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TARTALOM : Anyám. Kemény Lajos. — Istenért, hazáért. Gyurátz Ferenc. — Néhány szó a Halley-üstökösröl. X. Y. — 
Egyházi emlékek Urai-Ujfalunak és vidékének múltjából. Payr Sándor. — Előfizetési felhívás. — Vegyes. 
— Szerkesztői üzenet.

A nyám.

Suhanj fölébem fehér szárnyon 
Vágyó, szelíd emlékezet.
Remegjen harmat bús virágon, 
Ragadja szellő lelkemet. •
Ragyogjon sugár tiszta fénnyel 
A múlt időn, — e fátyolon,
S szűnjék meg minden szenvedésem, 
Amig anyámról álmodom.

Csendes sóhaj tart átölelve,
Gyorsan röpít a képzelet, 
lm itt vagyok már lágy öledbe ... 
Sötét szemed, fehér kezed 
Csókolja ajkam újra s újra 
Ez árva, árva éjszakán,
S elpihen lelkem minden búja 
Te nálad, édes jó anyám!

Mert bánt e gyakran gúnyos élet 
És sokszor szenvedek nagyon.
S nem egyszer, mikor fáj a lélek, 
Keserű vád kél ajkamon.
Csüggedten nézem éjszakámat:
Ah !■ nem lesz hajnal soha tán ... 
Pihenni, mikor fáj a bánat 
Te hozzád vágyom, jó anyám!

Épp úgYi mikor mint fürge gyermek 
Lepkéket űztem szüntelen,
Lelkem most színes álmot kerget, 
Amely csak játszik énvelem.

Akkor — fáradva — lágy öledbe" 
Mosolygó szépet álmodám ...
Most újra vágyom közeledbe,
Drága szívedre, jó Anyám!

Ha rád gondolok, mindig érzem,
Hogy jobbá, tisztábbá leszek.
És a szívembe, amint régen,
Virágot ültet szép kezed.
—  De ha nem éri nap sugára,
Csak harmat mindig éjszakán,
Talán a kelyhét ki se tárja 
S nem hoz illatot, jó Anyám.

A bánat velem szembe nézett 
S lelkembe látott annyiszor.
Bús, nagy szeme úgy megigézett,
Hogy elhagyni már nem bírom.
Csak mikor hozzád száll a lelkem, 
Ragyog sugár a bánatán, —
Ha sírtam, akkor elfelejtem 
Te nálad, édes jó Anyám!

E dal helyeit a szenvedésem,
Ha elzokognám te neked,
Ugy-e találnál vigaszt nékem 
Mely felüdítené lelkemet?
Tudom, enyhülne mind a bánat,
Ha főm sírodra hajtanám,
Virága messzetünt világnak,
Anyám, én édes jó Anyám !

(1904.) Kemény Lajos.
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Istenért, hazáért.
(Folytatás.)

A menekült szerencsésen eljutott Lübeck 
németbirodalmi városba. Miután, azonban a 
hajó egy hét múlva Lissabonba készült s ő 
nem akart oly messze távozni honától, a 
matrózszolgálattól búcsút vett s a városban 
egy kereskedó'nél vállalt alkalmazást. Mindenes 
lett, a legkülönbözőbb munkával elfoglalva, 
hogy kikerüljön minden feltűnést. Célt é r t ; a 
dán kormány nyomát vesztette s a sikertelen 
kutatásba belefáradt. Egy késő őszi napon egy 
kereskedőhajón, mely a svéd tengerparti vá
rosba, Kalmárba, sietett, fennakadás nélkül 
elérkezett vágyainak célpontjához: a hazai 
földre.

—  Hála a Mindenhatónak —  fohászkodik 
a hajóból kiszállva — itthon vagyok. Most már 
gyűljön fel a harc tüze a svéd szabadságért.

Kalmár városa eddig még nem nyitotta 
meg kapuit a dánok előtt, akik ostromzár 
alatt tartották. Gusztáv összehívta a polgársá
got, lelkesítő beszéddel buzdította a bátor véde
lemre. E várost óhajtotta a nemzeti harc ki
induló pontjává tenni. A polgárok azonban 
már elvesztették reményüket. A zsoldos vár
őrség már megegyezett a vár feladása iiánt az 
ostromló sereg vezérével és halálra kereste a 
harcra izgató fiatal nemest. Ez csak gyors 
futással menekülhetett 'éjnek' idején á Város
ból. Tovább ment, más vidéken tett kísérletet 
a nemzeti védelem szervezésére. Itt is csaló
dott. Majd Südermanlandba sietett, hol a nemes
ség is nagyobb számmal volt képviselve. Ezen 
osztály is csak a zsarnoki rémuralom leverő 
hatását mutatta. Mintha a stockholmi vérfürdő 
kioltotta volna a nép alsó s felső rétegeiben 
is a, reményt, sikertelen maradt minden buz
dítása, urak és parasztok legyőzhetlennek tar
tották a dán haderőt.

Egy öreg nemes részvéttel hallgatta az ifjú
nak tüzes beszédét s komolyan szó l:

— Öcsém, mind szép ez, amivel lelkesítesz, 
csakhogy ehhez nem elég a jóakarat. Hol van 
a hadsereg, amellyel csapást mérhetnél az 
ellenségre?

— Bátyám, én azt hittem eddig, hogy min
den svéd született hős, mikor hazája véde
lemre hívja.

Az öreget kissé zavarba hozta e válasz, de 
aztán újra kérdez:

— Igazad van öcsém, de nincs kellő hadi 
készlet, amivel valamit kezdhetnénk. Hol a 
puska, hol az ágyúk?

— Erre csak annyit mondhatok, hogy elég 
fegyvert hozott ide az ellenség. Amit pedig itt 
romlásunkra használ, azt joggal elvehetjük tőle. 
Igaz, ide merészség, közlelkesedés kellene, s 
úgy látom, hogy enpek fellobbanásához itt még 
hideg a szív.

Csalódva, szomorúan búcsúzott innét is. — 
Hasztalan marasztalták.

—  Maradj nálunk —  kérlelte egy nemes. 
Ha felhagysz a lázító tervekkel, amelyeknek 
még nem kedvez az idő, itt biztos menedéked 
lesz. Közben járunk érted a dán kormánynál.

—  Ez alól felmentlek bennetek. Az én célom 
nem a zsarnok kegyelme, hanem nemzetem
nek szabadsága.

—  De hova törekszel ily zordon téli időben?
— Svédeket keresek, akik nem félnek har

colni s ha kell, meg is halni hazájukért.
Most szülőföldje felé indult, azon remény

ben, hogy ott a népnél, mely családját s őt 
ismerte, tisztelte: buzdító szavai visszhangra 
találnak.

Ütja az idő viszontagsága miatt fáradságos 
volt, másfelől kerülnie kellett a városokat, ahol 
dán csapatok képezték az őrséget. Ezeknek 
küldöttei szertecirkáltak s utasításuk volt arra, 
hogyha bárhol svéd lázítók találnak, fogják 
el vagy öljék meg.

Több napi bujdokló vándorlás után Raef- 
nébe ért. Itt új szomorúság várt reá. Nagy- 
szívű áldott édesanyja meghalt, rokonát, a 
szeretett Olgát, egy nagynénje vitte el magával 
üalekarliába. —  A házban csak a számtarló 
fogadta, kit haldokló szülője a birtok kezelé
sével megbízott. Ez egy levelet adott át neki, 
mely anyjának hozzá intézett ezen utolsó buz
dító szavait foglalta magában.

—  Tudom, hogy eljössz a szülői házhoz s 
lehet, hogy először- nem mint- győztes vezér, 
hanem mint bujdosó. Ha fájna a gondolat, 
hogy első fellépésed nem kelté fel a közlelke- 
dést: vigasztaljon a nagy, nemes cél. Ne csüg
gedj. Az éji zivatar után a haraszt is nehezen 
fog tüzet, de a nap sugarának hatása alatt 
végül mégis lángra lobban. Lelkesedésed előbb- 
utóbb visszhangra talál. Áldásom kisér; fiam, 
ne fáradj el a küzdelemben, míg az idegen 
uralom hazádban megtörve nincs, — Istenért, 
hazáért, bátran előre 1

Megindultan olvasta el a levelet, megcsókolta 
s aztán szívére helyezé. Az elhunyt édesanya 
buzdítása újra felébresztő reményét, megacélozta 
elszántságát.

Búcsút vett a családi hajléktól, a feledhetlen 
szülő sírjától, magát a kellő fegyverzettel, úti
költséggel ellátva, egy szolga kíséretében tovább 
ment a népfelkelés szervezésének más vidéken 
való megkísérlésére.

Most sem szerencsésebb. Egyik községben, 
mint a másikban, az összehívott lakosok csak 
a dánok nagy hatalmát emlegetik, azon meg
győződéssel, hogy a harcra buzdulás annyi 
volna, mint fegyvertelenül a dán ágyúk tüzébe 
és lándsaerdejébe rohanni.

A szolga mindig aggasztóbbnak találja a hely
zetet. Miután a népnél csak tartózkodást lát s 
hallotta, hogy a dán rendőrök e tájon is erő
sen nyomozzák urát: ennek vállalkozását ve
szett ügynek hitte s nem volt kedve további 
sorsát megosztani.

A  hosszú vándorlásban kifáradva, egy este 
egy erdei kunyhóban keresnek menedéket. Reg
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gél Gusztáv azon kellemetlen tapasztalatra ébred, 
hogy szolgája megszökött és pedig úgy, hogy 
magával vitte urának kardját, puskáját és az 
útitáskában pénzét is. Csak vadászkése maradt 
meg, melyet övén hordozott. A szabadságért 
lelkesülő, honfiseregről álmodozó ifjú egyedül 
áll, élelem, pénz, fegyver nélkül.

Minden elhagyta. De nem; vele van még a 
hű utitárs: a remény. Lelkében visszhangzik 
még az édesanya biztató szava: bátran előre, 
nem hagy el az Isten. Tovább indult az isme
retlen vidéken, a hegyes-völgyes rengetegben, 
keresve a kivezető utat. Két napig bolyong étien, 
szomjan. Harmadnap már érzi a hidegnek, éh
ségnek bágyasztó hatását. Kutatni kezd a szik
lákat környező erdei bokrok között, nem ta- 
lálna-e valami ehető bogyót: galagonyát vagy 
kökényt. Vizsgálódása közben hangos mordu- 
lást hall s feltekintve, egy hatalmas medvét lát 
a cserjéből kibontakozva feléje törtetni. Azon
nal elfelejt bajt, gyengülést, az élelösztön, a 
veszedeleminger, a küzdelemvágy ragadja meg. 
Kacagva kiált fe l :

—  Soha jobbkor, erdők királya. Úgy hiszem, 
te is éhes vagy; jövel, lássuk ki ád ma kettőnk 
közül ebédet?

Amint a medve közelébe ért s két lábra 
állva átkarolni akarja: az ifjú villámgyorsan 
reá veti magát, baljával nyakát megragadva, a 
jobbjában levő vadászkést acél erővel üti a 
fenevad nyitott szájába. Ez megrázkódik, fogait 
»«m-has*»álbatja, karmaival csak. a késtől törek
szik szabadulni, ez azonban mind mélyebbre 
hatol torkába. A vadász támadójával együtt 
végül a földön hemperegve folytatja az élet
halálharcot. Nem enged, a kést még beljebb 
nyomja. A medve négy talpával eltaszítja végre 
magától, de ez volt utolsó erőfeszítése. Össze
tépett torkából patakkép omlott a vér s rövid 
hörgés után élettelen terült el a havon.

A győztes ifjú levonja a medve bundáját, 
aztán tüzet rak, nyársnak való ágat metsz s az 
elejtett vadból az éhség által fűszerezett pom
pás ebédet készít. Miután kipihente magát, a 
medvebőrt, mint diadaljelet, vállára vetve halad 
tovább. Nemsokára járt utat talál s ezt követve, 
kijut az erdőből. Pár órai gyalogolás után egy 
kis bányaváros közelébe ér s egy dán őrjáratot 
lát közeledni. Ismeri ennek célját, de azért nyu* 
godtan megy vele szembe.

Nyílt, derült arccal köszönti a hadfiakat s 
mosolyogva szól a vezetőhöz:

—  Őrmester úr bizonnyal szintén vadá
szatra siet.

—  Igen, mi is neme? vadat hajtunk. Mondja 
fiatal barátom, nem találkozott az erdőn egy 
úri csavargóval?

—  Nekem csak egy barlanglakóval volt 
találkozásom, akivel le is számoltam. A múlt 
napokban azonban hallottam olyfélét, hogy az 
erdőn túl,Kjöten vidékén, nyomoznak egy izgató 
nemest.

—  Éppen arra fáj nekünk is a fogunk. Legé
nyek, menjünk.

Indulásközben az őrmester még visszafordul.
—  Nem volna eladó ez a medvebőr, bará

tom ? Nagyon megtetszett. Ezredesünknek óhaj
tanám ajándékul. Öt tallért adok érte.

— Legyen őrmester úr óhajtása szerint. A 
bunda testvérek között is megér ugyan tíz tal
lért, de tekintettel nemes céljára, átengedem a 
felajánlt összegért.

Az öt tallért a vadász felvette. Reá szorult, 
mert a hűtlen szolga egy fillért sem hagyott 
nála. Most a pénz birtokában nem kénytelen 
segélykéréssel menni a városba. A medve kar
mainak nyomait világosan mutató megtépett 
ruháját is rendbe szedetheti. Először a város 
mellett levő bányában áll munkába, hogy a 
bányászok hangulatát megismerhesse. Csalódva 
tapasztalja azonban, hogy a munkások, kik 
idejük legnagyobb részét a föld mély üregei
ben töltik s fáradságtól elcsigázva kerülnek 
felszínre —  a napibéren és nyugalmon kívül 
egyéb kérdésekkel nem szívesen bajlódnak. Ezek 
lelkét merész elhatározásra reábírni nem lehet. 
Egy hét múlva elhagyta a bányát s a szom
széd faluban egy Peersson nevű gazdag föld
míves szolgálatába áll. Erősen hitte, hogy itt, 
amint a néppel megismerkedik, kitűzheti a fel
kelés zászlaját. E vidék — Dalekarlia — neve
zetes volt lakosainak bátorságáról, szabadság- 
szeretetéről. Háborúban a vezérek régtől fogva 
harcra termett vitézeknek ismerték a dalekarli 
szabad parasztok fiait.

Gusztáv jó l végezte a reá bízott munkát, a 
szolgatársak, munkások megszerették a derék, 
mindenki iránt jóakaró, barátságos ifjút. Egyik 
nap, midőn a pajtában csépeltek, Gusztáv leteszi 
felső bőrkabátját s mellényén felül előtűnik 
szép, hímzett inggallérja. Ezen ismételten rajta 
feledte szemét az öreg Peersson. Otthagyja a 
munkát, majd ünnepi ruháját véve magára, 
befogat s egyedül ülve fel a kocsira, szó. nél
kül elhajt.

Távozása . után felesége — egy jó  szivű, 
értelmes nő, —  az új szolgát behivatja. A be
lépőnek mélyen szemébe nézve; mintha lelké
ben akarna olvasni, így szól:

— Fiam, te nem parasztnak születtél. Valid 
meg, hogy bujdosó nemes vagy.

— Igen, nevem Wasa Gusztáv. Apámat a 
dán kormány kilencvenliárom társával vérpa
don végeztette ki, engemet is halálra kerestet.

— És mi a vétked? Miért kell bujdosnod?
— Mert arra buzdítom a népet, hogy fog

jon fegyvert és szabadítsa meg honát a betola
kodott ellenségtől. Fejemre vérdíjt tűzött ki a 
dán; aki följelent, gazdag jutalmat várhat.

— Isten ments ettől. De igaz, hogy férjem 
zsugori, pénzsovár ember. Elejtett szavaiból 
gyanítom, hogy most áruló szándék vitte a 
városba Neked azonnal menekülnöd kell. Egy 
megbízott szolgám fog kísérni Börseenbe test
véremhez. Annak házában biztosabb menedéket 
találsz. A jó  Isten oltalmazzon.

—  Köszönöm néném. Áldja meg az ég szi
ves gondoskodásáért.
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Az ifjú a szolgától kísérve, néhány órai 
gyalogolás után oda ért a kijelölt helyre. A 
szolga bevezeti egy vagyonosságra mutató, jól 
rendezett házba. Átadja az üzenetet a gazdá
nak s nejének, hogy a fiatal embert fogadják 
szívesen. Mentsék meg az üldöző' dánoktól; 
megérdemli. Gyurátz Ferenc.

(Folyt, köv.)

Néhány szó a Halley-üstökösröl.

Seneca római bölcsész már .19 évszázaddal ez
előtt mondta a következőket: „Az üstökösök égi 
testek, amelyek a természettől előírt pályákon sza
bályosan mozognak “

Seneca ideje óta a csillagászat tudománya hihe
tetlen mértékben fejlődött, nézeteink a világegye
temről most egészen mások; úgy látszik azonban, 
hogy a tudomány fejlődésével nem mindig arányo
san fejlődik az emberek belátása is. Sőt ezen eset
ben éppen az ellenkezőt tapasztaljuk: 14— 15 év
századdal Seneca után, a középkor végén, az üstö
kösökről általában azt hitték, hogy azok az Isten 
különös haragjának kifejezői, nem volt az a baj, 
szerencsétlenség, amit nem az üstökös rovására 
írtak volna, az esetleg vele egy időben dúló pestist, 
háborút, éhínséget mind ez okozta. Még ma is 
olvassuk, hogy Európa egyes részeiben a tudatlan 
nép félelemmel várja az égbolton már megjelent, 
de most még csak csillagászati műszerekkel lát- 
ható üstököst.

A mi népünk szerencsére sokkal értelmesebb, 
mintsem babonából rémképeket lásson ott is, ahol 
arra semmi ok sincs. Tudja, hogy nekünk a közel 
jövőben igen érdekes csillagászati jelenségben lesz 
részünk, amelynek azonban a mi sorsunk irányí
tására semmiféle befolyása nem lesz és nem is 
lehet.

A Halley-féle üstökös május hó vége felé válik 
majd szabad szemmel is láthatóvá. Nem először 
látja majd az emberiség ezt az égi testet, nagyon 
régóta ismerjük. Pályáját az angol Halley határozta 
meg 1682-ben, ő állapította meg a nap körüli ke
ringésének idejét is és ekkor tűnt ki, hogy ez 
ugyanaz az üstökön, amelyet Rudolf császár udvari 
csillagásza, Kepler már 1607-ben is megfigyelt, 
amelyet 1537-ben láttak és a mely 1456-ban oly 
nagy rémületbe ejtette az embereket, hogy Calixtus 
pápa Európaszerte imádságokat rendelt el a „fe
nyegető veszedelem" elhárítására. Ha tovább kuta
tunk az elmúlt évszázadok történetében, egészen 
a Krisztus előtti 12. évig szabályos egymásutánban 
találunk feljegyzéseket üstökösökről, amelyeket a 
mi üstökösünkkel azonosaknak kell tartanunk.

A Halley-féle üstökös éppen úgy tagja a mi 
naprendszerünknek, mint akármelyik bolygó, mint 
például akár a mi földünk is. Természetesen azon
ban, hogy igen nagy mértékben különbözik ezektől 
a pálya alakja és helyzete tekintetében, továbbá 
fizikai szerkezetére nézve is.

Hogyan képzelhetjük el nap körüli útjának 
alakját ?

Olyanféle tojásdadalakú görbe vonal ez, amilyent 
sokszor a kertészek is rajzolnak, amikor a földbe 
két kis karót vernek be, ezekhez -—• két végénél 
fogva —  (a két karó egymástól számított távolsá
gánál valamivel hosszabb) zsineget kötnek és a 
zsineg mentén, azt mindig feszesen tartva, pálciká
val yonalat vésnek a földbe. A mértanban ezt a 
görbe'vonalat ellipsisnék nevezik. Ez a vonal ön
magába visszatér, így a rajta haladó üstökös is 
kénytelen szabályos időközökben vissza-vissza jönni. 
Ez az időköz a mi üstökösünk esetében körülbelül 
74V2 év. Utoljára 1835-ben látták.

Ha manapság tudjuk is, hogy az üstökös sem 
háborút, sem járványos betegséget nem okozhat, 
sokan mégis aggodalommal gondolnak azon időre, 
amikor földünk közelébe fog jutni. Attól tartanak, 
hogy a föld összeütközik az üstökössel és ez az 
összeütközés reánk — a föld lakóira — nézve vég
zetessé válik.

Nézzük meg, mennyire jogosult a félelmük.
Az üstökös részei a fényes mag, a magot kö

rülvevő burok és a csóva.
Hogy a magnak mi az alkotó anyaga azt, nem 

tudjuk határozottan. Bizonyos, hogy igen ritka le
het, hiszen a legtöbb üstökösnél a mag egyáltalában 
nem homályosította el a mögötte levő igen gyenge 
fényű álló csillagot sem. Ebben a tekintetben igen 
nagy a különbség az egyes üstökösök között, sőt 
nagy különbséget találtak ugyanazon üstökösnél is 
különböző időpontokban, mégis mindig azon ered
ményre jutottak, hogy állományának rendkívül 
lazának kell lennie-—Mindazonáltal veszélyeséé vél-  
hatnék a föld lakóira nézve, ha földünk a bár laza 
állományú, de mégis esetleg szilárd anyagból álló 
maggal ütköznék össze. Szerencsére ez olyan vé
letlen lenne, amelynek valószinűsége a lehetetlen
séggel határos. Mostani esetünkben pedig egészen 
bizonyosan tudjuk, hogy ez a véletlen eset nem 
fog bekövetkezni.

Az üstököst körülvevő burok és annak folyta
tását képező csóva gőznemű, rendkívül ritka test, 
amely — esetleges találkozás esetén — földünkön 
semmiféle bajt, semmiféle változást nem idézhet 
elő. Ezt annál nyugodtabban mondhatjuk, mert e 
tekintetben vannak már tapasztalataink is. 1861-ben 
június 30-án földünk, holdjával együtt, tényleg át
ment egy üstökös csóváján. És mi történt? Senki 
sem vette észre ezt a nevezetes eseményt, mert 
valamiféle hatásnak legcsekélyebb nyoma sem mu
tatkozott. 11a pontos számítások nem igazolták 
volna, hogy ez a találkozás tényleg megtörtént, 
semmi tudomást sem szereztünk volna róla.

Látjuk tehát, hogy teljes nyugalommal várhat
juk a bekövetkezendő szép jelenséget, abból senkire 
sem háramlik majd semmiféle kár. Éppen ellenkező
leg : a csillagászok nagy örömmel várják megjele
nését, hogy mostani rendkívül tökéletes műszereik
kel nagy gonddal megfigyelhessék és gyarapítsák 
az égboltnak ezen ritkán észlelhető és igen sok 
esetben nagyon titokzatos vándoraira vonatkozó 
ismereteinket.

X. Y.
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Egyházi emlékek Uraí-Ujfalunak és 
vidékének múltjából.

Igen tisztelt gyülekezel! Midőn szíves meg
hívásukra felolvasásomat1 megtartom, ne vár
janak tőlem valamely rendszeres kimerítő mun
kát — meri hiszen kiszabott időnk is rövid 
volna erre, —  hanem engedjék meg, hogy a 
kalászszedegető Ruth asszony példáját követve, 
egyháztörténetünk mezejéről én is csak egy-két 
kalászt szedegethessek fel. Ezen a mezőn járva 
és az elmúlt fényes napokra gondolva, bizony 
mi is elmondhatjuk a rákosi szántóval: „Miről 
apám nagy búsan szólt, —  Hogy itt hajdan 
szebb élet volt.“

Innen-onnan már a reformációnak négy
százados ünnepét fogjuk ünnepelni. Hosszú ideje 
már, hogy apáink az első lelkesedés szent tiizé- 
ben az első gyülekezeteket megalapították. Sok 
fényes emlék és a nyomukban járó lelkesedés 
már szinte kiveszőben van. De ne engedjük a 
dicső múlt tanulságait elveszni, forgassuk a 
történelem lapjait. Kövessük e részben a köl
tőt, aki szintén a múlt napokról elmélkedve, 
mondja oly szépen :

Hullatja levelét az idő vén fája,
Terítve hatalmas rétegben alája ;
Én ez avart jártam, tűnődve megálltam,
Egy régi levélben ezt írva találtam.

• Igen,- az idő tájának felszedett levelei, a tör
ténelem lapjai a mi egyházunk múltjának is 
sok becses és tanulságos emlékét őrizték meg 
számunkra. És az országnak kevés része oly 
gazdag ilyenekben, mint éppen Vasvármegye, 
mely a maga művelt, lelkes és áldozatkész kö
zönségével mindenkor elsőrangú szerepet ját
szott hazánknak úgy nemzeti, miként vallásos 
életében.

Itt a közelben Sárvár, a magyar Wartburg, 
honnan a Nádasdyak, Erdősi és Dévai refor
mátorok emléke kiált felénk. Németújvár, a 
protestáns Batthyányak és Beythe István nevét 
őrizik. A közeli Szécsény és Telekes a hitbuzgó 
Telekcsi Török családnak volt ősi fészke. Asz- 
szonyfa elpusztult vára az Ostffyak elszánt, 
nemes küzdelmének emlékét hagyta reánk. 
Mihályfa a koltai Yidosok és a kuruc háborúk 
költő papjának, Aáchs Mihálynak neveivel dicse- 
keszik. Kemény-Egerszeg Wittnyédy Jánosban 
egyik legerélyesebb felügyelőjét adta kerületünk
nek. Hegyfalu Asbóth Jánost és Hegyfalusy 
Györgyöt, Urai-Ujfalu Döbröntey Gábort vallja 
édes és nevelt fiainak. És említsem-e Káldon a 
Káldyakat, Hetyén és Sömjénben Berzsenyi 
Dánielt, Dukán Kemenesalja nemes költőasszo
nyát Dukai Takács Juditot, Dömölkön Per- 
lakyt, Hrabovszkyt, Kis Jánost, Edvi Illést, a 
kerület nagy papjait, Répcelakon a szentmár- 
toni Radókat és egyebütt az Ajkay, Veöreös,

1 Felolvasta szerző az urai-újfalusí templomban 
1910 márc. 13. tartott vallásos estén.

Nagy, Horváth családokat és egyházunk annyi 
más jeleseit?

íme, mily nagy mező, mennyi históriai név! 
Nehéz volna az egész szép virágos mezőt bejár
nunk. Azért maradjunk csak a közelben. Itt 
olvassunk a régi emléklapokról, melyeket jegy
zőkönyvek és régi levelek még megőriztek szá
munkra.

Ismeretes, hogy a dunántúli protestantizmus 
anyafészke e vidéken Sárvár volt. Innen mint
egy hegyen épült városból áradt szét az új 
világosság. Kanizsai Orsolya, a kegyes nádor
asszony egész házanépével itt énekelte Tinódi 
Sebestyén lantjátékától kísérve első zsoltárain
kat. Nemzetünk ez első nagyobb énekese itt is 
halt meg, tetemeit a saári templomban helyez
ték nyugalomra, mely akkor már az evangéli
kusoké volt. Sárvár ura volt Nádasdy Ferenc 
is, a nádor fia, az erős törökverő vitéz, a fekete 
bég, aki emellett oly szelíd lelkű, hogy cselé
deit összegyűjtve, ha éppen pap nem volt kéz
nél, maga olvasta fel a bibliát. Ez volt az, ki 
a pápa követének, midőn ez őt kísértve, átté
réséért 60,000 forintot ajánlott fel, felháborodva 
utasítá vissza: Legyen a te pénzed a te vesze
delmedre. Innen Sárvárról fútt bele hatalmas 
tárogatójába, felrázva romlásnak indult nemze
tét, Magyar István, a híres esperes, aki éppen 
oly szigorú erkölcsbirőja volt nemzetének, mint 
úri asszonyának, a hírhedt Báthory Erzsé
betnek.

De a sárvári központból gyorsan átterjedi 
az evang. világosság ide Urai-Ujfalu vidékére 
is. E mai gyülekezet filiái közül legkorábban 
emelkedett ki akkor Hegyfalu. Nádasdy birtoka 
volt ez is, melybe 1558-ban vezette őt be a vas
vári káptalan. Ez volt akkor a dunántúli kerü
letnek rendes zsinati székhelye. Valószínűleg 
itt is alakult meg az egyházkerület hivatalosan, 
midőn az 1576. évi zsinaton az Ágostai Hitval
lást elfogadták s az első evang. püspököt Sze
gedi Máté sárvári lelkész személyében meg
választották. A második püspökről, Beythe 
Istvánról, már határozottan tudjuk, hogy Hegy
faluban 1585 júl. 25. választották meg. 1588-ban 
Nádasdy Ferenc a titkárát, Szentgyörgyi Gábort 
és a felvidéki Creuzer György doktort küldte 
Hegyfalura, hogy itt Beythével vitatkozzanak. 
A protestánsok két felekezetre való különvá
lása idején 1595 és 1597-ben tartottak itt zsina
tokat. Magyari István is 1599 jún. 9. a hegy
falui zsinaton írta alá nevét az Égyesség köny
vének, amint ez akkor és még sokáig szokásban 
volt.

Hegyfalu ama kevésszámú gyülekezeteink 
közül való, amelyeknek egyházi szolgáit már a 
XVI. századtól kezdve legalább névszerintismer
jük. Itt volt ugyanis tanító 1560 körül Réczés 
János, a dunántúliaknak ez a szigorú lutheránus 
esperese, Beythének szenvedélyes ellenfele, akit 
a püspökség kívánásával is megvádoltak. Már 
mint hegyfalui prédikátor írta alá Szelestey 
Bernát özvegyének, Derseny Ruzsinkának vég



EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP88

rendeletét 1570 márc. 14. A hegyfaluiak szen
teltették fel lelkészüknek s utána Nyúlás István, 
Nárdai Miklós, Cziczak János, Pálházi Göncz 
Miklós, Farkasdi Márton, Bársony Farkas és 
Ságodi Gergely voltak a lelkészek 1633-ig.

Nárdairól saját leánya, Zsuzsanna, özvegy 
Csapó Jánosné vallotta, hogy atyja két ízben 
14 esztendeig lakott Hegyfaluban. Farkasdi Már
ton 1610-ben Sopronba került magyar lelkész
nek. Legkiválóbb pedig a régi hegyfalui lelké
szek közül Pálházi Göncz Miklós volt, akit 
utóbb a győriek hívtak meg s a dunáninneniek 
püspöknek is megválasztottak. Több értékes 
egyházi művet írt. Utolsó napjait is Keresztúrott 
a könyvnyomtató mellett töltötte, műveit írva 
és javítgatva, midőn a halál ott az idegenben 
1619-ben váratlanul elragadta. Özvegye, Bakó 
Margit már csak a hideg holttetemét találta ott, 
mikor hozzá megérkezett. Ő volt az. aki az 
Ágostai Hitvallást, Luther kátéit és a többi 
hitvallási könyveinket magyarra fordította. Ér
tékes kéziratát a soproni gyülekezet levéltára 
őrzi.

Kis Bertalan püspökünk 1633 márc. 2. tar
tott Hegyfaluban egyházlátogatást. Vele voltak 
•Ferenczfy Péter és Jánossy Miklós nemesek is 
mint Nádasdy Pál gróf képviselői. A lelkész 
akkor Ságodi Gergely, a gondnok Nagy Pál, 
a helység bírája Ihász Gergely volt. A hallgató
ság között a polgárság mellett katonarend is 
említtetik. A helységben csak egy róm. kath. 
volt, Trombitás Mátyás, akiről azonban a lelkész 
jó  bizonyságot tesz. „Ő reá sincs panaszom — 
mondja, —  mert mikor itthon vagyon, szorgal
matosán continuálja a conciót, jó  reménységet 
mutatván hozzánk való megtérése felől.“ Ez 
eset is mutatja, hogy evang. egyházunk erő
szakos módon nem térített.

Akik a templom sírboltjába temetkeztek, 
azok ezért külön 1 frtot fizettek. A kehely
takaró kendők közt az egyik Szelestey István 
özvegyének, IÁoroknyai Zsuzsannának volt az 
ajándéka. A közepére veres selyemmel hímezte 
reá e szavakat: „Krisztus, ki e világnak bűnét 
magára vette; Mindeneknek váltsága, Jézus 
Krisztus."

Hegyfalunak volt filiája Possafalva, vagyis a 
mai Pósfa, hol a hallgatók nemes Tulok András 
jelenlétében megígérték, hogy templomukat még 
azon 1633. esztendőben megépítik.

1643 után azonban, mikor az ifjabb Nádasdy 
Ferenc Esterházy leánya kedvéért hitét hagyta, 
megkezdődött ezen a vidéken is az üldöztetés.

Az áttéréseknek bizony másfelé is önző okai 
voltak. A Batthyányak közül például a 21 éves 
Adám bárót Pázmány ostromolta leveleivel. 
Szabadkozott az ifjú, hogy nem teheti a szé
gyen miatt. De végre is felhívták Bécsbe, ott 
tért át az udvari kápolnában 1630-ban és jutal
mul a grófi rangot hozta magával haza, mert 
addig csak bárók voltak. És sajnos, ezt a pél
dát köznemesek is követték, mert másfél szá
zadon át protestáns ember sem megyei, sem 
állami hivatalt nem kaphatott. Annál nagyobb
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tisztelet illeti ama családjainkat, akik mindvégig 
hívek maradtak. Es tisztelet a szegény jobbá
gyoknak is, akiket sem a deres, sem a börtön 
meg nem ingatott.

A linci békekötés után már külön bizottság 
által kellett a hegyfalui templomot visszaadatni. 
1616 nov. 10-én Musay Gergely püspök járt itt. 
De mivel a papiak leégett, csak a répceszent- 
györgyi lelkészt, Újkéri Mihályt rendelték ide 
helyettesnek. Majd csakhamar ismét elvették a 
templomot és nem is tudott többé Hegyfalu 
anyagyülekezetté felvergődni.

De buzgó evangélikus lakosai továbbra is 
maradtak. Mert a hamvaiból feléledt új espe- 
rességnek, a kemenesaljainak ismét Hegyfalu 
adott vezető embert az 1660 körül itt született 
Asbóth János esperes személyében. Asbóth 
György és Maretz Orsolya voltak a szülei. A 
közeli Répceszentgyörgyön tanult, Keresztúri 
György volt a tanítója s innen került fel Sop
ronba és Pozsonyba. Előbb nevelő, majd Dras- 
kovich sárvári gróf főtisztjének, Falussy Miklós
nak volt a titkára. Járt a külföldön is, Jenában, 
míg végre egy fényesen sikerült próbabeszéd 
után Késmárkon gróf Thököly Imrének lett az 
udvari papja 1683-ban. E fényes állásából tért 
vissza Kemenesaljára szentmártoni lelkésznek. 
A gyászos évtizedben szétzüllött gyülekezeteket 
ő szedte itt rendbe; őt is választották meg első 
esperesüknek. S már azon munkálkodott, hogy 
a püspök nélkül levő kerületet is újjá szer
vezze, midőn váratlanul elhalt; Munkás, és ered-  
ményes életével dicsőségére válik szülőfalu
jának.

Másik ismeretes szülötte volt Hegyfalunak 
Hegyfalusi György, aki Sopronban, Tübingen- 
ben és Wittenbergben végezte iskoláit. Innen 
hozta a Magister címet is. Győrött, Rozsnyón, 
Szergényben és Nagyvázsonyban hivalalosko- 
dott. Szintén volt kemenesalji esperes is. Száz
levelű Rózsa című igen szép és épületes imád* 
ságos könyvet írt és adott ki 1729-ben. De éle
tének vége már nem volt méltó ifjúságához.

*

De nemcsak Hegyfalunak jutott ilyen fon
tosabb szerep egyházunk életében, hanem Urai- 
Újfalu mostani filiái és fiókhelyei közül Szent- 
ivánfa, Vámoscsalád, Zsédeny, Terestyénfa, 
Felső- vagy Károly-Paty, sőt olyan helyek is 
a vidéken, mint Csánig, Niczk, Szeleste, Ölbő 
anyagyülekezetek voltak. A két Egerszeg pedig, 
melyeknek akkor Nagy- vagy Kastélyos- és 
Kis- vagy Kemény-Egerszeg volt a nevük, te
kintélyes filiák voltak.

Vámoscsaládnak 1600-tól kezdve Fűzi Péter, 
Kóla János, Pankaszi Márton, Madarász Miklós 
és Kelemen Mátyás voltak 1633-ig a lelkészei.

Terestyénfa és Jákfa közelségük miatt rend
szerint csak az elsőnek nevén említtetnek a 
régi feljegyzésekben. Templomuk 1529 óta 
pusztán állott. 1616-ban azonban Zvonarich 
Mihály sárvári főesperes felhívására elhatároz
ták a templomépítést. És 1633-ban a nemesek
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közül Hetesi János 100 magyar forintot és egy 
kelyhet ajánlott fel, mihely az építést megkez
dik. A régi papiak is elpusztult, tövises, bokros 
volt a helye. De újat építettek és pedig Jakfa 
(vagy mint akkor nevezték, Gyákfalva) végén 
napesetről (napnyugotról), amelynek három 
hold papi föld volt a szomszédságában. Jákfát 
az ősi Ják-nemzetségről nevezték így, amely
nek birtoka volt Urai-Újfalu is.

Terestyénfa és Jákfa lelkészei voltak: 1615- 
ben Erdélyi Ferenc, 1628-ban Vidos József, 
1633-ban Sárvári Szabó Gergely és 1646-ban 
Szily Ferenc. A nagy üldöztetés után is volt 
egy ismeretlen nevű papja, aki 1693-ban halt 
meg, s akinek hamarjában nem is akadt utódja. 
Mikor Asbóth János esperes 1695-ben itt járt 
vizitálni, akkor Balázs Ádám tanítójuk olvasott 
fel prédikációkat, akit a gyülekezet papnak is 
felavattatott 1697-ben.

A kurucvilágban is jeles tanítója volt Te- 
restyénfának és Jákfának Holéczi Adám, akit 
szintén felvettek a papi kandidátusok közé. 
Aáchs Mihály jeles esperes a Simonyiban 1706 
évi február 7-én tartott esperességi gyűlésen, 
megnyitó beszéde után éppen Holéczihoz, mint 
a kandidátusok elsejéhez fordulva, mondá: 
„Humanissime, tudós Holéczi Ádám uram, 
szállj fel e kathedrára, melyet most elhagyok 
és prédikálj eme számodra kitűzött tételről: 
Ádám, hol vagy ‘?“ Az esperes tudniillik a tanító 
keresztnevére célozva, csak ezt a rövid textust 
adta fel neki, amellyel Isten az első embert 
vonta kérdőre a paradicsomban: Ádám, hol 
vagy ? A szokásos vizsgálat után akkor próba
beszédet is mondtak a felavatandó lelkészek.

A XVIII. században azután ezt a kettős 
gyülekezetei is elnyomták. Csak Urai-Ujfalu 
szárnyai alatt tűnnek fel ismét II. József korá
ban. Az 1844. évi névtár szerint Terestyénfá- 
nak 58, Jákfának 117 volt a lélekszáma. A 
legújabb szerint pedig az első 166, az utóbbié 
116. De közben 1853-ban Jákfának már 130 
főnyi is volt az evang. lakossága.

Némelyik gyülekezetünk neve csak az ül
döztetések történetében tűnik fel. így például 
a nagyölbői lelkészről (talán Basilides Gábor
ról, aki 1633-ban szolgált itt) panaszolják már 
az 1655. évi országgyűlésen, hogy Nádasdy 
katonáinak kapitánya, Landol’ Péter a sárvári 
plébánossal és húsz muskétással ellenségképen 
támadta meg őt a papiakban s feleségével 
együtt maga Landor korbáccsal, mások pedig 
puskaagyakkal majdnem egy óráig kegyetlenül 
verték, a templom kulcsát elvették, végre ki
űzték és javait íelprédálták. Midőn pedig az 
egyik hallgató, ki éppen a munkából jött haza
felé s az eseményt látta, egész szerényen figyel
meztetni merte, hogy ez aligha történik a gróf 
parancsából, a kapitány ezt is halálosan meg
sebesítette.

Ugyanez a Landor Péter a rábasömjéni 
papot, mivel ez a börtönnel és békóval való 
fenyegetésre sem hagyta el a paplakot, szintén

a sárvári plébánossal, 16 muskétással és 4 lo
vassal támadta meg és kergette el gyalázatosán.

Alsó-Szelestén is az evangélikus nemesek 
templomát Horváth István, Nádasdy gróf em
bere a magával vitt muskétásokkal és lovasok
kal első ízben ugyan nem foglalhatta el, mert 
Szelestey Ferenc akkor még erélyesen ellen
állott. l)e  másnap bizonyos ölbői licentiatus a 
sárvári lakatossal s néhány gyalogos katonával 
a faluba lopódzott, éjjel pedig Vasdinnyei Sán
dor, Nádasdynak lékai kapitánya és egy jezsuita 
a magukkal vitt poroszlókkal törtek ' elő az 
erdőből, ahol elrejtőzve voltak és így ejtették 
hatalmukba a templomol. Ennek a Szelestey 
egykori evang. családnak kései sarjadéka volt 
Szelestey László, a költő, aki 1821-ben Urai- 
Ujfaluban született.

Tekintélyes anyagyülekezet volt Zsédeny is. 
1633-ban Bakó Márton a lelkésze, Káldy István 
a gondnok és Hérints Imre a helység bírája. 
És az egyházlátogatáson Postai Tulok Tömördi 
Miklós és Sághi Ferenc nemes patronusok is 
jelen voltak. Az 1662. évi országgyűlésen pana
szolják, hogy a zsédenyi evang. papot is úti
társával együtt Csepregen való átutazásukban 
az ottani plébános, Szakonyi János lesből meg
támadta, a szekérről lerántotta, földhöz vágta 
s csaknem halálig verte. Payr Sándor.

(Folyt, köv.)

Előfizetési felhívás.
A Magyar Protestáns írod. Társaság előfize

tést hirdet a következő keresztyénszociális munkára:

Az evangyéliom és a szociálizmus.
Irta Frank Thomas genfi református lelkész, 

magyarra átdolgozta dr. Kováts J. István theolo- 
giai m. tanár. .

A francia elevenséggel, de tudományos színvo
nalon írott munka a szociális kérdések evangyé- 
liomi keresztyén szempontjait domborítja ki.

Tartalma: a szociális kérdés és az evangyé
liom, a tulajdonjog, a munka keresztyén értéke, 
a haza jelentősége, a társadalmi különbségek, a 
nőkérdés, a keresztyén szolgálat, szegények és gaz
dagok, az ember értéke, az Isten országa.

A minden ízében aktuális munka keresztyén 
tájékoztatást akar nyújtani a jelenkor szociális 
zűrzavaraiban.

Az evangyéliom és a szociálizmus folyó évi 
szeptember havában a Házi Kincstár alakjában, 
ennek csinos kötésében, mintegy 15 ív terjede
lemben jelenik meg. Előfizetési ára 2 korona, bolti 
ára 3 korona lesz. A Társaság segítő tagjai 1910. 
évi tagilletmény fejében kapják, a Társaság többi 
tagjai külön előfizetésre.

Az előfizetési díj Hornyánszky Viktor czímére 
(Budapest, V., Akadémia-u. 4.) szeptember köze
péig küldendő be. Gyűjtőknek 10 előfizető után 
tiszteletpéldányt küldünk.
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VEGYES.

Halálozások. Trsztyénszky Ferenc, pozsonyi ev. 
lelkész, a pozsonyvárosi ev. egyházmegye főespe
rese, a pozsonyi theol. akadémia rendes tanárja, 
75 éves korában f. hó 1-én Pozsonyban meghalt. 
Halála nagy veszteséget jelent ev. egyházunkra, 
melynek nagy tehetségekkel megáldott, rendkívül 
tevékeny és sok sikert elért munkása és vezér- 
embere volt. Nevét az ország egész protestáns 
közönsége ismerte, tanítványai ritka szeretettel 
ragaszkodtak hozzá s nagy népszerűségét jellemzi 
az, hogy annak idején a dunáninneni egyházkerü
let püspöki állására erős párt jelölte s sok sza
vazatot kapott. Haláláról családja, a pozsonyi ev. 
egyház és a pozsonyvárosi esperesség, továbbá a 
pozsonyi theol. akadémia tanári kara és a pozsonyi 
líceum tanári kara adott gyászjelentést s temetése 
az evang. nagy templomban, minden oldalról őszin
tén megnyilvánuló részvét között, impozánsan folyt 
le. Megjelent a temetésen a magyarországi ev. 
egyházkerületek mind a négy püspöke s Pozsony- 
város társadalmának előkelősége minden felekezeti 
különbség nélkül. A gyászszertartást Pröhle Henrik, 
Schmidt Károly Jenő és Hanesz Hugó végezték. 
Az elhunyt egyháza és esperessége a köyetkező 
gyászjelentést adta k i: A pozsonyi ág. liitv. evang. 
egyházközség, valamint a pozsonyvárosi ág. hitv. 
evang. egyházmegye elnöksége mély megilletődés- 
sel jelenti, hogy Nagy tiszteletű Trsztyénszky Ferenc, 
a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség magyar- 
tót lelkésze, a pozsonyvárosi ág. hitv. evang. egy
házmegye főesperese, a theol. akadémia ny. r. 
tanára, a Liceum kiérdemült tanára, a magyarhoni 
ág. hitv. evang. egyetemes egyház volt főjegy
zője stb., helybeli lelkészi hivataloskodásának 34., 
életének 75. évében f. évi május hó l  én este 
7 órakor jobb létre szenderült. Egyházunk ezen 
fáradhatatlan hű munkásának földi maradványait 
f. é. május hó 4-én d. u. 3 órakor a nagy tem
plomban megtartandó gyászistentisztelet után fog
juk a kecskekapu melletti evang. sírkertben nyu
galomra helyezni. Pozsony, 1910 május hó 2-án. 
Az Úrnak szeretete, mely őt életén át vezette, 
őrködjék hamvain, tegye áldottá emlékezetét!

Dr. Fischer Sándor, a győri ev. egyház fel
ügyelője, szintén nagy halottja ev. egyházunknak. 
Nemcsak a győri egyházközség veszítette el benne 
a lelkesen munkálkodó, egyházának érdekét fárad
hatatlanul elősegítő vezért, hanem szélesebb kör
ben is csapást jelent egyházunkra elhunyta, amit 
az is bizonyít, hogy a dunántúli egyházkerületi 
felügyelői állás legutóbbi megüresedésénél több 
egyházközség ő reá adta szavazatát. A győri ev. 
egyházközség a következő jelentésben tudatja nagy 
veszteségét és gyászát: A győri ágostai hitvallású 
evangélikus keresztyén egyházközség közönsége 
mély fájdalommal eltelve, tudatja, hogy fáradhatat
lan, nagyérdemű felügyelője, nagyságos dr. hegyes
halmi Fischer Sándor úr, Győr vármegye volt fő
jegyzője, volt országgyűlési képviselő, Győr szabad 
ldrályi város törvényhatósági bizottságának tagja,
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a Győrvárosi és megyei takarékpénztár elnöke stb., 
folyó hó 7-én déli 12 órakor, közhasznú áldásos 
életének 54-ik évében az Úrban elhunyt. Földi 
tetemeit folyó hó 9-én, hétfőn délután fél 5 órakor 
fogjuk a templomban megáldani s onnan a bel
városi temetőbe örök nyugalma helyére fájó szív
vel elkísérni. „Az igaznak pedig halála idején is 
reménysége vagyon." (Példabeszédek XIV. r. 32. v.)

Özv. Tornyosnémethi Tornyos Pálné, szül. Szűts 
Júlia, néhai Tornyos Pál váci ev. lelkész özvegye 
72 éves korában, hosszas szenvedés után csende
sen elhúnyt. Az Úr szeretete és övéinek emléke
zete őrködik porai fölött!

Jótékonyság. Roháts Lajos hisnyói ev. lelkész és 
neje, Jerem Hermin, felejthetetlen Kornélia leányuk 
emlékének megörökítésére a tiszai ág. hitv. evang. 
egyházkerület rozsnyói leánynevelő-intézetének 500 
(ötszáz) koronát, ugyanazon egyházkerület rozsnyói 
fiú- és leányárvaházának szintén 500 (ötszáz) koro
nát adományoztak, mely adomány mindegyik inté
zetnél mint „Roháts Kornélia-alapítvány" fog a 
megjelölt módon kezeltetni.

Esküvő. Jeszenszky János, a devicsei (Hont m.) 
újonnan megválasztott lelkész, volt balassagyarmati, 
hitoktató s. lelkész április hó 23-án tartotta eskü
vőjét Kirchner Sárikával. Az ifjú párt a vőlegény 
volt hivatali főnöke D. Baltik Frigyes eskette. 
Zavartalan boldogságot kívánunk!

Jubileum. Ki'dbecher Albert leibici főesperes 
most ünnepelte 25 éves jubileumát. Egyházmegyéje, 
lelkésztársai és egyházhívei, de más vallású tisz
telői is őszinte szeretettel üdvözölték őt ez alka
lomból. Mink is örömmel csatlakozunk a jókivána- 
tokhoz s további munkásságára is Istennek áldó 
kegyelmét kérjük.

Bizottsági ülések. Az egyetemes nyugdijinté- 
zeti bizottság május hó 25-én ülést tart. Az egye
temes tanügyi bizottság május 26-án tart ülést, 
melyen a vallásoktatási utasítások, iskolalátogatá
sok, az elemi iskolák tanterve, tanítók hivatalos 
viszonyainak szabályozása, iskolai törzskönyvek kér
dése kerül tárgyalásra.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Kaczián 
János budapesti esperest, az Országos Protestáns 
Patronage elnökét, a fiatalkorúak budapesti fel
ügyelő hatóságának tagjává három esztendőre ki
nevezte.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Jk. Köszönettel vettük, — az első legközelebb jönni 

fog. — P —cs S—a. Köszönjük, — alkalomadtán hozzuk. — 
H. J. Lónyabánya. Ha beleegyezését kapjuk stiláris simí
táshoz, közölni fogjuk. — M. L.-né Sopron. Levelet írtunk. 
— I f j.  Sz. K. Ezek még nem válnak be, főleg a verselést 
ben való gyakorlatlanság miatt. — P. S. Sopron. ígéri 
köszönjük! Kívánságai szerint intézkedtünk s külön levél 
fog menni. — H. H. Budapest. Örömmel vettük, mielőbb 
hozzuk.

Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


