
azzal válaszolt, hogy ő nem tudta, miszerint azt ő neki 
engedelem nélkül nem volt szabad cselekednie. Erre a 
nyitraí urak — köztük egy kiérdemült vil. tanácsbiránk — 
az ügyet magukévá tevén, egy szaftos lével feleresztett 
levélben eddigi szolgálatainkért olyan honoráriumban ré-
szeltették egyházmegyénket, hogy nem merem a tisztelt 
publikum elé kitálalni; mert bizonyosan csömört kapna 
tőle. Ezek a jó urak leczkéztetik egyházmegyénket, akik 
1 árva krajczárt nem fizetnek gondozó lelkészüknek, a 
szegény Kocsis Józsefnek. 

A nyitraiak és a f.-gyarmati pap anyira megtetszet-
tek eg}'másnak, hogy — átesvén a kezdet nehézségein — 
márczius 15-én s ha valót beszél a fáma — Kossuth Lajos 
neve napján ismételten tartottak nyilvános istentisztele-
tet — a kálvinismus nagyobb dicsőségére. 

A közgyűlés nem méltányolván a szomszéd gaboná-
jában aratgató pap mosakodását, őt megrovási kalandban 
részesítette jegyzőkönyvi kivonat alakjában. A nyítrai urak 
kedveskedése fölött pedig — mint akik nem tudják, mit 
.£selekesznek — napirendre tér. 

Több apró helyi érdekű ügy letárgyalása után az 
áfrikai atmosférából ugy d. u. 2 óra felé ebédre mentünk 
a pompás dalárda-kertbe, — hol jó ebéd, jó bor és még 
jobb muzsikaszó mellett kezdett emelkedni a kedély hő-
foka, a mi szép pohárköszöntőkben szabadult meg feles-
legétől. Ahol olyan három férfiú van, mint püspök atyánk, 
esperes és gondnok uraink, ott a szó nem ülhet meg a 
maga fészkén. Kijutott bőven elsőtől utolsóig mindenkinek. 
Elek barátunk (már. t. i. Závoryj elpanaszolta, hogy az 
ő káplán korában gregárius pap csak tíz lépés távolság-
ban követhette a nt. asszeszor urakat. Élteti a mostani 
szabad szellemet. Ez szolgált inpulzusul püspök atyánk 
felszólalására, ki a mult fátyolát még feljebb lebbentve, 
rámutatott arra a sötét képre, amikor a gregárius pap kí-
vül ácsorgott a legnagyobb hidegben is a gyűlés termen, 
hova nem volt szabad belépni s mikor az „audiat" beszól-
litotta, megállt nagy szorongások között az ajtó-saroknál-
Ez volt — úgymond az egyik extremum. Most élünk a má-
sik extremumban. Ma sok fiatal káplán és lelkész annyira 
csapong a szabadelvüség levegőjében, (nem! . . . mocsár-
jában), hogy azt tartja szabadságnak, mikor a közmunká-
ban megőszült férfiak életalkonyát büntetlenül megkese-
ríti, halántékaikat sárral megdobálja. Az igaz szabadelvü-
ségre emeli poharát. 

E korrajzszerü beszéd keltette komoly hangulatot 
nyomban felderítette Kiss Pali barátunk tréfás szózata, 
elnevezvén a mi őszi gyülésünket Lajos napi gyűlésnek, 
ad formám: Katalini vásár; előtte vagy utánna egy-két 
nappal, nem határoz, azért csak Lajos napi. — Esperes 
urunk czélzást látván benne, mintha ő hazulról a Lajos 
napi tissztességtétel elől vonulna el, azzal replikát, hogy 
6 nevenapját is a közügynek szenteli. Nono! 

Az okos beszédek után megeredt árja a vad köszön-
tőknek, párhuzamosan dagadoz a pararak apadásával. Jól 
van ez igy. Mivé lenne a természet, ha a borura derű 
nem következnék. A szegény kálvinista pap életében úgyis 
több a ború, mint a derü. 

Templomszentelési örömünnep 
Dadon. 

Mint e becses lapok f. évi 5-ik számában már előre je-
lezve volt, egyházunk közel 150 év terhe alatt már leroska-
dással fenyegető templomáéi. évi ápril hó 24-én lebontván, 
Isten segélyével f. hó 20-án készült el új templomával, 
amikor ünnepélyesen adatott át a szent czélra, Isten dicső-
ségének terjesztésére. Mint a szomjúhozó szarvas a vizhez, 
ugy kívánkoztak a mi lelkeink az Urnák szent házába, a 
melyet már négy hónapon keresztül kénytelenek voltunk 
nélkülözni. A mí még tavaszszal mint egy boldogító vágy 
és remény tölté el szivünket, az ma már valóság lett. — 
Igen! mert az őseink által épített szent hajlékot a mai 
kor ízlésének megfelelőleg átalakítottuk. Az eddigi rosz 
vagy inkább avult téglázatot tatai sajtolt burkoló téglá-
val rakattuk le, a szószék, karzat, újra fehér színre fes-
tettek, s a régi gazdag aranyozás teljesen megújitatott, 
az összes padok tölgyfa szint nyertek. A templom falai 
116 cmeterrel vétettek magasabbra. A régi ablakok he-
lyett, — melyek száma két féllel szaporitatott, — 250 cm. 
magas körivalaku, s a körben szines üveges ablakok he-
lyeztettek. Uj mennyezet, tetőfa, s az eddigi fazsindely 
helyett tatai, — új találmány, — hornyolt cserépzsindely 
tétettek, a torony pedig 12-es számú horgonylemezzel bo-
ríttatott. — Ekként átalakított kis templomunkban, mint 
feljebb is emlitém f. hó 20-án hangzott fel először Istenünk 
dicsérete. Már 9 óra tájban sürüen jöttek híveink ez ün-
nepélyre egybegyűlt rokonaikkal, s midőn 10 órakor meg-
szólalt az Urnák szent házába hivó harang, — négy hő-
nap után most először, — önkéntelenül is egy hála sóhaj 
lebbent el ajkainkról, mondván: Én Istenem hála neked! 
Mire a harmadszori harangozásnak vége lett, kis templo-
munk már telve volt hitbuzgó hívekkel. Kedves felálló 
énekünk „Szent Isten noha nékünk" után a 74. dics. 1, 
2. 3. versét énekeltük. Ennek végeztével nt. esperes urunk 
Czike Lajos lépett a szószékre, megnyitván az isteni tisz-
teletet az Atyának és a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek 
nevében. A buzgó s szép alkalmi ima után Móz. I. könyve 
XXVIII! 17 verse alapján: E hely nem egyéb mint Isten-
nek háza és a menyország kapuja" mondott egy oly remek 
beszédet szokott ékes szóllásának egész erejével, mely 
minden érző s hitbuzgó szívet oda emelt, hol a menylakói 
az Ur királyi széke előtt letelepednek. Mondja beszédjé-
ben : „bár Istent az egek egei be nem foghatják, meny-
nyivel kevésbbé kézzel csinált templomok : mégis az em-
beriség elejétől fogva igyekezett Istennek, vagy istenei-
nek tiszteletére oly helyet építeni, mely a többiek felett* 
kitűnjék, s minél nagyobb előhaladást tett a miveltségben„ 
annál szebbé, csinosabbá, magasztosabbá tette templomait, 
ugy hogy az abba belépőt mindjárt bizonyos illetettségr 
vallásos érzés hatja át. Ezt cselekedte most a dadi ev.-
ref. szent gyülekezet is, midőn az ősei által 1748-ban épi-

*) Épitette tek. Várnay Antal Lajos tatai urad, és magánépítő*-
mester, kit mint lelkiismeretes pontos embert, minden, de kivált » 
tata-vidéki épitkexö egyházak szives figyelmébe a legmelegebb®*, 
ajánlunk. 



tett, majd 1786-ban toronynyal ellátott s nagyobbított 
templomát, — mint a dicső ősök méltó utódai — a kor Íz-
lésének megfelelőleg átalakította, szebbé, csinosabbá tette, 
sőt még orgonával is ellátni igyekezik. Elmondta azután, 
hogy mik teszik e hajlékot Istenházává és a menyország 
kapujává : buzgó éneklés, imádkozás, Isten igéjének a 
tudománynak, bölcsességnek, világosságnak, erényes szent 
életrei törekvés hirdetése. A szent sakramentomok kiszol-
gáltatása, végül könyörület, irgalmasság és adakozás. — 
Bizony mondom sokak szemébe ültek könnyek, s bizony 
mondom életünk egyik legszebb napja volt ez. A buzgó 
ntóima s Mi Atyánk után következett a hirdetés, mely az 
ápril 24-től vagy is az isteni tisztelet beszüntetésétől a 
lelkészi hivatalhoz befolyt kegyes adományokat sorolja 
elő. Isten dicsőségére befolyt 4 fr t 40 k r ; orgonára 95 frt 
70 kr. Ekként az orgonára tett összes ajánlat 677 frt 
90 k r ; ebből már készpénzül befizettetett 426 frt 02 kr. 
Kihirdettetett, hogy a mai örömünnep alkalmával bejövő 
perselypénz mint tőke tétessék le mind addig, míg el nem 
éri a 100 frtot, s akkor évenkénti kamatjából a szegény 
s árva iskolás gyermekek részére tankönyv vétessék. Vé-
gül jött az újkenyéri úrvacsora. —Áldás, buzgó, szívből jövő 
áldás után énekeltük a 74. dics. 6. versét. Ezután tiszt. 
Kelemen János kömlődi lelkész ur keresztelt egy kis fiu 
gyermeket, a szülői szeretet legelső zálogát. Igen csinos 
és helyes beszédben adta elő, hogy „keresztelés alkalmá-
val szivünket Istenünk iránti hála, öröm és remény tölti 
be. Hála, hagy mind az anya mind a gyermek a szülés 
veszedelmei között megmaradtak; öröm, hogy ember szü-
letett e világra, s hogy a házas felek egymást ezután 
nemcsak mint hitvestársat, hanem mint apát s anyát ölel-
hetik ; remény, hogy gyermeköket a jó Isten megtartván, 
szüleik öröme az anyaszentegyháznak s hazának méltó 
tagjai lesznek. Keresztelés után a 111 dicséret 4. versét 
énekeltük, majd a 75. dies. 3. 4. 5. versét. Ezzel vége 
lett az istenitiszteletnek, s mi ezen érzelemmel áthatva 
hagytuk el a szent hajlékot: „Bizony nem egyéb az ily 
hely, mint Istennek háza és a mennyország kapuja" ; s 
azon szent elhatározással, hogy vallásunkért élni, áldozni, 
sőt ha a körülmények ugy hozzák, meghalni is örömmel 
tudunk. 

S Z É K I ALADÁR 
ev. ref. lelkész. 

Helyreigazítás. 
„A b.-somogyi egyházmegye közgyűlése" czim alatt 

egy közlemény jelent meg Barakonyitól, Begedy ur hü 
fegyverhordozójától, a melyben B. ur azon hitének ad ki-
fejezést, hogy közleményével szemben, „nem fog helyreiga-
zítást küldeni senki". 

Sajna, bizony nekem helyreigazításokért kell tollat 
fognom-

Legelőször is a Slavon-Horvát missio tárgyában, 
mely fölött a damoklesi kard éppen nem a duna-melléki 
kerület nagyhatalmú püspükének hajszálán lebeg, hanem 
alólirott és fölkért missiótvizsgáló társának, egyházme-

gyénk ügybuzgó gondnokának a helyszínén csak most 
szerzett meggyőződése szerint az egyházmegye immár né-
hai esperesének azon nanyagsága miatt, a mivel a kül-
döttség ott lépten nyomon találkozott; azon az ügy előbb-
vitelével mit sem törődő mulasztásai miatt, melyekből azt 
láttuk, hogy az esperesi elődje által közadakozás utján 
gyűjtött összegből épített daruvári templom és paplak a 
gondozás híján, pusztuló állapotban; hogy sem Brekinsz-
kán, sem Korencsában, sem Pizaniczán, a már csaknem 
tisztára magyar s nagyobbrészt reformátusokból álló köz-
ségekben, maíg sincs tanitó, sőt Daruvárott lelkész sincs; 
hogy a még elődje által vett pizaniczai tanítói telek, — 
bár kifizetve lett, — máig sincs telekkönyvíleg biztosítva. 

S nem a dunamelléki egyházkerület nagyhatalmú 
püspöke, de a belső-somogyi egyházmegye volt esperesé-
nek 3 éven keresztül tanúsított azon mulasztása, mely 
szerint a missio állapotáról jelentést sem küldött s a ke-
zére bizott segélyösszegekről a számadást Jegyeimi" fe-
nyegetés hangoztatásával kell a konventnek kiszorítania, 
oka annak, hogy a L50 frt missio felügyeleti uti átalány 
megtagadtatván a konvent által, a fönt említetteknek sa-
ját áldozatokkal kelle a lótartási és kánonvisitationális 
dijat és egyéb javadalmakat bármelyik kerületünkbeli es-
peresnél bővebb mértékben élvező esperes helyett a mis-
siók meglátogatását foganatositaniok. 

De helyre kell igazítanom B. nruak a csurgói fő-
gymn. új épület fölépítése tárgyában írott azon közle-
ményét is, mintha a minister ur leiratának nem meg sür-
gölő, hanem mintegy parancsoló hangja volna, minek csak 
akkor volna értelme, ha a miniszter az új épület emelé-
séhez szükséges 70.000 frtot meg is adta és nem megta-
gadta volna. A „muszáj"-nál nagyobb ur a „nem lehet!" 

Majd ha lesz elegendő pénzünk, építünk; addig szo-
ronkodunk és legalább a kamatokkal gyarapítjuk építési 
tőkénket. 

Jelzé B. ur, hogy olyan fölterjesztéseink is lesznek 
a kerületre, melyek „a gyorsított munka hibái folytán jöt-
tek már vissza a kerületről." 

Ezt ís helyre kell igazitanom. Nem a gyorsított, ha-
nem a hiányos munka, vagy is a felküldött ügyek fölsze-
letlen volta, — a hozott egyházmegyei határozatok szaba-
tosságának hiánya s egyéb inkorrekt esperesi eljárások 
és intézkedések miatt lettek bíz azok (tessék csak a ker. 
jegyzőkönyv illető pontjait betekinteni) vissza küldve. 

Ha valaki azt várja, hogy helyre ne igazítsák refe-
rádá já t : referáljon helyesen. 

Végre „a szőrös kezek" körmölését kell visszauta-
sítanom. 

Ha az volt B. B. és Galambjuk impressiója az in-
terpelláczió forrására, amit B. K. ur jelez, bizony na-
gyon téved. 

Alólirottnak van annyi erkölcsi bátorsága, hogy nem 
tagadja el és meg saját intenczióját, tényét. Ama? inter-
pelláczíóról már csak akkor értesült, midőn elhatározás 
tárgya volt. Éppen semmi köze nem volt hozzá; sőt „tár-
gya miatt" aggodalmamat is fejeztem ki, hogy közgyűlés 
szine előtt mondassék el. 


