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Kívánkozik, sőt emésztődik 
lelkem az Urnák tornácai 
után. 84. Zs. 3. v.

A szent zsoltáríró ezen vágya élt a 100 év előtti egy- 
házasdengelegi (akkor csak dengelegi) evangélikus hívek szi
vében, kik a jelenlegi templomot felépítették. A körülbelül 
400 lelket számláló gyülekezet úgy gondolta, hogy kicsi a 
temploma, újat épít tehát.

Már 1820-ban is szóba került, hogy a haranglábat „oda 
kellene ragasztani a templomhoz." A vasárnaponkint házuk 
előtt üldögélő emberek arról beszélgettek, hogy „a templom
mal valamit kellene csinálni. . . "  A patakon ruhát mosó asz- 
szonyok meg is mondták, hogy mit kell csinálni: újat kell 
építeni. Az öregek óvatosságra intettek; előbb alapot, tőkét 
kell gyűjteni!

Jól van, mondották a türelmetlenek s az 1829 év dec. 
hó 18-án megtartott közgyűlésen 281 forint 43 krt tettek le. 
Ezt az összeget az egyházközség felügyelője, báró Podma- 
niczky Mihály „Őnagysága" 300 forintra egészítette ki. S ne
hogy az egyház a pénzt valahogy másra elköltse, az egész 
összeget magához vette. Az egyháznak kötelezvényt adott róla.

Sok dolgot adott ennek a közgyűlésnek az árvák ügye. 
Miután a közgyűlés az új kurátort, Mladoniczky Mártont meg
választotta, „elhatározták, hogy ettől az időtől az egyház 
gondnoka legyen az árvák gyámja." A gondnok hűségesen 
gondját viselte az árváknak, de a Bábját „János árvájánál 
megállt az esze. Nem volt ennek a szegény árvának senkije 
ezen a világon! Végül is a közgyűlés úgy intézkedett, hogy 
„egy jó barátnál helyezte el a kis árvát s tartásdíjul a fel
ügyelő úr Őnagyságánál levő tőke" kamatját ítélte oda.

íme a közgyűlésnek a lelki dolgokhoz is volt érzéke!
1830 december hó 5-én a templomalap már 400 forin

tot tett ki.
A következő 3 éven keresztül semmit sem olvasunk a 

jegyzőkönyvekben, illetve az egyházi számadásokban a temp
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lomépítésről. Mintha csak szalmaláng lett volna a hívek előbbi 
buzgósága. Talán akadtak, kik az egész tervet elgáncsolták, 
talán rossz esztendők következtek b e . . .  Az új templom utáni 
vágyat azonban még sem lehetett elnyomni. Elemi erővel tört 
az ki a hivek szivéből az 1833 dec. 30-án megtartott köz
gyűlésen. Erről a közgyűlésről az egyház buzgó kántortaní
tója, Krupecz István a következőket jegyezte fel: Általános 
kívánság merült fel az egész egyház részéről, hogy a temp
lom, mely a templomlátogatók részére már szűk és kényel
metlen, újonnan építtessék fel. Isten Szent Lelke megragadta 
a hívek szivét; egyhangúlag elhatározták, hogy új templomot 
és „karcsú" tornyot építenek s erre a célra mindent, ami kell 
felajánlanak. A templomépítés vezetésére külön gondnokot és 
egyházfit választanak Franka Máté és Juhos Pál személyében.

Mikor Izrael népe hozzáfogott a jeruzsálemi templom 
építéséhez, nem csak a külső, de a belső ellenséggel — a 
kishitűekkel is meg kelletett küzdenie. A dengelegiek is így 
építették templomukat. A kishitűek segítségére a véletlen is 
sietett. Élt akkoriban Erdőkürtön egy Kuchta Sámuel nevű 
kántor, kinek volt eladó orgonája. Vegyük meg — tanácsol
ták a kishitűek, remélvén, hogy ha elfogy a pénz, vége lesz 
az építkezésnek is. De nem igy lett. Az egyház az orgonát 
500 forintért megvette s az összeget 2 év alatt lefizette. Ezen 
vétel csak siettette a templom építés megkezdését.

1834 szeptember 3-án az egyház elhatározza, hogy „a 
felügyelő Ur Őnagysága tiszttartója Raksányi Jónás ur felü
gyelete mellett töressék a szükséges kő — a határban pedig 
találjon helyet, mely alkalmas a tégla égetésre."

A munka azonban nagyon nehézkesen indult meg. A 
következő esztendőben csak ott tartanak, hogy tek. Szent Mi
hály Alajos erdőtarcsai földbirtokos úrtól téglát akarnak vá
sárolni, követ pedig Béren töretni.

A templom alapra szóló adományok egyre szaporodnak. 
Már a haldoklók is szivükön hordozzák az építendő templom 
ügyét. Malatinszky Magdolna férjezett Meskóné, az egyháznak 
végrendeletig 50 kila rozsot hagyományoz.

Végül elérkezett a döntő nap, í 836 április 24-ke. Az 
ezen a napon megtartott közgyűlés igen viharos volt. A vita 
a körül forgott: épitsen-e az egyház tornyot is avagy nem ? 
Az egyház lelkésze, Wallentinyi János nem tudta lecsendesi- 
teni a kedélyeket. A buzgók elkeseredtek, már csak 7 egyház
tag küzdött az eredeti terv mellett. Ekkor „az egyház felü
gyelője vette kezébe az ügyet és kijelentette, hogy ő meg-
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kezdi és be is fejezi az építkezést, ha az egyház egyakaraton 
lesz s nem csak munkával, hanem pénzzel is hozzájárul az 
építkezési költségek fedezéséhez. E célból holnapután áp
rilis 26-án az egész egyház gyülekezzen össze vagy az úri 
házba, vagy a templomba, s határozatáról őt azonnal érte
sítsék."

Hogy „holnapután" mit határoztak, nincsen feljegyezve, 
ellenben már május 24-én intézkednek, hogy a követ hordják 
haza, rakják össze, „de úgy, hogy ne menjen tönkre". A temp
lom építés vezetésére Mladonicky Mihály egyházfi és Franka 
Pál kurátor lett megválasztva.

1837 március 5-én olvassuk, hogy Franka Pál meghalt, 
helyébe Paraszka Pál lett megválasztva. (Háza a mostani ovoda 
helyén állt). Kőmíves mester az aszódi Havlik lett. Husvét 
után pedig azonnal hozzáfognak a munkához.

Megható volt az utolsó (húsvéti) Istentisztelet. Búcsúz
tak az öreg templomfalaktól.

Mi mindenről tudtak volna beszélni azok a néma fa
lak! 1241-ben látták erre vonulni a tatárok rettenetes sere
gét, mely a fekete vasárnapon azután Vác városát teljesen 
feldúlta. 1542-ben közöttük prédikált az a pap, aki oly jó
módú volt, hogy adó címén egy arany forintot fizetett. Az
után jöttek a Mohács utáni szomorú idők. Dúlta, rabolta a 
népet a török, a német egyaránt. Az előkelők az erős várakba 
Bujákra, Szandára menekültek, a nép templom falai között 
az Isten igéjében keres és talál vigasztalást és reménységet. 
Jött a gyász évtized. A lelkészek, tanítók gályákon raboskod
nak, az itthon maradottak (mint pld. az acsai lelkész, vagy 
a sziráki Hrdina) erdők mélyén bujdosnak s kimondhatatlan 
sok nyomort szenvednek. A templom áll, magányosan árván, 
de nem elhagyatottan. A Podmaniczky család által 1725-ben 
adományozott harang ugyan a némaságra van kárhoztatva s 
mégis — ha nem is szól Istentiszteleti időben — otthon 
összegyűjti a híveket s azok búsan éneklika 141-ik zsoltárt: 

Te hozzád kiáltok Ur Isten 
Siess hozzám ne késsél.
Mert Téged óhajtlak szívvel,
Azért hallgass meg kegyelmesen.
A tőrtől amit nekem vetettek,
És hálójoktól őrizz meg,
A hamis népektől ments meg,
Akik vesztemre igyekeznek.

A sok megpróbáltatás a népet nem törte meg. Az 1697. 
évben Dvornikovics Mihály váci püspök által küldött Orosz
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András misézés céljából be akar hatolni templomunkba, a 
falu evangélikus népe egy emberként ellenáll és megvédi 
templomát. . .  Mindhiába. . .  még nagyobb megpróbáltatást 
kell a dengelegieknek elszenvedni. 1717-ben érkezik a kirá
lyi rendelet, mely a dengelegiek lelkésztartási jogát megszün
tette s utolsó papját, Bajnóczy Imrét hivatalából kiűzte.

Old le a te saruidat lábaidról, mert a hely amelyen állsz 
szent föld. (Mózes II. 3. 5.) Ezen szent hajlék a mi templomunk, 
megszentelte azt nemcsak az Anyaszentegyház áldása, hanem 
a hívek könnye és imádsága is.

Jobb egy nap te tornácaid
ban, hogy sem ezer másutt, 
inkább akarnék az én Iste
nem házának küszöbén ülni, 
hogy sem lakni a gonoszok 
sátorában. 84. zs., 11. v.

Megindulnak a hosszú kocsi sorok és hoznak Erdőtar- 
csáról 30.000 drb. téglát. Bérről 75-öl követ. A munka gyor
san halad. Napszámos, fuvaros van bőven. Az alapkő letétel 
1837. április hó 17-én — nagy ünnepségek között folyt le. 
Az alapkő alá különféle pénzeket tettek le 1 frt. 27 kr. ér
tékben. A kőmivesek és az ácsok augusztus 5-én fejezték be 
a munkát. A számadások szerint akkor itták meg az áldo
mást s 3 forint 43 krt. költöttek. A Werkführer •—'"a munka
vezető (váci ember) 237 frt. 30 krt. kapott. Készülnek az 
ablakok is 150 frt.-ért. A templom zárját Gyöngyösön veszik 
meg 10 frt.-ért. Az oltárt Császár Adalbert építette 154 frt. 
10 krt.-ért. A templomhoz szükséges anyagot a váci Kohler 
Annánál veszik meg, vasat ellenben Pesten Jurenák Pál ke
reskedőnél. Téglalapokért a „gyöngyösi" kőfaragónak 50 frt. 
fizettek. Mikor a tégla kevésnek bizonyult, a sziráki Jarács ád 
kölcsön 6500 darabot, de még ez is kevés s így nehány 
vályoggal pótolták a hiányt. „Festőnek oltárért" 87 forint 30 
krajcárt fizettek.

A templom építése 5 évig tartott s csak 1842-ben nyert 
befejezést. Az első négy évi kiadások összege 5188 forint 23 
krajcár. De még nagy az adósság. 1844-ben az egyházközség 
Krupecz István özvegyének tartozik 400 forinttal.

A templomépítő gyülekezet buzgóságát fokozta az 1838 
szeptember hó 14-én tartott canonica visitatio is. A püspök, 
főtisztelendő Szeberényi János Tarcsa felől jött. A határon
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16 egyháztaggal és 8 lovassal „itt az evangélikus Cserhát 
lábainál" Krupecz István fogadta. Állandó harangzúgás kö
zött a lovasok a Püspök urat egészen a „gyönyörű" sziráki 
paróchiáig kisérték el. Másnap a Püspök úr Dengelegre jött. 
A határon már 14 lovas várta. A presbiterek 8 kocsin jöttek. 
A templom előtt az ifjúság állt s Jakus Anna gyönyörű bok
rétát nyújtott át neki.

A templom ajtajában a gondnok Paraszka Pál fia így 
üdvözölte:

Magasra buzdul érzetünk s öröm derül keblünkben 
Ha tégedet szemlélhetünk tisztelt vezér körünkben.
Vezér, nem harci (olvashatatlan szavak)
De tiszta rény öröklő csillaga !
Uj fényben áll előtted a ragyogó szent épület 
Körében még soh sem volt ily tisztelt Egyesület 
S szentelve legyen bár — uj fényességét 
Nyeri, ha látja arcod dicsőségét.
Mink is Hozzád közelgetünk először életünkben 
S magosra buzdul érzetünk, öröm derül keblünkben 
Engedd, hogy mink, kik szivedet csudáljuk 
Előtted szived kegyelmét találjuk.

A püspök MT. 11.28 alapján beszélt. Megdicsérte a gyü
lekezet buzgóságát, a két gondnokot: Paraszka Pált és Jakus 
Györgyöt és a már 11 éve szolgáló egyházfit, Juhos Pált.

Áldás előtt énekelte a gyülekezet Tr. 988—860.
Jó az útja aki tudja 
Hogy kell bízni Istenben,
S ragaszkodik, fohászkodik 
Jézusához mindenben 
Én is tudom ezt Jézusom 
Azért minden vigaszom 
Beléd vetem Te vagy nekem 
Mindig biztos támaszom.

A visitátio végeztével,, a püspök ur kíséretével együtt 
Varsányban „felügyelő Ur Őnagysága" vendége volt, de még 
az nap délután Bérre hajtatott.

A jótékonyságról pedig és 
az adakozásról el ne feled
kezzetek, mert ilyen áldo
zatokban gyönyörködik az 
Isten. Zs. 13. 16.

Ha olvassuk a temlomra adakozók neveit az egyház fel
ügyelőjének, földes urának, báró Podmaniczky Mihály ur Ömél
tóságának neve ragyog előttünk. Amint előbb megírtuk, „ő
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maga megkezdi és be is fejezi a templom építését" Nem csak 
a szívével, de minden vagyonával mintegy tartalékban áll s 
nem a maga anyagi hasznát, de Isten dicsőségét látja, ha 
oly nagy az áldozatkészség, ha annyi adomány jön be, hogy 
Ő maga csak 700 forintot ad. Családja is szépen adakozott: 
báró Podmaniczky László adott 200 forintot, báró Podmaniczky 
János 125, báró Podmaniczky Károlyné 150, gróf Benyovszky 
25, báró Podmaniczky András 5, báró Podmaniczky Lajos 
150 frt. adott.

Mások is adakoztak: Sztranyavszky Péter (cselédjének 
háza a Franka ulicsár féle háztelkén állt) 37 frt. 30 krt. adott. 
Kökényesi, herédi és varsányi hivek első gyűjtése 35 frt. 30 
krt. tett ki. Tárcsáról 2 frt., Szirákról 26 forint folyt be. 
Hosszú az adakozók sora, kik csak 1—2 forintot adtak. Van
nak ilyen adokazók is „uzsai juhász 4 frt, 2 zsidó 1 frt. 40 
krt. adott, más adakozók 27 frt. 30 krt. adtak."

És mit adott az anyaegyház népe?
Ami és amennyi kelletett. Minden héten, későbben 

minden negyedévben összegezték a szükségletet s azt aztán 
magukra kivetették. Ez volt az úgynevezett „egyházi kolleda." 
Nem tudni mennyi volt az, csak a bevételek egyes tételei 
sejtetik, hogy eléggé magas összegekről van szó. így elad
nak 152 kila rozsot s egy hónap múlva körülbelül ugyanany- 
nyit. Vagy amikor Penderik heti colledáját előre lefizeti 2 frt. 
Sehol azonban nem olvassuk, hogy csak egy ember is ellent
mondott volna, vagy nem akarta volna megadni a templomra 
szóló „colledáját". Sőt ellenkezőleg, amint templomról van 
szó elnémul minden ellenvetés. Dobák Gábor Zsigmundy 
úrtól még 1816-ban 6 kila rozsot kapott kölcsön. Úgy látszik 
a kölcsönügy nem volt teljesen tiszta dolog, abban egyeztek 
meg tehát, hogy a rozs értéke, kamatokkal együtt 120 forint 
a templomnak adassák. 1840-ben pedig az történt, hogy 
egyes gazdák eltitkolták marháikat és így kevesebb adót fi
zettek. Jakus Gergely bíró megbüntette őket 100 forintra s az 
érdekeltek a büntetést szó nélkül lefizették az egyház pénztárába.

Mily szerelmetesek a te haj
lékaid Seregeknek Ura! Zs.
84. 2.

Öt évi munka után végre készen állt a templom. A leá
nyok gyönyörű oltárteritőt hímeznek, az egyház matrónái papi 
palástot, reverendát vásárolnak. így virradt fel 1842 május
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29-ike, a templomszentelés napja. így folyt le : Reggel 9 és 
fél órakor az iskolából énekelve, harangzúgás között vonul 
az ifjúság, a papság a templomba. Wallentinyi János esperes, 
helyi lelkész énekli az antifonát Zs. 24. 7. A templom ajta
ját „méltőságos Báró mint inspektor" nyitja ki. A gutái 
lelkész (Geduly)’ketted magával énekli az introitust, a chórus 
folytatja. Az Erős vár a] mi Istenünk első 2 versének elének- 
lése után következik az antifona. 27. zs, 4. v.

Imádság. A gyülekezet folytatja az „Erős várunk“-at. Ün
nepi beszédet Szviatko, béri lelkész mondott. Ezután a gyü
lekezet a Győri magyar énekes könyv 506. énekét énekli. A 
„református", helyesebben a magyar lelkész elmondja ünnepi 
beszédjét, Tr. 516 énekének éneklése közben az Esperes fel
szenteli a templomot. Ismét magyar éneklés hangzik, a papság 
és „az előkelőségek" felveszik az „Úrvacsorát." Áldás után 
éneklik a „Maradj meg kegyelmeddel." Az ünnepi offertorium 
46 forint 23 krajcárt tett ki.

E M L É K Ü L .
A VILÁGHÁBORÚBAN H ŐSI HALÁLT HALTAK :

Sakus DKáríon, szül. 1871-ben. 16. h. gy. Meghalt 1918 
július hóban Nyíregyházán. Gyászolja: felesége és 
gyermekei.

K rekács ÍKáríon, szül. 1872-ben. 16. h. gy. Meghalt 
az olasz fronton szerzett betegségében.

Trankct Pál, szül. 1876-ban. 16. h. gy. 1915. január 
15-én Przmysl várában még élt, azután nyoma 
veszett. Gyászolják: felesége és gyermekei.

JUlaclomczkv Sáttos, szül. 1876-ban. 16. h. gy. 1915-ben 
Przmysl átadásánál nyoma veszett. Gyászolják: 
özvegye és fia.

Petor Sáncs, szül. 1879-ben. 16- h. gy. Eltűnt 1915-ben 
Przmysliben. Gyászolják: gyermekei.

Trankct Pál, szül. 1880-ban. 16. h. gy. Meghalt Tri- 
entben 1916-ban.
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ílllinárcsek Sános, szül. 1881-ben. 16. h. gy. Meghalt 
1915-ben a Krakkó mellett vívott ütközetben. Gyá
szolják fia és unokái.

Z síqa Fái Tamás, szül 1883-ban. 16 h. gy. Meghalt 
1915 március 15-én. Gyászolják felesége és gyer
mekei.

TSalach Sános, szül. 1889-ben. 60 gy, ezred. Meghalt
1915- ben. Gyászolják testvérei.

JUlinárcsek ÜHihálv, szül. 1883-ban. 60 gy. ezred. Meg
halt 1915-ben Máramarosszigeten. Gyászolják fele
sége és gyermekei.

Sakus Fái, szül. 1885-ben. 16 h. gy. Meghalt 1915 
május 2-án. Gyászolják gyermekei.

JUlinárcsek Fái, szül. 1886-ban. 60 gy. Meghalt a há
borúban szerzett betegségben 1919-ben. Gyá
szolja fia.

Gvarcsik Sános, szül. 1886-ban. 16 b. gy. Meghalt
1916- ban. Gyászolja édesanyja.

D r. Gtmbruss üász ló , szül, 1890-ben. 82 gy. Meghalt 
1915 augusztus 23-án Laibachban. Gyászolják 
felesége és fia.

Gegléai Gvörgv. szül. 1893-ban. 16 h. gy. Meghalt
1914- ben a Krakkó mellett vívott ütközetben. Gyá
szolja édesanyja.

(Jranvi 3Hihály, szül. 1893-ban. 60 gy. Meghalt Ung- 
váron í916-ban. Gyászolják édesanyja és testvérei. 

T ran k a  Sános, szül. 1894-ben. 16 h. gy. Meghalt
1915- ben. Gyászolja testvére.

Honéczv Miklós, született 1895-ben. 60 gy. Meghalt
1916- ban Deiatynnál. Gyászolják testvérei.

Sakns Fái Gregus, szül. 1897-ben. 16 h. gy. Meghalt
1918-ban Albániában. Gyászolják testvérei. 

Jlllinárcsek Sános, szül. 1898-ban. 16 h. gy. Meghalt 
1918-ban. Gyászolják szülei és testvére.

Nincsen senkiben nagyobb  
szeretett annál, m in th a  va 
lak i életét a d ja  a z  ö bará 
ta iért. Ján. Ev. 15, 13.
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