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A legéndi ág. hitv. evang egyház 
története. 

A reformáció 400 é v e s jubileuma emlékére . 

A KOZSEG 
EREDETE. 

L e g é n d község Nógrád vármegye 
délnyugati részében, a balassagyarmat-
aszódi vasútvonal mentén fekvő Nógrádkövesd állo-
mástól nyugati irányban fekszik. A községnek ere-
detileg szebb fekvése volt, mert — a hogy ezt régi 
latin egyházi okiratok bizonyitják, — valamikor a 
falu ott terült el, ahol most a róni. kath. régi kis 
templomocska áll csöndes elhagyott magányában. Ez 
a kis templom is ó hitű, szerb templom volt vala-
mikor, a régi falu alatta terült el, csak a gyakori 
törökpusztítások és vízkiöntések következtében kez-
dett később feljebb, magasabb fekvésű helyekre 
épülni. 1594. előtt a község lakosai is görög hitval-
lású ráczok voltak s a népajkán élő hagyomány 
szerint a neve is a községnek más volt. E helységet 
a török 1594.-ben tűzzel elpusztította, szerb lakosait 
rabszolgaságba magával vitte. Majd kálvin —, tehát 
helvét hitvallású magyarok költöztek az elhagyott 
faluba. A helység ősidőkből Legéndy nevü nemesi 

[család birtoka volt s e családot már a XIII. és XIV. 
í század elején is itt találjuk.*) 

*) A Legéndy család nagy é s e lőke lő szerepet játszik 
Nógrád vármegye történetében. E család két alispánt adott a 
v á r m e g y é n e k : Ágostont (1448 - 1462). é s Bertalant (1479 1496). 
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De 1645.-ben országszerte dühöngő pestis számukat 
annyira leapasztotta, hogy ama megmaradt néhányan 
kénytelenek voltak magukhoz idegeneket hívni s igy 
költöztek be különféle vidékről az ág. hitv. evang: 
és a róm. kath. tótok. Ezt mutatják az abban az idő-
ben ide telepitett legrégibb tót családok nevei is, 
igy Szuchánszky, Oravec, Gyetvan stb. nevek, amely 
nevek a tót nyelvben azt jelentik, hogy Szuchány-
ból, Árvából, illetve Gyetvából betelepültek. S miu-
tán »Szuchány« község Felső Hontban már akkor 
is evangelikus volt, a betelepült Szuchánszkyak is 
evangélikusok voltak már mikor idejöttek, ellenben 
miután Gyetva zólyommegyei község a mai napig is 
tisztán katholikus lakosú, a Gyetvából betelepült 
Gyetvanok is római katholikusok a mai napig is. Igy 
történt azután, hogy a régi ó hitű rácz templom rom-
jaiból — miután a váczi püspökség tette rá a kezét, 
róm. katholikus templom épült fel, az evangelikus 
vallásúak pedig több mint bizonyos, hogy a reform, 
magyarok fából levő imaházában tartották istentisz-
teleteiket, egyházilag pedig a gutái evangelikus anya-
egyházhoz tartoztak, mert az emiitett régi latin ok-
iratok egyikében szórol-szóra ez olvasható: »legiti-
mus eorum parochus aug. ev. erat parochus Gutten-
sis.« Lipót uralkodása alatt e falut a török ismét, 
felégette, de a Záborszkyak és a Radványiak újra 
telepitették. Ebbe az időbe esik az első régi község-
nek az előbbi posványos helyről magasabb emel" 
kedettebb helyre való telepítése.*) 

*) Hogy tényleg ezen a helyen volt valamikor a régi falu, 
azt bizonyítják az ujabb ásatások, amelyek sok régi tárgyat, réz- ; 

katlanokat, fazekat, csákányt, régi romokat- és tűzhelyeket,! 
számtalan emberi csontot födtek fel. 1 
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Az ev. egyház szervezkedésének első 
nyomai ebbe az időbe tehetők, amikor 
is Legénd s vele Nógrád legnagyobb ré-
sze ismét a török birtokába került. Ek-
kor nem voltak az evangélikusok annyira kitéve a 
katholikusok üldözéseinek, a török meg nem bánta 
bármilyen felekezethez tartoznak, alatvalói csak az 
ő dézsmáját fizessék meg pontossan, s épen ezért 
az ev. vallás szabadon terjedhetett. Innét magyaráz-
ható, hogy hazánk azon részein, amelyek török fen-
hatóság alatt voltak, sokkal erősebb gyökeret vert 
a Protestantismus, sokkal több sionja támadt a re-
formációnak, sőt a gyülekezetek megalakulása, szer-
vezése és fejlődése is szabadabb lefolyású volt, mint 
azokon a helyeken, ahol a kath. papság már csirá-
jáben elfojthatta azt. 

Nógrád vármegye is ezen helyek közé tartozik. 
/\ török seregek Nógrád, Szanda, Dévény és Kékkő 
várát elfoglalták s a Budán székelő szultán paran-
csára egyes pasák ezt az egész vidéket úgynevezett 
»szandzsák«-ba osztották fel egymás között. Legénd 
például Pervane Redzseb török tiszt hűbérbir toka 
volt. Már amikor a török seregek elvonultak innét, 
már akkor oly erős fészkeik voltak itt a protestán-
soknak, hogy azokat többé semmiféle erőszak meg 
lem gátolhatta a maguk természetes fejlődésében. 
A vármegye legelső nemesi famíliái a Balassák, a 
rladványiak, a Prónayak mind az evangéliomi tiszta 
hitet vallották s annak nagy pártfogói lettek ott, ahol 
a katholikusok kegyetlenkedései, üldözései nem is-
mertek határt. Balassák például oly buzgó lutherá-
nusok voltak, hogy Kékkő várában udvari papokat 

Az evano* 
egyház 

s z e r v e z k e « 
d é s é n e k 

e lső n y o m a i . 
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Legend, 
m i n t anya-

egyház 

tartottak s ezek a németországból bohozott prédiká-
torok lettek később az egyes megalakult evangelikus 
gyülekezetek első papjai. * 

Legénd ekkor a Radványiak birtoka volt, majd-
nem tisztán evangelikus lakossággal, nem csoda 
tehát, ha itt is a gyülekezet pap után nézet s mint 
anyaegyház önállóan kezdett szervezkedni. 

1681.-ben Legénden már anyaegy-
házat találunk Fröhlich Mihály első meg-
választott pappal, illetve lelkésszel. A gyülekezet I 
első éveibe némi kis bepillantást enged kiváló lel-
készének, későbbi esperesnek Oerengay Mártonnak] 
az egyház történetére vonatkozó latin szövegű em-
lékirata, melynek cime: »Brevis memoria possessi-
onis Legéndt.« Ez az irat 1754.-ből való, bizonyosan 
valamely régi eredeti források alapján készült, össze-
állítójának azonban nagy elismeréssel és hálával 
tartozik egyházunk, hogy az egyház legrégibb tör-
ténetét igy megörökítve, azt a későbbi századok s 
utódok számára megőrizte és föntartotta. 

Ebben az iratban olvassuk, hogy az egyház-
nak megalakulása után még jó soká fa temploma 
(oratorium ligneum) volt és valószínű, sőt bizonyos,; 
hogy ez a régi templom nem állt ott, ahol a mos-
tani, mert az uj templom építésénél felvett jegyző-
könyv hangoztatja, hogy uj kőtemplomot épít az egy-
ház, de nem azon a helyen, ahol a régi volt. Hogy f 
azonban, hol lehetett az a régi fatemplom, azt pon-
tosan megállapítani máma már igazán nagyon bajos. 
Egyesek szerint a Takách-féle kertben még a leg-' 
utóbbi időkig fenállt faépület lehetett az, amit azután; 
pajtának használt az uraság s ez annál is valószi-
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nűbb, mert ez a kúria valamikor tényleg a Legéndy 
illetve a Radványi családok tulajdona volt, akik mint 

,az itt alakult ev. egyház első patrónusai nagyon 
könnyen felajánlhatták kertjüket erre a célra. Hogy 
azután, hogy fejlődött tovább az egyház s közelebb 
mily viszontagságoknak, esetleges üldöztetéseknek 
voltak kitéve tagjai, annak nyoma a protokollumok-
ban nincs. Régebbi egyházi jegyzőkönyvekből csak 
annyit tudunk, hogy az 1798.-ik esztendőben, amikor 
először volt canonica visitació, amikor is az egyhá-
zat Hamaliár Márton superintendens látogatta meg, 
az anyaegyház 687 lelket számlált. Azután részint a 
kivándorlás, — mert hiszen tudjuk, hogy épen ebben 
az időben történt az alföld lakatlan vidékeinek a 
benépesítése, — részint pedig mindenféle pusztító 
ragályos betegségek következtében a lelkek száma 
annyira megapadt, hogy már a második püspöki lá-
togatás alkalmával 1813.-ban csak 489 lelket írtak 
össze. Mindennek dacára az Úrnak eme kis Sionja, 
ez a gyönge kis gyülekezet csodálatos módon része-
se lett az Úr különös kegyelmének. Istenben való 
erős hit és bizodalom, a tagoknak, illetve a hívek-
nek egymás iránti kölcsönös és az egyházuk iránt 
táplált szeretete, az apáktól örökölt kegyelet szülte 
buzgóság hozta magával, hogy már 1807.-ben hoz-
zálát ez a kis sereg rendes kőtemplom építéséhez. 

Már az 1805.-ik évben lett ünne 
pélyesen elhatározva, hogy minden egy 

' háztag erkölcsileg köteles kivenni a maga részét 
ebből a magasztos munkából. Adnak fuvart, végzik 
a kőmives körüli gyalog munkát, hoznak fát és kö-
vet, szóval minden lehetőt megtesznek, csak sikere-

A gyü leke-
ze t tovább i 
« • i l ö d é w . 
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sen keresztül legyen vive a nagy mű. S nem is vár-
nak több serkentésre. 1807. tavaszán kirajzik a méh-
kasból a sereg, apraja-nagyja hozzáfog a munkához 
s az Isten adta napsugaras égből lenge tavaszi szel-
lőben száll alá a siker, az áldás, mely koronázza, 
előbbre viszi a megkezdett nehéz munkát. S mintha 
csak az Úr Jákobnak mezopotániai utján elhangzott 
s zava : »íme én teveled v a g y o k . . . el nem hagylak, 
amíg be nem teljesítem, amit neked mondtam,« e 
gyülekezetnek is szólna, úgy örül boldogságtól su-
gározva minden tagja. De hogy is ne, hiszen nagyon 
jól tudták, hogy ez a hely lesz mindenök, ide vezeti 
őket örömük-bánatuk, itt összpontosulnak reménye-
ik-vágyaik, ez lesz az összetartó kapocs a szeretet-
ben, itt énekelnek az Úrnak uj éneket, mert hisz 
maga Isten nyilatkoztatta ki nekiek: »Nem egyébb 
lesz-e hely, mint Istennek háza és a mennyeknek 
kapuja!« (I. Móz. 28. 17.) Azért iparkodnak is úgy 
hogy 1807. őszén XXIII. szentháromsági vasárnapon 
megnyílnak az Úr házának kapui, felhangzik az ün-
nepi Kyrie, megtelik az uj hajlék hivő sereggel s a 
főpásztor felszenteli, felavatja az uj templomot A 
hivő nyáj áldotta Urát, Istenét, ki megsegítette őket, 
kinek irgalmassága örök és szeretete soha el nem 
múló. 

A hivők buzgósága és áldozatkészsége mellett 
azonban oroszlánrész jutott osztályrészül a munká-
ból azoknak is, akik irányították és vezeték a gyü-
lekezetet s ezek voltak Radványi István és Prónay 
Miklós felügyelők és az egyház akkori lelkésze 
Bukva György, akik igazán nagy érdemeket szerez-
tek magoknak a legéndi egyház szervezése körül. 
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Irányították, vezették az építést, felügyeltek, hogy 
mindenek ékesen és jó rendben folyanak, sőt anya-
gilag is támogatták az egyházat, igy pl. Prónay a 
templom építéshez szükséges összes meszetet és az 
annak kiégetésére szükséges fát ajánlott fel, amit 
a hívek Romhányból be is hordtak. 

Ha már az építkezéseknél tartunk, akkor em-
lítsük meg a többit is. A tornyot 1812.-ben építették 
hozzá a templomhoz Blahó János lelkészkedése ide-
jén. Harang csak kettő volt eleinte, egy 25 és egy 
50 kilós, ez utóbbi Prímás, Bozsec és Páris hívek 
ajándéka volt, az előbbi 1861.-ben mint repedt, be 
lett cserélve uj harangért. Az egyház nagy harangját 
Káldy Miklós adta, ez a kiváló hitbuzgó patrónusa 
és jóltevője az egyháznak 1852.-ben. Majd két évre 
rá 1854.-ben egy négy mutációs uj orgonával lepte 
meg ugyancsak ő az egyházat. — Röviden körülbelül 
ennyit jegyezhetünk fel az egyház múltjából. 

Mindjárt itt soroljuk fel az utókor 
örök emlékére a legéndi ev. egyház lel-
készeinek neveit, amint azok Isten kegyelméből a 
rájok bízott nyájat gondozták. Első lelkésze volt 
az egyháznak: 

1. Fröhlich Mihály (i681.), ez alatt szakadt el 
Legénd Gutától. Nem volt itt soká, Tót-Györkre 
távozott, ahová meg lett híva lelkésznek. 

2. Bossovínyi Márton (1682—1691.), latinul 
Bossovinus-nak írta nevét. A legrégibb jegyzőkönyv-
ben az van róla feljegyezve, hogy majdnem 10 esz-
tendeig lelkészkedett Legénden s innen 1691.-ben 
Bér-re ment, amely egyház ép akkor vált külön 
Sziráktól. 

Az egyház 
l e l k é s z e i . 
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3. N. N., ennek nevét nem tudjuk, mert a pro-
tokollumban is csak mint »Bily knez«=»fehér pap«-
szerepel, aki bizonnyal vagy az ő fehér teste, vagy 
az ő ősz haja után íehérnek neveztetett. 

4. Fidicinis János (1691 — 1701), ki szintén 10 
évig volt az egyház papja, azután itt meg is halt. 
Utána következett : 

5. Princzfalusi Mátyás (1702—1734.), diák 
nyelven Sartorius, 32 évig volt az egyház lelkésze. 
Ő kezdte az anyakönyvi bejegyzéseket vezetni 1718.-
tól. — Idős korban itt is halt el. 

6. Chován Sámuel (1734—1736.), száműzetés-
ből hivatott meg s Ácsára távozott. 

7. Chován (Várton (1737—1740.) Mezőberény-1 
bői jött, itt hivataloskodott 31 ^ évig, aztán Hibbére • 
(Liptó) távozott. 

8. Farkas György (1740—1747.), majdnem 7 j 
évet töltött itt, aztán Tót-Györkre választották. 

9. Oerengay (Várton (1747—1755.), kiváló pap, 
majdan főesperese is Nógrádnak. Fiatalon jött ide, 
saját életrajza alapján, mely a lesti levéltárban ta- j 
lálható, (ahová innét távozott) megírja, hogy rima-
ráhói származású, ahol édesapja molnár volt. Közép- * 
iskoláit Beszterczebányán és Modorban végezte. — 
1738.-ban Dobsinára ment a hires Gotthárt tanár 
iskolájába, majd Késmárkra, honnan 1745.-ben Wit-
tenbergnek vette útját. Egy évre hazatért s közben 
találta a legéndi egyház meghívása. Hruskovic besz-
tercebányai szuperintendens felszentelte s igy le t t" 
legéndi lelkésszé. Hogy kiváló pap lehetett, annak * 
bizonyitéka az, hogy már innen többfelé (Bodonyba, $ 
Sámsonházára, Tót-Györkre) hívták, de csak a lesti * 
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egyház meghívását fogadta el. Már 1750.-ben espe-
rességi nótárius, aztán alesperes, majd 1776.-ban 
főesperes lett. 

10. Polereczky Ádám (1755—1757), Aszódról 
jött, Domonyba távozott. 

11. Sexty János (1757—1760.), kántortanító volt 
Ozsgyánban (Gömör), onnan hívták meg Legéndre, 
majd Fehérpatakra Hontba. 

12. Takács Ádám (1760—1774), latinul Textoris-
nak is írta a nevét, 14 évi lelkészkedése után meg-
halt. 

13. Bukowszky György (1774—1781.), 6 évi lel-
készkedése után megtébolyodva, nyugdíjba ment. 

14. Paulínyi Zsigmond (1781--1783.), bényei 
származású, rövid ittléte után, átment az akkor ala-
kult nemespodhragyi egyházba (Trencsén). 

15. Zsdánszky CDátyás (1783 — 1794), nagypa-
lugyai (Liptó m.) származású, előbb poltári kántor-
tanító, majd legéndi pap. Volt dékánus is sokáig s 
1794.-ben meghalt. 

16. Szelezsényi Ferdinánd (1794—1800), állító-
lag Sziléziából jött, ahol 10 évig paposkodott , 
pontos, rendszerető ember lehetett, mindent feljegy-
zett. Ö kezdte a külön anyakönyveket is. Bodonyba 
távozott. 

17. Bukva György (1800—1810.), mosóci, túróc 
m. származású, polgári állású szülők gyermeke. Mo-
dorban, Körmöczbányán és Pozsonyban tanult. Majd 
Wittembergbe ment ki, hol tanulmányait folytatta s 
befejezte. Onnan a Bossányi családhoz nevelőnek 
ment, majd Hamaljár püspök segédlelkésze lett s 
innen hivatott meg Legéndre papnak. Tíz esztendőt 
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töltött itt fáradságot nem ismerő buzgalommal mun-
kálkodva az egyház felvirágoztatásán. Ő alatta épült 
a mostani kőtemplom (1807.), majd tíz évi működése 
után Alsósztregovára távozott, ahol Madáchék ked-
velt papja volt. Soká volt körlelkész, magas korban 
hunyt el. 

18. Blaho lános (1810—1835.), honti középpa-
lojtai származású, ahol édes atyja tanitó volt. Hét 
évig Selmecen, 4 évig Pozsonyban tanult. 1806.-ban 
visszatérve Wittenbergből, nevelő lett Prónay Mik-
lóséknál Legénden, aki ép akkor felügyelője volt az 
egyháznak. Bukva távozása után, ennek utódja lett. 
25 esztendei működéséhez fűződik a torony építése 
1812.-ben és más kisebb újítás az iskola és a pa-
rochia körül. 

19. Kithka János (1836—1880.), született Hévíz-
györkön, tanulmányait Aszódon, Selmecen és Po-
zsonyban végezte. Külföldre ilyen útlevelet kapott : 
»Zum ausslislich alleinigen Besuch der Berliner Uni-
versität«, miért is csak Bécsben maradt, majd vissza-
térve Beniczkyéknél nevelősködött, ahol a legéndi 
egyház meghívása érte. 44 évig működött, szigorú, 
rendszerető ember lehetett, kár hogy nem kapacitál-
tathatta magát, hogy Káldy a templomban temetessék 
el, mert akkor több mint valószínű, hogy a váczi 
templom nálunk épült volna fel. 73 eves korában 
halt el. Utódja lett káplánja 

20. Lanstják Lajos (1880—1907.), nyitramegyei 
születésű, atyja Felsőzellén volt pap, pozsonyi tanul-
mányai végeztével előbb mint segédlelkész, majd 
1880. óta mint rendes lelkész működött Legénden. 
Szigorú de jó szívű ember volt, passzionátus gazda 
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szőllész s ebben a tekintetben sokat tanultak 
öle hívei. Élete végén megrenováltatta a parochiát, 
^iajd súlyos betegsége következtében élete delén 55 
;ves korában elhalt. 

21. Lanstják Gyula (1907—1911.), Selmecen és 
'ozsonyban tanult, atyja után 1907.-től működött, de 
sak rövid ideig, mert 1911.-ben Budaszállásra ment 
it, ahol mostanáig működik. 

22. Krá lik Erwin (1911 — 1912.), középpalojtai 
származású, hol atyja tanitó volt, Legéndre Horhát-
ól került, majd Vanyarcra távozott, ahol mai napig 
nint lelkész működik. 

23. Bienik János (1913.-tól, a mai napig), nó-
;rádi születésű túrmezei tanitó fia. Gymnásiumi ta-
ulmányait Besztercebányán, Rimaszombatban, theo-
jgiai tanulmányait Pozsonyban végezte. Dr. Baltik 
:rigyes püspök úr által pappá avatva Rimafűrészen, 
'etrőczön (Bácska) és Komáromban káplánkodott, 
honnan ide Legéndre választották meg egyhangú-
ig lelkésznek. Azóta Isten kegyelméből itt működik, 
eá vár a templom és iskola renoválás magasztos 
eladatának a keresztül vitele. 

Az egyház belkormányzásában a lel-
észek segítőtársai a felügyelők. Ilyenek 
oltak a legrégibb időktől a következők: 

1. Radványi István (1784—1804.), az egyház 
Iső felügyelője s buzgó pártfogója. 

2. Prónay Mik/ós (1804—1810.), legéndi föld-
birtokos, a mostani Schrecker kastély tulajdonosa, 
agy patrónusa és pártolója volt az itteni egyháznak. 

3. Radványi István (1810—1842), az előbbinek 
ia, kinek felügyelősége alatt épült a torony. 

Az egyház 
fe lügye lő i . 
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4. KALDY MIKLÓS (1842—1869.), az ő neve 
úgyszólván összefort a legéndi egyház történetével, 
kiváló magyar evangelikus család sarja, Dunántúlról, 
Vasmegyéből jött ide. Innét predikátumuk is, »alsó-
káldi Káldy Miklós«. Az ő nagylelkű alapítványai az 
elpusztulástól mentették meg az egyházat, legalább 
igy nyilatkozik akkori kiváló püspökünk, s az egy-
házak beléletének alapos ismerője Dr. Szeberényi 
Gusztáv kanonika vizitacionális jegyzőkönyvében. 
1869.-ben szállt sirba, ahová az egész egyház kegye-
lete és áldása kisérte. Itt nyugszik saját sírboltjában, 
emléke örökre áldott lesz. 

5. Szandtner Vilmos (1869—1872.) szintén buz-
gó német, lutheránus familia sarja, bazini származású.] 

6. Kálmán Zsigmond (1872—1881.), 9 évig volt 
felügyelője az egyháznak. 

7. Zmeskall István (1881 — 1882.), legéndi föld-
birtokos, más elfoglaltsága miatt csak 1 évig viselte 
e tisztséget. 

8. Szandtner Gyula (1882—1891.), Vilmos fia 
választatott meg s nagy buzgalommal viselte e hi-
vatalt. 

9. Báró Marschall Rudolf (1891 — 1896.), nyu-
galmazott cs. és kir. ezredes és földbirtokos Bercelen., 

10. Hagy László (1896—1901.), itteni földbirtokos.' 
11. Dr. Csengey Gyula (1901.-től, a mai napig), 

ügyvéd Budapesten s a szomszéd Berczelen van. 
nagyobb birtoka és urilaka, megválasztása óta pél-
dás buzgalommal és áldozatkészséggel intézi az egy-
ház ügyeit. A hívek teljes bizalommal fordulnak 
hozzá anyagi kérdéseikben is s ő készséggel szolgál; [J 
tanácscsal. Önzetlen egyházszeretetének többször ad-
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ÉPÍTKEZÉ-
SEK. 

ta tanújelét s mai napig is szivén viseli az ő legén-
di kis egyházának sorsát. Miután azonban másoldalú 

»elfoglaltsága miatt nem mindig vehet részt gyűlése-
ken s mert ezt a zsinati törvények is igy követelik, 
az egyház 1904. óta másodfelügyelöket is választ. 
Ilyen volt eddig kettő dukai Takách Zoltán legéndi 
földbirtokos, ennek távozása után pedig Sztanek 
István kir. járásbiró, aki a mai napig is buzgón ér-
deklődik az egyház ügyei iránt. 

Ezek után még meg kell emlékez-
nünk röviden arról is, hogy a török be-
töréseket és a katholikusok részéről jövő üldözése-
ket kivéve érte-e egyházat valami csapás, vagy ál-
talában haladt-e előre fejlődése utján és mennyi re? 
A protokollumok feljegyzései szerint 1831.-ben pusz-
tított az első kolera, ez azonban még nem pusztított 
annyira, mint a második az 1873.-iki, amely bizony 
nagy áldozatokat követelt magának, — más elemi 
csapás pl. tűz vagy ehhez hasonló katasztrófa nem 
érte a községet. Külső fejlődését mutatják a követ-
kező építkezések: 1831.-ben födték először a paró-
kiát, lS53.-ban pedig kissebszerii javításokat vittek 
végbe rajta. 1855.-ben Sandtner Vilmos felügyelő az 
oltárra 4 gyertyatartót és 1 feszületet vett. 1859.-ben 
Kálmán Zsigmond 100 koronát adományozott isko-
lára. 1868.-ban mély gyász érte az egyházat, meghalt 

taz ő legnagyobb jóltevője, pártfogója a/sókáldi Kál-
dy Miklós, egy nemesen érző sziv, — az eszményi 

' igazságok iránt fogékony, buzgó lélek, aki emlékét 
8000 koronás alapítványával örökítette meg az egy-

;háznál. Ezen alapítvány egyik felének a kamatait az 
egyház, másik felének a kamatait a lelkész és a 
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Az egyház 
l e v é l t á r a , 
fon tosabb 
o k m á n y o k , 
anyaköny-

v e k . 

tanító közösen élvezik. Itt nyugszik családi sírbolt-
jában, emlékét kegyelettel őrzi az egyház. 1870.-ben 
a torony újból fedetett, 1874/'75.-ben pedig a temp-y 

lom renováltatott meg s sanctuáriummal megtolda-
tott. 1860.-ban volt a földtagositás, amikor is az 
egyház 600 |I |-öl földet, a lelkész egy egész, a ta-
nító egy fél házhelyet kapott s ezt a mai napig is 
fizetésök fejében birják. 

Az egyháznak fontosabb irata, ok-
mánya vagy más történeti forrásként sze-
repelhető s becscsel biró irománya nin-
csen. Az egyház múltjára mindössze két 
munka szolgálhat mérvadó forrásul : Gerengay Már-
ton lelkész latin kézirata: »Brevis memoria posses-
sionis Legénd« (1754. évből) és »De origine ecclesiae 
Legindensis« nevű protokollum az 1774.-ik évtől 
Még egy latin könyve van »liber rationum eccl. aug | 
conf. legindensis«, de ebben nagyobbára csak szám-
adások foglalnak helyet. 6 drb. anyakönyve van a; 
egyháznak a.) a legrégebbiket 1718.-ban kezdte 
Princzfalussi Márton lelkész, ahol a kereszteltek, a: 
eskedtek és a halottak jegyzéke egymásután vezet-
tetik. Ilyen a második is b.) 1737—1795., de ebber • 
már a vége felé külön vannak a születési és külör 
a halotti bejegyzések. Külön születési, esketési és 
halotti anyakönyveket kezdett vezetni Szelezsény 
Ferdinánd lelkész, melyek közül a születési 1863.-
ban, az elhalálozási 1884.-ben telt meg s ép e z é r l 
ezek számára uj kötetek nyittattak meg. 

Iskolája volt az egyháznak eleitől, 
illetve annak megalakulása óta, de hogy 

Az e g y h á z : 
i sko lá ja 

anak t a n i t c i 

minő volt ez az iskola és hol volt felépítve, neif 
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tudjuk. Annyit tudunk csupán, hogy már 1859.-ben 
az egyház uj iskola felépítésére határozta el magát, 
ami az 1860.-ik évben már meg is történt. Ehhez az 
épülethez hozzácsatoltak 1874.-ben egy szobát, aztán 
többször volt javítva, átalakításokkal s különösen a 
melléképületek reparálásával toldva-foldva, de ala-
pos renoválást még a mai napig sem látott. Legújab-
ban az egyház egy külön tanterem építését tervezi. 

Az egyházban működő egyes tanitók névsorát, 
amint azok a jegyzetekből összeállíthatók voltak, a 
következőkben a d j u k : 

1. Tupy György 1790 —1805.-ig. 
2. Zátroch András 1805 — 1806. 
3. Tomka Gáspár 1806—1815. Gutáról jött. 
4. Poleíkovics ]ános 1815—1831. 
5. Kasztner Sámuel 1831 — 1834. 
6. Kristóffy Vilmos 1834—1838. Surányba ment. 
7. Gyura Albert 1838—1843. eltávolíttatott. 
8. Osztroluczky ]ános 1843—1848. Bokorra 

távozott. 
9. Niederland Mihály 1848—1855. Agárdra ment. 

10. Szlavkovszky Ede 1855—1858. atyja helyére 
Lucsivnára ment. 

11. Klaudínyi ]ános 1858 — 1869. Kávára ment. 
12. Molnár István 1869—1873. leköszönt. 
13. Huszágh Lajos 1873—1898. Súrra ment. 
14. Záboj Gyula 1898—1899. Rákospalotára 

távozott. 
15. Petrivaldszky Károly 1900—1901. 
16. Krenko István 1901 — 1902. 
17. Kaján "József 1903.-tól mint segéd, 1906.-tól 

' mint rendes tanitó. 
Az egyház beléletére, erkölcsi fej-

; lődésére, illetve arra, hogy az evangeli-
omi szellemnek megfelelő legyen a külső élet is, 

Egyház i f e -
g y e l e m . 
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napvilágot vett az u. n. egyházi fegyelem. Hogy 
milyen fegyelmet gyakorolt az egyház az egyes hi-
vőkkel szemben, azt könnyen megtudhatjuk azon 
letárgyalt esetekből, amelyekről a protokollumok 
nyilvános jegyzőkönyveket vezettek. Azt tudjuk, hogy 
azelőtt minden erkölcsi vétség tisztán az egyházi 
biróság jogkörébe tartozott, igy tehát az egyes egy-
házközségekben maga a közgyűlés a lelkész elnök-
lete alatt tárgyalt minden ilyen kihágást. Részletekbe 
azonban nem bocsájtkozhatunk, csupán annyit je-
gyezhetünk meg, hogy ez a fegyelem meglehetős 
szigorú volt s az Ítélet feltétlenül végrehajtatott. így 
pl. egy esetből kifolyólag a házasságtörésen ért bű-
nös vádlottak kénytelenek voltak hat vasárnapon 
keresztül hajadon fővel hétköznapi ruhában a temp-
lom bejáratánál állni, högy a templomba járók-menők 
csodálkozhassanak rajtok. Egy tanítónak ki nem 
végezte lelkiismeretesen tisztét, s mámoros fővel 
végzett több funkciót s ebből kifolyólag a lelkészt 
is megsértette, nyilvánosan az egész gyülekezet előtt 
meg kellett kérnie a lelkészt s ünnepiesen megfo-
gadnia, hogy soha többet ilyet nem tesz. A vasár-
napi csendet zavaró, éjjel dorbézoló fiatalság szigo-
rúan volt büntetve. Első ünnepnapon a korcsmák 
csukva, a tánczmulatságok tiltva voltak, szóval nagy 
gondot fordított az egyház arra, hogy a jó erkölcsök 
megne rontassanak, a keresztyén tiszta élet megne 
zavartassék, hanem hogy Pál apostol intése szerint 
»mindenek ékesen és jó rendben folyanak«. 

Az egyház jelen helyzetét vizsgálva, 
be kell vallanunk, hogy bizony sokkal 

Az egyház 
j e l e n 

he lyze te , 
előbbre kellene tartanunk már, mint ahogy valóban 
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tartunk. Gondolok itt az egyház külső fej lődésére 
I és anyagi helyzetére elsősorban, azután az egyház 

vagyoni állapotára is. 1875. óta az egyház nem épit-
* kezett, egyházi épületeit annyira elhanyagolta, hogy 

1905.-ben a már düledező, szalmazsupos parókiáját 
kénytelen volt újraépíttetni. Most itt a templom és 
az iskola s azokra állig van egy-két garasunk. Azt 
a szomorú tényt kell itt leszögeznünk, hogy az egy-
ház ezekre 1875. óta legalább készülhetett volna, 
mert hiába, nekünk nincsenek alapjaink, káptalani 
vagyonaink, mi a magunk erejére vagyunk utalva s 
ha nem gyűjtünk, előre nem gondolunk a jövővel, 
akkor a munka készületlenül talál. A mostani lelkész 
idejőve, csupán 438 K 80 fill. templomalapot s a 
már felépített parókiából hátra maradt circa 2000 
korona adóságot talált. Ma már hála legyen a jó 
Égnek 4424 K 87 fill.-t tesz ki a templomalap s a 
8000 K »Káldy alap«-pal, metyet az egyház önma-
gának kölcsönözhet, mégis hozzáláthatnánk valami-
hez. Ámbár micsoda ez Uram a mai megdrágult 
visszonyok közöt t? ! — Azért össze kell szednünk 
minden erőnket, s nem csak gyüjtenünk mindenfelé, 
de önmagunknak is hozzájárulnunk, a legnagyobb 
áldozatoktól sem riadva vissza. M e r t . . . a madarat 
a tolláról, az embert a szaváról s hozzátehetjük az 
egyházat templomáról Ítélik m e g , . . . s csupán igy 
menthetjük meg kicsiny gyülekezetünket a pusztulás-
tól s biztosithatunk neki a jövőben is a biztos sikert. 

, A templomrenoválás leginkább a tetőzetre és a tel-
jesen uj belső berendezésre irányulna. 

Ami nógrádi népünk általában, de 
a legéndi nép speciálisán is nem rossz 

v nép, vallásos, mély lelkületü, templomba-

A nép a n n a k 
szokása i , Jó 

és rossz 
o lda la . 
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járó, jószívű s nem közömbös minden ujabb intéz-
mény és haladás iránt sem. Magyarul szépen beszél-
nek s minden harmadik vasárnap magyar istentisz-
teletet tartunk már. Ujabb szellemi áramlatok közül 
csupán a túlzó szocializmus rontott e nép lelkületén, 
azóta sokkal anyagiasabban gondolkodók, nem tisz-
teli úgy elöljáróit, mert minden kabátosban ellensé-
gét látja, — jobban szereti a szeszes italokat s en-
nek következtében lazábbak erkölcsei is. — Ez ilt 
könnyen magyarázható abból is, hogy közel vagyunk 
a fővároshoz s népünk odajár kőmives napszámba 
s onnan hozza ujabb bölcsességét. — Máskülönben 
a nép maga dolgos, szorgalmas, földjeit modernül 
munkálja s még a régi főfoglalkozását a szőllészetet 
sem hagyta abban. Háztartásában és öltözködésében 
tiszta, egyszerű, nem pazar, mint az alföldi. 

A befejezést megelőzőleg megemlít-
jük még, hogy ezen egyház a már emiitett két püs-
pöki vizitáción kivül még négyszer volt meglátogatva 
és pedig 1819.-ben Lovich Ádám szuperintendens, 
1838.-ban Szeberinyi János, 1878.-ban Dr. Szeberényi 
Gusztáv és 1899-ben dr. Baltik Frigyes püspökök által. 

Most pedig nyájas olvasó, befejezzük ezen ki-
csiny egyház történetét, amely eredetileg hosszabbra 
volt tervezve ugyan, de a nagy drágaság és papir-
hiány egészen szűk keretek közzé szorította. Kedves-
kedni akartunk ezzel hitsorsosainknak a reformáció 
400 éves jubileuma alkalmából, hogy ismerjük egy-
mást s dicső elődeink hitbuzgalmán épülve, köves-
sük azok nyomdokait, — meg ne tántorodjunk tehát, 
hanem bízva-bízzunk azon ősi reformációi jelszó 
a lapján: »ha Isten velünk, kicsoda el lenünk?!« 

BEFEJEZÉS 
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Ti pedig kedves legéndi hiveim, olvassátok buz-
gón ezen ti egyházatok rövid történetét s tanuljatok 
a múlton szépet, nemeset és jót s Isten kegyelme 

* és áldása lesz veletek ami drága megváltónk az Úr 
]ézus Krisztus érdemeért, Ámen. 

1 
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