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Terray Gyula.
Mint már a múlt számunkban is jeleztük, Terray
Gyulát a király udvari tanácsossá nevezte ki, kinek
sikerült arcképét bemutatjuk olvasóinknak s élet
rajzi adatait a következőkben ismertetjük:
Terrey Gyula 1844. évi november 16-án Vizes
réten (Gömör megye) Terray PálKoburg herceg ura
dalmi erdőmester és Korosiánszky Emília nemes szü
lőktől származott.
Gimnáziumi tanfolyamát Rimaszombatban, Kés
márkon, Rozsnyón, a theologiát pedig Budapesten
az egyesült prot. theol. akad. és némethoni Tiibingában végezte.
Nyilvános működését 1864. évben a nógrádmegyei Szécsényben, a Pulszky-család székhelyén
kezdte.
Lelkésszé 1866- év február 13-án Máday Károly
püspök szentelte fel. Nyíregyházán másfél évig volt
káplán.
Hűséges működése jutalmául a még csak 22
éves káplánt az egyházkerület korengedéllyel jutal
mazta és a gömöri Nandráson rendes lelkésszé
megválasztatni engedte.
1870. év febr. havában rimaszombati tanár lett.
Tanári oklevelet 1872 július 16-án Iglón szerzett.
1873. év kezdetén Salgótarján első lelkésze lett,
ott az egyházat szervezte s ezen bevégzett mun
kája után a hegyaljai egyházmegyébe kebelezett
sajóarnóti lelkésszé választatott, hol a züllésnek
indult ősi, artikuláris egyházat, rövid négy év le
forgása alatt nemcsak hogy romjaiból teljesen ki
emelte, hanem a tót nyelvű egyházból teljesen magyar
egyházat alapított. Itteni működéséért az 1879.
évi egyházkerületi közgyűlésen nyilvános elismerés
ben részesült.
1878- év őszén, a gömöri egyházmegyébe kebe
lezett Süvete hívta meg lelkészévé. Ezen egyház
ban 12 évet töltött. E 12 év alatt az egyházi épü
leteket teljesen megújította, lelkészi nyugdíj-alapot,

óvoda-alapot, temetkezési egyletet, orgona-alapot
és népkönyvtárt létesített, az elaggott tanító helyett
8 éven át az iskolát vezette s díjtalanul tanított.
Ezen munkája bevezetése volt azon oly korán nem
reménylctt sikerének, amellyel ezt azt egyházat is
megmagyarosította.
Süvetei lelkészkedése alatt több kitüntetés érte.
Egyházmegyéjében főjegyzői tisztséget viselt. 1885
december 5-én főesperessé választatott. 1887. év
folytán egyházkerületi számvevőnek, törvényszéki
bírónak és egyházkerületi nyugdíjintézeti választ
mányi tagnak választatott.
Czékus István püspöknek 1890. év február 6-án
történt elhúnyta után, az egyházkerület tekintélyes
része állal püspökjelöltnek lett felléptetve.
Evek óta vármegye bizottsági, később állandó
választmányi tag lett, nemkülönben a kövi-i választókerületben a képviselőválasztások alkalmával három
ízben választási elnökséggel lett megtisztelve.
Főesperesi működését hármas irány jellemzi.
A vezetésére bízott tiszakerületi legnagyobb esperesség egyházainak s magának az egyházmegyének
vagyoni állapotát, segítőtársaival, kitartó követke
zetességgel és szigorral rendben tartja. A tanügyre
kiváló gondot fordít. A magyar nyelvnek tanítását
és a hazai szellem terjesztését szigorúan ellenőrzi,
az egyházmegyét pedig határozott magyar nemzeti,
alkut nem ismerő, de azért nem erőszakos irány
ban és nagy haladást tanúsító eredménnyel kor
mányozza. A megboldogult Czékus püspök meg
elégedésének vele szemben eddig szokatlan módon
azzal adott kifejezést, hogy a Brassóban 1889-ik
évben tartott egyházkerületi közgyűlésén püspöki
jelentésében, esperessége egyházaiban és iskoláiban
tapasztalt rend és előhaladás felett jegyzőkönyvi
köszönetét szavazott.
Főesperessé történt megválasztatása alkalmával
200 korona adományával alapját vetette meg az
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„egyházmegyei domestika“-nak, melyet azóta külön Mutatvány a Valdensek történetéből.
böző forrásokból 6700 koronára növelt. Tízéves
főesperesi jubileumát pedig azzal ünnepelte meg,
Vald Péter és tanítványai. A katholikus szegények.
hogy elnöktársával, Szent-Iványi Árpáddal, 400 K
A metzí bibliai egyesület.
adományukkal a „gömöri internátus“ címen olyan
alapot létesített, melynek feladata, a rozsnyói kerü „Mialatt ez időszak történetének előterében, a nagy törté
nelmi hatalmak zajos összeütközésében a látható egy
leti polgári leányiskola internátusában nevelt gömöri
ház oly diadalát ünnepeié, mely egy nagy pillanatban
lelkészek leányait segélyezni s amely alapot eddig
a világ minden dicsőségét megsemmisíteni látszott:
7000 koronára gyarapítóit.
azalatt közelében félénken és távol a történelmi moz
galmak köréből, egy ifjú gyülekezet kelt életre; a
Rozsnyói lelkészi működését azzal tette emlé
láthatatlan egyház titka, mely a hierarchia dicsőségét
kezetessé, hogy az egyház kebelében a Czékus
elhomályosítá, újra nyilvánvalóvá lett, újból kisarjadIstván püspök által kezdeményezett leányiskolát és
zo tt; az egyszerű hívek egy csekély csoportja, benső
vágyakozással az ősi pompanélküli keresztyénség s
árvaházat szervezte s mondhatni, mindkettőnek tulaja szív vágyának a lecsillapítása után, az egyetemes
donképen második megalapítója lett. Az egyházban
papi hivatal tudatától felemelve, önkénytelenül is tanú
a másodlelkészi állást, az egyház megterheltetése
bizonyságot tett a középkori katholicizmus örök joga
nélkül és a diakonissza intézményt megalkotta.
ellen, a szív egész erejével megragadva egy eszmét,
mely nagyobb, mélyértelmübb, mint az maga: — ez
Továbbá az anyaegyháznak anyagi megerősítése
az a gyülekezet, mely Vald Péter körül gyűlt össze."
mellett, a leányegyházak részére, melyek mindenikét
Reuter H. „III. Sándor és kora egyházának története“.
adóssággal megterhelten vett át, a hívek megadóz
tatása nélkül, húszezer koronát meghaladó alap
A XII. század második felében, körülbelül az
tőkét gyűjtött. Különböző intézményeknél, szerény 1170-ik évben, ugyanazon a helyen, ahol Agobard
jövedelméből ezer koronás alapítványt tett, a pol küzdött az római egyház visszaélései ellen, Liongári leányiskolában tizenkétezer koronát képviselő ban, Délfranciaország eme jelentékeny kereskedő
ösztöndíj-alapokat s 2400 korona összeggel, külön városában lépett fel Vald Péter. Az ő születési évét
böző forrásokból, diakonissza alapot gyűjtött.
nem ismerjük. Sőt még annak a helye felől is el
Püspökhelyettesi minőségben már több ízben térők a nézetek. Valószínűleg a Rhone balpartján
ténylegesen működött s az alkotmány értelmében fekvő Vaux-ban, Lion vidékének egyik városkájá
évek óta állandóan püspökhelyettesi tisztséget tölt ban született. Az akkori kornak a szokása szerint,
be. Az egyházkerület pénzügyi bizottságának egy ettől a születési helyétől nyerte Vaux Péter (Pierre
házi elnöke s a legfőbb, vagyis az egyetemes tör de Vaux) nevét, melyből a latin Petrus Valdus (Vald
Péter) származott.1 O gazdag kereskedő volt, de
vényszék bírája.
Irodalmű működése is jelentékeny, amennyi a szive nem e világ kincséin függött. A magasabb
ben több közleménye látott napvilágot a lapokban dolgokkal való foglalkozás, a csendes elmélkedés
és sok egyházi beszéde került sajtó alá. Ezek között az Isten útjai felől, sokkal nagyobb örömet okozott
kiváló azon beszéde, mellyel Thököly Imre fejedel neki, mint a kereskedelmi üzérkedés vagy a napi
met püspökhelyettesi minőségben Késmárkon elte haszon számítgatása. így az ő foglalkozása mind
inkább teherként tűnt fel előtte, mely őt a földre
mette.
Huszonötéves főesperesi tisztségét most betöltvén, nyomta le, s lelkének az égbe való szárnyalását
kiváló érdemei méltatásául az egyházmegye elhatá megnehezíté. Az a gondolat, hogy ettől az alkal
rozta, miszerint szolgálatait továbbra is igénybe veszi matlan tehertől megszabaduljon, mindig élénkebb
és főesperesi jubileumát megtartja, nevére lelkész lett benne és csak egy esetleges alkalom hiányzott
társai és az egyházmegye külön-külön alapítványo még hozzá, hogy azt meg is valósítsa. Egy nap
együtt volt barátjai és ismerőseivel. Ekkor a jelen
kat fog tenni.
levők közül az egyik hirtelen holtan a földre zuhant.
Méltán érte tehát az érdemekben oly gazdag Ez az esemény nagyon megrendítette Vald Pétert,
férfiút a legfelsőbb helyről jött királyi kitüntetés, és nyomatékosan emlékeztette őt minden földieknek
mely az ő lankadatlan munkásságának s érdemei a múlandóságára. Ekkor mindjárt elhatározó, hogy
nek betetőzője volt.
egészen lemond a világról és csak azt a gyöngyöt
Mindannyian tudjuk azt, hogy e magas kitün fogja keresni, ami az evangyéliumban van meg
tetésre, melyben eleddig prot. lelkész, sem főesperes írva. Drága pénzért2 meghagyó két lelkésznek,3
nem részesült, teljes mértékben rászolgált, adja a hogy evangyéliumokat és a biblia többi más köny
kegyelem Istene, hogy e jól megérdemelt kitün veit hazai nyelvre fordítsák. A régi egyházi atyáktetést jó erőben, egészségben és vidám szívvel még
sokáig zavartalanul élvezze, mint működésének leg
1 Lásd: Neander „A keresztyén vallás ós egyház álta
szebb jutalm át: a hálás elismerést.
V.
lános története", 5. rész, 817. s következő lapjait.
Muston (Histoire des Vandois des vallées du Piemont.
Paris, 1834. Tóm. I. Liv. II. pag. 109) úgy vélekedik, hogy
Pétert Lionból kereskedelmi foglalkozása vezette Piemont
völgyeibe, s itt tanulta meg a tiszta tant ismerni ós szeretni
és mivel a hazaérkezése után sokat beszélt e valdensekről,
azért adták gúnyból a Vald melléknevet neki.
2 A könyvnyomtatás feltalálása előtt egy jól megírt bibliamagyarázattal több száz koronába került. így hazánkban
is volt példa rá, hogy egy bibliáért egy falut kapott a tulaj
donosa.
Czékus.
3 Ansa István és Idros Bernát.
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nak még más építő iratait is megtudta ő magának
szerezni és azokat nagy áhítattal és mindig növe
kedő szeretettel olvasgatá. Mennél inkább kutatott,
annál elevenebben ragadta őt meg az az elhatáro
zás, hogy ő is az apostolokhoz hasonlóan fog széjjel
járni és raz emberek lelkeüdvösségéért fog munkál
kodni. 0 egészen felhagyott a kereskedő üzletével
és szétosztotta minden javait a szegények közt.

107

ségesen fellépjen, vagy hogy attól egyáltalában el
szakadjon. 0 csak az evangéliumot akarta hir
detni az embereknek és a hasonló érzelmű emberek
sokaságát akará annak terjesztésére maga körül
összegyűjteni.
Egy ily evangéliumi egyesületet az egyház
elöljáróinak mint egy igazi jótéteményt üdvözölni
és minden lehetséges módon előmozdítani kellett

Terray Gyula.

A saját házában, eleinte csak a családja és köze volna. De ezt a dolgot nekik mégis meg kellett
lebbi ismerősei részére, előadásokat tartott a bibliá gondolniok. Péter és követői az ő prédikációikban
ról, melyet ő lassan-lassan egészen lefordíttatott. soha nem hivatkoztak az egyház rendeletéire, ha
Ezeket a fordításokat sokszorosan leírták és szét nem egyedül a bibliára; a laikusok prédikálását a
osztották. A hallgatók köre mindig nagyobbá lö n ; lelkészség jogaiba való beavatkozásnak tekintették.
maguk a város legelőkebbjei is megjelentek a gyüle Röviden, a lioni érsek1 eltiltá Péternek és köve
kezetben és a ház nemsokára nem volt képes többé tőinek Isten igéjének a magyarázását és hirdeté
az emberek tömegét befogadni, melyek az egész sét. Ezek azonban ezáltal nem hagyák magukat
vidékről odasereglettek. Ekkor Vald az utczákon és elijeszteni és abban a meggyőződésben, hogy in
nyílt piacon prédikált. A templomok mind üreseb kább kell az Istennek engedelmeskedni, mint az
bek lettek; mert a lelkes bibliás embernél mindenki
magasabb kielégítést talált.
1 János (Jean de Belles Mains), vagy ennek az előde,
Vald Péter ekkor még nem gondolt arra, hogy Guichard. Vesd össze H urter: „III. Ince története" II. rész
az egyház, s annak szokásai és tanai ellen ellen 228 lap.
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embereknek, az ő elkezdett munkájukat bátran és
örömest tovább folytatták. Ekkor az érsek a dol
got erőszakkal igyekezett elnyomni és a Vald
Péter személyét iparkodott hatalmába keríteni. De
a szeretet és tisztelet iránta oly általános és oly
lelkes volt, hogy János jónak találta e terve ki
viteléről lemondani. Vald és követői erre, még
mindig meg akarva maradni a római egyházban,
nehogy ellenszegülőknek tűnjenek föl, néhány kö
vetet küldtek Rómába III. Sándor pápához. Ezek
nek elő kellett adniok a szent atyának az egész
ügyet és arra kellett őt kérniök, hogy az ő társa
ságukat „az evangélium terjesztésére és hirdeté
sére" elismerje. Egyúttal átnyújtották neki a bibliafordítás egy példányát, amit Vald Péter hagyott
készíttetni, mert akkor a bibliaolvasás és annak
hazai nyelvre való lefordítása még nem volt el
tiltva.
Az 1179-ik évben Sándor Rómában egy egy
házi gyűlést tartott, melyen a lioni követek is meg
jelentek. Walter Mapes, egy Rómában levő angol
ferencrendű szerzetes lett megbízva azzal, hogy a
valdensekkel foglalkozzék és őket megvizsgálja.
Ez azonban úgy bánt velők, mint együgyű, tudat
lan emberekkel és a tudákos szőrszálhasogatások
fölötti kérdései által igyekezett őket a gyűlés
előtt nevetségessé tenni. Mindazáltal a követek a
szentírásban oly jártasságot és a vallás tárgyai
felől oly egészséges ítéletet tanúsítottak, hogy a
szerzetes meg nem állhatta, hogy az értekezlet
végén így ne nyilatkozzék: „alázatosan kezdték,
mivel még semmi szilárd támaszpontot nem nyer
tek ; de ők minket magunkat is kifognak űzni,
mihelyt nekik befolyást engedünk az egyházban".
Az egész tárgyalás eredményét könnyen lehe
tett látni előre. A valdenseket az ő kérelmükkel
elutasították. Sándor eltiltá nekik a prédikálást és
a biblia magyarázását; a lioni püspököt megbíz
ták, hogy ez új társaság nyilvános föllépése ellen
ezután is keményen és szigorral járjon el. Lioni
Péternek csakhamar világosan be kellett látnia
azt, hogy ő és követői csak e kettő között vá
laszthatnak, t. i. vagy kilépnek a római egyház
ból, vagy pedig lemondanak eddigi apostoli hiva
tásukról. És ők az elsőt választották. A szent atya
parancsa ellenére mentek tovább, s nyilvánosan
és csendben hirdették az Istennek igéjét. Csak el
keserítve, de meg nem félemlitve a Sándor ítélete
által, az ő egyszerű bibliamagyarázatuk mindig
hevesebb panaszolkodássá változott át a római
papok kicsapongásai ellen. Az ő szakításuk Ró
mával teljes Ion, amidőn Sándor utódja, III. Lucius
pápa, az 1184. évben Veronában tartott egyházi
gyűlésen, melyen I. Frigyes császár is jelen volt,
forma szerint is kimondá az átkot rájuk. Az illető
bullában ők a többi eretnekekkel, a katharénusokkal és patarénusokkal együtt örökös átokkal sujtattak és humiliátoknak (alázatosaknak) vagy lioni
szegényeknek neveztettek.
III. Lucius az ő ítéletét ekként okolja m eg:
„mivel némelyek — a kegyesség örve alatt, mely
nek erejét azonban ők tagadják — anélkül, hogy
küldetésük volna és az apostoli széktől vagy a
saját püspöküktől jogot nyertek volna rá, magán

házakban vagy nyilvánosan prédikálni merészelnek;
és az úrvacsorájáról, a keresztségről, a bűnök bo
csánatáról, a házasságról és a többi egyházi szent
ségekről máskép mernek gondolkozni és -tanítani,
mint a szent római egyház tanít".
A legkeményebb büntetéssel fenyeget meg min
denkit, akár pap, akár világi legyen, aki az eret
nekeket bármi módon támogatja. Az érsekeknek
és püspököknek az ő kerületeikben a legponto
sabban kell ezek után kutatniok. Az eretnekségtől
fertőzött vidéken az összes grófoknak és helytar
tóknak állásuk és javaik elvesztése mellett paran
csolja meg, hogy az egyházat a hithagyók elleni
rendelkezéseiben támogassák és annak rendeléseit
a legpontosabban teljesítsék.
Ameddig lioni Péter és követői még a római
egyház kebelében voltak, addig még az ő tanaik
ban sem léptek föl az ellen semmi tekintetben.
Ok semmi mást nem akartak, csak azt, hogy sza
badon hirdethessék az evangéliumot és hogy éle
tüket egészen annak a kívánalmai szerint rendez
zék be. De miután most az egyházból, melynek
ők az üdvét igyekeztek előmozdítani, kilökték
őket, mindinkább tudomásukra jutott az is, mi
szerint ők épp az ellentétét szándékolják elérni
annak, ami után a pápaság törekedett. Ok min
dig mélyebben vizsgálták az írásokat és mindig
nagyobb lön náluk a szakadék, amely a bibliát
és az egyházi tant egymástól elválasztotta.
Lion vidékéről elüzetve, elterjedtek Vald Péter
követői főleg Dél-Franciaország szomszédos tar
tományaiban. Ezen a vidéken, ahol szorgalom és
jólét által a szellemi élet egy szabadabb kifejlő
dése állott elő; hol az evangélikus szellem később
a véres harcok között is feltudott maradni, sok
nagyok és hatalmasoknál nem kevésbé, mint a
népnél, a római egyház és az ő szolgái oly megvettetésben részesültek, hogy példabeszédként mon
dák: „inkább akarnék egy káplán, mint ez vagy
amaz lenni". Tehát a Rómától elátkozott és üldö
zött hitsorsosok itt könnyen találtak befogadtatást
és befolyást; egyúttal a hegységek rejtett és hozzá
férhetetlen lakóhelyekül kínálkoztak.
Ahová a valdensek jöttek, ott a legnagyobb
buzgósággal igyekeztek elterjeszteni az evangélikus
tant. De folyvást körülvéve rájuk leselkedő, őket
üldözni vágyó ellenségtől, a legnagyobb vigyázat
tal kellett annál eljárniok. Ők leginkább azokat a
vidékeket keresték föl, ahol semmiféle szerzete
sek — az ő legelkeseredettebb ellenségeik —
nem voltak. Titko jeleik voltak, amelyekről egy
mást kölcsönösen fölismerték. így valószínű, hogy
közöttük két osztály vagy fokozat volt, hogy ez
által a római egyház kivált az ő felekezetök kerü
lete és elterjedésére nézve megtévesztessék. A na
gyobb tömegnek, az iigynevezett hívőknek meg
volt engedve, hogy az ő hitvallásukkal tartózkodók
legyenek, sőt színből még a misét is látogassák
és főkép, hogy a római egyház szokásait köves
sék ; a tökéleteseknek azonban kötelességük volt,
hogy nyíltan tanúbizonyságot tegyenek intőkről s
azért örömest menjenek tömlöcbe és halálra.
(Vége köv.)
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1. Milyen matériából áll a szent keresztség? 2.
Milyen a szent keresztség matériájának a formája?
3. Miképen végzi Trnkóczy magát a szent keresztséget ? 4. Ha az anya szülésben van és élete nagy
Í746—Í76i-íg.
veszedelemben forog, úgy hogy attól lehet tartani,
(Folytatás.)
hogy a szülés aktusa közben kileheli a lelkét s
De hamar jöttek az új adományok. Az első, nem lesz képes világra hozni magzatát teljesen,
ki két darab nagy kemény tallért (Máriásnak is, de a magzatból már valami emberi tag mégis
még pedig ha jól emlékezünk, keresztes nagy Má világra jött, például az egyik keze van kint az
riásnak is hívták) adományozott a kirabolt templom uterusból vagy az egyik lába, ebben az esetben
pénztárra. Pünkösd első ünnepén Fakó-Vezekény- mijét keresztelje meg a hirtelen odahívott lelkész ?
ről felső-bakai evangélikus templomába, kétnapi 5. Mért nem kell megismételni a szent keresztséjáróföldről ide elzarándokoló hitbuzgó hívünk get ? 6. Hogyha vagy parázna, buzgólkodó ember,
Pirgács Pál vala. Példáját más fakó-vezekénvi és vagy zsidó vagy pogány lépne a szent kereszta még távolabbi vidékről, az esztergomvármegyei séghez, vájjon tekintenünk kell-e ekkor annak
Farinadról idejövő hívek is követték. Szívesen természettől való nagy vétkére és arra, hogy az
adakoztak ők is, nemkülönben az újbányaiak, sőt efféle ember az Isten szent igéje ellen állandóan
a bakabányai hívek közül is többen, ehhez járul tusakodik s hasonlít a rablógyilkoshoz, aki erő
tak aztán a helybeli hívek adományai. A hálás szakkal rabolja meg többi embertársát, tehát
hívek, dacára szegénységüknek, rá egy évre, 1754- mondom, vájjon el kell-e az ilyent távolítani a
ben egy új papi földet is szereztek lelkipásztoruk szent keresztség aktusától ? Ez vala a hat kérdés.
nak, megvevén azt valamely kis nemes ember jó  A hatodikra megjegyzem, hogy ott bizonyára az ér
voltából, már tudniillik, hogy átengedte eladásra. tendő, ha az ilyenek — parázna, bujálkodó, zsidó,
Az 1754-ik esztendő azonban másról is nevezetes. pogány — keresztkomákul hivattak, nem pedig az,
Ekkor tartatott ugyanis a felsőbakaij evangélikus hogyha maguk akartak volna megkeresztelve lenni.
templomban az első s azótától többet nem is is Trnkóczy e kérdések után ezt jegyezte be az
métlődő római katholikus püspöki vizitáció. Honnan anyakönyvbe: „Óh Istenem! Légy kegyelmes a te
eredt a római katholikus főpapságnak ehhez való nyájadhoz, mely téged ösmer. tisztel és szívének
joga, az ismeretes előttünk. Tudjuk, hogy még egyszerű szerénységében teneked szolgál. Hiszen
1731-ben adta ki Illik Károly király március hó vájjon mily sorsra is jut ez a te hű nyájad, ha
21-én azt a történelmileg nevezetes iratot, melynek kénytelen lesz magát gyakran alávetni az ilyen
címé RevoVutio Carolina. Ennek az okmánynak ragadozó farkasoknak s azok látogatásának.“ A ka
5-ik pontja jogot ad a római katholikus püspökök nonok úr azonban és kísérete meg lettek vendé
nek vagy helyetteseiknek arra, hogy sorba láto gelve szépen a bakai papiakon. Jelezve van a
gathassák az evangélikus gyülekezeteket és exa- protokollumban, hogy egyéb számos pecsenyék
minálhassák a papokat a keresztség szentsége mellett elfogyott egy egész nagy birka is és hogy
dolgában. Felső-Bakára csak 1754-ben jutott a még ezenfelül 2 darab kemény Máriás tisztelet
sor. Szentháromság után való XIII. vasárnapon díjat is fizetett egyházunk a kanonok úrnak, mit
volt az, amidőn szép kísérettel (világiakkal s egy az nagy kegyesen el is fogadott. A gyülekezet
háziakkal egyaránt) bevonult Alsó-Baka községbe orgonája is erre a kiváló vizitacionális alkalomra
Léva felől és onnan Felső-Bakára előre megparan előre felhangoltatott, hogy szépen menjen rajta a
csolt harangzúgás között. Tóth László uram (Domo- muzsika. Stimmelte pedig egy idahivott orgona
nus Ladislavus Tóth) a nagyszombati káptalan mester, kinek neve Kaczúr József vala (magyarul
nak püspökhelyettese, hivatalos latin címe szerint kandúrt jelent), ki a hangolásért két napi teljes el
archidiakonus Canonicus-n Trnkóczy János a látáson kívül még két nem rhénusi, de pengő
presbytérium élén állva, illő tisztelettel fogadta őt forintokat kapott.
ornátusban a templom udvarában. Rendes isten- (Folytatjuk.)
Holéczy Zsigmond.
tisztelet végén, melyet maga Trnkóczy végzett, a
prédikáció után — s az oltári liturgikus vég-záróima és áldás előtt — belépett az oltárba a püspök
helyettes úr, és előadván érkezésének célját, fel
Hogy lett Gyuriból jó tanuló.
adott Trnkóczynak hat kérdést egymásután, mikre ő
(Lapunk második pályázatán dicséretet nyert.)
azután ott nyomban a szent oltár előtt válaszolt.
Vájjon előre lettek-e írásban közölve Trnköczyval
I.
e kérdések vagy sem, az nincs jelezve. A kérdések
A kis Gyuri az egyszer megint nagyon unal
latinul vannak bevezetve az anyakönyvbe, mert
ezt használta gyakran protokollumnak is egyes masnak találta az életet, de nem is annyira az
fontos dolgoknál, a gyülekezetre való tekintettel életet, m int inkább azt a könyvet,, amelyikből
azonban a nép nyelvén, tótul is tolmácsoltatok a most, kellett volna megtanulnia Ázsia összes
templomban. A kérdések meg vannak örökítve, csak folyóit. Bizony ez elég unalmas máskor is, hát
kár, hogy az azokra adott válaszok nem. De hogy még há ily szép tavaszi nap van. De ezt, sajnos,
jók és kielégítők lehettek, azt sejthetjük, mert nem csupán a tavasz tette, m ert bevallom
Trnkóczy megjegyzi, hogy vele meg volt elégedve őszintén, a kis Gyuri se ősszel, se télen, no
a kanonok úr. Ezen kérdések a következők voltak : meg különösen nyáron nem szeretett tanulni-

Trnkóczy János felsöbakaí
evangélikus lelkész és kora.
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Szegény Gerő bácsinak elég baja is voll nek nem egészen tiszta a lelkiismeretük. Külö
vele, m ert t. i. Gerő bácsi gondjaira bizták a nös egy érzés az, néha még magunk sem tud
távol lakó szülők a kis diákot, hogy vigyázzon juk egész határozottan, hogy hol és mikor
rá, no meg, hogy ha szükséges, egy kicsit po követlünk el hibát és az a kis fulánk m ár is
rolja ki az úi fit. Hát bizony erre elég gyakran ott van a szívünkben, m ár is figyelmeztet, hogy
lett volna szükség; de az öreg Gerő bácsi na a j ó Isten nincs velünk megelégedve. (Folyt, köv.)
gyon jó em ber volt, beérte annyival, ha látta,
hogy a Gyuri gyerek a könyv mellett ül, hogy
közbe hova gondol, avval m ár nem törődött,
Im á d sá g .
hiszen nem volt ő gondolatolvasó. Pedig a
Atyánk szent Fiad leszállt az árva földre,
Gyuri most még csak nem is nézett a könyvbe,
Hogy a fájó szivet vigasszal betöltse,
hanem a Gerő bácsit figyelte, akin azt az é r
Hogy ahol pusztulás, gyász ül a rom felett
dekes tünetet vette észre, hogy mindig közelebb
Fakasszon új virányi, teremtsen életet,
és közelebbről nézi azt a foltot, amit oda kel
Hogy a szív, mely üdvre, boldogságra vágyik,
lene illeszteni arra a lyukaskönyökű kabátra
De ritkán juthat el igaz boldogságig:
és hogy a keze m ár nem is annyira öltöget,
Mennyországot leljen általa már itt lenn . . .
mint inkább mélyebb és m élyebbre hanyatlik,
Egy legyen reményben, szeretőiben, hitben.
míg szegény Gerő bácsi végre édesen elszunynyadt.
Leszállt a földre 1 s a fojtó, gyilkos pára
Gyuri persze, dehogy is m aradt tovább a
Átváltozott élet édes balzsamára.
könyveknél; szépen, nesztelenül kiosont s tű
Méreg helyett színméz ült a virág kelyhén,
nődve nézett szét az utcán, hogy m ár most
Iszap hely’t igaz gyöngy rengett a rét selymén;
mihez is kezdjen. Csalódottan vette észre, hogy
A harci csattogót — a dalos dalában
nincs jó pajtás a láthatáron és csak a kis szom
Váltotta örömre — zöld lomb sátorában.
széd Annuska ül ott a napsugárban s varrogat
A kereszt tövében szelíd alázat ült,
a babájának. Gyuri ugyan nem szeretett leá
Minden égő könnyet — a r é s z v é t letörült.
nyokkal barátkozni, de ha m ár más nincs, ez
is megjárja, gondolta m agában és azért szépen
Leszállt a földre és mégis — hol a Jóság?
m egszólította:
A szeretet? Arcán halvány, fehér rózsák:
«Ugyan, Annus, hagyd ezt az ostoba babát,
Szenvedés, gyötrelem!. . . Udv, sugár nincs rajta,
gyere ki inkább a nagy rétre, ott sokkal érde
Mint
a búgó gerle, panaszt sír az a jk a !
kesebben lehet játszani.»
Joppe szép virányos kikötője partján
«Jaj, én nem mehetek sehova, — felelt a kis
Csonka, — béna koldust visz a Nyomor karján.
Annus — anya megtiltotta, m ert tudod, én nagy
Füstölgő romok közt sír a nyáj, az árva . . .
beteg voltam és most még csak a napban sza
Ravatalon fekszik Joppe Tabithája!
bad játszanom.*
^Hiszen nem m aradunk ott sokáig, csak
Gyöngyöt, kincset keres, most az egész világ
éppen kimegyünk és szedünk egy pár virágot.
De magának mind, mind . .. másnak semmit sémád!
Ha látnád Annus, milyen gyönyörű virágok
Rút önzés emeli fejét büszke gőggel,
vannak most o t t !»
Nem bír t e s t v é r lenni a bús szenvedőkkel!
így csábítgatta a haszontalan Gyuri a kis
Hitét is szégyenli, — szívét is elzárja:
Annust, s addig-addig biztatta, míg az mégis
Ne számítson senki az ő irgalmára!
csak engedett és elszaladtak együtt a rétre.
Hadd szőjjék nyomorból testvére ruháját . . .
Ő nem támasztja fel Joppe Tabitháját!
Virág ugyan még nem volt, de azért já t
szani pompásan lehetett. A kis Gyuri oly jól
Pedig milyen áldás volna, ha Ő élne!
értett a játékrendezéshez, hogy Annus nem is
A csüggedő újra hinne és remélne
gondolt a hazam enetelre. Egyszer csak, éppen
Annyi jaj változna áldó imádságra,
fogdócskát játszottak és Gyuri volt a cica, Annus
Annyi fa borulna illatos virágba!
meg menekült előle — észre sem vette, zsupsz,
Annyi sebre hullna balzsam, édes harmat,
bele egy mocsárba. Lett erre ijedség, szegény
Annyi iildött nyerne Jézusnál nyugalmat!
Annus majd hogy el nem sírta magát. A kis
Pusztában sötétség, — szivekben a bánat
Gyuri hiába vígasztalgatta, hogy hiszen csak a
Helyt adna s z e r e t e t rózsás hajnalának! . . .
lába lett nedves és ezt észre sem veszik otthon
s m ire hazaérnek, félig már meg is szárad. A
Könyörülj Te, — Atyánk ! ihlesd meg a néped’!
jó kedv m ár alaposan el volt rontva s így n a
Küld a mennyből hozzánk az igaz Részvétet
gyon csendesen és szótlanul ballagtak haza.
Hadd fűzzön össze az — minden kis gyöngyszemet;
Annuskát egész idő alatt nem keresték, mert
Boldog csak az a szív, mely Jézusként szeret
anyukája nem volt otthon s a két bűnös már
Jézus! szállj a földre! és ahol fáj, — éget, —
azt hitte, hogy kimenekült m inden bajból.
Hol a sötét nyomor tár elénk mélységet:
Gyuri is hazatért a könyveihez és most m ár
Gyámolító karral segítsd a szent munkát:
egész komolyan tanulni is akart, de hát az se
S mi áldó fohásszal, szeretve fonunk át! . .. Ámen.
hogy sem sikerült. Olyan furcsa, kellemetlen
érzése voll, m int azoknak az em bereknek, kik
id. Kemény Lajos.
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A félreismert jóltevö.
Németből fordította : Baldauf Gusztáv.
(Folytatás.)

A híres Rosegger Péter egyik jeles művében
ezt kérdi: „Igaz az, hogy vasárnapon tündöklőbb
fényben ragyog az égnek hatalmas csillagja ? Bi
zonnyal igaz. Tudom gyermekkoromból. S tapasz
taljuk ma is újra és újra. Ha bennünk van vasár
nap, körülöttünk a világban is azt látunk. Vasár
napon felkél szívünkben az Úrnak napja, ennek
fényénél minden szebb körülöttünk; még a porszemecskék is ugrándozva, táncolva a napsugárban
örvendeznek e napon. Az egész világ az arany
fényében, az ezüst pengésében gyönyörködik. Hát
nincs-e más gyönyörűség is? Menj ki vasárnap
reggel a zöld mezőre: minden fűszálon ott fény
lik csillogóbban a legnemesebb ércnél a rezgő
harmatcsepp kristálytiszta gyöngye, a lombos fák
ágai közül meg kicsendül száz és száz madár csat
togó dala.
III.
A vasárnap útja Európába.
A vasárnap földrészünk legnagyobb jóltevője.
Történetét sokan tudják, őt magát azonban keve
sen ismerik.
Európa hajdanában ép oly sötét világrész volt,
mint ma Afrika, sőt még annál is sötétebb. Volt
idő, mikor, hittérítési szempontból tekintve, Euró
pát teljesen sötét ború fedte. Hogy mikóp történt,
hogy a világosság fénysugarai mégis áthatottak
rajta, megmondja ezt az Apostolok cselekedeteiről
Írott könyv 16. fej. 13. és következő verseiben.
Az Úrnak napja, a szombatnap jött itt segítségül.
Első hittérítőink Pál apostol és kísérői már
több nap óta itt tartózkodtak Európában, Filippi
városában, de semmikép nem tudták, hogyan lás
sanak a hittérítés nagy munkájához. Végre ez a
gondolatuk támadt: él a városban néhány zsidó,
ezeknek vau a város előtt elfolyó patak partján
imaházuk; ide fognak hát kijönni, itt majd talál
koznak rokonérzésű emberekkel.
Helyesen számítottak. Itt találkoztak a bársony árús Lydiával, ki születésére nézve ugyan pogány
volt, de a zsidókhoz szított. Másutt bizony nehezen
akadtak volna rá. És íme már az első találkozás
kor megnyílik e kegyes nőnek szíve az evangélium
befogadására s házát is rendelkezésükre bocsátja
az apostoloknak. Az ő háza azonban egyúttal bolt
is volt, hol megfordult minden rendű és rangú
nép. Legkedvezőbb alkalom kínálkozik tehát itt
az ige hirdetésére és ez lesz az első erőssége és
kiinduló pontja.
Gondoljuk csak el, ha Pál apostol ebbe az
idegen városba érkezve szintén úgy gondolkodott
volna, mint oly sokan: óh itt nem ismer senki,
itt nem kell megtartanom az Úrnak napját; meg
nézem inkább a várost. Ha így gondolkodik, bi
zony alig nyílott volna fel előtte e földrésznek
kapuja. Vagy gondoljuk el, ha Lydia azon a
szombaton ekkép okoskodott volna: mit nekem az
ünnep, inkább maradok csak a boltomban, hátha
éppen ma jön valami kitűnő vevőm. 11a ilyenkép

pen vélekedtek volna, tán soha nem tárult volna
fel szívük az evangélium befogadására, s ki tudja
lett volna-e ilyen üdvösséges pályafutása az evan
géliumnak e földrészen. A pogány Lydiának hű
séges ünnepszentelése hozta meg számunkra ezt a
sok áldást.
Sejthette-e valaki abban a nagy városban,
Filippiben, hogy e napon mekkora áldás érkezett
falai közé? Es ki tudná elősorolni, hogy azóta mennyi
áldás, mekkora világosság áradt szét minden vasár
nappal e mi vén földrészünkön s az egész világon.
Bizonnyal nagy lelki gyönyörűség volt Pálnak
és kísérőinek, nemkülönben Lydiának is, mikor
ama szombatnapon odahagyhatták a várost. Fü
lükben nem zúg a városi élet folytonos lármája,
nem zavarja a dübörgés, az örökös hajsza meg
unt zaja; ott lépdelnek kies völgy ölén, színgaz
dag virányokon. Megnémult a város mögöttük, nem
hallatszik ide már semmi nesz. Csend honol szí
vükben is, csak a csörgedező patak csobogása,
lengedező falevél suttogása, kis madárka édes
dala hangzik. E mennyei hangokra emlékeztető
zenétől kísérve érnek oda az árnyékos meghitt
helyre : „az imádkozásnak helyére®. És most el
kezdi hirdetni Pál az igét. Szavát lesve-leBik hall
gatói. Megvalósul a zsoltáríró szava: „Gyönyö
rűséges és füves helyeken legeltet engemet és kies
vizek mellé viszen engemet®. (Zsolt. 23.) Nemde
nem előíze-e ez a mennyei életnek? Nemde nem
kedves állomás-e ez az örökkévalóságba vezető
úton ?
(Folyt, köv.)

VEGYES.
Dr. Balthazár Dezső a dunántúli református
kerület püspöke. Most már hivatalosan ki lett hir
detve, hogy dr. Balthazár Dezső, a hajdúböszörmé
nyi egyházmegye esperese, lett a tiszántúli reform,
egyházkerület püspökévé megválasztva. Az impo
záns többség (712 szavazatot kapott 776-ból) bizo
nyítja, hogy a leghatalmasabb református egyházkerület túlnyomó többsége egyetért azzal a liberális
és meg nem alkuvó iránnyal, a melynek a meg
választott püspök markáns képviselője. Üdvözöljük
őt mint bajtársunkat a klerikálizmus elleni küzde
lemben. Ev. Lap.
A Materny-eset. A tiszai egyházkerületi tör
vényszék mint elsőfokú bíróság Geduly Henrik
püspök és Szentiványi Árpád egyliázker. felügyelő
elnöklete alatt f. évi május 31-én tartott ülésében
2925. szám alatt hozott végzésével Materny Lajos
ellen az E. A. 359. § c) pontja alapján a fegyelmi
vizsgálatot elrendelte s a további eljárásra nézve
a szepesi városi egyházmegye törvényszékét küldte
ki. Feltűnő, hogy a kerületi törvényszék a fegyelmi
vizsgálatot csak azon mulasztásra rendeli el, amely
abból állana, hogy a főesperes a püspökavató gyűlé
sen meg nem jelent és az a sértés, amelyről az
elnöki felfüggesztő végzésben szó volt, most már
mint. vádpont nem szerepel. Úgylátszik az igazság
útban van, de ha Materny egész bűne arra zsugo
rodik össze, hogy nem ment el a püspöknek hódolni,
mi lesz a felfüggesztéssel? Ev. Lap.
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14.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Katkolibus temetés evangélikus pappal. Városhodászon nagy megütközéssel tárgyalják Kalocsay
Alajos incédi plébános vallási türelmetlenségére
való tettét. A plébános megtagadta egy katholikus
vallású asszony eltemetését, mert az illető egy
evangélikus emberrel élt közös háztartásban. Az
elhalt asszonynak törvényes férje Amerikába köl
tözött, ahonnan évek hosszú sora óta nem adott
magáról életjelt. Az asszony ekkor összeismerke
dett egy városhodászi lutheránus vallású jómódú
gazdával és mint házvezetőnő hozzá költözködött
és vele közös háztartásban élt. A katholikus vallású
asszony halála előtt nem vette fel a halotti szent
ségeket, halála után pedig a plébános kijelentette,
hogy eretneket nem temet el. Nem is jött át Incéd
ről a temetésre, amire hozzátartozói Rohoncra küld
tek és onnan Pammer Adolf ev. lelkészt kérték
Városhodászra, hogy temesse el a halott asszonyt.
Pammer készséggel tett eleget a kérésnek, a teme
tésen emelkedett szellemű beszédet mondott és az
ev. vallás szertartásai szerint eltemette a kath. val
lású asszonyt. A temetésen szinte tüntető nagy
számban jelent meg a falu népe és mondani sem
kell, hogy nem a legnagyobb elismeréssel szóltak
türelmetlen plébánosukról.
Hímenhírek. Ifj. S c h n e i d e r János szeghegyi
ev. tanító házasságra lépett .lausz Teri kisasszony
nyal, Jausz komói földbirtokos leányával. — Reichert Irmuskát Kistormásról eljegyezte R i m á r
Jenő nagyszentmiklósi ev. lelkész. Tartós boldogságot.
Elemi iskolás kis gyermekek mellé nevelőnek
elmenne egy jő esuládbtd való evang. ifjú, ki az
iglói áll. tanítóképzőt kitüntetéssel végezte. Meg
kereséseket a Budapest-fasori ev. lelkészi hivatalba :
VI., Felső erdősor 5. sz. a. kér.
Halálozás. Özv. Zsámbokréty Lajosné született
Draskóczy Auguszta, Zsámbokréthy Lajos, István,
Stúr szül. Zsámbokréthy Kornélia, Busa szül. Zsám
bokréthy Lujza a maguk, úgy az alúlirott, valamint
a számos többi rokonok nevében is fájdalmas szívvel
tudatják, hogy forrón szeretett férje, atyjuk, test
vére, nagyapjuk, apósuk, illetve sógoruk, nagytisz
teletű Zsámbokréthy Lajos úr, puhói ág. liitv. ev.
lelkész és dékán, 1911. évi június hó 25-én d. u.
5 órakor rövid szenvedés után életének 67-ik évében
az Úrban csendesen elszenderült. A boldogult hült
tetemei, évi június hó 27-ik napján délután 2 órakor
fog örök nyugalomra tétetni. Puhó, 1911. június
hó 26. Áldás és béke poraira! Kiss szül. Zsám
bokréthy Antónia nővére. Kiss Mihály sógor. Dr. Stúr
Károly, Busa János vejei. Ifj. Stúr Lajos, Kornélia,
Busa János, Kornél unokái. Özv. Stúr Jánosné
szül. Draskóczy Mária, Draskóczy Sarolta sógornői.
Az elhúnyt az Úr szőlőjének fáradhatatlan mun
kása volt. Életét az építés, az alkotás szelleme
hatotta át mindhalálig. Fogadja az Úr szeretettel
hozzátért hű szolgáját.
Lelkészválasztás. A sajókazai ev. egyházi
Turóczy Pál hegyaljai főesperes és báró Radvánszky Kálmán egyházfelügyelő s mint helyettes
esp. felügyelő elnöklete mellett tartott közgyűlésé
ben egyhangú lelkesedéssel Ligeti Ede nyíregyházi
segédlelkészt választotta meg lelkészül. Ev. Urálié.

SZ.

Lelkészválasztás. A felsőszeli (Pozsonymegye)
ág. h. ev. hitközség lelkipásztorává az Endreffy
János nyugdíjba vonuló lelkész távozásával meg
üresedett lelkészi állásra két pályázó közt szótöbb
séggel báró Podmaniczky Pált, eddigi pozsonyi theol.
akadémiai magántanárt választotta meg. Ev. Őrálló.
Kongrua. A vall. és közoktatásügyi miniszter
64498/911. sz. rendelettel kiutalványozta az ev. lel
készek 1911. II. félévi kongruáját. Június hó 1. nap
jától fogva a kongruaösszegek felvehetők.
Ajánlat. Keresek egy ev., árva, jó fiút női szabótanoncnak, akinek jóakarója és gyámolítója lennék.
Ajánlatok Varga István női szabó, Székesfehérvár
címre, vagy lapunk szerkesztőségébe küldendők.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1911 június hó 1-től
30-ig befolyt összegek kimutatása.
1. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1911-re: Dr. Szelényi
Ödön Pozsony (2 K), Pesti ág. hitv. ev. egyházmegye,
Pröhle Henrik Pozsony, Nagyóesai ág. hit. ev. egyház,
Aradi ág. hitv ev. egyház, Frint Lajos Arad, Szimonides
János Szécsény, Szepesbélái ág. hitv. ev. egyház, Nagyszombati ág. hitv. egyház. 1910-re: Masznyik Gyula Bpest.
2. Hirdetési díj: Varga István Székesfehérvár (3 K).
3. Kamat: Breuer József alap, Dr. Kéler Zoltán által
befizetett kamat 115 kor. 95 fill.
Összesen befolyt 192 kor. 95 fill.
Budapest, (IV., Deák-tér 4.) 1911 július hó 1-én.
L iedem ann R ezső,
ellenőr.

HALTENBERGER,
Ruhafestés

KASSA Vegyitisztítás

Elsőrangú, országos hirű cég.
Fennáll 1810. év óta.
Lelkiismeretes, gyors munka! Kiterjedt
postaforgalom ! Külön osztály gyászru
hák festésére. Gallér-, kézelő-tisztítás
::
(naponta átlag 24.000 darab). ::
Tessék p r o s p e k t u s t kérni.
Postacím: H a l t e n b e r g e r Béla postafiókja, Kassa.

REMÉNY
fin o m cso n tle v é lp a p ir
és b é le lt borítéK ::

Egy csinos doboz 50 levélpapír
és 50 borítékkal 1 korona. —
Ugyanaz úri alakban 1 K 50 fill.
Kapható a Luther-Társ. könyvkereskedésében, Budapest, VIII.
kér., Szentkirályi-utca 51/a. sz.
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