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AZ ISTENITISZTELET RENDJE. 

Az istentiszteletet megelőzőleg f. évi november 28-án advent 
első vasárnapján: 

1. Keggeli 8 órakor az Ur szent vacsorája fog kiszolgáltatni 
melyhez első sorban a presbyterek, azután a többi hivek s végre 
a lelkészek járulnak. 

2. A rendes istentisztelet az Ur szent vacsorájának végezlé-
vel 9 órakor veendi kezdetét a 134-ik énekkel, melyet Czékus 
István püspök az oltár elől kezd meg; erre következik az oltár 
előtti liturgia, azután pedig az 528-ik ének, melynek végeztével az 
ünnepi emlékbeszédet Czékus István püspök tartandja. 

3. Az ünnepi beszéd végeztével, két versből álló karének 
énekeltetik, melynek zengedezése alatt Kraus,': Lajos segédlelkész 
lép az oltár elé és elolvassa egyházunknak Krmnarcsik Károly 
tanár által kidolgozott történelmit. 

4. Az egyház története elolvastatván a 340-ik énekből egy 
énekvers énekeltetik, mely után Czékus István püspök lép az oltár 
elé a két segédlelkész kíséretében és végzi az egyház 70 éven 
felöli tagjainak megáldatását, kik mindjárt az istentisztelet kezde-
tén az oltár előtti székeken foglalnak helyet, mire egy buzgó ima 
mondatván, a 340-ik ének 2-ik versének eléneklése után a gyü-
lekezetre az ároni áldás adatik és a 340-ik ének 3-ik versének 
eléneklésével és az egyházra tartandó oííertoriummal az istentisz-
tisztelet befejeztetik. 



ÜNNEPI EMLÉKBESZÉD. 

Alapige: 1. királyok 8, 56—61. 

A kegyelemnél• Istene nagy és nevezetes napot derített ma 
reánk, templomunk 100 éves felszentelésének emlékünnepét, me-
lyen minden buzgó keresztyénnek egy részről lelki öröm rezgi át 
kebelét, hogy életének az Ur kedvezvén, e szép ünnepélyen részt 
vehet: wtís részről a hála, az Isten iránti őszinte és forró hála 
érzelmeitől dagad szive és az Ur dicsőítésére nyilnak meg ajkai, 
hogy oly hü őrizője egyházának, oly hü támasza a Krisztus tiszta 
eviingyéliomának. 

Legyen a kegyelem és szeretet Isteneé mindeneknek előtte a 
dicsőség, áldjuk az ő szent nevét, ki egy századon át támogatta 
jóvoltával egyházunkat, egy századon át óvta meg a dúló vészek 
rombolásaitól, egy századon át emelte azt jólétben és felvirágzás-
ban, s mennyei trónjának szent zsámolya előtt meghajtva térdein-
ket, hangoztassuk ama dicsőitő szózatot: Áldott legyen az Ur 
ki áldásának és kegyelmének napját fényiette fölöttünk, dicsőíttes-
sék szent neve, földön és mennyen mindörökké! — De hálánkat 
a kegyelem Istene előtt leróva, emlékezzünk egyszersmind kegyelet-
tel azon buzgó apák és anyákra is vissza, kik e diszes templom 
alapkövét 1784-ik év junius 30-án tevék le, s azt két év alatt nem 
csak nagy áldozatkészséggel, hanem saját kezeik munkájával fel-
építve, 17S(j-ik év advent 1-ső vasárnapján ünnepélyesen Isten 
dicsőítésére felszentelők. 

Atyámfiai az TJrban! Azon hnzgó apák és anyák, kik ma 
100 éve a buzgóság ihletétől áthatva, a lelki öröm és hála éne-
keit zengedezve, az Isten iránti szeretet szent tüzétől hevitve és a 
lelki üdv mennyei boldogságáért epedve, e templomot felszente-
lők. testben a sirban porlanak, de lélekben Isten dicső trónja kö-
rül velünk bizonyosan ők is örömünnepet tartanak és mint Sala-
mon király a jeruzsálemi templom felszentelése után imára emelé 
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kezeit és ezt mondá: »Áldott legyen az Ur, ki nyugodalmat adott 
az ö népének!« és arra kéré Izrael népét: »Legyen a ti szivetek 
tökéletes a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, járván az ő végzéseiben és 
megőrizvén az ö parancsolatait,« ugy ők is e fohászt emelik ma a 
Mindenhatóhoz: Áldott legyen az Ur, ki e templom felépítése ál-
tal az e városból 67 éven át száműzött s Berzétére járni kény-
szerült ev. népnek nyugodalmat adott és az üldözés és zaklatás 
vésznapjait elhárítva biztos révpartra vezérlé és azon könyörgő 
szózattal fordulnak hozzánk: Dicsöitsétek ti is velünk együtt az 
erős Istent, legyen sziveteknek drága kincse a Krisztus evangyé-
lioma, őrizzétek meg az Ur parancsolatait, hogy veletek legyen, 
és ne távozzék el tőletek. 

Testvéreim az Urban! A hála és kegyelet kötelez minket 
arra, hogy megdicsőült apáink és anyáink e felhívását figyelemre 
méltassuk és sziveinkbe véssük, legyen ennélfogva mai templom-
szentelési emlékünnepünk elmélkedésének tárgya azon felhívás, 
melyet a sírban porló, de mennyben örök üdvöt élvező apák és 
anyák ekkép intéznek hozzánk: 

Maradjatok hivek ev. hitetekhez. 

És mig e részben kifejtem: hogy maradjatok hívek ev. hi-
tetekhez, és pedig: 

1-ször. Élő és szilárd legyen szivetek és éltetekben a Jézus 
Krisztusban való hit, s építsétek ez által ev. egyházatokat. 

2-szor. Szenteljétek az Urnák sziveiteket és teremjetek gyü-
mölcsöket az örök életre. 

3-szor. Emeljétek ev. egyházatok jólétét áldozataitokkal, mint 
apáitok tevék, hogy nektek is fennmaradjon áldott emléketek. 

Isten szent lelke segéljen engemet, Isten sz. lelke építsen titeket. 

I. 
A kegyes elődök, tehát e felhívással fordulnak hozzátok : ma-

radjatok hivek ev. hitetekhez és pedig 
1-ször. Élő és szilárd legyen szivetek és éltetekben a Jézus 

Krisztus iránti hit, s építsétek ez által ev. egyházatokat. 
Atyámfiai az Urban! A hit a keresztyén emberre nézve azon 

szilárd meggyőződés, mely az örök élet üdve kutforrásának egye-
dül Jézust, Istennek küldöttét isineri el, dönthetlen igazság gya-
nánt tündökölvén szeme előtt hitünk szent könyvének azon bizto-
sítása, hogy »Jézus Krisztus egyedül az ut, az igazság és az élet, 
senki nem mehet az Atyához, hanem egysdül általa;« dönthetlen 
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igazság gyanánt ayökeredzvén szivében az Írásnak azon mon-
data: »Nincsen senkiben másban üdvősség, nem adatott az ég 
alatt más név, mely által lehetne megtartatnunk, mint Jézus Krisz-
tus neve; dönt hetlen igazság szerint irányozván életét azon hiede-
lem: hogy más fundamentomot senki sem vethet azon kivül, mely 
egyszer vettetett — mely a .lézus Krisztus.« miből látható, hogy 
Krisztus evangyélionia egyedül azon kútfő, melyből az örökélet 
üdve merithetö, Krisztus keresztje azon győzelmi zászló, mely alatt 
hiven harczolva Isten igaz országa megalapítható. 

Ezen Krisztusbani igaz hitnek volt aztán kifolyása: hogy 
Péter apostol, midőn az Ur azt kérdezé a tanítványoktól: Ti is el-
akartok-e menni? igy válaszolt: »Uram! hova mennénk, hiszen 
te vagy az élő Isten fia, örök életnek beszédi vannak te nálad.» 
Ennek kifolyása volt: hogy Pál apostol bár az üldözések, árjától 
volt elborítva, igy szólt: »Nekem életemben és halálomban nyere-
ségem a Krisztus, engem sem élet, sem halál el nem választ Is-
tennek szerelmétől, mely vagyon a Krisztusban.« Ennek kifolyása volt, 
hogy ezen szilárd hit győzelmes fegyverével buzgón terjeszté közel 
és távolban Isten országát, lankadatlanul épité Krisztus evangyé-
liomának alapján a keresztyén anyaszentegyházat. És csak az 
apostolok élete tanusitja-c a hitnek ezen erejét ? ó nem, hanem ta-
núsítja azt az első keresztyének nemes küzdelme is, kik három száza-
don át a hitben hHen kitartva, a Krisztus keresztje alatt hiven 
harczolva, kitűzték végre a keresztyén anyaszentegyház várfokára 
a hit fejedelmének .lézus Krisztusnak győzelmi zászlaját. Mutatja 
ezt Luther és a nyomdokán haladó hitbajnokok példája, kiknek bár 
egy 30 éves véres háború kegyetlenségeivel, a francziaországi Ber-
talanéji vérnászszal, mely 100,000 protestánsnak oltá ki életét, a 
jezsuiták inquisitiójának vérfagyasztó öldökléseivel kellett szembe-
szállaniok, ev hitökben el nem tántorodtak, azt hütelenül el nem 
hagyták, hanem vitézül harczoltak mindaddig, mig az evangyéliom 
felderült kies napfényénél bátran vallhaták a Krisztust, és evan-
gvéliomának hü követése, Isten lélekben és igazságban imádása ál-
tal keresheték lelköknek üdvét s épitheték ev. szentegyházunkat; 
mutatja a Krisztusbani hitnek ezen nagy és gyözhetlen erejét saját 
hazánkban az evangyéliom követőinek nemes kitartása, kik bár 
3 századon át voltak a véres üldözés izzó tüzébe helyezve, bár 
Barbiano Jakab kassai parancsnok tűzzel és fegyverrel pusztitá 
őket és vagyonukat; bár Karaffa Eperjesen hóhérpallossal végez-
teté ki az ev. hit buzgó bajnokait; bár ev. papjaink Nápolyba gá-
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lyarabságra hurczoltattak, vagy hazájokból örökre száműzettek : 
hitöket meg nem tagadták, hanem Istenben bízva s a türelem lel-
kével felövedzve tűrtek mindaddig, mígnem a kegyelem ura az 
üldözést megsokalva íelhozá a szabad vallásgyakorlat kies napfé-
nyét s megengedé érni azon boldog napot, hol a lélek békói le-
hulltak lábaikról és áldva és dicsőítve adhattak hálát az ev. egy-
ház felszabadulásáért. 

És ha a hitnek nagy erejét mutatja a letűnt idők szomorú 
története; ha az üdv és áldás valódi kutíorrásának bizonyítja a 
Jézus Krisztusbani igaz hitet, ugy hitünk szent könyve, mint a 
kegyes és istenfélőknek élete; ha tények által megpecsételve szem-
léljük Krisztusnak ama mondatát: »Ha annyi hitetek volna, mint 
a mustármag, azt mondanátok im e hegynek, menj el innét amoda, 
elmenne és semmi lehetetlen nem volna nektek,« nem kell-e ne-
künk is a Krisztusban való ezen élő hitet szivünkben és életűnk-
ben ápolnunk s azt megbecsülnünk és hiven megtartanunk ? 

Atyámfiai az Urban! Kegyes apáink és anyáink nem egyszer 
voltak a nehéz megpróbáltatás tüzébe helyezve, 3-szor vétetett el 
templomuk, 1716-tól 1783- ig voltak száműzöttek a városból, 67 
éven át jártak Berzétére Mariássy Ferencz és Szontagh Zsuzsanna 
csűrébe imádni az Istent, és ők, bár nehéz volt a szenvedés, bár 
legtöbbször gúny és bántalom követte lépteiket, még is állhatato-
sak voltak a Jézus Krisztus iránti hitben, hivek ev. vallásuk kö-
vetésében. Vitézkedjünk tehát mi is jó vitézséggel, megtartván a 
hitet és jó lelkiismeretet és hiven ragaszkodva ev. egyházunkhoz 
nagyra becsüljük mindenkor azon előnyöket, melyeket nekünk 
lelkünk üdvére ev. vallásunk nyújt. 

Becsüljük nagyra mindenek előtte a Krisztus evangyéliomát. 
mely egyedüli sarkköve üdvünk és boldogságunknak; higy.jük és 
valljuk: hogy a szentírás egyedül Istennek törvénye, mely az örök 
élet üdvéneK kenyerével és italával táplálja lelkeinket, lelkünknek 
megigazúlást nyújt s a világ üdvözítője által megnyitja rés/ünkre 
az örök élet hazáját. — Becsüljük nagyra a lelkiismeretszabndság 
drága kincsét, mennyiben Krisztus igaz követője ezen birtokánál 
fogva az emberi tévtanoktól feloldozva szabad lelki meggyőződése 
szerint lélekben és igazságban és édes anyanyelvén imádhatja Iste-
nét, Jézus tiszta és hamisítatlan tanítása szerint keresheti lelké-
nek üdvét s az Üdvözítő példáját követve állapithatja meg lelké-
nek boldogságát. Becsüljük nagyra az önkormányzat jótéteményét, 
melynek következtében a papi uralom jármából kiszabadítva vilá-

_ 



giak és egyháziak egyenlő joggal intézzük az egyház ügyeit s kö-
zösen őrködünk a fölött, hogy Isten országa és az egyház Krisz-
tus igaz szelleméhen s az apostolok utmutatása szerint építtes-
sék és terjesztessék. 

Kötelezve érezzük ennélfogva a inai nap által magunkat, hogy 
mint apáink és anyáink nem szégyelték a Krisztus evangyéliomát, 
hanem éltek és haltak azért és a Jézus Krisztusbani igaz hit volt 
eletük iránytűje; ugy mi is álljunk meg a hitben, tántorithatlan 
szeretettel függjünk ev. egyházunkon és annak intézményein s ha 
valaki eltántorítani akar hitünk és vallásunktól, mondjuk azt, mire 
szent könyvünk tanit: Tartsd meg a mid van, hogy senki el ne 
vegye a te koronádat. 

II. 

De továbbá nem esnie a Jézus . Krisztusban való hitben kell 
szilárdaknak lennünk, hanem a szent életben is, épen azért en-
gedjetek az apák azon felhívásának: Szenteljétek az Urnák szivei-
teket és teremjetek gyümölcsöket az örök életre. 

Atyám fiai az Urban! Midőn elődeink e szép templomot nem 
esekély akadályok leküzdése, nem csekély küzdelem és fáradság 
kiállása mellett két év alatt a felajánlott kézi, szekérmunka és épí-
tési szereken kivül 26..000 forinton felépiték Isten dicsőítésére, ket-
tős czélt akarták elérni u. m. 1-ször. Hogy Isten igéjéből, a Krisztus 
evangyéliomából itt megtanulják Isten törvényét és az üdv igazsá-
gokat és az Ur szent asztalánál eszközöljék bűneiknek bocsánat-
ját s készítsék magukat az örök életre. 2-szor. Hogy növekedjenek 
a szent életben és megerősödvén a belső emberben teremjék az 
igaz keresztyén hit, szeretet és remény örök életre vezető gyümöl-
cseit ugy magányos, mint nyilvános életökben. 

Jól tudták ugyan is ők azt, hogy az istenfélelme, kútfeje 
a bölcseségnek; jól tudták azt. hogy a kik Istent félik, az Ur 
megőrzi és megáldja, mert tábort jár az Ur angyala az őt félők 
körül és megszabadítja őket; jól tudták: magának Krisztusnak biz-
tosításából, hogy nem az az igaz keresztény, az ev. egyháznak 
igaz és hü tagja, a ki csak azt mondja: Uram! Uram! — hanem az; 

a ki a mennyei atyának akaratát cselekszi és hitét jó cselekede-
tekkel pecsételi meg az élet után. Ezen nemes tudatnak, ezen ke-
resztyéni meggyőződésnek volt aztán kifolyása az, hogy ők igy szól-
tak sziveikben: »Jobb nekem az Ur házában egy nap, mint a 



gonoszok hajlékában ezer nap,« és szentnek tartva az Ur napját, 
a templom buzgó látogatásában találták gyönvörüségöket. a szülök 
igy szóltak gyermekeikhez, a mesterek legenyeikhez, a gazdák éi> 
gazdasszonyok cselédeikhez : Jertek, menjünk az Ur házába, hogy 
megtanuljuk Isten parancsait, keressük az örök élet kincseit; - -
és hogy ez nem puszta beszéd, hanem tény. bizonyíthatjátok ti, kik-
nek az aggkor napjait az Ur megérni engedé. Ezen nemes tudat, ezen 
komoly keresztyéni meggyőződésnek volt kifolyása : hogy nem csak 
Isten tiszta igéjének eledelét és italát szomjúhozta istenfélelemtöl 
áthatott lelkök, hanem házaikat is az Ur templomává alakiták at 
énekeket zengedezvén, imákat rebegvén gyermekeikkel Isten dicső-
ségére, és a becsület, szeretet, béke, megelégedés és boldogság 
angyala lakozott hajlékaikban. Ezen nemes hidat és ev. szellemnek 
volt kifolyása, hogy a nyilvános életben és a társadalom minden 
rétegeiben arra törekedtek, miszerint az Üdvözitő azon utasításá-
nak hódolva: „Ugy fényljék világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a mennyei atyát," az igaz-
ság, becsületesség és erény ösvényén tántorithatlan [lélekkel jár-
tak, istenfélelmöket s ev. hitöket nemes tettekkel világoltatták. — 
Ezen nemes tudat és ev. szellemnek volt következménye, hogy érez-
vén minden erős hitök és nemes törekvésök mellett is emberi 
gyarlóságukat, s jól tudván: hogy nincsen az emberek közöttjtel-
jesen igaz és szent senkisem, az Ur szent asztalánál gya-
korta megjelenve, keresték bűneiknek bocsánatját Krisztus teste 
és vérének élvezete által, erősítették magukat a hitben és szent 
életben. 

így van-e ez most is atyámfiai közöttünk? gyönyörködünk-e 
az Ur házának látogatásában, az örök élet kenyerének és italának 
élvezetében ? Megpecsételjük-e, magános és nyilvános ev. keresz-
tyén életünket az istenfélelem, erény és becsület nemes cseleke-
deteivel ? Tegye mindenki szivére kezét, és kénytelenek leszünk ön-
kényt bevallani, hogy a buzgó apák és anyák méllallan utódai 
vagyunk és igen kevesen vannak közülünk, akik e részben Isten 
Uélő széke előtt jó lélekkel megállhassanak. És jól van-e ez igy ? 
Nincsen, mit eléggé bizonyít az, hogy a megelégedés, béke és bol-
dogság nem honol szivünkben, nem honol házainkban és áldás 
nem kisér nyilvános életünkben. 

Mi ennélfogva a teendő? Az, hogy meggondolván, miszerint 
már bölcs Salamon arra hiv fel szent igénkben: legyen szivetek 
tökéletes a mi Urunk Istenünkhöz, járván az ö végzéseiben és 
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megőrizvén parancsolatait; hogy meggondolván, Krisztus Urnnk 
azon hiztosilását: Keressétek először Istennek országát és annak 
igazságát és a többi megadatik nektek; hogy meggondolván hi-
tünk sz. könyve azon utmutatását: -Imádkozz és dolgozz, ugy 
áld meg az Isten,« lépjünk mi is kegyes atyáink és anyáink nyom-
dokaiba s ha ők eltudtak járni vasárnap és ünnepeken Istent di-
csőíteni Berzétére, jelenjünk meg mi is oly szives készséggel itt-
hon levő templomunkba hallgatni Isten igéjét, tanulni a Krisztus 
evangyéliomát, élvezni lelkünk üdvére az Ur szent vacsoráját és 
szenteljük meg a vasárnapot és ünnepnapot ne csak szent, éne-
kek és hálaimákkal, hanem szenteljük az Ur dicsőítésére éleUink 
minden napját és óráját az által, hogy kegyesség és istenfélelem 
vezérelje minden lépteinket, hitbuzgóság és tiszta erkölcsösség szülje 
minden cselekedeteinket, és kétséget nem szenved, hogy ha mi az 
Úrhoz fordulunk, az Ur is hozzánk fordul és az áldás és boldogság 
kelyhéből fogja kielégiteni lelkeinket. 

III. 

Végre még egy felhívása van hozzátok buzgó apáitok és anyái-
toknak t. i. hogy mikép ők örömmel emelek áldozataikkal az egy-
ház jólétét, ugy ti is tegyétek azt. miszerint az utókor előtt fennma-
radjon hálás emléketek. 

Testvéreim az Urban! Ha a múltba visszatekintünk és meg-
gondoljuk azt, hogy a hosszú üldözések tüzébe helyezve vivták a 
hitnek nemes harczát s lángoltatták a méltatlan szenvedések da-
czára Isten és egyház iránti szeretetöket; ha meggondoljuk, hogy 
3-szor raboltatott el tőlök az Urnák háza, de ők ennek daczára 
el nem csüggedtek, hanem a Krisztus szerelmétől áthatva ismét 
és ismét templomot építettek Isten dicsőségére és midőn a hosszú 
száműzetés után a vallásszabadság hajnalcsillaga feltűnt, első gond-
juk volt az Urnák ezen házát felépíteni, hogy abban tisztán és 
hamisítatlanul hirdettessék Isten igéje és lélekben és igazságban 
imádva az Istent gyűjtáfenek lelki kincseket s készítsék magukat 
az örök életre, bizonyára a hálás elismerés szállja meg sziveinket, 
és önkényt nyilik ajkunk a kegyelet azon vallomására: áldottak 
legyenek sírjaikban azon buzgó apák, azon kegyes anyák, kik e 
templomot utódaik számára áldozatkészségükkel alkoták! áldottak 
legyenek menyben és az igazság dicső koronájával tündökölve él-
vezzék az örök élet boldogságát! És csak e templom hirdeti-e hit-
buzgóságukat ? Ó nem, hanem bizonyítja a Krisztushoz való sze-
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relmöket azon tény, hogy két lelkészt állítottak az egyház élére, 
hogy így sem magyar, sem német, sem tót egyháztag ne nélkü-
lözze az örök élet üdvforrását, hanem mindenki feltalálja a lelki 
eledelt és szellemi táplálékot az örök életre; bizonyítja azon tény, 
hogy azonnal elemi iskolát rendeztek be a gyermekeknek istenfé-
lelemben és tudományban való nevelésére, s fögondjuk volt, hogy 
a vallásosság és tiszta erkölcsiség érzelmei szivökbe csepegtetvén 
az egyház buzgó és istenfélő tagjaivá növekedjenek. Nem kell-e 
ennélfogva emiékezetöket e tekintetben is áldanunk és dicsőítenünk ? 

Dicső példájok pedig mire buzditson ? Arra, hogy a szent-
egyház szükségeire mi is készséggel adakozzunk, egyházunknak 
jólétét és annak felvirágzását mindenkor szivünkön viseljük, tan-
és jótékony intézeteit előbbre vinni, egyházunk biztosítását hiven 
eszközölni meg ne szünjünk; arra, hogy mint elődeink a gymna-
siumnak alapját nem csak megvetették, hanem áldozataikkal tá-
mogatva fögymnasiummá emelték, melynek végleges kiépítése és 
létezéséhez filléreinkkel már mi is hozzájárultunk, ugy jövőben egy-
részről tevékenységünket odairányozzuk, hogy az egyháznak min-
den időkre való biztosítását a fillér-egylet buzgó segélyezése által 
hiven eszközöljük; más részről pedig oda törekedjünk, hogy fel-
sőbb leányintézetünket, ev. árvaházunkat oly virágzásra emeljük, 
hogy az szellemi és anyagi hasznot árasszon városunkra, diszére 
váljon egyházunknak, javára magyarhoni összes ev. egyházaink-
nak az ev. szellem, a prot. hitbuzgóság, az istenféleleiem és tiszta 
erkölcs terjesztése érdekében. 

Atyámfiai az Urban! „Mindenekkel jót tegyünk, míg időnk 
van, de leginkább hitetek cselédivei," azt köti szivünkre Pál apos-
tol. A mit egygyel a kicsinyekkel tesztek, azt velem cselekeszitek, 
azt módja Üdvözítőnk, épen azért arra kérlek, ne restüljünk meg 
a jótéteményben és áldozatkészségben, hanem tegyen, áldozzon 
mindenki az egyház jólétének emelésére és intézeteinek felvirágzására 
annyit, mennyit módja és tehetsége szerint tehet, és akkor egy 
ujabb száz év alatt egyházunkat oda emelhetjük, hogy azt külső-
leg és belsőleg felvirágoztatván a késő utódok áldva fogják emle-
getni neveinket, áldani fogják porainkat. 

Ne feledjétek tehát el, hogy a buzgó apák és anyák a mai 
nap alkalmából arra hívnak íel: Legyetek hivek ev. hitetekhez, és 
pedig 1-ször élő legyen szivetek és éltetekben a Jézus Krisztusban 
való igaz és tántorithatlan hit, s ez által építsétek tovább egyhá-
zatokat ; 2-szor növekedjetek a sz. életben és istenfélelemben, terem-
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jetek gyümölcsöt az örökéletre; 3-szor emeljétek áldozataitokkal' 
egyházatok jólétét, mint tevék elődeitek. Iiogy nektek is fennmarad-
jon áldott emléketek. Atyámfai az Urban! Ne keményítsétek meg 
szíreteket, hanem hódoljatok apáitok felhívásának. Mi sanyarú idő-
ket élünk, apáink boldogabb, áldásdnsabb kor fiai voltak, de meg 
is érdemelték azt. mert szerették az Ur házát, őrei voltak ugv há-
zukban, mint a polgári társadalomban az istenfélelem, tiszta er-
kölcs, becsület és erénynek; nem csak dolgoztak, hanem imád-
koztak is, azért áldá meg őket az Ur; lépjünk tehát mi is nyomdo-
kaikba, a vasár- jés üunepnapol szenteljük az áldás Istenének és 
munkáljuk híven lelkünk üdvösségét, köznapokon pedig dolgoz-
zunk szorgalmasan, de a mellett éljünk mértékletesen, és istene-
sen. s pecsételjük meg és világoltassuk ev. hitünket és vallásun-
kat éltünk jó cselekedeteivel és akkor az Ur áldásával hozzánk is 
visszatér, reánk is fel virrasztja a boldogság napjait, nekünk is 
megnyitja az örök élet hazájának üdvhajlékait. 

Ugy. legyen! Legyen velünk a mi Urunk Istenünk, miképen 
volt atyáinkkal, ne hagyjon el minket és ne távozzék el tőlünk, 
hanem hajtsa magához szivünket, hogy járjunk mindenkor az ő 
utáiban, őrizzük meg végzésit, parancsolatit és Ítéleteit, melyeket 
parancsolt atyáinknak. Amen. 

A ROZSNYÓI ÁGOST. EVANG EGYHÁZ TÖRTÉNETÉNEK 
VÁZLATA. 

Városunkban az evangyélmi hitnek terjedése csaknem egy-
korú a németországi nagy reformatióval, s bár hazánk 1525-iki 
barbár törvénye, hogy »Luther követői égettessenek meg«: a mo-
hácsi gyásznap után, magyar, osztrák és török uralom között té-
pett hazánknak siralmiban, sikerbe nem vétethetett; itt nálunk az 
uj egyházat azonnal nyíltan rendezni nem lehetett, mert ellenében 
a vidéken hatalmas Bebek Ferencz főispán eröszakoskodásinak, 
s ellenében az esztergomi érseki széknek, mely alá tartozott Rozs-
nyó, kellő megerősödés kívántatott a nyilt egyházrendezéshez. Az 
lf>42-ik évben találom, hogy itt az üldözött Leudischer György 
szónokolt, az első pedig, kinek mint itteni papnak nevét emiitik a 
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régi iratok, Gilch Mátyás, ki 1559-ben még Lucskán, 1565-ben 
Rozsnyón volt pap. 

Ez időtől fogva egész századon át, arany korát élte egyhá-
zunk, protestáns volt csaknem az egész város, s a gömöri fra-
ternitas is oly számos, hogy egy biztosság kérelmére, melyben 
Rozsnyó papja Leonhard Márton is részt vett, Thurzo György 
nádortól 1610-ben jogot nyert magának superintendenst választani, 
— de nincs nyoma, hogy élt volna e joggal. 

De hazánk sorsában osztozott vallásunk is, ha a nemzet 
polgári szabadságával együtt, a protestáns egyház bántalmazott 
jogait is biztosítani látszottak Bocskay Istvánnak 1606-ik évi bécsi, 
Bethlen Gábornak 1621-ik évi nikolsburgi, I. Rákóczy Györgynek 
1645-iki linczi békekötései; mégis, miután az 1648-ik évi westpháli 
béke után, Ausztria megmenekedett a 30 éves iszonyú háborúnak 
szorongatásaitól, különösen I. Leopold félszázados uralma alatt, 
mind hazánkra, mind egyházunkra a szenvedések gyásznapjai 
borultak. 

Érezte az idők súlyát helybeli egyházunk is. Az országtól 
még el sem ismerve, 1636-ban jezsuiták hozattak Rozsnyóra, s 
Lippay György esztergomi érsek erőszakoskodásaival Gömör ev. 
papjait, köztök a rozsnyóiakat jövedelmeiktől fosztogatta; 1671-ben 
Regius vagy Király Jakab magyar és Zarevuczius Pál német pa-
pot a tanítókkal együtt vad horvát csordák űzték el a városból s 
Regius a gyászoló hivek kíséretének a rudnai parton bucsu beszé-
det mondott Sámuel király amaz igéi felett: >Ha én az Ur előtt 
kedves leszek, engemet ismét haza hoz.« — Vissza is jött; de 
1674-ben, midőn Wesselényi Ferencz nádor felfedezett összeeskü-
vését a protestánsok elnyomására használta fel az ármány, mintha 
papjaik és tanítóik is részesei lettek volna: "Pozsonyba idéztetett, 
hol gyarló volt, hivataláról való lemondását alájegyezni. De Ma-
gyarország lázongott, a kuruczok és labanczok harcza folyt s az 
1681-iki soproni országgyűlés után Rozsnyóra visszatérhetett Re-
gius, de már 1687-ben Széchenyi György esztergomi érsek öt és 
Biernstein Menyhért német papot a tanítókkal együtt a várost 
elhagyni kényszeritette. 

Az elhagyott nyájnak 1705-ben II. Rákóczy Ferencz felkelése 
ismét pásztorokat adott; ezek sorában volt 1709-ben Sárossy Já-
nos superintendens, szelid nemes lélek s az Urnák hü szolgája, kit 
az Isten, — hogy méltósága megaláztatásának fájdalmától megóvja 
— jókor magához hivott. — Mert miután Rákóczy ügye bukott, 
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itt 1711-ben február 13-án jezsuita fondorkodás a protestánsokat 
vallásgyakorlatuk szabadságától és templomaiktól megfosztotta, bár 
Lippay György idejében, hogy az úgynevezett nagytemplomot meg-
tarthassák, a piaezon levő templomot kath. használatra saját költ-
ségükön a protestánsok állították ki. — Mint egykoron a zsidók 
a babyloni fogságban, ugy most apáink is 70 évig idegen helyen 
bujdostak oltárukkal, s fordultak előbb Bisztróra Draskóczy Sámuel 
egy telkére; utóbb Viardt tábornok és Palffy János teljhatalmú 
királyi biztos engedelméből, a váraljai utczában Miller György 
magán házánál május 13-ikától szept. 13-ig, tehát teljes 4 hónapig 
még itthon áhitatoskodtak, de a gyűlöletnek vakbuzgó uj hatal-
maskodása azt is elliltotta tőlük, s ez időtől fogva a szomszéd 
Berzéte kiváltságos nemesi telkein talált üldözött egyházunk me-
nedéket. Papjai pedig 1714-ig Rozsnyón laktak, de ez évben ők 
is kitiltattak a városból, sőt annyira vitte a sötét ármány a dol-
got, hogy evang.. papnak a jezsuita atyák tudta és jóváhagyása 
nélkül a városban csak megjelenni is tilos volt. — Ök is hát — 
első Regis Márton Berzétére költöztek, s ott egyliázhiveikkel együtt 
majd egy, majd más uraságnak szabad belsőségén tartottak Isteni 
tiszteletet, előbb különvált-a, utóbb 1716-ban egy pap alatt ma-
gyar és német nyelven; s ugy találom, hogy 1737-ben Major Pál 
magyar, német és tót nyelven hirdette az evangyéliomot. A buj-
dosókat befogadta Várady Mihály, Szirmay és utóbb Máriássy 
Ferencz szabad belsősége. 

Buzgó lélek dicsőitette akkor Berzéte pártfogó nemeseit; vé-
delem mellett a papoknak lakást és tartást is adtak, s midőn em-
iitett Máriássy Ferencz özvegyének Szontagli Susanna asszony-
ságnak, hogy tűz által vallott kárát némileg pótolja — a liálada-
tos egyház 50 pfrtot ajánlana: a nemes hölgy az adományt el 
nem fogadta, hanem az Isten dicsőségére és az egyház szükségeire 
visszaajánlotta. Buzgó lélek dicsőitette apáinkat is; állhatatosan 
tűrték az ezernemü apróbb faggatásokat, melyeket nem magyar 
törvény, de VI. Károly és Mária Terézia, vallásügyekben szűk-
keblű kormánya intézett ellenök; eltűrték, ha lenézettek s mellőz-
tettek, — el, ha gúny, néha bántalom kisérte a Berzétére zarán-
dokoló hiveket, ha gúny fogadta a visszatérőket. 

Azonban derű következett a hosszú borura, midőn magasabb 
szellem s emberjogot méltányolni tudó nemesebb lélek dicsőitette 
a habsburgok trónját II. Józsefben. S ha hazánk politikai terén 
tett mtézkedéseiben a legjobb akaratnak tévedését látták is, de az, 
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hogy a röghöz kötött jobbágyság lánczait megoldotta, s az, hogy 
vallástürelmi nagy rendeletében saját ösztönéből millióknak visz-
szaadta elidegenithetlen természeti jogukat, visszaadta a magyar-
honi protestánsoknak a szabadságot, mely őket törvényesen is il-
lette: nemes lelkének oly gyöngyei, melyek dicső fényben fognak 
ragyogni, midőn elődei türelmetlensége fölött rosszalását fogja 
mondani ki a világosabb kornak elfogulatlan Ítélete. 

S a rozsnyói egyház buzgón használta az idők kedvezmé-
nyét. Visszatért számkivetéséből Major Sámuel, az egyház lelkésze 
17o3-ban s az alatt, mig ideiglenesen a berzéti utczában Leszinszkv 
Mihályné csűrében felkészült helyiségben — mint egykoron az első 
keresztyének, vallásos ihlettséggel szentesítve a helynek szegény-
ségét — tartották isteni tisztelőtöket: minden akadályokat legyőzve, 
megfelelő telket vásárolva, munkával és áldozattal, akkor, midőn 
az egyház rendelkezésére nem állott több. mint 500 frt tőke, há-
rom rövid nyárnak lefolyása alatt 1784- -86-ig felépítették a tem-
plomot, mely tömérdek mennyiségű felajánlott építési szereken 

szekér- és kézimunkákon kivül 26.000 frt készpénzbe került. 
Atyáitok egy század előtt Adv. I. vasárnapján itt tartották 

a felszentelés! ünnepélyt. Ok nincsenek többé, — testök földben 
nyugszik, lelkök égben örvend: de áll a szent hajlék szilárd osz-
lopival és merész íveivel, mintegy hitbeli buzgóságuk megtestülése 
s áldozatkészségök maradandó dicső emléke! 

A kebelben tán viszhangzott még a háromnegyed százados 
templomszentelés ünnepének emeltebb hangulata, midőn égető 
szükséggé vált a főgymnasiumi épület teljes befejezése. A gymna-
sium igazgatóságának e tárgyban az 1862. évi februárhó 10-ikén 
beadott kérvényét az egyház, mint az épület tulajdonosa meleg 
részvéttel fogadta, s elhatározta, hogy azt, mit lelkesült apák buz-
gósága kezdett s folytatva kétharmadig kivitt, bár erőfeszítéssel 
is be fogja végezni, hogy a diszes templommal szemközt ne áll-
jon, — mintegy szegénységi bizonyítványul, befejezetlen taninté-
zeti épületnek töredéke. És a nemzeti közoktatás ügyében megin-
dított mozgalom, nem csak egyházunkban, — hol Sziklay Ede fő_ 
gymnasiumi felügyelő és Sárkány Károly 4—400 frttal nyitották 
meg a kegyes adakozások sorát és egyes nevezetes pénz és fuvar-
segélylyel szívesen adóztak; de ennek körén tul is buzgó pártfo-
gókra talált. Özv. gróf Nádasdy Tamásné 600 forint, Dobsina és 
Igló városai építkezési anyagban nevezetes segélyt nyújtottak, — 
Zsedényi Ede kerületi felügyelő e czélra gyűjtött 160 frtot küldött 
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be, — Rozsnyó városa a szükséges tégla kiállításában volt segít-
ségünkre, — gróf Andrássy Manó pénzzel és a szükséges épületi 
fával gyámolította a vállalatot s a kegyadományok koronája volt 
gróf Andrássy György nemes tette, ki, midőn tőle az épület befe-
déséhez szükséges cserépzsindelyt kiállítási áron kérelmeztük, ke-
gyes volt 40,000 cserépzsindelyt ingyen adományul felajánlani. Ily 
lelkesség, ily mindenfelől nyilvánuló nagyszerű pártolás mellett 
csak hamar megkezdhető volt Spissák Györgynek áldozattal is járó 
felügyelete mellett az építkezés, melynek kiváló érdeket adott az, 
hogy a magyarhoni ev. egyházak és iskolák egyetemes felügyelője 
báró Prónay Gábor, Máday Károly superintendens kíséretében 
az 1862-ik évi juniushava 20-ikán jelenlétiekkel emelték a gymna-
siumi épület zárköve letételének ünnepélyét. — Az erre tartott 
párt fogósági nagy gyűlésen dr. Pelech Jánost, a gymnasium igaz-
gatóját és mostani alakjában alapvetőjét, 25 éves tanársága jubi-
leumának alkalmából a tanári kar nevében üdvözölte Kramarcsik 
Károly s a fényes gyűlés jegyzőkönyvileg is méltányolta az ünne-
peltnek érdemeit. — Egyetemes felügyelő ur mind az érettségi 
mind az évi közvizsgálatok meghallgatása után búcsúzott el tőlünk. 

i 
Csendesen lefolyt néhány év után az 1868-iki népoktatási 

törvény, nevezetes lépésre kényszeritette egyházunkat. Iskoláinak 
az uj törvénynek megfelelő rendezésére a superintendensi hivatal 
utján is felszólittatott egyházunk oly időben, midőn az elemi fiu osztá ly 
kortól és betegségtől megtört tanítójának nyugdíjazásáról kellegondos-
kodnia s a tanerők szaporítására hiányzott az anyagi erő. Erre egyhá-
zunk, jeleseiből álló egy nagyobb bizottság indokolt véleményadására 
iskoláit a városnak községi iskolául átadta. A vallásban való ok-
tatás wyy is a felekezet kezében maradván, városi és állam segély -
lyel az elemi oktatást a kor fokozott kívánalmainak színvonalára 
emelni, és egy város gyermekeinek közös intézetben folyó oktatása 
által oda hatni, hogy ök testvérekül tekintsék egymást, a felekezeti 
merev különváltság elválasztó falai pedig a polgári közszellem előtt 
leomoljanak, ez volt a magas czél, mely fontos elhatározásában 
az egyház szeme előtt lebegett. — A városnak nevezetes aján-
lata mellett a kért államsegély megadatott, s az 187'/„. tanév má-
sodik felében már életbe lehetett léptetni a községi iskolát, mely 
azóta válogatott tanerők és a városi iskolaszék éber ellenőrködése 
mellett derekasan működik. 
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Az 1871-ik év egyházunk öröméve lett. A felejthetetlen Má-
day Károly superintendens kora halála által megürült superinten-
densi hivatal betöltésére, az egyházkerület, a szavazatok neveze-
tes többségével (143 közül 92-vel) a gömöri egyházmegye akkori 
főesperesét, a rozsnyói egyház papját Czékus Istvánt választotta meg. 

Zsedényi Ede, egyházkerületi felügyelő az egyház kérelmére, 
sorozaton kivül, Rozsnyóra tűzte ki az egyházkerületi gyűlés tar-
tását. szivesen beleegyezve, hogy az egyház legyen tanuja szere-
tett papja dicsőitésének s örvendjen az ünnepnek, milyent csak 
ritkán nyújt egyháznak a sors kedvezése. 

Fényes volt a gyűlés! résztvett benne a magyarhoni egyhá-
zak és iskolák egyetemes felügyelője báró Prónay Gábor s vele 
fia Dezső akkoron esperességi, most — családja hagyományos 
protestáns buzgóságával, — egyetemes felügyelő; Karsay Sándor 
dunántuli felavató superintendens, — 8 főesperes mellett mintegy 
(iO pap, 33 felügyelő és ritka nagyszámú közönség. 

Megható volt a felszentelés! ünnepély! Karsay Sándor fela-
vató superinfendensnek beszéde amint szívből omlott, ugy szívhez 
szólott is; néma csend között hangzott el a főpapi komoly eskü, 
és szent áhítat rezgett át a gyülekezeten, midőn a főesperesi kar 
—: kezeit az uj superintendens fejére téve — elzengte a szent 
lelket segítségül hívó, egyszerűségében is nagyszerű zsolozsmáját; 
s .midőn a gyűlés magasztosult örömérzettel üdvözlé uj főpapját, 
mindenki annak személyében egyesítve látta egyházi kiváló érde-
meinek méltó jutalmát és jövő áldásos munkásságának biztosítását. 

Ismét csendesebb lefolyású évek következtek, melyeknek sza-
kából említendő tán az, hogy Sziklay Pál által 1859-ben indítvá-
nyozott és szép lendületet nyert egyházi magtárnak beszüntetése 
— az 1875. febr. 21-iki egyházi közgyűlésen, kezelési nehézségek 
miatt — kimondatott, határoztatván, hogy a gabonakészlet eladas-
sék s az utána befolyt összeg külön tőke gyanánt kezeltessék, 
mely az utolsó számadás szerint jelenleg 2081 frtot tesz. 

Változatosabb képet nyújtanak a 80-as évek, melyek messze-
ható intézményeikkel egyházunk jövőjére is kétségtelenül nagy be-
folyással lesznek. Fontos szerepe van e téren a fillér-egyletnek, 
mely az 1882-ik évben, az egyházi elnökség felszólítása folytán 
életbe lépett. Czélja oly tökét gyűjteni, melynek kamatja idővel az 
egyház szükségeit a hivek terheltetése nélkül fedezze. Tán a czél-
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nál állnánk már, ha az egylet hosszú évek előtt, kedvezőbb viszo-
nyok között megkezdi yala működését: de habár a végezel csak 
messze jövőben lesz elérhető, tán időközileg is könnyítve lehet az 
egyház szükségein, ha keblünket lankadatlan buzgalomra fogja he-
víteni az az erős meggyőződés, hogy a protestantismus fennállásá-
ban és fejlesztésében egyedül önerejére van utalva. — A fillér-egylet 
pénztárnoka az 1885. év végén 4300 forintot meghaladó összegről 
számolt. 

1883-ban a templom 2020 forint költséggel uj fedéllel és égi 
tüz ellen villámhárítóval láttatott el, s van még tőkealap, mely 
kamatai által növekedve jövőben is templomfedezési ezélra fog 
szolgálni. 

Hogy elhagyott fiu és leány árvák a nyomortól és elsülye-
déstől és egyházunktól való elszakítás veszélyétől megmentessenek 
1880-ban a dobsinai gyűlésen egyházkerületi protestáns árvaház 
létesítése jött indítványba, — helyéül az Iglón 1881-ben tartott 
egyházkerületi gyűlés Rozsnyót tűzte ki. A segélykérés az egyház-
kerület egyházainál és egyeseinél, valamint németországi, svajezi 
és németalföldi hitrokonainknál azt eredményezte, hogy az 1883. 
évben Lőcsén tartott egyházkerületi gyűlés határozatából ugyanez 
év novemberhava 5-ikén tíz árvának ellátásával kezdte meg mun-
kásságát az áldásos intézet. 

Az intézet egyházkerületi; de habár közel és távoli egyházak 
és lelkes egyesek járultak a tőkealaphoz, — melyek között a 
kassai evang. magyar-német egyház 1000 forinttal foglal helyet 
— s járulnak folyvást a folyó szükségek fedezéséhez: az intézet 
édesanyja mégis a rozsnyói egyház, mely tagjainak folytonos nemes 
áldozatkészségével egyik íőtényezője a jelenleg 15 elhagyott sze-
gény árvát ápoló kegyes intézet ienntartásának. 

Miként az 1868-ik évi 38-ik törvényczikk az elemi iskolát, 
ugy válságos helyzetbe hozta a főgymnasiumot az 1883-ik évi 30. 
törvényezikk, mely a középiskolákra oly szervezetet parancsolt, 
melynek az absolut kormány nyomása alatt főgymnasiummá kie-
gészített tanintézetünk önerejéből megfelelni képes nem volt. De 
másrészről is sem az egyházkerület, sem az esperesség, sem az 
édes anyai egyház pártfogásának tényezőiben, nem lehetett oly 
forrásokat találnia, melyek a tanintézetnek a törvény kivánalmai 

2 
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szerinti berendezésére és felszerelésére, mérsékelten felszámított 
évenkénti mintegy 7000 frtot jövedelmezhetnének, — ugy hogy 
nem maradt egyéb hátra, mint vagy végképen megszűnni, — mert 
a létező alap algymnasiumnak sem szolgálhatott fedezetül, — vagy 
élni az idézett törvény 47. §-ának kedvezményével és az intézet 
fennállását államsegély által biztositani. Autonom uton járt el az 
államsegély kieszközlésében és szerencsés volt az 1884-ik évi ja-
nuár havában értesülni arról, hogy a vallás és közoktatási minisz-
ter ő nagyméltósága előterjesztése folytán a képviselőház január 
23-ikán tartott ülésében a rozsnyói evang. főgymnasiumnak éven-
kénti 7000 írtnyi segélyt megszavazott. 

S azóta a tanintézet felekezeti jellegének megőrzése mellett 
hiven munkálkodik a nemzeti művelődés terjesztésében, sajnálva 
csak azt, hogy általánosan elterjedtnek látszik azon vélemény, 
mintha az állami segély által az intézet minden szükséglete vég-
legesen fedezve volna, holott a törvény kívánalmainak szigorúan 
megkövetelt betöltésében, anyagi szorultsággal küzd most is, párt-
fogói segélyre és gyámolitásra tovább is szorulva. 

Az 1884-ik év virágvasárnapja ismét örömnapja volt az 
egyháznak, melyen Czékus István Rozsnyón 25 éven át betöltött 
.hivatalának jubileumát ünnepelte. A családi jellegű ünnep nagyobb 
mérvű lett; mert az ünnepelt férfiút ez alkalommal az egyházkerü-
let képviseletében Szontagh Bertalan esperességi íelügyelő, — a 
gomöri esperesség nevében Mikola György alesperes üdvözölte, 
— Gál János egyházi felügyelő remek beszéd mellett a jubiláns-
nak átnyújtott egy gazdagon aranyozott, diszes ezüst serleget, mint 
az egyház íérfiai által nyújtott emléket, benne az egyház nőtag-
jainak arany- és ezüst adományával. A főgymnasium tanári kará-
nak tiszteletét és üdvözletét Kramarc.sik Károiy tanár tolmácsolta, 
az eperjesi theologiai intézetét két hitjelölt. E nap az érdem elis-
merésének és a tisztelet méltó kifejezésének szép ünnepe volt. 

- . ; . »» • ' . 

Egyházunk egy régi hó kivánatát látta megvalósítva és köz-
hasznú nemes törekvését óhajtott eredménynyel koszorúzva midőn 
kebelében a folyó 1886-ik évben az egyházkerületi felsőbb leány-
nevelő intézet ünnepélyesen megnyittatott. 

Egy felső leánynevelő intézet hiányát egyházunk régen és 
mélyen érezte és fájlalta, hogy saját és a hitrokon vidék serdül-
tebb leányai további kiképeztetésökben idegen felekezet felé terel-



íé 

tetnek. A mindig érezhetőbbé váló hiány pótlása különösen 1880. 
óta sok terven, sok kísérleten ment át. Már 1881-ben gyűjtés esz-
közöltetett, mely 173 frt töke mellett aláírásokban 3 évre évi 346 
frtot biztosított; segélyadásra németországi itrokonaink is felszó-
littattak; a dobsinai nőegylet 100 írttal járult a tőkealaphoz, de 
a tervezett intézet megnyitásának ismételt kísérlete, az alap elég-
telenségén szenvedett törést, s alig is lehetett várni, hogy valaki 
biztosított jelenét egy intézet — jövőben lehető — felvirágozásá-
nak áldozza fel. ' 

Midőn azonban mind az egyházkerületi, mind az egyetemes 
gyűléseken hatalmas hangok emelkedtek a protestáns szellemben 
esz közlött nőnevelés emelésének érdekében, mint a melynek sike-
res fejlesztésében letéve van a protestáns szellem ápolásának és 
megőrzésének biztosítása: — s midőn egyházkerületünk kimondta, 
hogy kebelében felállítandó ily felsőbb intézetet segélyezni fog-
egyházunk is — erejét csaknem felülmúló áldozatkészséggel — 
állott ki a versenyre, és szerencsés volt, az egyházkerületi gyűlés 
által biztosított 10°0 frt évi segélylyel, f. évi szeptember havában 
az egyházkerületi felsőbb leánynevelő intézetet, rendesen alkalma-
zott három tanítónőnek működése s két tanár és egy tanítónő se^ 
gédlete mellett kebelében megnyithatni. 

A folyó 1886-ik évi juniushó 15-ikén ünnepeltetette templom-
ban. Kramaresik Károly itt helyben töltött 50 éves rendes tanár-
ságának jubileuma. 

Az általános részvét és a szives üdvözletek, melyekkel itt a 
templomban az iskolai és egyházi elöljáróság, a tiszai év. egyház-
kerület, a gömöri esperesség, a nemes város, ujabb és régibb ta-
nítványok s az egyházkerület testvértanintézetei, — az első napon 
pedig otthon más hitfelekezetek részéről is megtiszteltetett; — és 
a kedves emléktárgyak, melyekkel tanártársai, és mind akkori, 
mind messze tájakon elszórt régi tanítványai meglepték, — s a 
szives adományokból felmaradt ösztöndijalap, mely az agg tanár-
nak nevét a tanintézetnél megőrzendi akkor is, midőn ő félszázadot 
meghaladó hűséges munkája után sírjában fog pihenni, — oly há-
lára kötelezték a mélyen meghatott jubiláló tanárt, mely kebelében 
csak szive végdobbanásával fog elhalni. 

Az örömnek napjait szomorúságnak napjai is váltották fel, 
hol az egyháznak gyásza sirjokig kisérte jeleseit. 

2* 
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25 év előtt ott ült még szokott helyén a nemes Szontagh 
testvérpár, az egyházszeretetnek és vallásos buzgóságnak megtes-
tesült tisztes alakjai, s ugy akarta az isteni végzet, hogy az egy-
házi és iskolai — magasabb fokon is érdemült— elöljárók közül, 
a lefolyt negyedszázadban a gyászsort megnyissa 1862-ben Szon-
tagh Lajos és zárja 1886-ban Szontagh Imre. Sirba szállt Sárkány 
Károly egyházunk nagyreményű tagja, nevének kettős ösztöndijjal 
is örökitője és Kalmár László íőtanodai pénztárnokok; Ujházy 
Dávid és Schlosser Károly egyházi volt felügyelők, — dr. Pelech 
János protestáns magasabb szellem felavatottja s lelke hévbuzgal-
mával főgymnasiumunknak mostani alakjában alkotója és 37 éven 
át igazgatója, — Markó János, fokozatos emelkedésben főgymna-
siumi, aztán esperességi és utóbb egyházkerületi példás, ritka pénz-
tárnok, — Rosty Imre nemes lélek, volt egyházi felügyelő és egy-
házi és iskolai minden számadások késő vénségeig hűséges vizs-
gálója és lelkiismeretes ellenőre. 

A halálnak őrök éjjelében nyugosznak a feledhetetlenek, kik-
ről mondani lehet, hogy nem volt az egyháznak és iskolának ügye, 
mely iránt szóval és tettel és áldozattal meleg érdeklődést nem 
tanúsítottak volna, — s nem volt egyházi vagy iskolai gyűlés, mely-
ben bölcs tanácscsal részt nem vettek volna; — s ha lelkem drága 
emiékökön elmereng, aggódva, kétkedve kérdi: Helyettök más 
ha támad-e ? Legyen áldás rajtok az élők kegyes visszaemlékezé-
sében, — legyen örök üdvök a mennyekben. 

Sajnálnunk kell azt is, hogy tőlünk elköltözött Sziklay Ede, 
főgymnasiumunknak válságos időben bőkezű lelkes felügyelője, egy-
házunk buzgó hive, kinek neve soha nem állott második helyen 
ott, hol egyházon vagy iskolán áldozattal segíteni kelle, s még 
1869-ben, épen a mai napon is, kedves két gyermeke nevében 
tkptári könyvecskékben száz-száz frtnyi alapítványt tett. 

A halottak emlékénél nem lesz helyénkivül említeni, hogy az 
énekkar fejlesztésére Sziklay Pál évek előtt egy 5 holdas szántó-
földet adott át az egyháznak, s hogy épen a folyó év kezdetén 
egyházgyülésileg alapszabályok szentesittettek énekkar létesítésére, 
mely temetéseknél kifejletlen gyermekhangok gyarló énekét he-
lyettesítse. 

Az utólsó negyedszázadban egyházi hivatalokban működtek: 
mint papja az egyháznak 

Főtisztelendő Czékus István tiszakerületi evang. püspök, ki 
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rendületlen hitében járva, minden nyomon igazolja jubileumi ser-
lege feliratát s megmutatja: «Mit tehet ész és sziv és a szilárd 
akarat.« 

Felügyelök voltak : Sthymmel Sámuel lemondása után 14 éven 
át ismételve megmarasztva buzgó lelkének teljes erejével s idejé-
nek nagy áldozatával Gál János, és 1885 óta dr. Mar kő Sándor 
önzetlen, közhasznú munkásság terén nagyatyja és atyja lelkessé-
gének is méltó örököse 

Több változáson ment át a fögymnasiumi felügyelőség. Miu-
tán Sziklay Ede felügyelői tisztétől megvált Szerecsen Lajos, dr. 
Madarász Rezső, Szontagh József léptek helyére, ürömmel üdvö-
zölte őket tanintézetünk és sajnálattal vált meg tanügyünk e lel-
kes barátjaitól és buzgó pártfogóitól. A fögymnasium jelen felügye-
lője nemes buzgalommal és érdeklődéssel Schlosser Albert. 

Az egyházi gondnokok közül meghaltak Markó József és 
Halasi Gusztáv; elköltözött Pékár Sándor, jelenleg Justh János 
tanár viszi a fizetési felakadásokkal mindig nehezebbé váló egy-
házi hivatalt. 

Az egyház külön rendeltetésű pénztárainak kezelői voltak: 
h osszú évsoron át Sziklay Pál, utóbb Markó J. Imre, jelenleg Alexy 
Albert. Fillér-egyleti pénztárnok Fialka József. 

Egyházi jegyzőkül működtek: Rosty József, Sziklay Géza, 
Kőváry Ödön, Polónyi Károly, az időszerinti segédlelkészek, jelen-
leg állandóbb minőségben és gondos pontossággal Oraveez Mihály 
tanár. 

A fögymnasiumi igazgatóságot dr. Pelech János halála után 
1884-ig tizenegy éven át Kramarcsik Károly vitte, azóta ifjabb 
erélylyel és terhesebb munkakörrel viszi Hajcsi Sándor. A párt-
fogósági gyűlések állandó jegyzője Krausz K. Lajos volt. Sárkány 
Károly halála óta fögymnasiumi jeles pénztárnok Scheffer Guszfáv. 

1862 óta a fögymnasiumi tanárok közül meghaltak: dr. Pe-
leeh János, Püspöky Dániel, Schönwiszner Károlv és Haffner An-
tal rajztanár. — Eltávoztak: Sztehlo András, Geyer Gyula, Szla-
boczky Imre, Materny Lajos, dr. Wlisloczky Henrik, Flóris Áron. 
— Jelenleg tanárok: Hajcsy Sándor igazgató, Kramarcsik Károly, 
Scheffer Gusztáv, Justh János, Ráffay János, Oraveez Mihály, Po-
lónyi Károly, Krausz Lajos, Porubszkv Pál, Schuber Mátyás, Reim-
linger Gyula, Maszny Pál énektanár, Dendély Sámuel segédtanár. 
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Feladatomnak végén vagyok; de meghatott lelkem mélyéből 
még hozzád emelkedik fohászom te mindenható Isten, ki három 
vérviharos századon át hazánkban is megtartottad a te szent fiad 
tiszta evangyéliomán sarkalló prot. szentegyházadat, s egy száza-
don át e templomot is megóvtad minden veszélytől. 

Vedd hatalmas védszárnvaid alá e templom köré gyülekező 
hiveid nyáját, és add, hogy lakozzék benne, miként apáiban lako-
zott, lelki szabadságért hőn buzgó evangyélmi szellem és önerejére 
támaszkodó áldozatkészség; 

add, hogy e templom legyen igaz hited hirdetésének háza, 
— legyen lelki vigaszt keresőknek otthona, — legyen a te szent 
neved dicsőítésének hajléka századokról századokra! 

III. 

AZ EGYHÁZ VÉNEINEK MEGÁLDATÁSA. 

Gyülekezetünknek mélyen tisztelt vénei! 
Legyetele az egyház ezen nagy és nevezetes napján üdvözölve 

általunk, fogadjátok a tisztelet őszinte nyilvánulását tőlünk, kik tel-
jesedve látjátok magatokon azon Ígéretet, melyet az Ur Jákobnak 
és Izrael népének Ézsaiás próf. könyvének 46, 4. verse szerint ek-
képen adott: Mind vénségtekig, mig megőszültök én hordozlak. 
»Én teremtettelek, én hordozlak és megtartlak.« Legyetek őszinte 
szeretettel üdvözölve általunk, kiken már teljesedésbe ment az örök 
Isten azon Ígéretének első része: A mi életünknek napjai 70 vagy 
80 esztendő, és azoknak java is nyomorúság és fáradtság, mely 
mikor hirtelen elmúlik elrepülünk: Legyetek üdvözölve a hála ér-
zelmeitől áltálunk, kik közel 3 negyed századon át voltatok szem-
tanúi ev. egyházunk jó és viszontagságos napjainak és annak fenn-
tartása és építésében részint közreműködéstök, részint áldozatkész-
ség tek, részint becsületes életetek által szereztetek magatoknak ér-
demeket, hitbuzgóságtok és tiszta erkölcsi éltetek által tettétek él-
teteket a köztisztelet tárgyaivá. 

Szeretteim az Urban! Azt hiszem, hogy midőn igy az Ur e 
nevezetes napot, és ezzel a késő vénség napjait is megérni engedé 
nektek, önkényt veszitek kezeitekbe a hálaadás poharát, önkényt 
emelitek szemeiteket és szíveiteket a kegyelem Istenéhez azt mond-
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ván Dáviddal: »Áldjad én lelkem az Urat és minden belső részem 
az ő szent nevét, ki kegyelmével és irgalmával közel vala én hoz-
zám ! Azt hiszem, hogy ha meggondoljátok az Urnák azon nagy ke-
gyelmét, miszerint kettő közületek — Spissák György és Vidonyi 
János — nem csak a 70 év határát léptétek át, hanem nejeitek-
kel házasságtok aranylakodalmát is megtartottátok és mint házas-
társak most is szeretetben hordjátok együtt az élet terheit; ha 
meggondoljátok, hogy özv. Pazár Dánielné a 88 évet, Spissák 
Györgyné a 86, özv. Kiss Károlyné és özvegy Kubinyi Alajosné 
a 80 évet töltötte be Isten jóvoltából és a többieket is, oly hosszú 
éveken át tartotta fenn a Mindenhatónak erős karja, - - ha meg-
gondoljátok, hogy anyaszentegyházunkban, a gyengélkedőket is hoz-
zászámítva, kik nem jelenhettek meg az Ur házában, csak 20 egyén 
leány egy házainkban pedig csak 2 egyén lépte át 2500 lélekszám 
mellett a 70 évet, és e jótéteményt csak Isten kiváló kegyelmének 
köszönhetitek, bizonyára hálával emelitek fel az égre szemeiteket 
és dicsőítve imádjátok azon örök Istent, ki irgalmát és kegyel-
mét tanúsította irántatok. 

Igen jó az Ur és mind örökké vagyon az ö irgalmassága, 
szeretetét és áldását nem vonja meg az őt félőktől! Tapasztaltátok 
azt ti is sokszorosan, mennyiben mig éltetek napja a délponton 
állott, habár most legtöbben az özvegységnek szomorú ruháját vi-
selitek is, részint szeretett hitestársak által boldogittattatok, részint 
kedves gyermekek életének örvendhettetek, részint munkáitokon 
az Ur áldását szemléltétek, részint öröm és boldogság tette ked-
vesekké éltetek pályáját, és most is hálás gyermekek és rokonok 
ápoló karjai között tölthetitek éltetek hátralevő napjait; de tapasz-
talhattátok azt a szenvedés és szerencsétlenség napjaiban is, mert 
ha a betegség fájdalmai vettek körül, nem az Ur volt-e azon sze-
rető atya, a ki az egészség üditő kelyhét adta ismét kezeitekbe ; 
ha szomorúság ért, s megfosztott a halál angyala hitestársatok vagy 
kedves és forrón szeretett gyermekeitektől, nem a szeretet istene 
volt-e azon jóltevő, a ki a vallás vigasztaló és gyógyító balzsamát 
csepegtette sziveitekbe s megnyugvást kölcsönzött lelkeiteknek ? 
ha szerencsétlenség sujtolt, nem az Isten küldé-e hozzátok szaba-
dító angyalát, hogy a veszély romboló ereje végleg földre ne sújt-
son s teljesen tönkre ne tegye jóléteteket? és ha gond és aggo-
dalom gyötörte kebleiteket s a szerencse csillaga reátok nézve 
homályba borult, nem teljesült-e rajtatok mindannyiszor hitünk 
szent könyvének azon biztosítása: A ki Istenben bízik, soha meg 
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nem csalatkozik ? Oh igen! önkényt teszitek azon vallomást, hogy 
Isten nem kisért feljebb, mint elszenvedhetjük és az élet kedve-
zőtlen viszontagságai által ís csak javunkat munkálja. 

És ha eddig ugy jó, mint balnapjaitokban éreztétek az Ur 
jóvoltának kegyelmét, nem emelhelitek-e éltetek hátralevő napjai 
tekintetében is bizalommal szemeiteket az égre ? Igaz, hogy már 
Dáviddal igy imádkoztok: »Ne vess el engem az én vénségemnek 
idején és mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engemet;« igaz, 
hogy az élet terhei alatt megroskadva, a hosszú munkálkodás ál-
tal megtörve, többé azon erő nem duzzad kebleitekben, melynél-
fogva a fáradság és küzdelem könnyű volt reátok nézve? de ha 
testi erőtök elfogyatkozott is, ha a világi örömök és élvezetek többé 
vonzalommal és boldogitó hatással nem birnak is reátok nézve, 
nem érzitek-e, hogy a jó Isten öregségiekben sem hagy el, hanem 
ád lelki erőt a terheknek viselésére, a földi örömök helyett lelki 
vigasztalással kisér titeket s azon boldogitó kilátássai táplál, hogy 
ha eljő is hozzátok a halál angyala, nem lesztek a sir örök mar-
taléki, hanem az örök élet boldog hazájába juttok, hol örök üdv 
és végtelen boldogság lesz osztályrészetek. 

Áldjátok tehát az Urat, ki eddig titeket kegyesen megtartott 
és az élft utain atyailag vezérlett, bízzatok tovább is ő benne, la-
kozzék szivetekben az Ő félelme, ékitse lépteiteket mindenkor a 
kegyes és istenes élet, legyen kedves előttetek a buzgó imádság 
és hálaadás, ugy nem fog rettenteni a halál gondolata sem, hanem 
igy lohászkodtok: Uram ! most bocsássd el szolgádat békességgel, 
és vedd fel az örök élet üdvhazájába uram és üdvözitőm a Jézus 
Krisztus által lelkemet. 

Ugy legyen! A legyelemnek Istene, ki titeket eddig életben 
megtartott és megáldott, tartson meg és vezéreljen tovább is az 
élet pályáján, adjon erőt az élet terheinek elviselésére, támogasson 
jóvoltával fáradalmaitokban és enyhitse vigasztalásával szenvedé-
seiteket, kölcsönözzön nektek sok örömöt és boldogságot kedvesei-
tek körében, segéljen jobb karjával keresztyéni pályafutástokban, 
hogy midőn ütend az élet utolsó órája számotokra, nyugodt lélek-
kel válhassatok meg kedveseitektől, nyugodt lélekkel mehessetek 
Isten itélő széke eleibe és jó lelkiismerettel tehessétek Pál apostol-
lal azon vallomást: Én a nemes harczot megharczoltam, hitemet 
megtartottam, eltétetett nekem az igazság koronája; igaz keresz-
tyéni önmegadással fohászkodhassatok igy fel az Üdvözítővel: Elvé-
geztetett minden; Atyám kezeidbe ajánlom az éij lelkemet, mert 
te megváltottál engemet üdvösségemnek erős Istene. Amen. 
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