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Negyven esztendei munkálkodása után ennek a tavasznak májusa hozott 
neki sok-sok virágot. Egész májusban nyíltak, nyíltak; büszkeségtől dobbanó szí
vekkel, örömtől ragyogó szemekkel hordták neki össze szerető, hódoló, hálás 
emberek. És május utolsó napján, napalkonyatkor kikisértük a temetőbe a breznó- 
bányai és turopolyai evangélikus papok ivadékát, elsők között is első költőnket, 
a mosolygó bölcset.

Pipacsos mezőkön jár az, aki az ő könyveit olvassa. Kék búzavirágok 
komolykodnak, piros pipacsok nevetnek és megvidámul a szív az érett kalászok 
között. Olyan az ő bölcsesége, mint a napsütés, mely fénylik, csillog, játszik s 
ezalatt nagy, komoly munkákat is végez. Igazán olyan az ő bölcsesége, mint a 
napsütés: megérti még a gyermek is.

Szép, meleg gondolat volt, hogy gyermekek őrizték az ő koporsóját az 
Akadémia pompás, gyászbaöltözött csarnokában, sok-sok koszorú között. Szép 
volt, hogy gyermekek álltak sorfalat, amerre a temetés haladt, mert e gyerme
kek lelkében kezdődik meg az ő halhatatlansága, mert e gyermekek képviselték 
azt a jövendőt, amely az élet mosolygó bölcsét még jobban, még jobban fogja 
szeretni.

Ezért azok a gyermekek, akik az ő két kedves virágjából: a búzavirágból 
és a pipacsból annyit hoztak oda a díszes koszorúk közé s letették a fekete 
térítőkre, — az ő örökéletének a kezdetét jelentették.

Korán halt meg, de most már örökké fog élni! K. L.

Mikszáth Kálmán.
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A készülő új énekeskönyvböl.
Eredeti dallam.

1. Isten felséges adománya,
Vallás, te vagy legjobb hívem;
Midőn éltemet szélvész hányja,
Mit tenne nélküled szívem?
Te bölcsességre tanítasz,
Ha hanyatlóm, gyámolítasz.

2. Te gyújtasz elmémben világot, 
Eloszlatod az éjszakát.
Keblemben élesztesz szent lángot, 
Mely tűr, szeret s Istent imád.
Te vagy erős vándorbotom,
Te rád bizton támaszkodom.

3. Szerencsémet megédesíted,
Vezetsz kísértésim között.
Háborgó szívem csendesíted,
Fájó sebem bekötözöd.
Hol minden öröm elapad,
Hitemből ott is üdv fakad.

4. Te adsz lelkemnek könnyű szárnyat, 
Mely engem ég felé emel,
Hol megszűnik a jaj, a bánat,
Dicsőbb célom ott érem el.
Ott szebb tavasz mosolyg reám 
S keblére zár kegyes atyám.

5. Ha elközelg a végső óra,
Nem rettent sírom éjjele;
Fejem lehajtom nyugovóra,
Bíztat új élet reggele.
Ott sem hagyod felejtenem,
Van Üdvözítőm, Istenem.

6. Oh tudom, tudom, kiben hiszek!
Nem, nem hagyom el hitemet. 
Akármely terhet könnyen viszek,
Míg ez emeli lelkemet.
Szent vallás, te vagy legfőbb kincs, 
Becsesebb jó tenálad nincs.

7. Te leghűbb angyala lelkemnek,
Te kísérj engem síromig;
Te világíts gyenge szememnek 
Dicsőbb fényhez jutásomig,
Hol legszebb hanggal ajkamon,
Érted Istent magasztalom.

Istenért, hazáért.
(Folytatás.)

Elfson gazda és neje a rokon családtól 
ajánlt vendéget szívesen fogadják. Részvéttel 
hallgatták előadását, midőn a tőrbe csalt svéd 
nemeseknek legyilkolásával, a dán zsarnokság 
terjedéséről, a svéd nép jogainak vérbefojtásá- 
ról beszélt, midőn elmondta, hogy mi a célja 
körutazásának, mi a kötelessége minden svéd
nek, mikor végveszélyben van hona. Meghatot- 
tan kérték az ég áldását vállalkozására, s 
egyetértve felhívták, hogy hajlékukat tekintse 
otthonának, őrködni fognak biztonsága felett.

— Holnapután vasárnap lesz, — szól Elf
son — akkor az összejövő népet templom után 
együtt marasztjuk és beszédet tarthatsz hozzá. 
Fiiszem, hogy amint én, lakostársaim is meg
értenek.

Másnap reggel Gusztáv a szobában volt a 
gazdával, midőn váratlanul dán katonák lép
nek be és a tizedes egy bujdokló nemes után 
kérdez, akinek a faluban kell lappangania.

E pillanatban lép be a háziasszony s átlátva 
a helyzet veszedelmes voltát, a sarokból fel
kapja a seprűt s e szavakkal sújt végig vele a 
kályha mellett álló vendégén:

— Élhetetlen, még most is itt lebzselsz? 
Fiát minden reggel én itassam meg helyetted 
a teheneket ? Mikor az ifjú sietve kimegy, a 
nő a tizedeshez fordulva folytatja:

— Soha ilyen léhütő cselédet, mint mai nap. 
Higyje el, káplár úr, romlik a világ; a fiatal 
suhancok kerülik a munkát és egész télen át 
a kályhát bújják.

— No, dér itt, amint látom, jó oktatásra is 
akadnak, jegyzi meg mosolyogva a tizedes.

— Anyjuk, — kérdi most a férj — nem 
fordult meg itt a napokban, míg én az erdőn 
voltam, valami gyanús járkáló? A katonák egy 
izgatót keresnek, aki álruhában jelenik meg 
hol itt, hol ott.

— De igen, tegnap kocogtatott be egy úr
féle, kopott, szegényes ruhában. Szállást és 
pénzt kért útiköltségre. Én azonban elutasítot
tam. Erre csak annyit mondott, hogy a své
deknél nincs vendégszeretet; átmegy Norvé
giába, ott több szívességre talál. Nagyon bágyadt 
volt, még alig lehet messzebb a szomszéd 
Norden községnél.

A katonák összenéznek. A tizedes indulásra 
ad jelt s így szól:

— Ez lesz az átkozott, akit keresünk. Jaj 
még annak a háznak is, amelyikben reátalá- 
lunk.

A csapat távozása után az újra behívott 
ifjút e nyilatkozattal fogadja a gazda:

— Fiam, itt nincs tovább maradásod. A dá
nok még ma vagy holnap visszatérhetnek. 
Ebből ba j lehetne. Azonnal indulunk Raesvikbe.

A pajtába mennek. Itt egy szekér deszkáin 
alkalmas helyet készít Elfson. Gusztávot reá 
fekteti s a szekeret szalmával megrakva, he
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fogja jó két lovát s elhajt. Alig egy óra mulva 
bosszankodva lát egy szakasz dán katonát 
szembe jönni.

— Hasztalan jöttök, farkasok, — dörmögé 
az öreg — nem találtok húsvéti bárányt.

A találkozásnál a tiszt megállítja a kocsit.
— Földi, nem találkoztál az úton egy fia

tal nemessel?
— Mióta hazulról eljöttem, senkit sem ke 

rültem el.
— Falutokban sem fordult meg ily járkáló, 

aki titkon a kormány ellen izgat?
— Nálunk csak szegény vándor bányászok 

köszöntenek he néha. Ezektől sem kérdezzük, 
ki fia, ki leánya, hanem egy darab kenyérrel 
kifizetve, elbocsátjuk őket.

— Hátha itt rejtődzik a gonosz a szekéren 
— szól nevetve egy katona, s dárdáját kétszer, 
háromszor mélyen üti a szalmába.

A tiszt szakaszával köszöntés nélkül tovább
megy. A gazda leszáll, mintha a lószerszámon 
akarna valamit igazítani s a szekér alá tekint. 
Rémülten látja, hogy a szekér deszkái alól — 
bár lassan — vér cseppeg. Gyorsan határoz. 
Visszaül helyére és előre hajolva, késével se
bet vág az egyik lova inán s szalmás fogatá
val továbbkocog. A ló megsebzésével elért 
annyit, hogy ha újra találkoznék is dán őrjá
rattal, a szekér után látható vér nem keltene 
gyanút.

Raesvikbe érve, ott egy jó barátja udvarába 
jár he. Röviden tudatja vele, mi járatban van, 
aztán gyorsan lehányják a szalmát s az alatta 
fekvőt kimentik kellemetlen helyzetéből. Ennek 
a dán katona lándzsája balkarját érte; szeren
csére nem hatolt be mélyen, nem nyitott vér
eret. Gusztáv, amint a szúrást érezte, jobb ke
zével balján a sebesült részt szorosan átfogta 
s így a vérzést ham ar elállította. Sebét a ház
beliek gondosan bekötötték.

Másnap — vasárnap — óhajtása^ értelmében 
az istentisztelet után Elfson és barátja a köz
ségi bíróval gyűlésre hívatták össze a lakossá
got. Amint a biró a gyűlést megnyitotta, előlép 
a dánok által oly makacs hévvel üldözött ifjú. 
Halvány arca a sok viszontagság, izgalom nyo
mait mutatá, de szemeiben világosan olvasható 
a hősi lélek készsége élet-halálharcra a sza
bad hazáért. Messze csengő, érces hangon szó
lal meg. Lángszavakkal gyújtogatja a lelkesedés 
tüzét.

— Testvérek; veszélyben a h aza! A dán 
zsarnokok sírt ásnak nemzeti létünknek és ha 
nem kelünk fel védelm ére: elrabolják, elteme
tik múltúnk dicső emlékeit, szebb jövendőnk 
reményét. A nemesi rend vezetőit halomra 
ölték, hogy a nép többi osztályait annál köny- 
nvebben tiporhassák le. Dalekarliak, ti bátor, 
vitéz nép hírében állótok. Őseitek ezer veszély 
között megoltalmazták a hazát, híven tékozol- 
ták vérüket a nemzeti alkotmányért, törvények
ért. Hol ők szabadon éltek-haltak ; készek vol
nátok ti ott a szolgaság járm át hordani? 
Eltűrnétek, hogy idegen hódító parancsoljon

városaitokban, falvaitokban, az vessen ki ön
kénye szerint adót házatokra, földetekre ? Nem 
borul vérbe szemetek, midőn látjátok, hogy 
szabadságszerető őseitek sírjai felett kovácsol 
a zsarnok ellenség rabbilincset számotokra ? 
Harcra hívlak benneteket: Ne féljetek, győzni 
fogunk. A zsoldosok nem állhatnak meg előt
tünk ; míg azok csak a zsoldért, mi a honért 
és a szabadságért küzdünk. Felemelem a nem
zeti lobogót: akiben még honfiszív dohog,
kövessen.

Beszédét a hallgatók lelkesen megéljenezték. 
Az ifjabbak készek is volnának azonnal harcba 
indulni vele. Az öregek azonban még aggód
nak. A fővárosban történtekről csak homályos 
híreket hallottak. A szónokot most látják elő
ször, nem tudják, képes-e a vezéri szerepre. 
Jól meg kell hányni-vetni a dolgot és a vidék 
többi lakosaival egyetértve hozni határozatot, 
hangoztatták, a fiatalok hevét csillapítva.

— A felkeléssel — szól az ősz jegyző — 
nagy fába vágjuk fejszénket, szükséges azért, 
hogy számba vegyük erőnket. Holnap menjünk 
át Mórába ; tanácskozzunk ott lakó testvéreink
kel. Ha ők is készek a harcra, akkor Isten 
nevében közakarattal tűzzük ki a zászlót.

Gusztáv újra szót emel:
— Ha a moraiakkal együtt akartok dönteni 

e nagy kérdésben: úgy átmegyek hozzájuk s 
ő nekik is szemük elé tárom kötelességüket, 
így a közös tanácskozáson ham arább végeztek.

Egy óra mulva már útban volt Móra felé 
a jó Elfson gazda kocsiján.

Másnap ott is gyűlésre hivatta össze a né
pet. Buzdítólag hangzott ajkairól a beszéd a 
nagy sokasághoz. Emlékeztette a hallgatókat 
elődeikre. Azok nem ismerték a félelmet: ők 
se tanulják meg, hanem az ellenséget tanítsák 
meg rettegésre. A kivégzett honfiak vére bosz- 
szúért kiált, a bilincsbe vert nemzeti szabad
ság a bátrakat védelemre várja. Ne késedel- 
m ezzenek: a halogatás csak időengedés a
zsarnokságnak arra, hogy gyökeret verjen. Ha 
azonnal felkelnek, a szétszórtan állomásozó 
dán csapatokat külön-kiilön támadással lever
hetik.

Szavainak hatása itt is látható volt az ifjak 
tettre készségén, de az elöljárók, az öregebb 
családfők még haboznak s azon határozathoz 
hajolnak, hogy bevárják a raetvikieket, azok
kal tárgyalják a kérdést, hogy fegyvert fogja
nak-e azonnal, vagy megvárják a nemesi rend 
megmozdulását.

A vitatkozás még tovább folyt, de Gusztáv
nak egyre fogyott bizalma az óhajtott ered
ményhez, Elfson hozzá megy s halkan szól:

— Uram, mint egy, a szomszéd községből 
gyors lovon jött legény jelenti, száz lovas dán 
érkezett hozzájuk. Ha kipihenték magukat: 
téged nyomozva idejönnek. E fegyvertelen, 
még mindig okoskodó nép körében nem vár
hatod be őket. Ha itt é rnek : vérengzés árán 
is elfognak, akkor pedig vége lenne a szabad
ságharcnak, mielőtt megkezdődött. Távozzál
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egyelőre az erdőbe. Talán majd lassankint 
felmelegszik a nép és akkor lehet vele valamit 
kezdeni.

Gusztáv belátta, hogy tervének továbberől- 
tetése hasztalan volna. A még kételkedő népet 
nem akarta jelenlétével az ellenség támadásá
nak kitenni. A községet elhagyta s vesztett re
ménnyel a közel erdőségbe ment, elkészültén 
a tovább bujdosásra. Gyurátz Ferenc.

(Folytatás következik.)

Egyházi emlékek Urai-Ujfalunak és 
vidékének múltjából.

(Folytatás.)

Zsédényi volt anyaegyházunk emlékét őrzi 
egy nemes hitvalló gályarabunk, Zsédényi Ist
ván, aki itt született, vagy legalább a családja 
volt idevaló. 1656-ban a bűki zsinaton avat
ták pappá, amikor Veszprém megyébe Var
sányija hívták meg. Utóbb a Balaton partján, 
Dörgicsén szolgált, innen idézték Pozsonyba a 
prímás elé 1647-ben. Hitét megtagadni, de sőt 
hivataláról lemondani sem volt hajlandó semmi 
áron. Ezért csukták azután Komáromnak, majd 
Lipótvárnak földalatti börtönébe. Stájerorszá
gon át gyalog hajtották Triesztig, az Adriai 
tenger partjáig, majd Nápolyig, hol őt is] 50 
aranyon adták el a gályákra. Utóbb még mesz- 
szebb vitték lefelé, Szieilia szigetére, Palermo 
és Milazzo hadikikötőibe, igen közel Messiná- 
hoz, ahol nemrégiben oly rettenetes földrengés 
rémítette és pusztította az Istenről és az irga
lomról oly sokszor megfeledkező emberiséget. 
Zsédenynek gályarab fia is közel volt m ár itt 
a halálhoz, valami agybántalom gyötörte any- 
nyira, hogy már a tengerbe akarták vetni s 
csak a hajóskapitány közbelépése mentette 
meg ettől. Utóbb visszakerült Nápolyba, 1676 
február 11-én kiszabadult és társaival Zürich 
svájci városba menekült. Itt különösen Lavater 
János tanár fogadta nagy vendégszeretettel, 
akinek kértére rövid életrajzát is megírta em
lékül. A következő év október havában tért 
vissza hazánkba, de hogy folytatta-e hivatalát 
és melyik gyülekezetben, azt m ár nem tudjuk.

Tekintélyes anyaegyházunk volt Szentivánfa 
is, melynek patrónusai, mint földesurak, Pa- 
lásthy János és Sándor voltak. A Palásthyak 
az egész XVII. században igen buzgó hívei egy
házunknak. Kerületi gyűléseinken mindenkor 
ott találjuk őket az elsők között. Lelkésze 
1633-ban Balog Miklós volt. Ennek a filiája 
volt Iván-Egerszeg, sőt Újfalu is.

1653 november 12-én a szentivánfai és új
falui nemesek, mint patrónusok, Szentivánfán 
az Újfalu felé eső faluvégen iskolát építettek 
és azt örökre a közönséges hallgatóságnak en
gedték át, hogy senki el ne vehesse. Ezt az 
adományukat az egyházlátogatási jegyzőkönyvbe 
is bele vétették.]

*

Urai-Ujfalu kezdetben íme csak filia volt. 
Ezért a múltjáért azonban nincs oka szégyen
keznie. Az artikuláris Dömölk és Vadosfa ré
gebben csak Ságh, illetve Mihályi filíái voltak. 
Egyházunk nehéz, veszedelmes és viszontagsá
gos időket élt át, melyekben anya- és leány
gyülekezetek sokszor cseréltek szerepet.

Urai előnevét onnan vette a helység, hogy 
ezt a földet, melyet 1221-ben az ősi Ják vagy 
Gyák-nemzetség kapott birtokul, s melyen ké
sőbb egy új falu épült, Uraj földjének nevez
ték. Régi jegyzőkönyveink egyszerűen csak 
Újfalunak nevezik minden előnév nélkül. De 
hát igen régen volt ám, hogy ez a falu igazán 
új volt.

Mikor Kis Bertalan sárvári lelkész és püs
pök 1633 március 7-én itt já rt vizitálni, akkor 
már hosszú idő óta nevezték Újfalunak. „Ez 
faluban — mondja a jegyzőkönyv — a memó
ria modernorum hominum (a mostani emberek 
emlékezete óta) senki sincs, az ki mondhatná, 
hogy volt volna kápolna felépítve, hanem az 
faluközépben, a hol most az levélszín és ha
rangláb vagyon, fundamentumát mondják lenni", 
íme, a régi templom elpusztult és állandó tem
plomuk sem volt akkor, hanem a szellős levél
szín alatt gyülekeztek össze őseink hideg idő
ben is. A szent buzgóság tüze óvta őket a 
meghűléstől.

Hat hold földje volt itt akkor az anyagyü
lekezet lelkészének és rétje Nagy Jakab és 
Hegedűs Tamás rétje között. „Hat ember ka
szálja" — mondja róla a jegyzőkönyv Stólát 
egyformán fizettek az anyagyülekezettel. Eske- 
tésért az ifjak 12 dénárt, egy font húst és egy 
messzely b o r t; az özvegyek egy abroszt adtak 
az eskető papnak. A kérésztelésért pedig kap- 
pan járt, meg egy kenyér, s a temetésért 13 
dénár, egy cipó, egy pecsenye, meg egy mesz- 
szely bor. Szűkiben volt akkor a készpénz a 
földesurak ládájában is, azért fizettek csak így 
természetben, ruhával, élelmiszerekkel.

Az üldözést Újfalu sem kerülhette el. E 
részben híven osztozott az anyagyülekezetnek 
sorsában. Az 1681. évi országgyűlésen Szent
ivánfa, Terestyénfa, Károly-Paty, Répce-Szent- 
györgy és Szeleste mellett ott emlegetik az ül
dözött egyházak között Újfalut is.

De az itt hozott új törvény után, mikor 
újra éledtek fel gyülekezeteink, Szentivánfával 
együtt feltámadt Újfalu is, mint filia. 1695-ben, 
mikor Asbóth János, az első kemenesaljai es
peres já rt itt vizitálni, Vida István volt a lel
készük és Deweka András a tanítójuk. Az egy
házlátogató vendégek itt Újfaluban szálltak meg, 
úgy látszik, itt több volt a nemesi család. Itt 
vallotta Tánczos Péter, Vasmegye táblabirája, 
valamint Hérints János, Csizmadia Gergely és 
Péczeli István egyháztagok, hogy lelkészüknek 
mind tanításával, mind erkölcsi életével meg 
vannak elégedve. De Újfalunak volt mégis egy 
különös panasza az anyagyülekezet ellen, hogy 
t. i. a templomi díszítményeket és oltárterítőket 
(ornamenta et mappas) az ő megkérdezésük
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nélkül eladták és elfecsérelték. A másik filia 
ekkor mint Kastélyos-Egerszeg említtetik.

Feltámadtak ugyanekkor rövid időre Felső- 
Paty, Terestyénfa, Zsédeny, Csánig, Köcsk, Káld, 
Gércze és Asszonyfa is. 1706-ban Újfalunak, 
mint filiának külön tanítója volt Boros Gergely 
személyében. Az 1732. évi nagy üldöztetés azon
ban véget vetett itt az összes vasmegyei gyü
lekezetnek, úgy hogy Fábri Gergely püspök 
1750. évi kimutatása szerint akkor m ár csak 
két artikuláris egyháznak, Nemesdömölknek és 
Nemescsoónak volt itt nyilvános vallásgyakorlata.

helye, Répcelak is Csániggal. Ez utóbbiak csak 
1867-ben váltak külön és lettek anyagyüleke
zetté.

Mily változatos és viszontagságos is a mi 
egyházaink története- Csánig a XVI. században 
még tekintélyes anyagyülekezet volt. Az 1565- 
ben orvál lelőtt Csombosd Mátyás volt a földes
ura. Réczés János csepregi főesperes egyház
látogató útjában 1590 körül Csánigon avatta 
fel Lászlai Benedeket és Veres Ruber Jánost. 
A XVIII. században azután filiává szorult össze 
és csak Urai-Ujfalu szárnyai alatt és Répcelak-

Urai-Ujfalu ev. temploma.

Csak II. Józseffel jö tt el azután a felvilágosodás 
és vallási türelem korszaka. Erőszakkal elteme
tett egyházaink oly sűrűén támadtak fel ismét, 
hogy Perlaky Gábor dömölki lelkész és püspök, 
aki ezt a szerencsés időt megérte, egymaga 76 
új templomot avatott fel a kerületben. Ezek 
közül való volt Urai-Újfalué is, mely most már 
nem mint filia, hanem a hívek buzgóságából 
mint anyagyülekezet állott talpra.

Mikor 1786-ban Dömölkön Matkovich Pál ke
rületi felügyelő elnöklete alatt a megszaporodott 
gyülekezeteket az eddigi 3 helyett 13 új esperes- 
ségbe osztották be, e vidék régi, virágzó gyü
lekezetei közül csak az egykori filia, Újfalu lett 
anyagyülekezetté. Ez lett az új központ, mely
hez a többiek mint filiák csatlakoztak. Újfalu 
filiája lön ekkor a szentmártoni Radók szék

kai társulva tudott annyira megerősödni, hogy 
ismét anyagyülekezetté lehetett.Répcelak aXVIlI. 
században is csak filia volt, de nem Csánig, 
hanem Nick filiája.

Újfalu 1784 ben építé meg tornyos templo
mát és ekkor lett anyagyülekezetté. Jeles lel
készei voltak azóta Németh István, Gödör György, 
Döbröntey Lajos, Rakk János, Kiss Imre. Ezek 
közül Döbrönteyről Kiss János nagynevű költő, 
püspökünk, ki dömölki pap korában őt jól 
ismerte, igen szép elismeréssel emlékezik meg. 
Nyílt szívű és kellemes beszélgetésével magát 
soha meg nem untató férfiúnak mondja.

Ez a lelkész és esperes adta hazánknak az 
országos hírnevű Döbröntey Gábort, ki itt a 
szerény újfalui papiakban élte át ifjú korát. 
Születéshelye Nagy-Szőllős volt. Nevelőanyja
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Simonyi Zsuzsánna, Simonyi főhadnagy nővére, 
akit mint Perlaky Dávid dömölki esperes fiatal 
özvegyét vette el Döbröntey második feleségül. 
Az ifjú Döbröntey már soproni diák korában 
vezető ember volt a Kis János által alapított 
Magyar Társaságban. A magyar nyelv tüzes 
szeretetével nyerte meg Sopronban is régi ba
rátjuknak, Kis Jánosnak jó indulatát. Eredeti
leg theologusnak készült, Németországban is 
járt. De Kis János Kazinczynak. ez pedig gróf 
Gynlay Lajosnénak a jánlotta Erdélybe nevelőül és 
ezzel vetették meg a világi pályán elért nagyobb 
szerencséjének alapját. Kolozsvárott ő alapította 
és szerkesztette 1814—1818 az Erdélyi Múzeum 
című folyóiratot, azután Pestre került, sokat írt, 
dolgozott. () készíté a Magyar Tudós Társaság 
alapszabály-tervezetét és ő is lett ennek első 
titkára, utóbb pedig kir. tanácsos és tartományi 
biztos. Meghalt 1851 március 28-án. Emlékét 
őrzi és szellemének hatását biztosítja szép ala
pítványa, mellyel a pesti és soproni ev. gim
náziumok számára 200—200 pengő forintot 
rendelt oly meghagyással, hogy ennek kamatai
ból évenként két-két magyar veretésű arany 
szereztessék, melyek közül az egyiket Sopron
ban is, Pesten is minden nyári examen után 
hallgatók láttára az igazgató annak az ifjúnak 
nyújtson át, ki a magyar nyelvben és magyarul 
készített dolgozatában a legeslegkitünőbb. „Aka
rom, — írja végrendeletében — hogy a legki
tűnőbb/ ítélést a tanulótársak maguk tegyék tit
kos szavazattal. Legyen szabad — mondja to
vább— ezen aranyat „Gábor-aranynak“ nevez
nem. És te, derék fiú, ki ezt kapod, ne kévé
seid, neked még csak a tiszta dicsőség legyen 
olyan becses, mint Miltiadesnek egy cserág." 
Megkívánta, hogy a pályanyertes ifjúnak nevét 
a kerületi gyűlésen is bejelentsék. És a kam at
ból vásárolt második aranyat annak a tanár
nak rendelte, aki a nyertes ifjút abban a tan
évben mint osztálytanár tanította. Mily nemes 
lelkesedés hatotta át ezt a férfiút még halálos 
ágyán is és hazafias alapítványa mennyi szent 
tüzet gyújtott azóta a kitüntetett ifjak szivében.

íme Döbröntey Gábor is egyik példája — és 
mily sokat lehetne még hasonlót találni — hogy 
hazánk számos jelesének bölcsője szerény pap
lakokban, az úgynevezett ároni házakban r in 
gott. Nagy reformátorunk, Luther már csak, 
ezért az egy tettéért is hálát tiszteletet érdemel, 
hogy a papnőtlenséget eltörölve, tisztességes csa
ládi életre jogosító fel lelkészeinket és szorosab
ban kötötte így őket a társadalom és a nemzet 
testéhez. *

De nemcsak az újfalui anyagyülekezethez, 
hanem a íiliák közül is egyik-másikhoz fényes 
nevek fűződnek egyházunk történetében. Itt 
van a közelben Kemény-Egerszeg, mely elő: 
nevét az egykor itt virágzott Kemény-családtól 
vette. A XVI. század végén Terestyénfa volt a 
fíliájá és az 1633. évi jegyzőkönyvet Kemény 
János, mint itteni protestáns földesúr írta alá. 
(Folyt, köv.) Payr Sándor.

VEGYES.
A Thabita jótékony nőegyesület május 10-én 

tartott közgyűlése keretében ünnepelte Jurenák 
Janka egyleti titkárnak 25 éves jubileumát, a köz
gyűlés nevében özv. Haberern Jonathánné elnök 
érzésteljes meleg szavakban emlékezett meg a 
jubilánsnak 25 esztendő alatti fáradhatatlan mun
kásságáról. Az egyház üdvözletét Raífay Sándor 
lelkész, egyházi elnök tolmácsolta s ama kívánsá
gának adott kifejezést, hogy annyi öröm szálljon 
reá, aháhy könnyet 25 éves áldásos munkássága 
alatt letörölt.

A Kis Tabitha (a polg. leányiskolái növendé
kek csoportja) nevében Woboril Kornélia gyermeki 
szívből fakadó meleg, őszinte szavakban köszön
tötte az ünnepeltet, szép virágcsokorral kedves
kedvén neki; mi a magunk részéről szintén öröm
mel köszöntjük a szeretet e kiváló munkását, s 
további áldásteljes működésére is Istennek áldó 
kegyelmét kérjük.

Halálozás. Baltazár János, jolsvai ev. lelkész 
39 éves korában hosszú betegség után elhunyt. 
Fájdalommal közöljük e hírt olvasóinkkal, mert 
egyházunk egy kiválóan képzett, nagy műveltségű 
és nagy tetterejű munkást veszített az elhunytban, 
kinek megnyerő személyes tulajdonságai mindenkit 
jóbarátjává és tisztelőjévé tettek. — Nagy család 
siratja s mi is őszinte részvéttel osztozunk a fáj
dalomban Vigasztalást kérünk Istentől s az ő atyai 
gondviselését a megszomorodottaknak,'— az elköl- 
tözöttnek pedig csendes pihenést sok szenve
dése után.

Értesítés a vasúti félárú jegyek ügyében.
A községi és felekezeti óvónők, tanítók, tanítónők 
és tanárok régi óhaját a félárú vasúti jegy váltá
sára jogosító igazolvány megszerzését, Hieronymi 
kereskedelmi miniszter úr előterjesztésére a minisz
tertanács f. évi április hó 16-án tartott ülésében 
engedélyezte. Erről összes t. kartársaim a május 
hó 7-én tisztelgő küldöttség alkalmával, a keres
kedelmi miniszter úr saját kijelentéséből s a napi
lapok útján már értesültek is.

Természetesnek találom tehát azon nagyszámú 
kérdezösködéseket, melyeket úgy a fővárosból mint 
a vidékről e tárgyban hozzám intéznek. Minthogy 
azokra külön-külön felelni azonban nem tudok, 
kérem szíveskedjenek egyelőre a következő tájé
koztatást tudomásul venni:

A minisztertanács határozata alapján kiállítandó 
rendelet még nem készült el — dacára annak, 
hogy a küldöttség tisztelgése utáni harmadnaptól 
állandóan sürgetem — mert az ellenőrzés megál
lapítása bizonyos nehézségekkel kapcsolatos.

Hiszem azonban, hogy rövid időn belül sikerül 
ezt kijárnom. Addig is szíveskedjenek az előkészü
leteket következőképpen megtenni:

Minden nyilvánossági joggal bíró tanintézetnél 
rendszeres alkalmazásban levő óvónő, tanító, taní
tónő, tanár két egyenlő legújabb (visít) fényképét 
2 korona jegykiállítási költséggel adja át az igaz
gatónak. A fényképek, az arcképek oldalán saját
kezűig aláírandók.



12. sz. EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP 97

Az igazgató urak hivatalos jegyzéket állítanak 
össze ezen tantestületi tagokról és annyi két korona 
értékű levéljegyet csatolnak, ahány tag részére az 
igazolványt kérik. Az iratokat sajátkezű aláírásukon 
kívül hivatalos pecséttel is hitelesítik.

Mihelyt a rendelet szövege véglegesen megálla- 
píttatott, azonnal közölni fogom, hogy az így föl
szerelt .jegyzékek (illetőleg hivatalos kérvények) 
hová lesznek beterjesztendők további hitelesítés és 
az államvasutak igazgatóságához (esetleg vidéki 
üzletvezetőséghez való benyújtás céljából).

A magam részéről ígérem, hogy nem kímélem 
a fáradságot, csakhogy t. kartársaim az arcképes 
igazolványnak még a nyár előtt birtokába juthas
sanak. Moussong Géza,

aMagyarorsz. Tanítóegyesü
letek Szövetségének elnöke.

Mint értesülünk, azóta a rendelet már meg
jelent s így talán még a nyári vakáció előtt meg
jönnek az igazolványok is.

Eljegyzés. Felsőeőri Patthy Katinkát eljegyezte 
Jakab Iván túri ev. lelkész. Sok boldogságot, 
Istennek áldását kívánjuk.

Szepesi evang. egyházi hírek. Május 24-én 
Poprádon tartotta a szepesi evangélikus lelkészi 
egylet rendes évi gyűlését, melyen 35 testvér 
jelent meg. Az egylet 8 évvel ezelőtt létesült. 
Boldogult Weber Samu volt első elnöke, most 
Székely Gyula esperes vezeti. Van három köre, 
melyek élénk munkásságot fejtenek ki. A 24-iki 
gyűlésen különösen a Glaubensbote, evang. egy
házépítő német lap ügye kötötte lé figyelmünket. 
A lapnak 1846 előfizetője van. Jövedelme fedezi a 
kiadást, bár csak 1.04 koronába kerül évente, sőt 
önkéntes adományokból már 952'46 K tőkét gyűj
tött. Mintájára a szlavóniai evangélikusok is indí
tottak már német lapot és a liptói tót evangéliku
sok is adnak ki lapot.

Kirchknopf Gusztáv munkája az egyházfegye
lemről felköltötte az általános érdeklődést és hasz
nos, tanulságos vitára szolgáltatott alkalmat. A nagy 
lespedés, közöny és nembánomság mellett, mely 
sok egyházban feltalálható, szintén jól esik látni, 
hogy a lelkészek résen vannak és készek meghar
colni a kül- és bel ellenségekkel. Újabban külö
nösen a baptisták mozgolódnak a Szepességen, de 
kevés eredménnyel, mert evang. népünk szereti 
egyházát és nem tart a rajongókkal!

Evang. tanítók ünneplése. Görnicbányán Mohr 
H. tanító nyugdíjba ment és ezt az alkalmat fel
használta az egyház, hogy vele szemben háláját 
szóval és ajándéktárggyal lerójja. Lőcsén Wentzl 
Rezső igazgatótanító és a Herrmann-féle árvaház 
atyja ezüstlakodalmát ülte. Itt is az iskola, az egy
ház és egyesek szinte vetekedtek, hogy ünnepeljék 
a jó pedagógust, a derék embert és jó barátot.

Szepesbélán Ludvigh János tanító nyugdíjba 
menvén, szintén ki lett tüntetve egyháza részéről 
egy 240 koronát érő ajándékkal. Gréb János 
evang. tanító Kakaslomnicon 40 évi hű szolgálata 
után szintén nyugalomba vonult. A május 18 án 
tartott utolsó vizsgáján Faix Mihály dekánus, Gretz- 
macher J. egyházfelügyelő és Székely Gyula mél

tatták a távozónak érdemeit, melyeket szerzett 
egyháza és iskolája körül. Könytelten válaszolt a 
búcsúzó tanító és megható volt különösen az, a 
mikor tanítványait megáldotta. Isten éltesse ezen 
derék tanítókat a jó, régi gárdából még sokáig!

Építkezések. Majorka egészen új evang. iskolát 
épít 18,000 K költséggel, Szentgyörgyön és Izsák- 
falván nagyobbítják a tantermeket, illetőleg a tanító- 
lakást. Bussóc új iskola építésére gondol, Toporc 
meg a nyáron szenteli fel új orgonáját nagy ünne
pélyességekkel. Szepesbélán a templomtetőt építik 
eternittel 12,000 korona költséggel. Még nem halt 
ki az áldozatkészség evang. szepesi népünk közt. 
Pedig sok helyütt 100—120% egyházi adót is fizet.

Gyűlések. A szepesi városi esperésség ez évi 
közgyűlését Szepesváralján fogja megtartani július 
elején. A tiszakerületi evang. közgyűlés meg Fop- 
rádon lesz szeptemberben.

Nyugdíjazás. Három szepesi evang. lelkész ment 
nyugdíjba ez idén. Wittchen Frigyes Remetén, 
Wünschendorfer Károly Poprádon és Melecky An
dor Svábfalván.

Új lelkész Remetén Gindel Márton, Poprádon 
Varga Imre, Szomolnokon Schmitt. Míg Sváb
falván még senki sincs, bár két ízben volt kiírva. 
Az idők jelé, hogy amíg azelőtt a Szepesség más 
megyékbe is küldött papokat, most már máshonnan 
hozat lelkészeket és az idegenek maholnap többen 
lesznek, mint idevalók.

A Protestáns Országos Arvaegylet május hó 
7-én tartotta II. évi közgyűlését dr. Kovácsy Sán
dor, a budapesti ref. egyház főgondnokának elnök
lete alatt, az egylet által fenntartott Szegényház-téri 
Protestáns Árvaházban, amelyen nagyszámú előkelő 
közönség gyűlt össze. Jelen voltak: Domanovszky 
Endréné, Liedemann Sámuelné, Koch Jánosné, Geduly 
Elekné, Ballagi Aladár, Petri Elek, Broschkó Gusztáv 
Adolf, Szőts Farkas, dr. Kováts J. István, Bendl 
Henrik, dr. Kiss Károly, Ortli Ambrusné stb. és 
több volt árvaházi növendék. A közgyűlés az árvák 
énekével és Kaczián János ev. esperes imájával 
kezdődött. A jelentésből, amelyet Pálo'czi Horváth 
Zoltán dr. titkár terjesztett elő, kiemeljük a követ
kezőt : az egylet 135 árvának ellátásáról és neve
léséről gondoskodott és pedig 103 növendéket 
tartott és nevelt budapesti árvaházában, 15-öt a 
rozsnyói ev. árvaházban, 17-et pedig vidéki pro
testáns családoknál. Segélyezett 5360 koronával 
43 árvát, akik közül 14 volt árvaházi növendék
nek nyújtott továbbképzésre segélyt. Az árvaház
ban a 35 év óta működő Brocskó Lajos igazgatón 
kívül három tanító és három tanítónő van alkal
mazva, akik a YI. osztályú népiskolát is vezetik. 
A slöjd fejlesztésére külön munkaterem van. Az 
egylet vagyona 1,163.795'17 korona. Bevétele volt 
84.688'42 K, kiadása pedig 76.056‘48 K. Adomá
nyok címén 19.086'95 K gyűlt be, amelyből a 
dunamelléki ref. egyházkerület a Madas-alapból 
10.000 K segélylyel szerepel ; a karácsi íny alkal
mából 5864'70 koronát gyűjtöttek a buzgó választ
mányi hölgyek, a Protestáns-Bál pedig 6287'08 
koronát jövedelmezett. Nagyobb adományokat ka
pott az egylet a következőktől: Budapest Székes
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Főváros 800 K, az Egyesült Budapest Fővárosi 
Takarékpénztár, a Belvárosi Takarékpénztár 200— 
200 K, a Dunamelléki ref. egyházkerület 306:75 K, 
a Vértesaljai ref. egyházmegye 113.85, a Pest- 
megyei ev. egyházmegye 111.78, a Magyar Köz
ponti Tkptr, Svigruha Dávidné és a Dunántúli ref. 
egyházkerület 100—100 K. A Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap gyűjtése 13336 K, a jubileumi 
istentisztelet perselypén/e 130 K. Alapítvanykép 
befolyt: Sullay Aurélné szül. Csólits Teréz hagya
tékából 8355'50 K, Malomszegi Elek Pálné 600 K, 
a Pesti Hazai Első Tkptr 400 K, az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság 200 K, az Egyesült 
Budapesti Fővárosi Tkptr és Beliczay Béla 100— 
100 koronával emelték alapítványukat, végül be
folyt Popper Ferencné hagyatékából 200 K hagyo
mány. A közgyűlés elhatározta, hogy a Református 
Tanonc-Otthonba és az őszszel Torzsán megnyíló 
árvaházba fog elhelyezni növendékeket. A néhai 
Wagner János dr. 389.825’04 koronát tévő nagy 
alapitványára vonatkozó alapító-oklevelet a köz
gyűlés elfogadta és dr. Ballagi Aladár indítványára 
zólyomi Wagner Oéza dr., alelnöknek, mint végre
hajtónak az' alapító-oklevél minden részletre kiter
jedő mintaszerű kiállításáért köszönetét nyilvání
totta. A közgyűlés után dr. Lázár Andor, a 
Protestáns Patronage Egylet főtitkára a „Patronage 
ügyről és mozgalomról“ tartott általános helyesléssel 
fogadott tartalmas előadást s miután az elnök me
leg szavakkal üdvözölte bellyei Picid Gyula, min. 
tanácsost, -a Patronage Egyesületek -Orssóges -Szö
vetségének elnökét és dr. Horváth Dánielt, mint 
a szövetség titkárát, az egylet elhatározta, hogy 
ezen szövetségbe belép. A sikerült és magas színvo
nalon álló közgyűlést Soós Károly bucsii ref. lel
késznek, az Árvaház volt növendékének a múlt évi 
jubiláris közgyűlést megörökítő kedves költeménye 
fejezte be.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1910 május hó 1-től 

május hó 31-ig befolyt összegek kimutatása :
1. Alapító tagok tökefizetése: Bulkeszi ev. Egyház (40 K).
2. Örökös tagok tökefizetése: Kresz János Kassa (20 K).
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1910-re: Gyékényesi 

ev. Egyház, Trnyiák Péter Érsekújvár, Jánoska György Liptó- 
Szt-Miklós, Burdáts Lajos Budapest, Katsinka Kornél Buda
pest, Bezienesei ev. Egyház, Szever Pál Selmeczbánya, Csé- 
kuti ev. leány-egyház, V. Vitális Béla Balassagyarmat, Kirch- 
ner Rezső Balassagyarmat, Michaelis Izidor Kőszeg, Győry 
Lóránd Budapest, Szősz Lajos Budapest, Koós Ottó Buda
pest, Kilényi Pál Budapest, Beniczky Lajos Budapest, Bor
bély Lajosné Budapest, Torkos László Budapest, Gfrerer 
Jánosné Budapest; 1909-re: Kiss Árpád Csernátfalu, Urai- 
Ujfalui ev. Egyház ; 1909-10-re: Hajas Endre Rákos-Szt- 
András.

4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1910-re: 
Rapos Samu Mezőhegyes.

5. Adományokból: Öt felföldi városi takarékpénzt. (10 K).
6. Szentkirályi-utcai raktárbérletből : 200 K.
7. Könyvkereskedéstől kiadványokért: 461 K 71 fillér.
Összesen befolyt 919 korona TI fillér.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1910 június 1.

Bendl Henrik,
társ. pénztárnok.

Konfirmáltak számára alkalmas ajándékok

aL u th e r-T á rsa ság  tv ?  Budapesten, Vili. kér., 
könyvkereskedéséből. Szentkirályi-utca 51, a.

Paulik János: Konfirmációi emlékkönyv az 
evang. prot. serdülő ifjak és hajadonok számára. 
Ára kötve 3 kor. 60 fillér, díszkötésben 6 kor.

Payr Sándor: Hárfahangok. Vallásos költemé
nyek gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. 
Ára díszkötésben 5 korona.

Gyurátz Ferenc: Lelki vezér. Imakönyv. 9-ik 
bőv. és jav. kiadás. Vászonba kötve 14l/iX9 cm. nagy
ságban 1 kor. 60 fill., fekete bőrbe kötve, aranyvágás
sal, tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.

------ Hit oltára. Imakönyv ev. keresztyének
számára. 3. kiad. Vászonba kötve 1 kor. 60 fill., arany
vágással, tokban 3 K, fekete bőrbe kötve, aranyvágás
sal, tokban 6 kor., párnázott borjúbőrbe kötve 8 kor.

Sántha Károly: Buzgóság könyve. Fekete bőrbe 
kötve, aranyvágással, tokban 6 kor.

------ Őrangyal. Prot. ifjak és leányok, különösen
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 2 kor. 
Párnázott borjúbőrkötésben, tokkal 6 kor.

Kovács Andor: Lelki tavasz. Imádságos könyv 
gyermekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás. Kék 
vászonba kötve, fehér nyomással 2 K. Fehér vászonba 
kötve arany nyomással és piros vágással 3 kor. Párná
zott borjúbőrbe kötve aranymetszettel, tokban 6 kor.

Székács József: Imádságok és buzgólkodások 
evangyéliumi prot. keresztyének számára. 6. kiadás. 
Vászonba kötve 14'/sX9 cm. nagyságban, arany nyo
mással és vágással, tokban 5 K. Bőrbe kötve arany
vágással, tokban 8 K. Párnázott borjúbőrbe kötve 10 K.

Jó házból való ügyes fiú

tanulónak
felvétetik Scholtz Testvérek-jkönyv- és 
papírkereskedésében Budapes^ IX. kér., 

Ferenc-körút 19—21. szám.

Akinek a közeledő v i z s g á k  
alkalmából k iosztás céljából

JUTALOMKÖNYVEKET
kell beszerezni, az forduljon teljes bizalommal

a L u t h e r - T á r s a s á g
------  könyvkereskedéséhez-------
Budapest, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.

Homyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdájában Budapesten


