldalulag megváltoztatta s ezen új alakjában szavazta 
meg. Ezen eljárás a szabad egyházat, mely a valdensiak 
egyesülési javaslatát a legkészségesebben vette, természe-
tesen mélyen sérti. Mindenesetre jellemesebb és tisztább 
let t volna az eljárás az egyesülést visszautasítani, mint ily 
kerülő úton azt megakasztani. Olaszország evangelizácziója 
érdekében a valdiak szükkeblűsége sajnálatos; — mert ha 
valahol, úgy épen Olaszországban nagyon kívánatos volna 
a csekély számú és anyagilag szegény evangélikusok tömö-
rülése. 

Anglia. A b r i t t é s k ü l f ö l d i b i b l i a - t á r s u l a t 
1885/86 - iki üzleti évében önkénytes adakozás ut ján 
2.657,483 márkát , a szentírás elárusításából 2.110,354 már-
kát, összesen 4.767,838 márkát vett be. — A hagyatékok 
900,978 márkát tettek. Az összes kiadás volt 4.814,575 már-
ka. Bibliát és a szentírás egyes részeit a londoni raktár-
ból 2.192,819 példányban, a külföldi raktárakból 1.931,085 
példányban Összesen 4.123,904 példányban terjesztett el. — 
Még pedig egész bibliát 831.513, új testámentomot 
1.816,186, egyes részleteket 1.476,205 példányban. A tár-
sulat működése kiterjedt az egész ismert világra. Jelenleg 
a biblia részint egészen, — részint egyes alkatelemeiben 
267 nyelvre van lefordítva. 

— A dunáninneni ker. g y á m i n t é z e t egyházi elnökévé 
6 szavazatból 4-el nagyt., Baltik Frigyes liptói főesperes 
lett megválasztva. Az Úrnak áldása kisérje újonnan el-
foglalt hivatalában, bogy a lankadókat erősítse, az elhide-
gülőket felmelegítse, a széthúzókat egyesítse a szeretetnek 
nagy munkájára. 

— A dunántúli ker. gyámolda igazgató-tanácsa érdem-
teljes főpénztárosának néhai H o r v á t h Sándor győri lel-
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késznek váratlan elhúnyta következtében a főpénztár ideig-
lenes kezelésével Stiegler Gusztáv soproni lelkészt bizta 
meg, mi kivált a kültagokra tekintettel közhírré tétetik. 

— Luther-társaságra d e c z e m b e r 2- tó l b e f o l y t : 
Fabiny Teofil 100 frt, Phirring Károly 4 frt . dr. Hollerung 
Alfred 4 frt , Csipkay Károly 4 frt , Hollerung Károly 4 frt, 
modori német egyház 4 frt , radványi egyház 4 frt , iglói 
főgymnasium 4 frt, Kuzma Ádolf 4 fr t , Vasskó Gyula 4 frt , 
Medveczky Samu 4 frt , Turcsányi Gyula 4 f r t , dr. Gone-
csich Anta l 4 f r t , Ocsovinyi Mihály 4 f r t , Sajóhegyi Fri-
gyes id. 4 f r t , Michaelis Vilmos 1887-re 4 f r t , meszléni 
egyház 4 frt, Frenyó András 4 frt , Teszáry László 4 frt, 
Szlabey József 4 frt , tápió-szelei egyház 4 frt , Halász Lajos 
2 f r t , Benedicty Gyula 2 frt , Dubraviczky László 2 frt, 
Czékus István 4 frt , hm.-vásárhelyi egyház 4 frt, Dras-
kóczy Lajos 4 frt , Haviár Dániel 4 frt , Veres Józset 4 frt , 
Moczkovcsák 4 frt , kis-hartai egyház 4 frt , Galle Ándor 
1 frt , Urban Ádolf 4 frt, Hur tay György 4 frt , t.-pelsőczi 
tanítói kar 4 frt , Nitschinger Pál 4 fr t . Szabó Béla 4 frt . 

— A pozsonyi ágost. hitv. evang. gyülekezet legutóbbi 
évi kimutatásából kitűnik, bogy 1. a n é m e t egyházban 
megkereszteltetett 245 gyermek és pedig pozsonyi 214 
(98 fiú, 116 leány); főrévi 23 (12 f., 11 1.); ligetfalvi 8 
(2 f., 6 1.); eltemettetett 232 egyén, és pedig pozsonyi 215 
(102 f., 113 n.); főrévi 12 (8 f., 4 n . ) , és ligetfalvi 5 (2 f., 
3 n.) ; konfirmáltatott 62 f., 77 1., összesen 139 gy. ; kihir-
dettetet t 78, eskettetett 64 pár ; — az urvacsorát felvették 
1321-en. — 2. A m a g y a r - t ó t egyházban: kereszteltett 
43 f., 21 1., összesen 64 gy. ; eltemettetett 30 férfi, 20 nő, 
összesen 50 egyén ; konfirmáltatott 11 f. 2 1., összesen 13 gy. ; 
hirdettetett 17, eskettetett 15 pár, ar úrvacsorát felvették 
992-en. — Magában Pozsonyban e szerint 1886-ban keresz-
tel tetet t 278 evang. gy., és meghalt 265 evang. egyén. — 
A pozsonyi gyülekezet népiskoláit látogatta az elmúlt év-
ben 450 f., 339 1., összesen 789 gy. — A lyceumnak 320 ta-
nulója van. — A gyülekezet kórházában ápoltak az elmúlt 
évben 121 beteget, kik közül meghalt 14, felgyógyult 99. 
A gyülekezet árvaházában neveltetik 21., 10 f. — Az agg-
ápoló intézetben ápoltatott 3 férfi, 3 n. — Adományok czi-
mén bevett a gyülekezet az elmúlt évben készpénzben 
7490 f r t 54 krt, melyből a templomra 3651 f r t 50 kr., az 
iskolákra 668 f r t 35 kr . , alumneumra 1019 f r t 22 kr. esik. 
A gyülekezet által kezelt alapítványok összege 621,065 f r t 
60 kr t tesz. A mult évi bevétel és kiadási mérleg összege 
38,888 f r t 55 kr. 

— A budapesti ág. hitv. evang. tót egyházban a múlt 
évben születtek 197-en, meghaltak 228-an, konfirmáltattak 
10-en, kihirdettetett 93 pár, eskettetett 60 pár, úrvacsorá-
val élt 1910 egyén. — A gyülekezet ez évben fogja ünne-
pelni 50-éves fennállásának örömünnepét. — A kegyelem 
nek ura engedje, bogy a jövő félszáz nyugalmasabb s ál-
dástbozóbb legyen a múltnál! 

— Ritka nemes te t t ! S o m o r j á n C s e j t e y József 
csizmadiamester özvegye szül. Szávold Mária, ki férjével 
együtt buzgó róm. kath. volt s egész rokonsága is az, kis 
vagyonából az ottani evang. egyháznak 20 f r t hagyományo-
zott. Lux aeterna luceat ei! 

— Gratz Mór a göllniczbányai gyülekezet közkedvelt-
ségü derék lelkésze a VII . szepesi bányaváros érdemdús 
főesperese nagy szótöbbséggel k o l o z s v á r i első lelkésszé 
választatott . Fogadja az apostoli buzgalmú férfiú őszinte 
üdvkivánatainkat ezen kitüntetéshez, habár sajnálat tal 
vesszük edd,igi nagy sikerrel betöltött helyéről való távo-
zását. Az Úr áldása kísérje további ú t j án ! 

— A dunaszerdahelyi evang. egyház T ó t h Móricz 
ura t egyhangúlag felügyelőjévé választotta. Segélje az 
Isten a derék férfit, bogy e nagyon szegény egyházat az 
ő sok bajából, ínségéből kiemelje. 

F. K. POZSONYBAN. 




