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a dunáníuli ;Í£>ost. hiívall. evaní>. e.^yházkcrülctben 
egyike a legkorábban keletkezeti egyházközségeknek s 
habár kezdetben nagyon kevé^s lélekből állhatott is, 
éppen az üldözések gyászos szakában annyira megerő
södött, hogy ma a legnépesebb gyülekezetek sorába 
tartozik. Már ezen körülménynél fogva is fölöttébb 
érdekes és tanulságos volna, ha ezen egyházközség 
történetének megírásában onnét lehetett volna kiindulni, 
amely időben — bármely formában is — szervezkedett 
s mcgalakulc. Sajnos azonban egyházközségünk eredetét 
is az adatok hiányában kellő pontossággal kikutatni s 
meghatározni nem lehet. Van ugyan levéltárunkban 
egy irat, amelyből az világlik ki, hogy \'adosfán már 
a XVí. század közepe táján az evangyeliom szerinti hit
vallók egy egészen rendezett egyházközséget képeztek, 
de ezen iratnak alig-alig lehet mindenben hitelt adni, 
mert mellelte semmi más feljegyzés nem bizonyit. Ezen 
irat szerint ugyanis azevangyélikusoknak legelső temp
lomuk ott állott jól távol a falutól az u. n. Andorban, 
tőszomszédságában egy régi klastromnak. Ezt a temp
lomot miután falai már egyre roskadoztak, bizonyos 
gróf Turufa'T^udolf buzgó protestáns nemes ur lebon
tatta, a nyert anyagot a helybeli és vidéki hitsorsosok 
közreműködésév^el Vadosfára hordatta s ebből 1644-ben 
saját költségén egy kisszerű uj templomot épittetett. 
Midőn a templom teljesen elkészült, cfeletti örömében 
gróf Turufa Rudolf az akkori Böcskei nevezetű lelkész
nek 60, káplánjának 40, a tanitónak 20 ezüst forintot 
ajándékozott, a község elöljárói között pedig — méltá
nyolva fáradozásukat — 100 darab ezüstöt osztott ki. 

Gróf Turufa Rudolf — ha csakugyan élt valaha 
— a későbbi telekesi Török Istvánnak lehetett az őse, 



meri a jegyzet szerint ő is u£̂ y van feltüntetve, mint 
akinek birtokában voltak: El.̂ yed, Sobor, Szt.-András, 
Szil, Páli községek egész határaikkal együtt. Minthogy 
ezen lelkes föur külímös pártfogásába vette az evan-
gyélikusokat, gróf Jankovich feljelentést tett ellene a 
királynál, kinek parancsára kénytelen volt birtokait el
hagyni és Kapuvárra keresztatyjához, gróf Nádasdy 
Istvánhoz menekülni. Utóbb Ólmützba hurczoltatott 
fogságra s ugy ő valamint keresztatyja s pártfogója is 
birtokaiktól megfosztattak, nagy kiterjedésű urodalrnába 
gróf Jankovich és ennek rokonai lettek helyezve. — 
Midőn gróf Turuía fogságából kiszabadult, gróf Janko
vich felkereste őt és jezsuita szerepet öltve magára, 
nyájas szavakkal arra biztatta, hogy — ha önmaga 
meg is marad hitében — Géza és István fiait engedje 
áttérni a róm. kathol. vallásra, ekkor azután a győri 
püspök visszaadja minden javait sőt a fiainak még 
50.000 ezüst forintot is juttat. A nemes gróf erről hal
lani sem akart és nagy elkeseredésében arra fakadt, 
hogy inkább adja fiait béreseknek, mintsem elhagyják 
hitüket. — Gróf Turufa Rudolf a templom felépítése 
után 2 évre meghalt, utolsó szava ez vala: ..Uram 
vedd hozzád szomorú lelkemet!'' Pormaradványait a 
derék hitbajnoknak nagy gyászpompával hozták líapu-
várról Vadosíára, hol a templomi sírboltban lett elhe
lyezve, Böcskei helyett — ki nagy bánatában képtelen 
volt szónokolni — a gyászbeszédet a káplán tartotta 
felette. 

Ettől az időtől fogva, — noha Vadosfa azon 
articuláris egyházak közé tartozott, amelyeknek szabad 
és nyilvános vallásgyakorlata az \ii6\. évi soproni or
szággyűlés 26. szakaszában biztosíttatott — mégis majd 
100 éven át nem vezettek sem jegyzőkönyvet sem 
anyakönyvet. Egyik régi anyakönyvnek első lapján is 
valamely ismeretlen kéz által csak annyi lett megörö
kítve: „Az ágostai hitvallás szerint való vadosfai artic. 
eklesiában a prédikátori szent tisztben szolgáltának ím 
ezek a tiszteletes atyák: Varjú Ádám, Áts Mihály, Ju-
govích Ádám, Büki Ferencz és még egyebek, de ezen 
lelkipásztorok közül csakis Büki Ferencz hagyott hátra 
1707-ből egy kercsztelési anyakönyvet s ez inkább 
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csak egy oly féle zsebkönyvnek mondható, melyet ne
vezett lelkész ott a hol lelkészkedett vagy keresztelést 
végzett, — magával szokott hordani — Büki Fcrencz 
— mintegy jegyzet mutatja — 1717-ben jöhetett Va-
dostára Faradról, ahonnét valószinüleg az üldöző ellen
ség elől kellett menekülnie. Ez időre esik ugyanis, a 
midőn Vág. Edve, \'ásárosfalu, Beled, Vicza, Mihályi, 
Kisfalud, Tót-Ivcrcsztur, Némethi, Potyond, Farad, job
baháza, Szil-vSárkány, Pásztori, Rábapordány, Bodon-
helv, Szt.-András, Sobor, Egyed sopron vármegyei, 
Répczelak, Csánig vasmegyei községek mind megfosz
tattak templomaiktól s miután még a magán istentisz
telet gyakorlásátül is eltiltattak, egyenként arra lettek 
utalva, hogy \'adosfara zarándokoljanak vallási vigasz
talásért. Itt ezen articuláris gyülekezetben meg is talál
ták, mi után szivük-lelkök szomjúhozott az Isten szent 
igéjének csörgedező forrását annyival is inkább, mert 
ezen egyháznak abban az időben hatalmas patrónusa, 
a hitéhez tántorithatlanul ragaszkodó, gazdag nemes 
ur — Telekesi Tnrök István volt. 

Telekesi Török István korán árvaságra marad
ván — bár ifjúságának jó rész;ét a római egyház ér
dekeiért mindenre kész, vakbuzgó herczcg Eszlerházy 
Pál nádor udvarában, majd gróf Erdődy Sándor a más 
vallásúak iránt nem kevésbbé ellenszevvel viseltető 
vasmegyei fősipán környezettében töltötte — minda
mellett mégsem ingott meg hitében s amint önálló
sági a jutott, hatalmas védnöke lett folyton üldözött 
hitrokonainak. — Mini Egyed és a szomszédos közsé
gek nagykiterjedésű határainak birtokosa cs ura ami
vel csak lehetett s a mit csak a szükség és a sanya-
ruság igényelt, mindazzal segítségére sietett az egyre 
zaklatott evangyélikus népnek. Sajnos azonban az örö
kösen szorongatott rábaközi cs répczemelléki hivek 
ezen nemes pártfogójukat is korán elvesztették. Tele
kesi Török István a hazája függetlenségéért vivott 
harczaiban, részint az egyháza szabadságáért folytatott 
küzdelemben kimerülve, — majd azon súlyos családi 
gyász terhe alatt, mely nagyreményű gyermekeinek 
egyenkénti elvesztésében lelkére nehezült, — teljesen 
megtörve már 56 éves korában bucsut vett e világtól, 



hűséí^cs élettársa gyásza, fájdalmára, az egyház nagy 
veszt-isj;4ére; meghalt 172-2-bLin de:z. 2G-án István vér
tanú emlékünnepén s az ő nevenapján. Hűlt tetemei az 
egész rábaközi, répczevidéki hitsorsosok megható rész
vétével, negyven evang. lelkész és számos világi ur 
jelenlétében a vadosfai templom kriptájában lettek el
helyezve. Gyászbeszédet Torkos András győri lelkész, 
Toth-Sipkovich János téthi lelkész, győri alesperes tar
tottak felette; Hajnóczy Dániel soproni iskola igazgató 
pedig, ki a tanuló ifjúsággal szintén lejött az iskola 
nagy jóltevőjének temetésére, mint a nevelés bőkezű 
maeceí&ását méltatta jeles latin beszédében. A gyász
lobogó, amely alatt a drága halott koporsóját az alig 
áttekinthető sokaság Egyedről A'adosfára kisérte, ma 
is meg van a gyülekezet birtokában. Az elhunyt nagy 
halott özvegye 500 forintot hagyott az egyházra. Te-
lekesi Törr)k István elhunytával árvaságra jutott a va-
dpsfai gyülekezet s az akkori hivek bizonyVira igy ke
seregtek: ,,leesett a mi fejünknek koronája" 

Majd nemsokára a lelkészi hivatal is megürese
dett. Büki Ferencz a sömjéai gyülekezetbe kapott meg
hívást s 1724 ben ide költözött. De az isteni gondvi
selés nem soká hagyta pásztor nélkül az ő nyáját, már 
ugyanazon esztendő ápril havában V^ázsonyi Mártont, 
előbb győri tanárt, utóbb telekesi Török István udvari 
papját találjuk a vadosfai gyülekezet élén. ívellett' is 
ide a lelkész, mert ekkor már a tóközi hivek is a va
dosfai templomba zarándokoltak el az ige hallgatására 
s ugyan a ma már egészen katholikus Himod, Hövely, 
Vicza, Vág községek evangyelikus lakosai is ide jöttek 
s itt egyesültek többi hitrokonaikkal az Istennek lé
lekben s igazságban való imádására. — Vázsonyi Már
ton, ki irodalmilag is működött s különösen az egy
házi énekek szerzésében jeleskedett, — nagy buzga
lommal gondozta a nyájat, ápolta a hitéletet és rendezte 
a gyülekezet anyagi viszonyait. Elsőben is a rozzant 
állapotban levő paplakot épicL^tte újra, a tanitólakot 
pedig kijavíttatta. E czélra az építő anyagot a hivek jó
részt maguk adták és hordták össze s az ácsok, kő
művesek s egyéb mesteremberek is többnyire fizetés 
nélkül végezték munkáikat. Már 1724-ben, tehát mind-
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járt itteni hivaíaloskodása elején megkezdette a gyűj
tést egv/uj templom építésére is. Sopron s Vasmegyé
nek alig volt oly községe ahonnét kérő szavára kö-
nyöradomány ne érkezett volna; mint az általa vezetett 
jegyzőkönyv mutatja, legalább is 40 hclys-'gből gyűlt 
össze a pénz a nevezett czélra. A templom építése azon
ban még csak l7o::ben vehette kezdetét, 1734-bcn 
•'ot.-Aíárton napján lett felszentelve, két év nuilva pe-
,..g körülvétetett kőkerítéssel. — AYiZsonyi Márton 
1737-ben ápril hó 28-án végezte 52 évre terjedt mun-
Kás életét, hamvai az oltár alatti sírboltban pihennek. 

A megüresedett lelkészi állomást a hívek meg
hívása folytán ugvan 17v37. május hó 20-án Fábri Ger
gely foglalta el, ki Győrből költözött ide, hol mint a 
gymnasíum aligazgatója utóbb főigazgatója 10 éven át 
működött. Fábri Gergelyben is egy igazi buzgó lelki
pásztort nyert a gyülekezet. Tudatában annak, hogy 
renaezetlen anyagi viszonyok közt a szellemi előre
haladás .';em eszközölhető kellő sikerrel, azért is min
denek előtt a helyes gazdálkodásra fordította íigyelmét. 
Hogy pedig ebben támogatója is legyen, választatott 
maga mellé felügyelőt az ügybuzgó Rado László sze
mélyében s szervezte az egyháztanácsot. Fzeknek és a 
gondnokoknak közreműködésével sikerűit is neki a 
gyülekezet bevételeit és kiadásait akképpen rendezni, 
hogy rövid idő múlva ki lett fizetve a templom építés
ből íenmaradt tetemes hátralék s amellett, ho^y az 
egyházi hivatalnokok kellő pontossággal megkapták 
fizetéseiket, még némi tőkepénzzel is rendelkezett a 
gyülekezet. De a buzgó lelkipásztor a hivek lelki szük
ségeire is nagy gondot fordított. Az istenitiszteletet 
hétköznapi tanulságos magyarázatokkal, vasár- és ün
nepnapokban szorgalmatosan kidolgozott, mély biblikus 
épületes beszédekkel végezte. Uj lendületet adott a ne
velésnek is; a gyermekek iskoláztatását szigorúan el
rendelte s nem csak maga ügyelt fel a tanításra, de az 
egyházi elöljáróknak is kötelességévé tette, hogy idő
közönként betekintsenek az iskolába s gondoskodjanak 
a mutatkozó hiányok orvoslásáról. Noha pedig egész 
vaskövetkezetességgel mindenütt és mindenben rendet, 
egyenességet hozott be, azért hiveit mégsem idegeni-
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tette cl magától, ellenkezőleg kicsinyek, na^^'ok igazi 
bensőséggel tisztelték, szerették Istennek ezen kivált
képpen való hű szolgáját. — Fábri Gergely lelkész 
fényes tehetségeit, erélyét, egyházkormányzatra termeít-
ségét az egyhézkerüiet is hamar felismerte s méltá
nyolta olyképpen, hogy elébb egyéb tisztségeket ruhá
zott reá, rj:Jd a jeles Perlaky József elhunytával mcg-
válasZiOiía superintendensének is. AZ érdemekben gaz-
d:!g férfiú egyházunk ezjn legmagasabb hivatalába Va-
dosfán saját gyülekezetében 1750 ápril hava 2I-én lett 
beiktatva. Sajnos azonban ezen magasztos hivatalát csak 
alig pár évig viselhette, ugy erroI mint a vadosíai lel
készi .állomásról is eg;r királyi rendelet meghagyásából 
mely az egyházíörténctiróknál rendesen „vadostai vereke
dés".neve alatt cmlitett zavargásnak kifolyása volt, — 
már 1753-ban kényíeleniíeteít lemondc.ni. 

'Ezen sajnos eseménynek rövid története ez: bi
zonyos répczeiaki Kisfaludi Balázs rom., kath. nemes 
az általa zálogban birt s az cvangyélikusok. temploir.áíól 
alig 20 lépésnyire^fekvő funduson erőszakkal cLyy kath. 
kápolnát épittctett. Ezt az r^pítést — aníennyibcn csak
is egyet len egy'^p'z'^l ér család létezett a községben — 
az evangyélikusok rninden áron megakarták akadá.lyozni, 
de .mert a felsőbb hatóság az engedélyt rá megadta, 
tehát-a'kápolna mégis csak felépült és felszentelésére 
175i "augusztus hó 20, vagyis István király napja lett 
kitüzve.*'.A felszentelést megelőzőleg különféle rémhírek 
kerengtek az evangyélikusok között. Grqfft János mi-
hályi-i plébános maga is azzal fenyegetődött, hogv a 
felszentelés napján a győri püspök két csapat katona
ságot küld a kaíholikusok védelmére, továbbá iogy az 
evangyélikusok a processiót harangszóv-al' lesznek kő-
telesek fogadni, Vadosía Mihályihoz fog csaíoltatni s a 
kis kápolna elnyeli majd a szomszédos^ eretnek temp
lomot is. Ezen rémhírek lázas izgatottságba hozták az 
evangyélikusokat s végre is arra határozták el magu
kat, hogy a Mihályiból jövő processiót István király 
napján nem eresztik be Widosflíra. Szándékuk mellett 
meg maradtak. Aug. 20-án már kora reggel szekerek 
és egyéb akadályokkal elzárták a faluba vezető uta
kat s nem csak a helybeliek, de a vidékiek is, férfiak 



- 9 -

hők vasvillákkal, kapákkal s egyéb kézbelivcl felfegy
verkezve, körülállották a községet, hogy bármely ol
dalról ide senki be ne jöhessen. Ugv 9 óra tájban több 
kath. ur közeledett a helységhez, iigy ezek, valamint a 
két íőbiió Szőllősi Ádám és Dugovits József előtt 
azonban a nép mégis utat nyitott s őket Radó László 
felügyelő a saját házánál illő tisztelettel is fogadta. 
Majd 10 óra felé a mihályi-i, páli-i, szanyí, szih* és 
tót-kcrcszturi plébanusok vezetése alatt megérkezett a 
nagy embertömegből összeálliíott proccssio is, amely
ből nem hiányzott a különös dicsőségre vágyó Kisía-
liidi Balázs sem. Látván a falut elziró akadályokat s a 
felfegyverkezett evangyélikusokat, a processio a falun 
kívül tartózkodó állásba helyezkedett s várta mig maj
dan a vezetők utat csinálnak a bevonulásra. Radó László 
értesülvén a kü'dolgokról, kiíncnt az ellentáborba s 
kérte a plébánusokat, hogy térjenek vissza hiveikkel 
oda, ahonnét jöttének. Többeken engedtek is a szép 
szónak s békességgel haza felé tartottak, mig ellenben 
a mihályi-i plébános a maga népJvel inkább előrenyo
mult s egészen behatolt Radó L:íszló kertjébe. A bir
tokában háborgatott gazda ekkor sem lobbant haragra, 
hanem teljes jóindulattal ismételten felkérte a plébánust, 
hogy hagyja el kertjét és a községet, nehogy vesze
delembe ejtse magát s hiveit. Azonban a plébanus ek
kor sem volt hajlandó engedni, — mi több, egy barát
tal kitüzette a zászlókat és a szent képeket, majd sá
tort készittetett s megtette az előkészületeket a mise
mondásra. — Ekkor Radónak István fia szólott a ma
kacs paphoz, hogy kertjükből távozzék és ne tartson 
misét az apáktól örökölt ősi funduson. Az irju szelid, 
nyájas szavaira átok és szidalom lett a felelet sőt a 
felbőszült nép Radó Istvánt mégis lagadta, tettleg bán
talmazva hurczolta kifelé a faluból, közben meg egy 
Dobsay László nevű zsebehazi katholikus nemes arra 
biztatgatja az embereket, hogy gyújtsák fel a szélső 
házat, hadd égjen el az egész Vadosfa. Erre azután az 
evangyélikusok is türelmüket vesztve, férfiak, asszonyok 
megrohanták a katholikusokat s miután Radó Istvánt 
kiszabadították, a fanatikus népet tova űzték a határ
ból. ~ Értesülvén Fábri Gergely a hü lelkipásztor a 
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sajnos esetről, mi.s; eddií> folyton a paplakban íarto'/-
kodott cs a ket főbiróval tan"ícsko2:oíi, most sietve 
sietett nyája ki'>zé, hogy a felizgatott kedélyeket lecsil-
tapitsa s hiveit a már ekAor haza menekülő katholi-
kusok további üld'^zJsétől visszalartózíassa. Fábri Gcr-
Igelynek ezen nemes eljárására s magatartása elég bi-
zonyiték amellett, hogy neki a zendülésben legke\"esebb 
része sem volt s mégis a k >vetkező évbjn 1752-ben 
aug. !8-án kelt császiri, királyi parancsolat szerint ő 
is vád alá helyeztetett, m;ijd október hó 25 re a né-
metkereszluri várba idéztetett, hol ugyan több:-zöri ki
hallgatásban részesült s védelmére áilott t̂ ^bb prot. 
lőur, igy maga aZ akkori kerületi íelügyeJő Ostfty Mi
hály is, — végre számos hívével beböríönözíe'cít s 
egészen 1753 április 12-ig íbgva tartatolt Ekkor egész 
vái'atlanul a vasra vert fogolv társakkal Nemes Kérre 
vitetett az itélcT meghallgatása végett. Nemes-Kérre 
megérkezv n az iélet nyomban fel leit olvasva, mely 
Fábri Gergelyre iigy hangzott, hogy supciintcndensi 
hivatalt azonnal le kell tennie s il}' egyházi tisztséget 
többé magára nem is vállalhat, ezenfelül mcghagvatott 
neki, hogy Vadosíára visszamenni ne morészjíjon, r^ás-
hol azonban ama feltevéssel, hogy magát mcgjavitja, — 
egyszerű prédikátori hivatalt tovább is folytatliat 

Siilyos büntetés lett szabva a t')bbi vádlottra is. 
Radó ívászló 40;) forintra s 2 évi b>:>rtönre, István fia 
egy évi börtönre és 200 forint p nzbirságra. Székely 
István 400. Borbély Sándor 350, Horváith Zsigmond 
300, Töröli Gy()rgy 250, Illés István 250, Horváth 
György, Németh János, Pap Ádám, Kiss Imre, Kiss 
István, Kováts Gy(>rgy egyenként 200 forintra Ítéltettek. 
Radó László két évet töltött a kapuvári börtönben 
ak'«or neje 200 forint leíiz.'tésével kiszabadította, nem
sokára azonban a testben, lélekben megtört férMu meg
halt. — Birkás János és Rosta ístván azzal voltak vá
dolva, hogy a visszavonuló katholikusok közül Rosta 
Jánost megfojtották s ezért 10 évi várfogságra Ítélte 
őket a biróság, holott pedig be lett bizonyítva, hogy 
ama szerencsétlen ember maga okozta halálát. Többen 
harmincznál a fogságon kivüí még testi büntetést is 
voltak kénytelenek elszenvedni. Ami ma hallatlan dolog 

i 
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némelyekre 200. botbüntetcst is szabtak ki. Volt az el
itéltek k(Jzí)ít öt nő is, kikre (Uvcn, 120, 200 botbün
tetés leit kimondva s ez a keí>yctlen fenyítés részle
tekben hajtatott végre rajtok n.gv, h(>s,y az utolsó 
részlet nagypénteken Vadosfán a kath. kápolna előtt 
veretett rájuk. 

Ma^a a vadosfai egyházközség sem maradt bün
tetés nélkül. Az erre vonathíjzó ítélet így hangzott: 
,,Ambár a vadosfai kihágások oly súlyosak, hogy 
nemcsak az egyesek, hanem az ágost. hit vallásúak kö
zösen is bünfeícst érdemelnéück ; mégis ő felsége még 
ez alkalommal császári és királyi kegyelméből a szabad 
vallásgyakorlatot további rendelkezésig megengedi. Ugy 
azonban, hogy a vadosfai kath. kápolna a fentebb em
lített büntetési pénzekből megépíttetvén oly állapotba 
helyeztessék, hogy ott illő módon lehessen vallásos 
szertartásokat végezni A mihályí-i plébános mellé pedig 
káplán adassék, aki \'adcsfán bármely vasárnapon vagy 
ünnepen akadálytalanul istenitiszteletet végezhessen, 
fizetését a katholikusok papi közpénztárából húzván. 
Ezenkívül a katholikusok évenként vSzent István napján 
nyilvár.os körn^.eneíet vezessenek ama kápolnához a 
nem kaíolikusok pedig eme egész napon át zár\'atarísák 
ott levő imaházukat és sem ezen, sem más napon a 
kalh. vallási szertartást zavarni ne merészeljék, mert 
különben ottani vallásgyakorlatuknak örök időkre szóló 
eltiltásá\al fognak bűnhődni." 

A kath. kápolna, amint az ítélet meghagyta, í.z 
evangyéiikus rcm.eseken utolsó krajczárig behajtott 
büntetéspénzből csakugyan fel is épült és fél tornyá
val ma is fennáll még ; egyik harangja szintén az 
evangyélikusoké volt. Ezen kápolnán kívül egy másik 
emlék is van még azon gyászos időből. Ez az u. n. 
,,fehér kép-, niely négy akáczfa között most is ott 
díszeleg a vadosfai és mihályi-í határvonalon Tulajdon-
kópén ez csakis egy homok szobor^ Egyik felén a 
keresztretészités jelvényei, - illetőleg eszközei vannak 
kivésve, országúti oldalára pedig ilyféle felirat van rá
vezetve: ,,Ez a helv az, mclv az istentelenek által meg-
fertézietett, MDCCLl.'' 

Miután lYibri Gergely Vadosíára többé vissza 
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nem (érhetett, az itteni híveknek más lelkészről kellett 
gondoskodniok. A böhs Isten, ki nem hagyja el az ő 
"épet jelölt is ki számukra megint egy oly egyházi 
ícrtiut Kutsera Mártonban, ki ismét hü pásztora lett a 
magára hagyatott nyájnak. Kutsera M. Nemes-Dömölk-
ről, — hol mint másodlelkész működött, — hivatott 
meg Vadosfára s itteni állását saját feljegyzése szerint 
'753 május hó 24-én foglalta el. — Alig, hogy bekö
szöntőjét elmondotta, vezetése alatt már i.s uj életre 
kezdett ébredni a sok szenvedés alatt szinte halotti 
zsibbadtságba merült népes gyülekezet. — Szelid, nyá
jas modorával, példás magatanásával, szivből jött, 
szivhez szólott, templomi tanításával, hamarosan 
annyira megnyerte híveinek szeretetét, vonzalmát, 
hogy egyházának tova fejlesztésére, a vallás-erköl 
esi élet emelésére, minden általa jónak látott 
intézkedéseket megtehetett anélkül, hogy legkis-
sebb ellenállásra is akadt volna. Az ő buzdításaival lett 
beszerezve a legelső orgona, mely az istenitiszteletnek 
nag}^ lendületet kölcsönzött Egyébként is az ő lelkész-
kedése idején az egyháziassággal a hivek áldozatkész
sége is annyira fokozódott, hogy tetemes összegek 
kerültek tőkésítésre; a gyülekezet gazdagodásának oly 
híre kerekedett, hogy gonosz tolvajok a templomba 
két ízben is betörtek s a sekrestyében elhelyezett lá
dákat feltörték. Ennél azonban sokkal nagyobb veszte
ség is érte az egyházközséget. Ugyanis az evangyéli-
kusoknak két harangjuk volt egy nagyobb és egy 
kisebb. Miután a róm. katholikusokat 1751. évi össze
ütközés után a világi hatóság folyón védte, pártfogolta 
— ezek errj ugy felbátorodtak, hogy az evangyéliku-
sokíól azt is megkövetelték, hogy István király napján 
a processio eleibe harangozzanak. Az ev^angyélikusok 
meg is tették ezt sőt szorgalmasan harangoztattak ak
kor is, ha amazok részéről valamely temetés adta elő 
magár. Ezen szokás alapján a katholikusok a haran
gokhoz utóbb szintén jogot formáltak s midőn ezt egy 
ideig csak hiresztelgették, végre követelőleg is felléptek 
s a nemes vármegye rendeletére 17i3 szept. í l-én 
Nagy Sándor megyei alispán, Terely Sándor főbíró 
közbenjárásával Laurits Márton mihályi-í plébános, Döry 
László és báró Barthodeczky megjelenésével az öreg-
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harangra, melyet az cvangyélikusok egészen a saját 
költségükön öntettek — rá is tették kezöket, erőszak
kal tlragadták s felhuzatták a maguk templomuk tor
nyára. Dchát ez a jogtalan és igazságtalan eljárás, ha
bár szivig sértette is az evangyelikusokat, azért vallásos 
buzgóságukat legkevésbbé sem lohasztotta le, ellenke
zőleg csak arra ösztönözte őket, hogy még nagyobb 
erőt fejtsenek ki élő hitök nyilvánításában. Vallásossá
guknak, elő hitbuzgóságuknak fényes bizonysága mu
tatkozott abban is, hogy ugyan 1783-ban önálló gyü
lekezetet alakítottak Faradon, nyomban utána Szil-Sár
kányban. Az előbbi helyen szentháromság után a 17 ik, 
az utóbbi helyen a 18-ik vasárnapon tartatott meg a 
legelső nyilvános istemtisztelet; mindkét gyülekezetben 
az alkalmi szónoklatokat Perlaky Gábor superintendens 
és Kutsera Márton végezték. 

Ezzel ugyan az anyagyülekezetben a hivek száma 
kissé inegfogyott, de azért valami különös visszaesés 
mégsem történt, sőt a következő idők arra mutatnak, 
hogy Vadosfa is egyre gyarapodott. így miután az 
1734-ben épült templom ez ideig torony nélkül volt 
és a harangok csak valamely fából csinált állványon 
függtek, ez az állvány pedig romladozni kezdett — a 
buzgó lelkész lépéseket tett a megyénél, hogy a midőn 

. az evangyelikusok a harang elvételével oly nagy sérel
met szenvedlek, kárpótlásul engedtessék meg nekik, 
hogy tornyot építhessenek. Az engedély erre csakugyan 
megadatván, a torony 1785-ben fel is épült. — Ez 
volt utolsó ténykedése Kutsera Mártonnak, a nyáját 
oly hűségesen gondozó lelkipásztornak; még ugyanazon 
évben 33 évi itteni i'ivataloskodása után bevégezte 
folytonos tevékenységben töltött életét. Nejét, majd 
egyetlen, forrón szeretett 17 éves Judith nevű leányát 
is előbb már elveszítvén — vagyonának jó részét a 
vadosfai egyháznak testálta; hamvai az itteni temetőben 
pihennek. 

A Kutsera Márton halálával megüresedett lelkészi 
állomást 1785 október l7-én Berzsenyi Lajos foglalta 
el. Ez a szép tehetségekkel megáldott férfiú előbb vi
lági pályára készült, de miutáh látta, hogy az idők és 
viszonyok kedvezőbbre változtaval az egyház és a léi-
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kcszck sorsa is jobbra fordult, a lelkészi hivatalra ha
tározta cl maí̂ cít. Hogy a lelkészi teendőkkel mei^is-
merkedjék Perk'.ky Gáboi- siiperintendens riiellett nyert 
elsőben is alkaimazást, majd miután a lelkészi vizsgát 
szerencsésen letette, iöbbi hiíjelölt társaival lelszcntel-
teíett ^- Lelkészi pályáját — mint vicarius — Dömój-
k''>n kezdette meg, innét jött Vadosfára s noha még 
ekkor ke\és t paszíalatokkal rendelkezett, mégis bizios 
irányban tudta a reábízott nj'ájat vezetni. — Mint fcn-
maradt életrajzából kitűnik, r/tka szép kíjlsejü, rendf 
k{\iir kkr>íelező, megny.'rő modcru féríiu \'olt: szeret
ték, tisztelték is minden rendű s rangú hivei s szavára, 
tanácsára készségesen meg is tettek minden lehetőt az 
egyház érdekében. Tények bizonyítanak emellett. xMind-
járt itteni.hivaíaloskcdásának második év'ben, iTSöban 
a templom egészen uj födél alá kerű!t; l7SS-ban a 
torony .'3 öllel megmagasbittatott; J 789 ben a kathoü-
kusok által erőszakkal elídegenitett harang helyébe egy 
5 mázsa 25 fontos harang lett beszerezv^e; 1 798-ban a 
felső falu\égen levő, — már régóta roskadozó kettős 
iskolaház eladatott és a tanitók számára lakás, úgyszin
tén iskcíahelyiség a lelkészlak szomszédságában ren
deztetett be; ugyan 1800-ban épült a lelkészlak udvarán 
a ma is tennálló 7-öl hosszú, o és '/„ öl széles tégla
falazatú nádtetőzetü pajta is; 1 Soö-ben tétetett le a be-
ledi (>ratoi"ium íurdamentuma ameh'cn a kr\clkc:ő év
ben (el is épült az egyszeiü toronMiéiküü. imaház -— 
Ik^'zsenyi fáradhatatien tevékenysége, apostoli buzgó
sága lassanként ismeretessé lőn az egész egyházme
gyében s igy midőn I^aehich ísíván nemeskéri lelkész-
espeies elhalálozott, a közbizalom folytán ISlOben ő^ 
.választatott meg a soproni alsóegyházmegye esperesévé 
mely diszes hivatalt azonban csak .'3 évig viselhette,— 
1813 május hava 14-én, hosszú betegeskedés után 52 
éves korában a jeles lelkipá.-íZtor nemesszive megszűnt 
dobogni; ott szendereg ő is a vadosfai sírkertben 

Berzsenyi í.ajos halála után néh.íny hónapig 
vSzabó ísíván az eddigi segédlelkész áliott, mint ndmi-
nistrator a gyülekezet éién, — de már október lió ele
jén Gödör György megválasztott rendes lelkész költö
zött ide Urai-Ujlaluból, hol 17 esztendeg s 8 hónapig, 
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hivaíaloskodoíf. Ezen iij íelkcsz iii'nc'pcl\'cs b'cikícrtásiít' 
iiiaga Kiss János superiníendcns vé.í^cztc szcntn:írom,s'. 
aíáni 17-ik vasárnapon. —' Gödör Gy, kj elődjét az 
jsperesi hivatalban is .Icövetíc, í^yülekezeíenek javát, • 
üdvét szintén a lc,i:;oda:;döbb buzí^óságival- igyekezett-
clőmozditoni. Hamarosan tapasztalván azt, hogy hivei 

különösen a vidékről ide()zönlő idog'jnek beíolyása 
alc'itt kezdenek az erk(>Icsíelenség (JS mértekletlenség , 
kárhozaíos nljára tévedczni. a íiszt-i és jó::an életmód 
•visszaállKasára, meghonosiíására ugy szép szóval, mint 
;;onioly í:ddő dorgálással iparkodott elkövetni-minden 
lehitől. — i-.'ülf"))!'s rendszeretetére vall ezen lelkipász
tornak c.zon törekvése, hogy a'̂  :;n}-akö;iyveket s egyéb •• 
•íyi^ilekezeíi jegvzőköny veket a legnagyobb pontossággaK'L 
•s Iclkiisniereíességgel ve-ett.e. A helybeli felügyelővel, ^' 
McSicrházi Nagy Lászlóval eg\"etéi"íve nag}' tevékeny-' 
•'^':Í>,<A fej'elt ki a gyühkezet anyagi helyzetének Ja ja-
\i:ásábc;.n s rendezésében is, ugy hogy hivatalnskodá-
sának első éveiben is több ezer forint tőkésittetctt. 
Ezen kedvező anyagi . <" rülmenynek lulííjdonithaíö, hogy 
már ISlGban egészen iij paplak épült jórészt azon 
forn:ában amelyiyel maisoi r , íizon különbséggel mégis, 
liogy akkor minden részében nád fedélzet al.i. vétetett. 
Majd 1S2I ben hozzáfogott a gyülekezet a szomszédos 
taniíóiak és iskola njbóli cpitéséhcz is s 1822-ben ezt 
is befejezte oly formán, hogy épült a tanitócsalád szá
mára utcza felől egy szoba, mellette konyha, iitánna 
ismét egy kisebb szoba s kamara ICz utóbbival s egy 
kis előkonyhával kapcsolatban épült az elég világos, 
de kevésbé tágas iskola, szcrriszédságában pedig a káp
lánszoba. — Ugyan 18':i2-ben el lett határozva s meg 
is történt a templom újra zsindelyezese, ii^ely czélra 
az anya és íiiiabeli hívekre összesen I5S6 frt20 kr. lett 
kivetve. Ezen időtájban volt a legelső rendszeres ösz-
szeszámitás szerint Vadosfán 280, T.-Keresztorott 420, 
Potyondon 240, Mihályiban 57/ , Kisfaludon 318, 

, Gyóróban 51, — Beledben 1232, v\/ásárosfaluban 140,-
Edvén 157, Zsebenazah' loo lé'ek vagyis az egé.sz gyü
lekezet számlált összesen 3570 lelket. — A tanulók 
száma a beledi íiiiabelieken kivül 140 — 150 között, 
váltakozott; Vadosfán Kiss Pál, Beledben Horváth 

\ 
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György volt a tanitó. Segédlelkész! minőségben Gödör 
Lajoii működött a gyülekezetben, ki azonbui mielőtt 
önállóságra juth'i.tott volna a sirba hanyatlott s nem
sokára 1826 április hó 10-én 59 éves korában kedvrs 
és nagyromén};!! fiát követte a halálba a bánatossxiyü 
édesapa is. Mindkettőjüknek és még az , édesanjámjjv 
hamvai is egy közös .sírban a vadosfai temeiöbe.i 
pihennek; emlékkövük még ma is jó karban van. 

Az igy árván maradt gyüU-kfzet nyomban 
megtette az intézkcidéseket az nj lei kész válas^táMa 
nézve. Ugyanazon évi máj. hó 26-án mosterliá^'i N.ig)-
Liszló felügyelete alatt közgyűlés t;irtatott s miután 
a hivány egyes pontjuira nézve teljes megállapodás 
jöt t létre, megtörtént nyomban a kijelelés is. Kijelelte 
a gyülekezet Bellitz János, Magassy Dávid, Horváth 
János és Gáncs János lelkészeket és ezekntk neveit 
f5t. püspök úrhoz azonnal íe]tejje>ztette. A kije]< lés 
helybenhagyatván nyomban összeült a választási ülés ; 
meg lett azután válvsztva Hor^áth János rfthí-i lel
kész, kit is hivatalába Gáncs József f;irádi JeJkész-
esperes iktatott be 1826 ban szenthároniiíág után a 
20-ik vasárnapon. Tisztelendő Horváth János több 
mint félszázadon át gcndozta Istennek nyáját a va-
dosfai g3'ülekezetben, mely hosszú idő után érezte 87 
évnek terheit, az agg kornak gyení>eségeit 1880-ban 
önként vonult nyugalomba; a földi nyugalmat azon
ban nem sokáig élvezte, hív szolgáját az Ui* magához 
szólította már ug3^anazon évi deczcmber hó 1-én. — 
Horváth János amellett, hog}' buvgón fáradozott hi-
veiiek üdveért, fiatalabb korában még irodalmilag is 
működött s több figyelemre méltatott értekezése jelent 
meg a „Tudományos gyűjtemény" s a ,,Mineiva" ez. 
folyóiratokbun. Mvg k6ll róla emlékeznünk ugy i.«, 
mint ritka jó családapáról, ki gyermekeit a leggon
dosabb nevelésben részesítette. Egy fia a lelkés/.i pá
lyára készült 8 haláláig a győri tekintél3'es gyüleke
zetnek volt egj'ik buzgó apostola, — 4 fia pedig a 
jogi pályát v<ilasztotta s mint ilyenek tiszteletreméltó 
helyet vívtak ki maguknak a társadalomban—egyet
len leánya szintén lelkészhez ment férjhez. — Az ő 
hosszas hivataloskodása alatt is több üdvös intézke-
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dés, javítás, építkezés történt a gyülekezetben. így 
1827-ben a templom egész belseje, kívülről romladozó 
kőkerítése tetemes költséggel egészen rendbe hozatott. 
A gyülekezet buzgó lelkipásztorának közbenjárásával 
több ízben telt lépéseket azon sérelmes állapotnak a 
megszüntetésére, hogy a templomot az 1751 évi za
vargás miatt István király napján zárva kellett tartani; 
a gyakori folyamodásnak végre lett is sikere, 1830-ban 
Budáról megjött a királyi leirat, melyben István király 
napjának a rendes ünneplésérc s a templom szabad 
használatára az engedély örök időkre megadatott. Az 
1834. évben szent Márton napján a gyülekezet temp
loma fennállásának százados évfordulóját ünnepelte; 
1,835 ben ugy a templom, mint a torony ismét kija
víttatott, ugyanekkor meglett nagyobbítva az iskola is: 
184.0-ben az egész parochia, vagyis a lelkész és tanitó-
lak fundusa 135 öl hosszú téglakerítéssel vétetett kö
rül; 1853 ban a templom uj tetőzetet, belseje uj pad
lózatot kapott: 1859 ben a gyülekezet készületeket tesz 
a gyülekezet tüzetes átalakításához s ez a következő 
évben meg is történt. — 186l-ben a lelkes felügyelő 
Szcmerey Sándor a gyülekezet tetemes kiadásainak fe
dezésére 222 frtot ajánl fel, I8ó5-ben pedig külön egy 
500 forintos alapítványt tesz s ugyanakkor a segéd
lelkész fizetésének a javítását is több évre magára vál
lalja. — 1866-ban kezdetét \citc az oltár alap 35 fo
rinttal, 1870-ben uj iskola épült s a lelkészlakhoz még 
egy szoba toldatott, 1878-ban a templomba uj orgona 
állíttatott 1100 frü költséggel, a megrepedt kisebb ha
rang helyett egy 280 fontos harang öntetett 231 fo
rinton. — 1878-ban Bakó Ferencz gyórói ispán, ritka 
vallásos gyülekezeti tag a saját költségén négy ezüstö
zött bronz gyertyatartót készíttetett az oltárra, — 
ugyanezen évben a Róth család őseinek hamvai átszál-
littattak a templomi sírboltba. — A paplak 1254 frt 
költséggel cserépzsindely tetőzet alá vétetett s rajta 
egyebekben is többféle átalakítás is eszközöltetett, 
1880-ban a templom körüllévő roskadozó téglakerítés 
lebontatott és helyébe vaskorlátot állítottak. — Mind
ezen évről-évre felmerült költséges javítások, építkezé
sek súlyos terheket róttak ugyan a gyülekezetre, de a 
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hivek zuí^olódás nólkül hozták me^ az áldozatot min
denkor, ho^y a hitc)kért, valkísokért cí^ykor annyira 
üldözött elődüktől átvett örökségeket ne csak fenntart
hassák, de gyarapithassák is. — A szép és dicséretes 
előrehaladásra kéísegkivül nagy befolyással volt az a 
szerencsés körülmény is, hogy a buzgó lelkipásztor 
mellett mindenkor igazi protestáns szellemtől áthatott 
lelkes felügyelők időt, íáradtságot szívesen áldozó 
gondnokok, egyházi elöljárók állottak. Bognár Lajos, 
mesterházi Nagy László, Sz^-merey Sándor, O.stffy Ist
ván, Ajkay Dániel felügyelők: Németh Imre, Király 
János, Viola Ferdinánd főgondnokok s több derék 
presbyteri tag neve hálás e tilékezettei van m<\görökitve a 
gyülekezet jegyzőkönyveiben. 

Horváth János lelkésznek lemondása után a hi
vek Horváth Sándor kővágo-eörsi lelkészt hivták meg, 
ő azonban állomását, amelyen úgyis még csak pár év 
óta működött nem volt hajlandó elhagyni. Ekkor a 
gyülekezet Laucsek Jónás lébenyi lelkészt tisztelte meg 
bizalmával, aki bár egy olyan nyájnak volt lelkipász
tora, mely hűségesen követte s hallgatott mindenben 
szavára, — mindazonáltal méltányolva, sőt nagyribe
csülve azt a nemes ragaszkodást, melynek a vadosfai 
hivek egyhangú szavazatukkal kifejezést adtak, — a 
meghívást elfogadta. Nevezett lelkészt ISSO. december 
hó 5 én Zongor Endre esperes iktatta be hivatalába s 
azóta az isteni gondviselés különös kegyelméből ő a 
gondozója azoknak a lelkeknek, akiiv ezen annyira 
szétszórt, de a vallásbuzgóságban, az egyház iránti 
szeretetben az odafennvalók keresésében mégis örven
detesen egyesülve — szinte összeforradva — ezen egy
házközséget alkotjfik. Nem to^gadhatom, sőt bensőm 
kényszerit annak őszinte bevallására, hogy e népes 
gyülekezet vezetése vajmi nehéz hivatás, feladat, — de 
másrészről kötelességemnek tartom azt is bevallani, 
nyilvánosságra hozni, hogy amaz igazi jóindulatból s 
vallásos buzgóságból eredt támogatás, melyben Ajkay 
Dániel ISSl-től 1889-ig, mint e nagy kiterjedésű gyü
lekezet lelkes felügyelője részesíteni kegyeskedett az 
a nemes támogatás, melyben 18S9. óta ugyan, mint 
felügyelő Dr. Ajkay Béla, az édesapának az egyházi 
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téren is méltó örököse, nagynevű ősei szellemének 
lankadatlan tevékenységű s áldozatokra kész istápolója 
mind a mai napig szerencséltetni sziveskedik; — va
lamint más részről az a bizalom, melyet a gyülekezet 
lőgondnokai, gondnokai, többi tisztviselői s a hivek 
irántam fol3^ton tanúsítanak — erőt sőt lelkesedést önt 
keblembe, hogy a reám bizott egyházközség szellemi 
s anyagi jólétet erőm, tehetségem szerint én is felka
roljam, szeretett hiveini valláserkölcsi életét, az iskolai 
nevelés felvirágozlatását tőlem telhetőleg előmozdítsam. 
Ezen általam érintett odaadó támogatásnak, tapasztalt 
jóakaratnak tulajdonithatom és köszönhetem azon üd
vös alkotásokat is, amelyek az én eddigi hivatalosko-
dásom alatt is előfordultak s a melyeket a követke
zőkben vagyok szerencsés feíemliteni. 

Látva azt, hogy az Istennek háza, a templom a 
íölötte elvonult több mint mástélszázad viharai által 
annyira meglett immár viselve, hogy csak idő kérdése 
ennek, vagy az átahkitása vagy egészen újra épitése, 
— azért is a gyülekezet 188l-ben 83 frttal templom-
épitési alapot veteti, melv alap ma már az évenként e 
czélra megszavazott 200 frt rendkívüli költségvetéssel 
és a tőke-kamatok hozzácsatolásával 6365 frt 95 krt 
tesz ki. — Hogy pedig a templom addig is, mig az 
újraépítés födözete a szükségelt összeget eléri, olyan 
állapotba legyen helyezve, hogy magasz-tos rendelteté
sének megfeleljen, 1884 ben 1552 frt költséggel tete
mes javítások és újítások történtek rajta olyformán, 
hogy az akkor készült oltár 994 frt 96 kr, az uj sek
restye 138 frt 72 kr. az egyéb átalakítás 448 frt 90 
krba került. — Az 1S85 évben uj tanitó s káplánlak 
épült 2244 frt 61 kr, kiadással; maga a tanitólak a 
lebontott templomkerités téglaanyagának felhasználásá
val került 1632 frt 73 krba, amely összegnek '/s részét 
az anyaegyházközség, '/g részét a filiák viselték, a káp
lánlak építésére 611 frt 88 kr. lett fordítva, melynek 
pedig -3 része a filiákra ''3 része az anyaegyházra ne
hezült. A következő évben 1886-ban a gyámíntézet ja
vára, illetve segélyezésére templomi gyüjtőládacsknk 
szereztettek be, — ugyanekkor az összes iskolákban 
megalakult a fiók-gyámintézet s elhatároztatott, hogy a 
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pünknst II és az István király ünnepén befolyt pörsöly-
pénz is évenként a .L:yámintézet gyarapítására tordit-
tassék. Ugyanezen évben a hivek áldozatkészsége egy 
más megemlítésre méltó tényezőben is nyilvánult. Tu
domására hozatott ugyanis a híveknek, hogy a méltó
ságos és főtisztelendő fíarsay Sándor püspök "ur fél
százados lelkészi pályájának évfordulóját az egyhá^ke-
rület kegyeletből fogja megünnepelni, e czclra az összes 
gyülekezetekben gyűjtés utján befolyt 152 frt 50 kr. 
Az 18SS-ik évben a reformáczio emlékünnepén tartott 
közgyűlés alkalmával egyhangúlag elhatároztatott, hogy 
az uj oltárt ugyan közadakozásból, uj szentedényekkel 
s diszteritékekkel fogják a hivek felszerelni. Kzen val
lásos czélra Ajkay Dániel, a lelkes felügyelő adta az 
első összeget 50 frtot s a hivelv felbuzdulva szeretve 
tisztelt felügyelőjök nemes példaadásán csakhamar 540 
frt 85 krt adakoztak a közpénztárból pedig megsza
vaztak )20 frtot. Az egész felszerelés került SOS frtba, 
amidőn a hiányzó 147 frt 15 krt ismét a buzgó fel
ügyelő volt szíves fedezni, valamint szintén a művészi 
becscsel biró s a vallásos érzületet felettébb ébresztő 
díszes oltárképet is — rámájával együtt — a nemes 
Ajkay család ajándékozta. 

A következő évben Ajkay Dániel ur, egyházköz
ségünk minden tagjának a sajnálatára, fájdalmára a 
páratlan buzgósággal viselt hivataláról lemondott, de a 
hivek csakhamar enyhületet találtak az isteni gondvi
selés azon bölcs intézkedésében, hogy a felügyelői hi
vatalra, az édes atya helyébe, a vallás és az egyház 
szeretetétől áthatott névörököst Dr. Ajkay Bélát volt 
szerencsés megnyerhetni. Ugyanakkor főpénztárnoknak 
vadosfai Németh László, majd rövid idő múlva melléje 
főgondnoknak tót keresztúri Bojtos Márton választattak 
meg. — A gyülekezet ezen uj kormány/at alatt is több 
említésre méltó gyarapodást mutathat fel. így 1^9l-ben 
jun. 14-én Ajkay Béla felügyelő az egyháznak vallás
szabadságát biztosító 1700-91. 26, t ez. százados év
fordulójának emlékére 300 forintos alapítványt tesz 
azon kikötéssel, hogy ezen összegnek évi kamatai az 
általa kijelelt egyházi és iskolai czélokra legyenek' for
dítva; a következő évben pedig a teinplomaiap gyára-
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pitására 100 frtot ajánlott fel. Ugyan 1892-ben a gyü
lekezet a kisfaludi tanitólak és iskola építésére 1448 
frt kölcsönt ád 5"/i. kamatra. Az 1895 évben a gyüle-
Ickezet a templom, az egyházi épületek, a kerítések 
tüzetes kijavítására és rendbehozatalára határozta ma
gát, mely czélra a közgyűlés 325 frtot szavazott meg, 
e/en összegből is 100 forintot ismét az áldozatkész 
felügyelő vállalta magára, rövid idő múlva látva pedig 
még a hiányokat, két vaskályhának a beszerzésére, a 
lelkpszlak ablakainak a megújítására újólag 100 frtot 
ajándékozott. — Így a lelkes felügyelő az ő vallásos 
szive sugalatából, amidőn szóval lelkesíti, buzdítja 
minden jóra, üdvösre a híveket, — ugyanakkor egy
szersmind áldásos tettekben nyilatkozó példaadással 
iparkodik hatni a lelkekre s látván az ő jócsslekedeteit, 
igyekeznek is az Istennek tetsző áldozatokat hozni má
sok is. Az áldozatkészség, kivált a tehetősebbek részé
ről — különben is megvolt mindenkor ez ősrégi gyü
lekezetben. Erre vallanak a múltból és az utóbbi idő
ből' származott hagyományok is, amilyenek a már em
lített Szemére}^ Sándor féle 500 forintos, a néhai halasi 
Nagy László után fennmaradt 100 frtos alapítvány, 
mely utóbbi összeg csak nem régiben lefizettetvén, a 
takarékpénztárba helyeztetett el. Ezekhez sorakozik még 
egy 200 frt értékű állami kötvény, melyet Róth ]ózsef 
ajándékozott .i gyülekezetnek; néhai Bakó Ferencz ura
dalmi ispán 100 frtos alapítványa templomi gyertyákra, 
mihályi-í Babos Gj^örgy 50 frtos s a vadostai Buthi 
János templomépitésre tf" hagyománya 30 forint, — 
végül a szeginyeli 'pén2e i40 forint, a „Luther-alap" 
26 forint. 

Ma)?,a az anyagy.. .VLZCC is, — noha községileg 
is fölöttébb meg van terhelve — mindamellett csekély 
erejéhez képest szintén iparkodik tenni, áldozni az is
koláért és az egyházért. Amellett, hogy a tanítólak 
építéséből fennmaradt adósságát immár teljesen törlesz
tette, van most már 342 frt tőkepénze is, mely összeg
ből 112 frt 27 kr. takarékpénztárban, a többi rész pe
dig kisebb összegekben egyeseknél van kamatra elhe
lyezve. — Ezen kisded anyaegyház kebelében egykor, 
tovább félszázadon át, két iskola állott lenn, — egyikbe 
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jártak a kezdő. — a másikba az előbbre haladott nö
vendékek, kik közül többeken a gymnasiumi alsó osz
tályokra is elő lettek keszitve. Itt kezdte meg tanulói 
pályáját a halhatatlan emlékezetű Kiss János siipcrin-
tendens is. 

Ki volt első tanitója a gyülekezetnek, eztu.ííyan 
nem tudhatni, de arnint az egyes jegyzetekből kitűnik, 
a következő tanítók hivataloskodtak itt: Vizközi Mi
hály, Csákvári Ferencz, Laki István, Vazalla Sámuel, 
Csák vári József, Kiss Pál, Ihász Mihály, mint segéd
tanítók ezek: Messerschmied Dániel, Korbélyi István, 
Petrócza János, Torkos Ádám, Ördög András, majd 
később Gáspári Imre a jelenlegi rendes kántortanító. — 
Segédlíilkcszek voltak: Grincs János Szánthó István, 
Gödör Lajos, Dregáli Dániel, Szedenics György, Mátisz 
Sámufil, Csáfordi )ános, Kiss János, a későbbi kertai 
pap, Simon István, Tóth János, Vidt Endre, Csapíi 
István, Pelargus János, Holbok József, Szabó Sándor, 
Turcsányi Endre, Binder Adolf, StubenvoU Mihály, 
Bognár Endre, Kuzma István, Tóth Gyula, ki egy 
ideig a mostani lelkész mellett is működött, utánna 
jöttek: Isó \'incze, Farkai Elemér, Horváth Béla és a 
jelenlegi segédlelkész Tompa Mihály. — Az anyaégy-
ház jelenlegi gondnoka: Rátz György, az egyháztanács 
egyszersmind az iskolaszék tagjai: /Szálai Alihály, Né
meth Ádám, Németh József, Gecsényi Imre. Kovács 
Lajos, Buthi János, Rosta László, Ro:4a János. 

Az összgyülekezet cgyháztanácsának tagjai: a 
vadosfai Németh József, Buthi János, Rosta László, 
Németh Ádám, Nagy vSándor, Kovács Lajos, Szálai Mi
hály, — tótRereszturi Horváth Pál, id. Tóth Ferencz, 
Major Ferencz, vSzabó György, vSzánthó Ferencz, Szabó 
Pál, Németh István, Tóth Pál, Kersey János, Horváth 
Imre, Lukács Mihály, — mihályi i Bakó János, Molnár 
Lajos nyűg. lelkész. Pintér Mihály, Pintér Józset, Ma-
rics István, Mészáros László, Tömből Sámuel, — kis-
íaludi Udor Márton, Odor István, Pirka Mihály, Né
meth László, Németh István, Varga János, — zsebeházi 
Kiss Ferencz, Nagy Pál, Kovácsics Pál, Tatay Sándor, 
Potyondy Lajos, — potyondi Halász István, Halász 
Józseí, Halász János, Pócza Ferencz, — gyórói Bálint 
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Sándor, Kovács István, — kapuvári báró Berg Gusz
táv, Payr Henrik, Koch vSándor. Jelenlegi főgondnok: 
Bojtos Márton, főpcnztárnok: Németh László. 

II. Az anyaegyházközséghez a következő' leány-
egyházak tartoznak; Potyond, Mihályi, Tót-Keresziur, 
Kisfalud, Zsebeháza; fiókegyházak: Gyóró és Kapuvár. 
Leány egy házzá legelőször Potyond szervezkedet.t Itt a 
hivek KS29-ben 400 ezüst forinton bizonyos Pápai 
Mihálytól egy házat vásároltak, s ezt rendezték be 
tanitólakás és iskolának. Ez időben e helyen az ev. 
családok száma 59, a lelkeké 227, az iskolás gyerme
kek száma 30 volt. A legelső tanitó Baranyai István, 
utána k'')vetkezeít Nagy István, Turcsányi Gyula, Sáry 
József, majd vSzutter Dániel a mostani pápai tanító. — 
A leányegyház megalakulásakor gondnokul megválasz-
taííak Rosta István és Major Mihály, mostani gond
nokok: Kiss Lajos és Böröczky József Az egyházta 
nács tagjai: Halász József, János és István, Kiss János 
és Potyondi Sándor. Iskolaszeki tagok: ií]. Rosta Sán
dor, ifj Potyondi Sándor, id. Rosta Bálint, id. Rosta 
Sándor, Bors János: póttagok: Böröczky Dániel sMátis 
Sándor.— A potyondi hivek mindenkor készek voltak 
áldozni az egyház és iskola javára. Bizonysága ennek 
a mostani tornyos iskola — imaház, mely 1872-ben 
épült 4000 frt költséggel. Van a toronyban két harang 
is, a nagyobbikat a három Halász-testvér: János, József 
és István öntetté saját költségén, a kisebbiknek árát 
íélerészben a gyülekezet, felerészben pedig Böröczky 
József fizette ki. A diszes tanitólakot Halász István és 
i^otyondi Sándor gondnoksága alatt i8S3-ban építtette 
a gyülekezet, költségvetése kitett 1552 irtot, ez mind 
most már gazdasági épületekkel is el van látva, — 
belekerült közel 2000 fríba. — A tanitólak hátulsó 
kertjének kiszélesítésedhez 18S8-ban 54 frton egy darab 
föld vásároltatott, mig a 3 kat hold s 8S0 Ü-ól taní
tói föld a tagosztás alkalmával hasittatott ki. — Ugyan 
1888-ban takarékmagtár is alakíttatott óVa mérő búzá
val, mely a mai napig 30 mérőre szaporodott fel. A 
gyülekezetnek megtakarított tőkepénze jelenleg 350 
írt, mely kamatozás végett egyes gyülekezeti tagoknál 
van elhelyezve. — Az anyaegyházhoz Potyond leány-
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gyülekezet évenként a következő egyházi adóval járul: 
Közpénztárba 75 frí Gl kr., a lelkész fizetéshez 21 frt 
94 krral, kántortanilí'nak i frt 47 kr., a gabonanemü-
ckben füzet 9 mérő 61. itcét, tüzelőfát szolgáltai l'u 
ölet. Helybeli tanitó fizetése — a földek használatán 
kívül, --• melyeknek teljes megmunkálását szintén a 
hívnek viselik: 40 mérő gabona, 2 öl fa és 150 frt. — 
E leánygyülekezet időközönként a répczevidéki taka
rékpénztár s az egyházmegyei gyámintézet és egyes 
jólíevők részéről többszörös segélyben is részesült. 
1882-ben Ajkay Dániel, akkori gyülek. felügyelő az 
iskolát szükséges tan- és szemléltetési eszközökkel saját 
költségén teljesen felszerelte. — Hiányos volna a po-
tyondi leányegyház ezen rövid leirása, ha meg nem 
említenénk még a hívnek józan erkölcsös életét, hangya
szorgalmát s különösen azon vallásos buzgóságot, a 
mehtől indíttatva a messze távolból is ünnep és va
sárnapokon seregesen elzarándokolnak az urnák házába, 
hogy ott az ige hallgatáí'-ából lelki épülést nyerjenek, 
együtt a többi hitrokonokkal Istent dicsőítő, m gasz-
taló éneket zengedezzenek. Különl-en ístenitisztelet hét
köznap reggel, vasárnap délután ének és imával, — 
adventben és böjtben katcchisatíóval, a nagy ünnepeken 
— ugyan délután — a tanitó szónoklatával ugyan 
helyben is tartatik. 

Ili. ]!IBII;'Í1;>^Í 1843-ban rendezte magát be leány • 
gyülekezetnek oly formán, hogy iskolahelyíségnek a 
községi pásztorlakot vették meg a hivek. Ezt a követ-
ke:íő e'J^ti: alaposan átalakították, később pedig 1853-
ban meguagyobbiloíták. Abban az időben a lelkek 
száma 450 volt. A mostari " zes iskola-imaház 1>63-
ban épült 1944 frt 53 Í J . .vOii éggel. A tervezetet Róth 
József helybeli buzgó prot. földes u'', jelenleg pozsonyi 
nyugalmazott kir. tanfelüg ..^ késziíette, Ui az iskolát 
többféle taneszközzel is felszerelte. A jelenlegi tanitólak 
1877-ben épült, 1586 frtba került. — Míg kezdetben a 
vadosfaí segédtanító járt át ide a gyermeiiek oktatására, 
I844től fogva már rtndes tanítók lettek alkalmazva. 
Itt működtek podig: ?^ovák László, Szabó Jánoá, Dor-
ncr Sámuel, Domby László, — a mostani tanitó Ta-
káts József — A legutóbbi népszámlálás alkalmával a 
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lelkek száma volt 607, a tanulók száma 97. — Az 
lS90ben táiiiadt tűzvész a canitólakhoz íaríozó gazda
sági epületeket is elhamvaszLOlta, az iijra cpités került 
387 frt 6S krba. A tani tó kertje vegében van egy kü
lön harangláb két haranggal, a nagyobbik I846'-ban, a 
kisebbik 1847-ben öntetett. Tagositás alkalmával a 
gyülekezet a taniíó használatára 4100 G-öl földet nyert, 
de saját megtakarított pénzén 1S9i-ben 1324 forintij)n 
ismét ugxanannjit vett. Itt is alakult t;ikarékmagtár 
1881 ben, mely ma már oly virágzó állapotban van, 
hogy kamatoztat 71. mérő i5 iíce gabonát és 233 
frtot. Külön tökepenze c gyülekezetnek 130 frt egye
seknél elhelyezve; Bognár Géza-féle alapítvány szegény-
sorsú iskolás gyermekek se.;élyezésérc 100 frt takarék
pénztári könyvecskén. Mihályi leánygyülekezet a köz-
pénzíárhoz rendes kivetéssel évenként i95 friíal, a lel
kész fizetéséhez 55 írt 21 krral, 21 mérő 4S itcc ga
bonával 2'/4 öl fával, — a vadosfai kántortanító fizetésé
hez 3 frt 81 krral, 2 mérő 76 iíce gabonával és /̂n öl 
fával járul. Saját íaijiíójának javadalma 4400 D öl 
földnek használatán kívül 199 fit 81 kr., 42 mérő ga
bona, 2'/í öl fa s a f(^ldek m.egmunkálása. 

Istentiszteletet itt is a taniíó tart és pedig télen 
át reggelenként s vasárnap délután ének és imával, 
sátoros ünnepeken az el ö napon délután rövid taní
tással. Ugyan a &Z'_nt buzgóság emelésére a hivek 
1882-ben harmoniumot is állítottak az iskolába, mely 
azonban 10 évi használat után teljesen elromlott, 1893 
bein helyette 105 írton egy ujat szereztek be. 

Ezen leánygyülekezetnek 1843-tól fogva gond
nokai; Zsirai István, Bálint György, Bognár Jáno5, 
Sandi József, Zsirai József, Bálint István, Németh Mi
hály, Mészáros István, Zsirai Zsigmond, Marics Péter, 
Horváth István, Kovács Mihály, Horváth László, Babos 
G3'örgy, Ciarab István, Gön3e György, Zámbó Sándor, 
Pintér Józ.'̂ ef, Németh János, Pintér Mihály, Kovács 
László, Mészáros László, Marics István; a mostani 
ügybuzgó gondnokok: Babos Gyürg)Lés Bognár [áűos. 
Az egy háztanács tagjai: Molnár Lajos, Bakó János, 
Sandi József, Bálint János, Tombol Samu, Garab István / 
és Pintér Mihály. Az iskolaszék tagjai: Pintér József, 
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ÍCoVcícs Aíihál)', Aíarics István, Alarics László, Zsirai 
Aiikíós és Gönyc József. Ma^^íárnok: Szűcs József. 

A mihályi-i hívek mindenkor meleg érdekló'dés-
SJI viseltettek az egyházi és nz iskolai ügyek iránt es 
özeknek clőbbi'evitMlére készek voltak áldozni is. Lel
kesítve őket továbbra is az a nemes öntudat, hogy 
amit az egyházukért, iskolájukért tesznek, áldoznak, 
mindezt kétszeresen, sőt sokszo.^osan visszanyerik azon 
lelki kincsekben, amelyekkel ékeskedve, kedve.'rséget 
találnak mind maguk, mind pedig késő utódaik s 
a jóságos Isten előtt. 

IV. T«l-2á^'rrv?.>4stsar valamikor (nálló gyî ile-̂  
kezet volt, az üldöztetések alkalmával az,onba;i önálló
ságától megfosztatván több mis, szomorú sorsra jutott 
egyiiáz^al a vadosfai art ic gyülekezetben talált m -ne-
diket s a rajta ejtett fájó sjbekre cnyhiíő balzsamot. 
Leánygyülekezetté alakult I.S52-ben, de az iskolát, a 
tanitólakot s a tornyot, melyben kit harang van, már 
18 ]9—50-ben építtette 2400 frt költséggel'. Egy régi 
írat szerint 1794 körül a lelkek száma 36'2 volt, de 
utóbb folyton szaporodott, ugy, hogy e leánygyüleke
zet most 575 lélekből áll s a tanköteles gyerme';ek 
száma 80—90. Mint tanítók hivataloskodolt itt: Czirák 
József, Szebik Ottó, a mostani tanító Kiss Lajos. — 
A tagosítás alkalmával, amely lS47-beií következettbe, 
a hívek a IÜ gok járandóságából 9 Kat. hold földet 
hasittattak ki, amely a taniíó használatában van — 
18ü5-ben a tani (ólak és az iskola leégett, ujra'''pítése 
1150 írtba került, ugyanakkor az iskola meg is na-
gyobbíítatott. 1892 ben — közadakozás utján — har
mónium lett beszerezve 105 frt értékben. — Magtár 
alakult 189^-ben, mostani gabona állomány — búza, 
rozs és árpa nemüekbcn — 23 mm. 11. klgr; rnagtári 
tőKepénz kamatozásra kiadva 105 frt ^1 kr. — Taka
rékpénztárban és egyeseknél elhelyezve van e leány-
gyülekezctnek 150 írtja, ebből 100 frt tőkének kamata 
szegénysorsu iskolás gyermekeid segélyezésére fordít-
tatik. — Tót-tveresztur filia rendes kivetés .mellett a 
közpénztárhoz járul évenként 216 frt 46 krral, a lel-
készlizeíéshcz 61 frt 24 krral; vadosfai kántortanító 
fizetéséhez 4 frt 23 krral; ezenkívül ád a lelkészne< 



- 27 — 

24 mérő í^abonáf, 2 oKfat; kantortaniíónak .'̂  mérő 2! 
itce gabonát s % ni fat. — vSaját taniícja díjazására s 
egyéb gyülekezeti szükségletekre kivettetik évenként a 
hívekre 300 fVt s 5(5 mérő gabona. — Gondnokok 
voltak i^ évtized óta: Míkó Ferencz, Horváth Imre, 
Szánthó Ferencz, Szabó György, id. Tóth Ferencz, 
Hőjtös Márton, Major Ferencz; mostani gondnokok: 
Takáts vSándor és ifj. Xémeth János, eddig a magtárt 
kezelték iíj. Néim-th János, Surányi Jínos, jelenlegi 
ma/tárnok: Kersey János- — Az egyháztanács tagjai: 
Hoiváth Pál, Szánthó Ferencz, Bognár Mihály, id. Tóth 
Ferencz, Major Ferencz, Németh István, Bőjtns Márton, 
ískolaszéki tagok: Hőjtös Márton, Németh János, iíj. 
Tóth Ferencz, Bőjtcks Pál, Mészáros László, Kerscy 
János, Lukács Mihály. 

A tót-kcreszturi híveket munkásság, szorgalom, 
kellő felvilágcsultság jdlemzi, családi viszálykodás csak 
nagy ritkán íordul elő közöttük. Buzgó tcmplomba-
járók, a közjóra, egyházi és í.skok.i c:':élokra adakozók. 
Istenitiszteletet helyben a tanító tart és pedig közn^t-
pókon reggel és vasárnaponként délután ének és imá
val, nagv ünn'peken elsőnap délután rövid beszéddel. 

y. M!.«KríslMíI. Ez a leánygyülekezet csak 1860-
ban alakult. Eíső tanítója Bodács vSándor volt, ki IS- 2-
ben clhalálozván. helyébe megválasz'atott Bakody Imre 
jelenlegi tanító. A régi rozzant tanitólakot a gyülekezet 
eladta s lS92-ben egy 2000.írton vásárolt uj funduson 
uj ta!)itólakot és iskolát épített, mely ismét jóval többe 
került 2000 frtnál. A magánosan álló torony, a mely
ben 2 harang van ](S48-ban lett felépítve. \'an a gyü
lekezetnek külön temetője is, mely szintén 1848-ban 
szenteltet* ít íel. — A gyülekezet nagylelkű felügyelője 
l)r. .Ajkay Béla < zen íiiiával is gyakran éreztette már 
jótékony.ságát. Midőn a mo:stani tanitólak építése eih:i-
íároztatott, ő volt az, ki az c czélra oly czélszerünek 
mutaikozó házfundust 50 írttal lefog'alózta, majd meg 
az építkezés megkezdése előtt a netalán ráesendő ter
het lOOO írttal önként megválíoíía. Szükségessé v:ílt 
yőt elódázhatatlannak tűnt tel már a torony kijavítása 
is s ugyan a tanító részérc meg egy második lakó
szobának a kiépítése A buzgó felügyelő, hogy a híve-
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ken Iliinél inkább könnyiiscn s a tervbevett munkát 
előse.i^itse, ekkor isiiiet a javítás és építkezésre 10.000 
téjglát, 10 mm. meszet és eí^yéb építkezési anyagot 
ajándékozott, miijd az egyik s/:obában saját költségén 
vaskályhát állittatott, iskolai szereki*'̂  pcdig 15 forintot 
áldozott. -- Kisfalud a k')zpénztárlioz, a h-lkész és a 
vadosfai kántorfizetéshez, rendes kivetéssel, évenként 
258 frt 69 krral, 2ó7o mérő gabonával és 2 öl fával 
járul. Saját évi szükséglete a tanitó járulékával 210 frt 
!G mérő gabona és 4 öl fa. Ugyan a tanitó használa
tában van a tagosztály alkalmával nyert 2400 négyzet 
öl föld is. A lelkek száma 5S6, iskolás gyermekek 
száma 80 — 90. — Eddig gondnokok voltak; Varga 
János, ifj Király Mihály, Király János, Balogh József, 
Németh Mihály, Balogh Istvcán, Szalay József, Németh 
Zsigmond, Németh László, Király János, Zsirai Károly, 
Varga Ferencz. Balogh György, Király Mihály, Pék 
István, Odor László, Ném-th Mihál3^ Balogh István, 
Balogh Lajos, Pék József, Varga János, Németh László, 
Gacs Pál, Németh István, Odor János, Németh Sándor, 
Gacs Pál, Decsics János, Balogh László, Pirka Mihály, 
R)sta Istvcán. Búza János, Németh Zsigmond, Pék 
István, Király József, Balogh Lajos, Király János, Pék 
József, Rosta István, Németh Zsigmond, Balogh István, 
Németh Ferencz, Odor László, Balog \ István, Szakács 
Lajos Mostani gondnokok: Odor István, Szakács Lajos. 

Az egyháztanács tagjai: Odor Márton, Németh 
István és Láscló, Odor István, Pirka Mihály, Gacs Pál, 
Pék József, Balogh József, Balogh László; ugyanezek 
k^^pezik az iskolaszéket is. 

Ezen leánygyülekezetröl is általánosan cl lehet 
mondani, hogy meg van benne az egyházias ág s a 
hivek többsége ipirkodik megfelelni azon legszentebb 
k()telességnek, amelylyel az egyház felvirágoztatásáé 
clőmozditani minden igaz prot. ember tartozik. Sajnos 
azonban itt találkoznak egyesek, kik az egyházi és is
kolai ügyek iránt rideg közönyösséggel viseltetnek. 
Szálljon az Urnák szent lelke ezekre, hogy ettől meg
ihletve s a jobbaknak nemes példáján felbuzdulva, 
mielőbb eszükbe vegyék, mi válik békességükre. 
üdvükre. 
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VI ZBolH^Iiázn Icánygyülekezet mostani alakját 
lS68-ban nyerte azelőtt a gyermekek Vadosfára jártak 
iskolába M(̂ g 1871-ben csak egy magánház szolgált 
iskola és" tanitólakásul, de már 1873-ban diszes iskola 
épült 1275 frt 34 kr. költséggel a már előbb 650 fo
rinton szerzett tanitólak iitczai terén. — A most is 
fennálló torony még 1847-ben épült, melynek harangjai 
közösek a katholikiisokkal. Az I8S9-ik év szomorú 
emléket hagyott hátra a községben; a legnagyobb szél
vészben éjszakának idején tüz ütött ki s a bősz elem 
a talu. nagyobb részével a tanilólakot is elhamvasztotta 
amikor is a tanitó is érzékeny kárt szenvedett. Az 
Ínségre jutott hivek, noha maguk is nagyobbrészt haj
léktalanokká lettek, mégis közös akarattal s összetar
tással elsőben is a tanitólakot építették fel s erre 896 
frt 31 krt áldoztak. — Legelső rendes tanítója volt 
ezen leánvgyülekezetnek a vadosfai származású Kovács 
Zsigmond, ki azonban néhány évi működése után el
méjében megháborodván, állását kénytelen volt el
hagyni; utána jött Kálmán Sándor, ezt követte Farkas 
György, a jelenlegi ügybuzgó tanitó. — A zsebeházi 
hivek mindig nagy súlyt fektettek a nevelésre s mint 
ilyenek tiszt<;lik s becsülik mostani tanítójukat is, a4i 
viszont iparkodik is a beléje helyezett bizalomnak meg
felelni. — E leánygyülekezet a közpénztárba ez idő-
szerint 75 frt 62 krt, a lelkész dijába 21 frt 54 krt 3 
mérő, 24 itcze gabonát és 1 öl fát fizet; némi járulék
kal í'dózik a vadosfai kántortanítónak is. — Saját ta-
nitójinak díjazására s egyéb iskolai szükségletének fe
dezésére évenként 220 frtot, 40 mérő gabonát fordit. 
Ugyan a tanitó használatában van 4 hold és 800 D öl 
föld is, melyhez a gyülekezet 1847-ben a tagosítás al
kalmával jutott. — A tanitólak építéséből e filiát ugyan 
még 456 frt adósság terheli, de ennek törlesztésére 
már is 360 frtot takarított meg, mely összeg egyelőre 
kamatra van kiadva. — Magtár alakult 1886ban, mely 
azóta 148 mérő 68 itczére S'^aporodott fel. A magtár 
kezelője kezdettől fogva Kiss Ferencz buzgó' gyüleke
zeti tag. A hivek száma 225, a tanulók száma az ide
gen vallásuakkal és nemzetiségűekkel — jelenleg 64. 

Gondnoki hivatalt viseltek: N. Nagy Ádám, 



— 30 — 

Náray Tstván, Poh'ondy László, Kiss János, ]vovács 
János, Xagy Lászíó, Kiss Mihály, Kovács Alihály, Ko-
vácsics Jínos, Kovácsics György, Tatay Sándor, Kiss 
Pál, ICovácsics Pál, Kovácsics vSándor, X^tgy Mihály, 
Kiss Fercixz, Potyondy Lajos, László János, Xagy 
László; jelenlegi gondnokok: Nagy Pál és Ivovácsics 
Mihály. Presbytcrek és iskolaszéki tagok: K'ov.'icsics 
Antal és Pál, — Székely Lajos, Kovácsics György, 
Nagy Mihály és László és László )ános. 

A zsebeházi bivek, — mint már lentebb is érin
tem — lelkes fclkai'olói a nevelés szciit ügyének, ere
jük, tehetségük szerint készséggel hozzák meg e nemes 
czélra az áldozatot; emellett meg van bennök a vallá
sos buzgóság, az evangyelium szelleme szerinti józan 
lelvilágosodottság. Családi körökben a viszálykodás, a 
családi boldogságit feldúl'/) perpatvarkodás szintén a 
ritkaságok közé tartozik. Erkölcsi kihágások is csak 
elvétve fordulnak elő. 

\ 'lí. riókegyháza a vadosfai anyagyülekezetnek 
csak kettő van : C í j j o r ó é s K a p i i v á s ' . ^Hután Gyóró 
k('>zségről már a lei-;régibb iratokban is találunk emlí
tést, ebből azt következte;héjuk, hogy e helyen, habár 
csak kevesen is, az anyagyülekezet fennálkisa óta min
dig találkoztak evangyélikusok. Ugy 1700 körűi a 
hivek száma mindössze is csak 40 t tett ki, a leí.'Utóbbi 
népszámlálás azonban már )2D lelket tüntet fjl. A tan
köteles gyermekek kezdetben a róm. kaíh. iskolát lá
togatják, de amint a 9—10 évet elérik, keV'S kivétel
lel a mihályi-i iskolában nyernek vallásos oktatást. — 
A gyórói hivek előbb mindig csak arra szoritkoztalv, 
hogy az anyacgyházzal a szoros összeköttetést tentart-
sák, az utóbbi időben azonban már nyilvánvaló jeleit 
adják azon dicséretes törekvésüknek is, hogy iskola és 
tanitólak építésével, ők is leánygyülekezetté alakuljanak 
át. Ebbéli igyekezotükneA hathatós támogatója és clő-
mozditója Bálint Sándor, a fáradhatatlan tevékenységű 
s ritka vallásos buzgóságu gondnok. Az ő — immár 
többmint két évtizeden át viselt hivataloskbdása alatt, 
a hivek közel 20.)0 frt tőkét hoztak (•>ssze maguk kö
zött, ami által azután arra képesítették magukat, hogy 
1895-bjn iskola-alapra 10 hold jó minéműségű íöldet 



vásároltak, — Itt is van takarckmagíár, iricly rövid 
fennállása óta 49 mérő gabonára szaporodott ícl. — 
A küzpánztárba fizetnek 42 frt 61- krt, a lelkész dijába 
12 frtot, 4 mérő 56 itczc gabonát '/o öl fát s némileg 
hozzájárulnak a díjazásához is — A hivek noh'-i távol 
esnek az anyagyülekezettöl, azért vasár- és ünnepnapo
kon mégis szorgalmasan látogatják a templomot és 
otthon a családi szentélyben is hiven gyakorolják val
lásukban maguki t. 

VlII. Míj|&38váB% Az itteni csekély számú hivek 
midőn minden lelki gondozás nélkül voltak lS76-ban 
maguk kérték bekebeleztetésüket Vadosía anyagyülekezet
hez. Az r.nkíjnt közeledő hitrokonok nevezett anyaegy
ház hivei által testvéri szeretetlel fogidtatván, azon 
határozattal, hogy bár az itteni hiveknek az istenitisz-
teleí és az egyház ügyeiben való részvételre a teljes 
jog meg is adatik, azért egyelőre semmiféle egyházi 
adóval sem fognak az anyaegyház részéről megterhel
tetni. Ugyanekkor gondnokká báró Berg Gusztáv, 
pénztárnokká Köninger József, jegyzőv Í Bolla Sámuel 
választatott meg. Ez időtől f.)í̂ va Kapuvárott is örven-
dett'S lendületet vett a^ egyház isság s a vallásos buz
góság A hivek önkéntes megadóztatásának vetették 
magukat alája, minek eredménye lőn, hogv ezen íiók-
egyház, melynek lélekszám ez i.io szerint 90—1)5, 
különösen báró Berg Gusztáv és cs:iládja nemes pél
daadása folyián, ma már 1265 fri tőkepénzzel rendel
kezik. Midőn ISSO-bau az a^iyaegyházban a lelkészi 
állomás megüresedett, a kapuvári hivek élénk részt 
vettek a lelkész választásban is, s megajánlották, hogy 
a lelkész fizetéséhez ezentúl 10 frttal évenként ők is 
hozzájárulnak, mely összeget báró Berg Gusztáv 20 
írtra egésziteite ki. Az 1893-ik évi június hó II-én 
tartott közgyűlésen a kapuvári hivek azon óhajuknak 
adlak kifejezést, engedtessék meg, hogy az ottani vár
kastélyban számukra évenként kétsz r s pedig az ad
venti s böjti időszakban urvacsorával egybekapcsolva 
k ü ö n istonitisztelet tartassék. A közgyűlés méltányolva 
azt, hogy a kapuvári hivek templombajárása a nagy 
távolság miatt sok nehéz-ségbe ütközik, — kívánsá
gukba beleegyezett, azonban azon hozzáadással, hogy 
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a külön istenitisztelet tartására a lelkész nem kötelez
tetik. Ezen megállapodás szerint most már azon vár
kastélyban, melynek börtöneiben az üldözött s fogságra 
Ítélt protestánsok egykor nehéz rablánczokba verve 
gyötrődtek, az anyaegyház lelkésze adventben és böjt
ben, — tehát kétszer — rendes istenitisztcletct tart — 
Ugyan a vallásos buzgóság élesztése és emelésére br. 
Berg Gusztáv és családja saját költségén,, immár egy 
értékes harmoniumot is szerzett be. De ezen nemes 
család jótékonyságában egyébként is gyakran részesül
nek a K'apuvári hivek, sőt báró Berg Mikí;.íné iirnő 
ne-.ri iC. "tüLzik meg a vadosfai gyiilekezet szegényeiről 
sem, gyámolitásukra rendesen karácsoryi ünnepekben 
mar évek óta szivefckedclt 5<> -50 frtot küldeni. 

Mindezen ..z anya s a hozzátartozó \< ány- és 
fiókegyházakra vonatkozó adatok nyilván amellett ta
núskodnak, hogy az összgyüles ezetet a Krisztus szel
leme hatja át s vezeti azon irányban, melyben a hitet 
nyomon követik a jocselekedetek is. Vannak ugyan ez 
egyház kebelében is egyes — a hitben gyengébbek, 
találkoznak itt is, mindenütt, — de hálaistennek csak 
kevesen, — kik némi 1 özönyösséget tanúsítanak az 
egyház, a vallás szent ügye iránt, — általaross'fgban 
azonban el lehet mondani, hogy ezen nagv kiterjedésű 
gyülekezetben az egyh'iziassi'g még mindig oly ottho
nos, amint a szent örökséget a mostani késő utódok 
a rég porladozó dicső elődöktől, ősöktől átvették. A 
vall/tsi szertartások, szent c-elekmenyek tiszteletben 
tartatnak s szorgalmasan gyakoroltatnak; alig van oly 
egyháztag, aki az urvacsonival való élést elmulasztaná 
s a szegény betegek is rend- sen e szent csclekvény-
nyel készítik elő magukat az orökkévalósíg utj'ua. — 
Az édesanyák, amidőn szerencsésen életet rdnak mag
zataiknak s erőhöz jutnak, sietnek az Ur hlzíiba, hogy 
itt szivök hálaimnjiit a mennyei gondviselésért kibu
zogják. A gyermekelv 12 éves korukban, — kellő ok
tatásban s elő észitésben részesülvén — Jézus meny
bemenetele napj in seregesen álljik körül a szent ol
tárt, hogy hűséget fogadjanak édes Megváltójuknak ?s 
megerő>itte.s'enek az egyház áldá>ával vallásukban, 
hitükben. Ifjak, öregek a közönséges vasárnapokon is, 
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de különösen sátoros ünnepeken szorgalmasan látogat
ják az Isten dicsősége hajlékának helyet s figyelemmel 
hallgatják az Urnák szent igéjét. \'adházasságban, — 
mondhatni senki sem él egyházközségeinkben s a tör
vénytelen születések is csak gyéren fordulnak elő. 

Vajha ily szép rendben és ' ékesen folynának 
tovább is mindenek ezen ősrégi, aríicularis egyházban. 
A s/eretelnek és a kegyelemnek istene őrködjék is fe
lette hűséggel, hogy atyai gondviselésének védszárnyai 
alait fennmaradjon s virágozzék mind az idők végeze
téig szent nevének dicsőségére! 

><Ma*fliTi^ • 

főfisztelelendö és mélfósácfos Q 

(^yurátz j^erén ez 
püspök ur főpászfori 

egyházláiogatása 1896. ápr. 17., 18., 19. 
E l ő s z ó . 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület az 
JS9.". évben Nagy Kanizsán tarcotta évi rendes köz-
gy ülésf-t. 
^ , Az egyházmegyék képviselői mindjárt megérke
zésükkor hirét vették, hogy főiisztelendő és méltóságos 
Karsay Sándor püspök ur ez alkalommal lefog mon
dani püspöki hiv^ataláról s nem is foglalja el többé 
helvét abban az elnöki székben, a hol az ő tiszteletet 
parancsoló alakja, egyénisége annyira megszokott volt 
már a kerületi gyűlések rendes látogatói elölt. 

A hir valóságnak bizonyult; a lelkes főpásztor 
csakugyan nem volt látható abban az elnöki székben. 
a hova most is tisztelettel, kegyelettel várta őt az ő 
nyájának serege. Távol maradása mélyen meghatott« a 
közrl és távolból összegyülekezett képviselőket Nagy
méltóságú szentmártoni Radó Kálmán egyházkerületi 
felügyelő ur, a mint rövid szavakkal üdvözölte a m g-
jelenteket, mindjárt rá is tért a kedélyeket annyira le
hangolt eseményre, igy folytatván megnyitó beszédét: 
„bizonyára meglep mindnyájunkat, hogy a püspöki 
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székben nem foglal helyet elnöktársam és aggodalom 
fog el bennünket, ha azon okra gondolunk, a mely 
miatt cgyházkt'rületi közgyűlésünkön már másodízben 
kell nélkülöznünk a kipróbált vezért, az egyháznak fél
századnál tovább hü tagját és munkását. Ez a nélkü
lözés most annál fájdalmasabb, mert ki kell mondanom 
azon szomorú valót, hogy főtisztelendő és méltóságos 
Karsay Sándor püspökünk aggkorára és folytonos be-
tegeskedésére való hivatkozással püspöki állásáról le 
mondását az egyházkerületi közgyűlésnek bejelenti visz-
szavonhatlanul, hogy a vezéri helyet fiatalabb erőnek 
engedje át." 

Az egyházkerületi felügyelő urnák ezen jelentése 
nemcsak lehangolta, de csakugyan aggodalommal is 
töltötte el a gyűlés tagjait, mindegyiknek keblében az 
a kérdés merült fel: vájjon ki lesz. ki lehet majdan az 
oly lelkes vezérnek méltó követője, utódja ? 

Hála a gondviselésnek — ez a komoly kérdés 
nem sokáig terhelte a lelkeket; a sziveknek Istentől 
kellett és irányított bizalma csakhamar megtalálta azt 
a fiatalabb erőt, a kinek gondozása teljes megnyugvás
sal bízhatta a dunántúli egyházkerület a maga nagy
horderejű és sokoldalú egyházi és iskolai ügyeit. 

A közbizalom ugyanis Nagytiszteletü Gyurátz 
Ferencz pápai lelkész, veszprémi egyházmegyei esperes 
s egyházkerületi egyházi főjegyző felé hajolva, őtet 
emelte a megüresedett püspöki székbe; azt a férfiút, 
ki az egyház szent ügyeinek szolgálatában kivívott ér
demeivel sokszorosan méltóvá tette magát ezen nagy 
megtiszteltetésre. 

Egyházmegyénk annyival inkább is lelkesült 
örömmel fogadta ezt a választást, mert főtisztelendő 
és méltóságos Gyurátz Ferencz püspök ur itt született 
s itt — ezen egyházmegyében — kezdette is meg lel
készi pályáját, az Ur szőlőjében való buzgó munkálko
dását. De maga a püspök ur is oly élénk emlékezetben 
tartotta s oly melegen átérezte múltjának ezen kegye
letes emlékeit, hogy nemesszive sugallatától ösztunöz-
tetve, legelső hivatalos körútjára, főpásztori egyházlá
togatására a soproni alsó evangyélikus egyházmegyét 
jelölte ki. 
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Főtisztelendő és Jijéltóságos püspök ur 

ünnepéljfes fogadtatása. 
Főtisztelendő és méltóságos püspök ur az 1896. 

évi ápril hó 17-én érkezett meg Győr felől a Pozsony-
szombathelyi reggeli vonattal az egyházmegyébe. A 
némethi állomáson Laucsek Jónás esperes — az egy-
házmeg\e örömét tolmácsolva — szívből fakadó sza
vakkal üdvözölte az Ur nevében jött vendéget, kinek 
ünnepélyes fogadtatásánál jelen voltak még: az egy
házmegyei világi felügyelő képviseletében Tek. Bozzay 
Miklós szilsárkányi egyházközségi felügyelő, továbbá 
Ngs. Ajkay Béla a vadosfai egyház felügyelője s egy-
i'ázmegyei világi jegyző, Tek. Hajas Gyula csornai fő-
szolgabiró, a farádi egyház felügyelője, Nt. Hérincs 
Lajos láiádi, Nt. Karsay Imre szil-sárkányi lelkészek, 
Szutter Dániel potyondi, Noszlopy Kristóf némethi, 
Kiss Lajos tót-kereszturi tanitók, Böröczky Józset és 
Kiss Lajos gondnokok, Halász István, Pócza Ftrencz, 
id. Rosta Bálint, Rosta Sándor, Halász János, Halász 
József, Potyondi Sándor, Kiss János egyháztanács- és 
iskolaszéki tagok, kiktől kisérve a kedves vendég — 
az ünnepélyes fogadtatás után — Potyond 1.-gyülekezet 
felé vette útját. Főtisztelendő és mcllúságos püspök ur 
ugyanis azt az uti tervet állapította meg, hogy főpász-
tori látogatását nyomban ott kezdi meg, a hol az egy
házmegye területére lép, tehát a vadosfai anyagyüleke
zet legközelebb eső íiliajában Poíyondon s majd ismét 
tovább sorban vizsgálatot tart a többi 1. gyülekezetben 
is, legutolján pedig magában az anyaegyházban Va-
dosfán. 

Ugyanaz 1896. évi február hó 14-én 4)5 sz. a. 
kelt hivatalos átiratában főtisztelendő és méltóságos 
püspök ur a hivatalos vizsgálatok programmjának köz
lése mellett, arról is értesítette az esperest, hogy püs
pöki egyházlátogatását egészen csöndben kivánja vé
gezni s igy óhaja az, hogy a gyülekezetek mellőzzék 
a feltűnő ünnepélyességeket az ő fogadtatásánál. 

Ámde mig egyebekben egészen programm sze
rint történtek meg az intézkedések, addig a gyülekeze
tek elöljárói s hivei — áthatva attól az örömtől, hogy 
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a szeretve tisztelt főpásztort várhatják körükbe — ün
nepélyes és mcltüs:í£^ához illő fogadtatására — min
denütt lázas készületeket tettek. 

így történt, hogy a főpásztor útja — kezdettől 
fogva végezetéig — szinte diadalmenethez hasonlitott. 

Vadosfa anyagyülekezetben és filiáiban is a fő
pásztor kiséretére lovas bandériumoi at szerveztek, a 
házakat feliobogózták s a hova csak a várva-várt ked
ves vendig megérkezett, ott őtet mindenütt a gyüleke
zetek elöljárói, a hivek serege, az iskolás gyermekek, 
fehér ruhába öltözött, felkoszorúzott hajadonok s hym-
nuszokat zengedező énekkarok fogadták. 

Az első napon Potyond, Tót-Koresztur, Zsebe
háza filiák vizsgálatát végezve, főtisztelendő és méltó
ságos püspök ur — kisérve Tekintetes Guáry Béla 
kapuvári főszolgabíró ur által is — Kisfalud felé vette 
uíját s Ngs. Ajkay Dániel ur vendégszerető házában 
szállott meg. Másnap ápril I8-án délelőtt Kisfalud 1.-
gyülekezet újonnan épült iskolájába lépett be környe
zetével, a honnét ismét visszatérv^c szállására, a kapu
vári fiókegyház képviselőit, mélt. báró Berg Gusztáv 
és báró Berg Miksa uraknak üdvözletét fogadta, majd 
pedig délután Mihályi 1. gyülekezetben tartott vizs
gálatot. 

Vadosfa anyagyűlekezet látogatása április 19 én 
éppen vasárnapra esett. Főtiszt, és mélt. püspök ur 
Kisfaludról egyenruhás bandérium .s a hivek sokasá
gától kisérve, reggel 9 óra tájban vonult be az anya
gyülekezet kebelébe. A parochia előtt felállított diadal
kapunál — az iskolás gyermekek öszhangzó énekének 
elhangzása után a lelkész üdvözülte az Urnák nevében 
jött magas vendéget, ki midőn a lelkészlakban még 
Ngs. Takáts Dénes kir. törvényszéki elnök s egyház
megyei f lügyelő ur s az öszszgyülekezet nagyszámú 
egyháztanácsának a tiszt»'lgését is fogadta — a haran
gok zúgásától kísérve, indult a templomba. Itt az első 
ének után Laucsek Jónás esperes s helybeli lelkész ol
tári imát, majd a rendes perikopa alapján (Jan, 10 r. 
11 —16 V.; alkalomszerű beszédet mondott. 

Az istenitisztelet végeztével főtiszt, és mélt. püs
pök ui- lépett az oltár elé s mondotta el hatalmas szó-
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noki erővel, szivöket megragadó ékesszólással beszédét, 
melylyel a közgyűlést aztán megnyitotta. 

A közgyűlés befejezése s a papiaknál elköltött, 
lelkes pohárköszöntőkkel fűszerezett ebed után főtiszt, 
és mclt. püspök ur, mint az előző napokban a faliak
ban tette — az anyagyülekezetben is az iskolát vizs
gálta meg. 

Másnap április 20-án már jókorán megjelentek 
Vadosfán a beledi gyülekezet küldöttei diszes egyen
ruhás bandériummal s ezektől és a hivek lelkesült se
regétől — hosszú kocsisorban — kísérve a főpásztor 
megújult erővel — Beled felé vette útját.; 

Főtiszt, és mélt. püspök ur megnyitó beszéde a 
potyoiidi 1. egyháu látogatásának gyűlésén ápr. 17. 

Szeretett hivek, testvéreim a Krisztusban! A 
megváltó Jézus, mielőtt égi dicsőségébe visszatért, hí
veihez ezen biztató szavakat intézé: ,,a hol ketten, vagy 
hárman együtt lesznek az én nevemben, ott én közöt
tük leszek!'' — Math. 18. r. v. 20. Szivemelő Ígéret, 
a vigasztal ísnak kútfejét foglalja ez magában a hivekre 
nézve. A hol íelzeng egy-egy szent ének az összetarto-
zók ajakán, a hol a szeretet által összekapcsolt szivek 
együtt bocsátják Jézus nevében az ég felé a fohászt, 
ott azon hit boldogítója a lelkeket, hogy velők van a 
Krisztus Jézus, a ki leszállott a földre, hogy minket 
felemeljen az éghez, a ki meghordozta a , szenvedések 
keresztfáját azért, hogy megenyhítse a fes nyomorúsá
gunknak terhét; halálra ment azért, hogy az enyészet 
birodalmából az uj élet diadalzászlóját hozza meg mi 
nekünk, ő a mi egyetlen reményünk, ki hű marad, 
ki soha meg nem csal. 

Ebben az életben, melyet már régen neveztek 
el a siralom völgyének — igen szokszor keresi fel az 
embert a baj, a gond; ezernyi alakban igen gyakran 
lakótársa az embernek a fájdalom. A kinek ilyenkor 
hite nincs, mely az égre mutasson; a kinek az elvesa-
tett vallás helyében csak az a szomorú gondolata ma
rad meg, hogy egyedül a földi nyomor szenvedés az 
a társaság, melyben neki az élet útját végezni kell: oh 
az olyan emberre nézve e fold csak átok tanyája lehet. 
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Másrészrül az élet minden baja között vigasztaló az a 
tudat: nem vagyunk magunk, velünk van Jézus! 

Milyen szép — testvérek az Úrban — mikor a 
családi körben a vén és ifjú, a szülő és gyermek — 
összegyűlnek nemcsak azért, hogy a teritett asztal ál
dását élvezzék, hanem azért is, hogy egy-egy szent 
éneket együtt zengjenek el, együtt imádkozzanak. Ott 
a buzgóság a megváltó szállásává avatja a szivet, a 
házat. Oh az a családi kör ilyenkor egy templom, az 
isten országának előcsarnoka, melynek tagjai nemcsak 
a föld múló örömeire gondolnak, hanem megemlékez
nek az odafennvalókról is s hitben összeforrva, együtt 
imádják a mennyei atyát. 

Boldog az a ház, mely elmondhatja: ,.én és az 
enyémei tiszteljük az Urat ' ' Ha jön a baj és tépi a 
szivet, ha ostromol a balsors, szedi áldozatát re
ményekben, örömvirágokban s nincs a ki a fájó sziv 
ke. ervét megértse: a !»ii még vigasztal a fájdalomnak 
csillagtalan éjszakáján — ez az a hit: nem vagyok 
egyedül, velem van az Isten! Elhagyhat a világ, ennek 
minden öröme, de megmarad nekem a Jézus, ki min
ket szeretett, ki értünk szenvedett s az ő lelke adja 
meg c!Z erőt a hűségben, az igazság örvényén vezet; 
megédesíti az üröm poharat, íentartja az üdvözülés 
szent reményét még a sirparton is. Igen — az igaz 
keresztyén még akkor is, mikor éjjel-nappal Könnyhul
latás a kenyere, megnyugszik a Mindenható végzésén 
és e hittel szivében; velem van Jézus, győztesen har-
czolja meg a nemes harczoí és megáldva végzi be a 
tövises földi pályát. Az Ur Krisztus — testvérek az 
Úrban — egyszersínind útmutatónk a végezel, az Isten 
országa felé. ,.() az ut és igazság és az élet.'* A hol ő 
van, ott van megigazulás, ott van az igaz szeretet, ott 
tölti be az ember tisztének minden igazságát, ott van 
meg az Istennel való békesség, ott a mennyország. 

Testvérek az Úrban! Szentegyházunknak ma
gasztos feladata: oda vezérelni a földi vándorokat az ő 
lelkeiknck iópászíorához, a Krisztus Jézushoz, éleszteni 
azt a hitet, mely vele egybeköt, azt a hitet, m^ly meg
győzi a világot. Egyházunk e hivatása teljesítésénél 
arról is intézkedik, hogy a közel és távol eső gyűle-
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kezeteket az egyháznak megbízottja időnként fel-tcl 
keresse cs élessze az összetartás érzetét az evangéliu
mon épült gyülekezetek között. 

E czélból jöttem én is hozzátok szeretett test
vérek! Bizonyságot keresek én is itt az iránt: vájjon 
a Jézus Krisztus ott van e a ti sziveitekben, a ti há
zaitokban ? él-e még az apák buzgósága az unokákban 
is. mely Jézus nevében gyűjti össze Isten dicsőitésére a 
család tagjait; tanuskodnak-e szent hitetek mellett a 
szent ezélra hozott áldozatok ? 

Azon reményt hoztam magammal, hogy itt is 
megtalálom az evangéliumi cgyhciz legtöbb ékességét, 
a ragaszkodást hitünk fe'jedchiicben: az Ur Jézusban. 

Erre kérem az áldást a seregek urát()], Istené
től s ezen áldásom óhajtásával jelen közgyűlésünket 
megnyitottnak nyilvánitom! 

J E G Y Z Ő ^ Ö i ^ V I Í 
felvétetett az 1896. évi april hó l7-én főtiszt, és mélt. 
Gyurátz Eerencz püspök ur elnöklete alatt B*oíjf»2B€S 
leányegyházközségben tartott egyházlátogatási közgyű

lésről. 
Jelen voltak főtiszt, és mélt. püspök urnák el

nöklete alatt Nt Laucsek Jónás esperes-Ieikcsz, az egy-
hüzm. felügyelő képviseletében Tel'. Bozzay Miklós 
egyházközségi felügyelő, Tek. Hajas Gvula csornai fő
szolgabíró, s egyházközségi felügyelő, Dr. Ajkay Béla 
egyházm. v. jegyző, Nt. Hérincs Lajos, Nt. Karsay 
Imre lelkészek, Szutter Dániel, Noszlopy Kristóí taní
tók, Iviss Lajos, Böröczky József helybeli gondnokok, 
Halász István, Pócza Ferencz, id. Rosta Bálint, Rosta 
Sándor, Halász János, Halász József, Potyondy Sándor, 
Kiss László, Kiss János egyh'Vztanács tagok és a hí
vek közül számosan, 

1. Főtiszt, s méltóságos püspök ur üdvözölve 
az egyházm. és egyházközségi elnö;^séget s a megje
lent híveket, a programm szerinti tárgyalist megkezdi. 

2. Nt. lelkész ur előterjeszti a filia múltját és 
jelen állapotát tárgyaló jelentését, úgyszintén a leltárt 
és a vagyon kimutatást. A gyűlés a jelentést örvendc-
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tcs tudomásul veszi s a gondos összcállitásért Xf. lel
kész urnák jegyzőkönyvileg köszönetet mond, egyszers 
mind főtiszt, püspök urnák indítványára elhatározta a 
jelentés kinyomatását. 

3. Nt. lelkész ur jelenti, hogy az iskola felsze
relése teljes, hogy a telvételi és muiasztái;! napló ren
desen vezettetik, az iskola fütíéséről a gyülekezet gon
doskodik, hogy a tandíj 50 kr. 

4. Főtiszt, s méltóságos pü-^pök ur felhívja a 
gyülek. elöljáróságot a tanszerek megőrzésére szolg;'iló 
iskolai szekrény beszerzésére. A gyülek. előljáró-ág a 
szekrény mielőbbi beszerzését készségesen megajánlja. 

5. A jóltevők emlékkönyve — az u. n. ,,Arany
könyv" külön e 1. gyülekezetben nem vttzettetGit Fő
tiszt, s mélt. püspök ur ennek beszerzésére a híveket 
melegen felhívja, mely czélra Dr. Ajkay Béla ur nyom
ban 6 frtot adományozott. 

6. Nt. lelkész ur a temetőre nézve jelenti, hogy 
az kellőképpen be v^n kerítve s kegyeletben tartatik. 

7. Gondnokok jelentik, hogy az egyházi épüle
tek mind jó karban vannak. 

8. Jelentik, hogy a lelkész jelenlétében számadási 
gyűlés minden évben tartatik. 

9. Jeh ntik, hogy a taniíónak pénz és termény-
beli évi járandóságát évenként a gondnokok szedik be 
s a kijelölt időben ponto.san kiszolgáltatják. 

10 Nt. lelkész ur jelenti, hogy ugy a minden
napi, mint az ísmétlőískolás gyermekek is tüzetes val
lásoktatásban részesülnek. 

11. U. a. jelenti, hogy a házi ájtatoskodás a 
hívek körében gyakorlatban van, biblia, imádságos 
könyv — kevés kivétellel — van minden családban, 
•» mellett szorgalmasan t'rjesztetnck a valláserkölcsi 
iratok is a hívek közt. 

12. Ugyanaz j<lonti, hogy létezik külön iskolai 
gyámintéz«t s a felnőttek is áldoznak évenként e szent 
czélra. 

13. U a. j( lenti, hogy az egyházi adó az állami 
adókhoz arányítva 4578 7o- a legkisebb egyházi adó a 
gabona pénzértékével együtt 1 frt 60 kr. 
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14. Főtiszt, és méltóságos püspök ur lelkes sza
vakban buzdítja a gyülekezet nőtagjait nőegylet alakí
tására, a mire azok előre is készeknelT nyilatTíóznak. 

15. Főtiszt, és mélt. püspök ur komolyan meg
hagyja a híveknek, hogy egyházi tartozásaikat — mint 
tették a múltban — a jövőben is évenként pontosan 
befizessék, a gondnokokat pedig figyelmezteti, hogy a 
beléjek helyezett bizalomnak iparkodjanak lelkiismere
tesen megfelelni, a gyülekezet javát odaadó buzgóság
gal előmozdítani. 

Ezek után főtiszt, és mélt. püspök ur midőn 
Nt lelkész urnák a közgyűlés nevében — tüzetes je
lentéséért ismételten is köszönetei mond — a gyüle
kezetet és ennek vezetését, mindennemű ügyeit továbbra 
is szíves jóindulatába ajánlva, a hívekre Isten áldását 
kérve, a gyűlést buzgó imával bezárta. 

Qyurátz ferencz s k. püspő/c 
^^'- ^̂ •) Jegyezte : 

Xaucsek Jónás j . iír 
(i>. H.) 5)r. J?jkai $éla, 

^ozzay J\/tiklós s k. 
egyriázicmühti felügyelő. 

egyháznj. v. jegyző 

J)/íegnyitó beszéd. 
Mondotta Főtisztelendő és méltóságos püspök ur az-
1896. évi április hó 17-én Tót-Keresztúr h'ányegyház. 
községben tartott egyházlátogatási közgyűlés alkalmával. 

Szeretett hívek, testvérek a Kris/tusban! Üdvö
zítőnk ajkáról hangzott el egykor ez a szívemelő in
tés: „eredj el, bízzál — a te hited megtartott tégedet!" 
E szavakban üdvözítőnk ama nélkülözhetetlen égi ado
mányra: a hitre utaL melyben leginkább kiemeli a nagy 
különbséget, a teröffe koronája az ember és aa állat 
között. A Mindenható a tcrm.^szctct az állatnak is tár
házává tévé ugy, mint az embernek. Az állat is hasz
nálja a föld által nyújtott javakat életének fentartására; 
másrészről testi szerve'^etéhez nem nélkülözheti a ter-
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meszet ajándékait az ember sem. A földi javak azon
ban — mert mulandók — az embert boldoggá nem 
tehetik. A mit a természet ad, vissza is veszi kérlel-
hetlcnül az utolsó porszemig. Az ember is érzi a mu-
landóságiiak hóditó hatalmát. Az enyészet ereje meg-
megujitott harczának bizonysága mindaz a sóhaj, mely 
a halandó ajkán fakad, mindazon fájdalom, a melyet 
szivében hord; a betegség, nyomor, a mely töri fá
rasztja mind a sir partjáig. 

A mit a természettől vettünk, azzal adósok va
gyunk neki s az utolsó tartozást a halál által hajtja be 
rajtunk. Tehát ha csak arra támaszkodunk, a mit a 
természettűi vettünk; hacsak a testi javak után eped a 
mi szivünk: akkor sorsunk nem más, mint a porban 
mászó féregé. 

Testvérek az Úrban! Az ember a bűnbeeséssel 
<ilvesztette jogát az Édenhez; egy sivatag lett ez a földi 
lét, melyben reá csak a szenvedés tövisni várta'^. De 
egy angyal vele ment a kietlen pusztaságba; az Isten 
örök irgalma küldé ezt hozzája. Ennek az őrangyalnak 
neve: a hit. Égi szent ör^ks'^g ez, a láthatatlan kapocs, 
mely a sors viszontagságai között vergődő szegény 
halandónak lelkét oda köti az éghez. Ez az a hatalom, 
mely felemeli őt az enyészet birodalmábul s ha homá
lyosul a földi lét, megnyílt eget mutat neki; ez az a 
jóságos angyal, a t-i feltárja előtte az élet könyvét is 
és ebben is a mindenható Isten bölcsességének nyomait 
mutatja, a Mindenhitóban szerető mennyei atyát is
mertet meg velünk. 

Egy szóval a hit az a hatalom, a mely diadalra 
segiti a halandó embert az élet bajain, a halál félelmén. 

Az idők teljességében elbocsátó. Isten az ő szent 
íiát — a Jézus Krisztust, hogy megíaríaná, a mi elve
szendő vala. A m gváitó épen az igaz hitnek lángját 
hamvaiból uj lángra gyujíá. 

E hitnek fényénél ismerjük meg a mi emberi 
rendelteíésünkei, azt a czélt, mely tul a siroa az égi
lakon az üdvösség honában vár reánk. A hit az Isten
nek adoma'lya; annak a Krisztus végetlen érdemébűi 
a mi számunkra iUen hagyott drága öröksége. ,,Hit 
által tartatunk mi meg Isten kegyelmébül."' Ez a hit 
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megtartó hatalom volt a múltban. És talán ma már 
nincs szükség crro ? talán ma már nélkülözheti ezt a 
hű útitársat az ember, mikor oly hatalmasan emelkedik 
a tudomány? 

Elismerjük — sokat tehet a tudomány, sokat 
tehet az emberi ész. Hanem e mellett — ha szétnézünk 
az élet mezején: mit látunk ott? Nem hullanak ma siró 
szemek könnyei az élet ösvényére ? megszüntette a 
tudomány a panaszt, mely a kétségbeeséssel vivódó 
ajkon fakad? megszűnt a nyomor, lerakta fegyverét a 
balsors ? nem fenyeget az utolsó ellenség a halál ? Mikor 
ezekre gondolunk, be kell vallanunk, hogy bizony ez 
a föld ma is a siralom völgye. Minél tovább halad en
nek utján az ember, annálinkább kell érezni^, hogy a 
balsorss il szemben magára hagyatva, csak egy nyo
morult féreg. A ki hitét elveszti, vagy nem hozta ezt 
cl örökségül a szülői házból; az igazán boldogtalan. 
Mikor r»'á tör ostromló kezekkel a szerencsétlenség s 
ő imádkozni nem tud; mig keresztül jár rajta a szen
vedés kereke: az ő ajakán csak átkozodás takad; zak-
latot szive vigaszt, reményt nem talál sehol s az ilyen 
ember pokollá teszi keblét, zúgolódásaval átokká teszi 
magát környezetére nézve is. Azovi házból, a melyben 
csak a szidalom förgeteg zug, onnét sirva költözik cl 
a békes.ség: ott nem üt tanyát a szeretet, ott nincs 
boldogság. 

A te hited tart meg téged földi vándortársam — 
emlékezzél meg erről! A hit drága kincs, ebb^^n a mi 
jövendő boldogságunk zálogát adía nekünk az ég! 

Oh tartsátok m^g ezt mind a mi urunk Jézus 
napjáig! TI családapák, anyák — kik óhajtjátok gyer
mekeitek boldogságát — gondoljatok Jézusnak eme 
szavajra: „a te hit* d tart meg tégedet!'' — Nem elég 
annak a gyermeknek csak a ruházatáról, csak az ele
deléről gondoskodni •— szüksége van annak lelki táp
lálékra; a hitre is — adjátok meg ezt neki! Ki elhozza 
magával a szülői házból a hitet, annak keble mindig 
egy templom, nielyben ott van a kötelességtudat; min
den gondolat, érzelem Istent dicsőit; mellette a hitnek 
angyala, a ki igy szól: „az Isten holtig szemed előtt és 
szivedben legyen! ne feledkezzél meg arról, a kinek 
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kezéből jön az áldás!" Az ilyen ember megmarad az 
igazság utján, nem felcdi el az édes apa verejtékét, az 
édes anya csókját; az hálaadással tud fizetni a háznak 
a mely nevelte őt. 

A hit a családi élet boldogságának egyik alapja; 
ez a társadalmi rendnek fenntartója; ez a mi lelkiüd
vösségünknek utegyengetője. 

Hit által egyesülünk a megtartó Jézus Krisztus
sal, a ki lett nekünk igazság, szentség és váltság. 

)u,̂  Testvéreim az Úrban! Megváltónk nyomán a 
szent egyház is ezt hangoztatja mindegyik hivéhez: 
„ne feledd: te hited tart nieg téged!'' Azért törekszik 
az egyház a hitnek szent tüzét minden családban, min
den kebelben egyre éleszteni. Ez a mi magyarhoni ág. 
hitv. evangéliomi anyaszentegyházunk is szent köteles
ségének ismeri felügyelni s bizonyságot szerezni arról: 
vájjon az egyes gyülekezetekben és családokban meg
van e az apáktól örökült — annyi könnyel, verejtékkel 
őrzött kincs — a vallás; lelkesülnek-e érte az unokák 
ugy, mint áldoztak érette egykor az apák? épül e hit
ben Istennek országa ? emelkedik e a hittel együtt a 
.szeretet melengető napja az életnek egén és a boldo
gító remény? 

Es szeretett testvéreim, — éppen e czélból jöt
tem hozzátok az egyházkerület képviseletében, hogy 
bizonyságot nyerhessek arról: vájjon nálatok szép rend
ben és ékesen vannak-e mindenek? épül-e itt is Isten
nek anyaszentegyháza ? 

Erre kérem tovább îs a Mindenhatónak áldását. 
() segéljen kegyelmével, Ó legyen mi velünk és szent 
lelke által Ö ihlesse meg a hiveknek kebelét, hogy az 
od i hulló jó magvak termékeny földre^ találjanak és 
meghozzák az óhajtott gyümölcsöt az Ó dicsőségérc, 
földi gyermekeinek üdvösségére! 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
felvétetett az 1896. évi ápr. hó 17-én főtiszt, és mélt. 
Gyurátz Ferencz püspök ur elnöklete alatt T ó t - K e -
reszti ir loányegyházközségben tartott egyházlátogatási 

közgyűlésből 
Jelen voltak: Nt. Laucsek Jónás esperes, az egy-
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házm. képviseletében Tek.Bozzay Miklós egyházközségi 
felügyelő, Dr. Ajkay Béla egy házm. világi jegyző, Nt. 
Karsay Imre szil-sárkányi, Nt. Hérincs L;ijos farádi és 
Nt. Király Mátyás cőri-szigeti lelkc.szek, Tek. Horváth 
Imre, Tek. Horváth Pál, Szabó György, Böjtös Márton 
főgondnok, Takács Sándor és Németh János gondno
kok, id. Tóth Ferencz, ifj. Tóth Ferencz, Szabó Pál, 
Kiss Lajos helybeli tanító és számos egyházközségi 
tag. 

1. Főtiszt, és méltóságos püspök ur az egyház
megyei és egyházközségi elnökség és a hivek szívélyes 
üdvözlésével a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja, 

2. Ennek utána Nt. lelkész ur felolvassa a 1. 
egyházközség múltját és jelen viszonyait rajzoló jelen
tését s bemutatja a leltárt. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul 
veszi és a gondos szerkesztésért lelkész urnák 
köszönetet mond. 

3. Gondnokok azon jelentése, hogy az egyházi 
épületek jó karban vannak — örv^endetes tudomásul 
szolgál. 

4. Nt. lelkész ur jelenti, hogy az iskolai felsze
relésekben némi hiány mutatkozik ugyan, de az a jö
vő tanévre pótolva lesz. Iskolai felvételi és mulasztási 
napló pontosan vezettetik. 

5. Főtiszt, és mélt. püspök ur indítványára el
határozza a közgyűlés, hogy a tanszerek megőrzésére 
iskolai szekrény fog beszereztetni. 

6. Nt. lelkész ur jelenti, hogy az iskola füttésére 
kőszén használtatik. 

Főtisztelendő és méltóságos püspök ur ajánlja 
a jóltevők neveinek és áldozatainak megörökítésére az 
,^Aranykönyv" beszerzését. 

7. Nt. lelkész ur jelenti, hogy a számadó gyűlés 
az egyházközség elnöklete alatt évenként pontosan meg-
tartatik. 

8. Tanitó jelenti, hogy pénz és terménybeli il
letményeit a gondnokok szedik be s a kiszabott idő
ben rendesen beszolgáltatják. 

9. Nt. Jelkész ur jelenti, hogy a temető felekezeti, 
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liogy kapuval, kerítéssel ellátva és kellőképpen gon
dozva van. 

10. Tanító jelenti, hogy az ismétlőiskolások ren
desen tanitatnak, vallásoktatásban részesülnek, velük is 
évenként vizsga tartatik. 

11. FőtÍHztelendő és méltóságos püspök ur me
legen telhivja az egyházközség nőtagjait, hogy mielőbb 
nőegyletét alakítsanak, a tanítónak pedig figyelmébe 
ajánlja az énekkar szervezését. Ugyan a tanítónak fi
gyelmébe ajánlja azt is, hogy a téli időszakban vallás
erkölcsi felolvasásokkal vallásestéket tartson. 

12. \ t . lelkész ur végül jelenti, hogy a háziis-
tenitisztclet a hivek közt gyakorlatban van és a hi 
vek közt a vallás-erkölcsi olvasmányok is szépen el
vannak terjedve. 

Mindezeknek tudomásul vétele után főtisztelendő 
s méltóságos püspök ur a hiveket megáldva, "buzgó 
imával a gyűlést bezárta. 

Qi/uráiz ferencz s. k püspök 
(!'• "•) Jegyzetté: 

Xaucsek Jóná$ s. k, 
esperes-

^ozzai }íliklós s k. 
egyházk*rül»ti felügyelő. 

2)r. JTjkaj ^éla 
egyhí-m. v. jegyző. 

JYíegnyitó beszéd. 
Mondotta Főtisztelendő s Méltóságos Gyurátz Ferencz 
püsp'^k ui- az 1S96. évi ápr. hó 17-én Zsebeháza leány-
egyházkr>zségbcn tartott egyházlátogatási közgyűlésben. 

Szeretett hivek, testvérek a Krisztusban! Az új
szövetség ezen szivhez szóló igéket hangoztatja felénk: 
.,Más fundamentomot senki ŝ m̂ vethet mint a mi egy
szer vettetett, t. i. a Krisztus Jézus*' I kor. 3 r. 11. 
V. Figyelemre méltó szavak ezek. Mindenki czéljának 
tekinti ugyanis az igaz boldogságot, ezért imádkozzunk, 
ennek vágya — Isten keze által be van oltva a mi 
szivünkbe. Sokan azonban eltévesztik az e czélhoz ve-
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zető utíFt, többeken azt vélik, hogy a ' boldogsághoz 
nem kell más, csak pénz, gazdagság, fényes palota. 
Nagyon tévednek — édes atyámfiai, a kik igy gondol
kodnak A mit a természettől nyer az ember, az ve
szendő, mulandó vagyon. Hány példa mutatja ezt. A 
ki még tegnap kincshalmazra tekintett, ma vagy hol
nap könnyen ott találja magát a nyomorúság porában; 
a ki még tegnap a hatalom magas polczáról osztott 
parancsokat, ma lebukva, ott búsong reményeinek fel
dúlt romjai felett. 

Mások azt hiszik, hogy a boldogsághoz elég az 
ész, a tudomány, ez kipótol, megad mindent De nagy 
tévedés ez atyámfiai! Az a tudomány igen széles kört 
tár fel az ember előtt, de a tiszta boldogságot az em
ber önerejéből — eszével, tudom;myával el nem éri 
soha. Drága kincs a tudomány, hisz' a próféta is azt 
mondja: ,,elvész a nép, mely íudománv nélkül való!*' 
— de tévednek azok, a kik ezzel akarnai-: elérni min
dent és felejtenek egy másik, szilárdabb alapot. A tudás 
önmagában — azt mondja egy bölcs iró: „nem áldás." 

Sok ember van ismét olyan, a ki a hírnévben, 
dic-őségben találja azt a fundameníomot, melyen a 
boldogság temploma épül. És hányszor mutatja a ta
pasztalás, hogy az a fényes köd, melyet a hiúság raj
zol maga elé, a csalódás hideg szelétől szétszórva csak 
nyomorúságot hagy vissza. 

„Más fundamentumot s^nkiscm vethet, mint a mi 
egyszer vettetett: az a Krisztus Jézus.' A balsors a földön 
még nem rakta le a fegyvert; a bánat, a fcíjdalom, sze
rencsétlenség előtt nem zárhatja b^ ajtaját még a feje
delem s-'m. A fájdalom édes tőre megtalálja az utat a 
szivhez a szerencse ölén csak ugy, mint a szegénység 
gunyhójában: a b tegség csak ugy ráveti rabbilincscit 
a palota'-; lakóira, mint az útszéli koldusra; a halál csak 
ugy szedi az adót a gazdagnak csabídi kertjéből, mint 
a szegény zsellér lakásából. A hatalom polczán is tudunk 
sírni, ott is sajog fájdalomtól gyötörve a sziv. Mindez 
atyámfiai azt bizonyitja, hogy a bajt megszüntetni, a 
boldogságot megteremteni %em a külszerencse, .aem a 
tudomány önmagában nem képes. A Krisztus Jézus az 
igazi alap, melyen a mi boldogságunk temploma fel-
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épül A Krisztus Jézus a mennyei Atyánlí testbe öltö
zött üdvözitő kegyelme az, a mely minden embernek 
megjelent; ő vele jött az az igaz szeretet, mely a vi
lágot megváltja és Isten or.^zágát lehozza a földre. 
Hígyjétek ti is, hogy ha itt alant — a nyomorúság 
völgyére — egy-egy tiszta örömvirág fakad — annak 
ápolója az igaz szeretet. Avagy mi az, a mi a gyerme
ket akkor is, ha sorsa messze viszi, visszavonza a 
szülői hajlékhoz? nemde az emlékezés az apának verej
tékére, az édes anyának csókjára, a mi a szeretetből 
fakadt. Ez teszi előtte oly kedvessé, felejthetetlenné a 
szülői hajlékot, ez a szép emlék, melyet az élet meze
jére magával visz. 

Tehá: a szeretet a földi életben az ig.u • dog
ságnak ápoló dajkája; a hol a szeretet nin^̂ oen, jtt 
hasztalan a csillogó arany, ezüst; ott a viszálynak fer
getege dul, az irigység forgatja fegyverét, a kincses 
kamarákban i« fájdalomtól hasadoz a kebel, ellenben a 
hol szeretet honol, az füz össze eltépb len kötelékkel 
férjet és nőt, szülőt és gyermeket — az előtt a hajlék 
előtt még a balsors is leteszi a fegyvert, abban a sze
gény hajlékban örömének fakad, mely áldja a minden
ható Istent, kitől a boldogság száll alá, 

A Krisztus Jézus az igaz szeretet, ő hozza ma
gával a hitet, mely nélkülözhet* tien útiköltség a földi 
vándorlás urján. A többit, a mit az ember magával 
visz: ifjúság, rózsás arcz, az élet tüze a kebelben — 
oh ezeket, de megtépi, de megrabolja az idő. Mikor 
azzal a földi vándorral a véghaíár közelében találkoz
tak — az őszült, ritkult fehér fürtök csak azt jelentik: 
megfáradt a harczos s erejétől, örömeitől megrabolva, 
az utolsó ellenség, a halál előtt kész letenni a fegyvert. 
Szemei ködben borongó csillagok, kezében remeg a 
vándorbot, arcza olyan, mint a felbarázdult halom. 
Ámde, ha megőrzi a hitet, — melyet neki égi ajándé
kul a Krisztus hozott: akkor magával viszi boldogsá
gának zálogát, melyet a sors változása nem rabolhat 
el tőle. Ha keresztviselés napjai következnek el reája, 
a mikor siralomra fordul az öröm: akkor is van me
nedéke — a hit. Ez oda vezeti Jézushoz, kinek példá
jából a hű kebel uj erőt merít, vele tür, szenved és 
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imádja könnyek között is a mennyei Atyát. 
..Krisztus a halál legyőzője/' A hit, mely vele 

egyesit- — ha a halál fenyeget — megnyilatkozott eget 
mutat s biztat: ..légy ; ü mind halálig s neked adom 
az életnek koronáját." Nincs olyan helyiség — atyám
fiai, — melynek szomszédságában ne volna a holtak 
országa; nincsen olyan ház. melyből az ut ne vezetne 
ki oda, a hol gyepesülő sn"halmok fölött siratja gyá-
molát az árva, kesergi veszteit kincsét a kirablott keblű 
szülő; de a remény világol még ott is, mint csillag az 
éjszakán és hirdeti: ..lesz újra feltámadás, lesz Isten 
népének még szombatja, miivor az Ur eltöröl a sze
mekről minden könyhullaíást." 

Méltán mondhatjuk: ..más fundamentumot sciiki 
sem vethet, mint a mi egyszer vettetett — a Krisztus 

Jézus " O az Istennek üdvöziíő kegyelme, ha vele egye
sülünk hit, remény és szeretetben: akkor velünk az 
Isten békessége: lelkünk nyugodt, könnyebb az élet-
harcz, megenyhül ennek terhe, megdicsőülés lesz a 
halál. 

Szeretett hivek! Egy boldog házaspárnak örömé, 
büszkesége volt <?gyetlen szeret' tt gyermeke, egy szép 
serdülő leányka. Egy utazás alkalmával azonban a hegy
ről, melyre a természet szépségében gyönyörködni ment 
fel, a kedves gyermek lebukott a mélységbe s meghalt. 
Elsiratták a szülők. Asirás tartott, mig éltüu napja lo nem 
alkonyodott. Emlékét ugy örökitették meg, hogy szik
lába egy keresztet véstek s rája 'e szavakat: ..jézus a 
mi egyetle 1 reménységünk!-' — Nagyon mély értelmű 
igazság van e szavakban. Veszendő minden földi öröm 
a halál elszakíthat mindattól, a mi szemeinknek kedves. 
Jézus a mi egyetlen reménységünk; a ki hű maradt, a 
ki fölött a halálnak diad.ilma nincsen. 

Szeretett testvérek! Csak ugy töltjük be a mi 
tisztünk minden igazságát, ha Jézust követjük; csak 
ugy visz ösvénvünk harczon, halálon át üdvösségre, 
ha egyesülünk O vele, ki maga a feltámadás-és az 
élet! — Ezért fáradozik szentegyházunk azon, hogy a 
hivek et mind jobban oda vezethesse az ő lel keiknek 
főpásztorához a Krisztushoz és hirdeti annak evangé
liumát, mely Istennek hatalma minden hivónek üdvös-
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ségérc. Magyarhoni ev. szentegyházunk komoly felada
tának tekinti őrködni a felett, hogy a gyülekezetekben 
a ragaszkodás |ézus szent tanához élesztessék, a vele 
egyesítő hit szilárduljon es épüljön közöttünk az Is
tennek országa. E czélból jöttem en is — mint az ur 
Jézus Krisztusnak igényt*'len szolgája ti hozzátok az 
egyházkerület képviseletében. Jöttem, hogy bizonyságot 
szerezhessek arról, hogy vájjon épül-e itt is a látha
tatlan egyház, az igaz híveknek egyeteme? imádják-c a 
hivek itt is igazán - lélekben és igazságban az Istent? 
lobog o még az a szent tűz, melyet oly hiven ápoltak 
a ti rég elhunyt apáitok ? Azon remény biztat, hogy 
megtalálom itt e drága kincset — a hitet — a ragasz
kodást a Krisztus szent evangéliumához és látom itt 
épülni a közbuzgóságban az istennek szent országát. 

Midőn erre kérem a mennyei Atyának áldását — 
üdvözölve a megjelenteket, a gyűlést megnyitotínak 
nyilvánítom. 

J E G Y Z Ű K Ö N Y I Í 
felvetetett az 1896. évi ápr. hó 17-én Főtisztelendő és 
Méltóságos Gyurátz Ferencz püspök ur elnöklete alatt 
Wjseheházti leányegyházközségben tartott egyházláto-

gaíá^i közgyűlésről. 
Jelen voltak: Xt. Laucsck Jónás esperes, az eg}̂ -

házmegyei felügyelő képviseletében Tek. Bozzay Mik
lós sziíl-sárkányi egyházközségi felügyí^lő, Ngs. Dr. 
Ajkay Béla egyházm(\gyeí világi jegyző, Nt. Hérincs 
Lajos farádi, Nt. Karsay Imre sziíl-sárkányi, Nt Király 
Mátyás eőri-szigetí lelkészek, Farkas Gyra-gy hchbeli 
tanító. Nagy Pál. Potyondi Lajos gondnokok,' Kiss 
Ferencz, Taíay Sándor, Kovácsics Pál, Kovács Mihály, 
Nagy László s még számos gyülekezeti tag. 

l Főtiszt, s rüilt. püspök ur az egyházmegye 
elnökségének és az egybeseregleít híveknek • szívélyes 
üdvözlésivel a gyűlést mcgnyitottnak nyilvánította. 

2. Nt. lelkész ur felolvassa a 1. egyházközség 
múltját és jelenét rajzoló jelentését, melyet a közgyűlés 
örvendetes tudom isul vesz s a gondos összeállításért 
lelkész urnák jegyzőkönyvileg köszönetet mond. 
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3. Nt. lelkész ur bemutatja a gyülekezet vagyoni 
kiniutatcísát s a leltárt. 

4. Tanitó jelenti, hogy az iskola a szükséges 
tanszerekkí'l teljesen felvan szerelve, hogy a tandíj 50 
kr., ^melyet a gondnokok szednek be s az iskolafütté-
séről a gyülekezet gondoskodik. 

5. Nt. lelkész ur jelenti, hogy az iskolai könyv
tár kezdeményezve van, főtisztelendő püspök ur mele
gen ajánlja annak pártolását. 

6 Főtisztelendő s méltóságos püspök ur felhivja 
a hivek tigyrlmét „Aranykönyv" beszerzésére a jóltevők 
neveinek s áldozitainak megörökité^ére. 

7. Ugyan főtisztelendő s méltóságos püspök ur 
lelkes buzdítással fordul a gyülekezet nötagjaihoz, hogy 
sorakozzanak nőegylet alakítására. 

8. Tanitó jelenti, hogy pénz és gabona illetmé
nyeit a gondnokok szedik be s fizetik ki a rendes idő
ben Jelenti továbbá, hogy a hivek buzgósággal áldoz
nak gyámintézeti s egyéb jótékony czélokra is: jelenti, 
hogy az ismeilőiskolások is pontosan bejárnak, ugy az 
egyéb, mint a vallási tárgyakból kellő oktatást nyer
nek, a tanév végével vizsgát tesznek. 

9 Főtisztelendő s méltóságos püspök ur figyel-
mébfí ajánlja a fci; itónak a téli időszakban vallásos es-
télyek s felolvasások tartását. 

10. Gondnokok jelentik, hogy az egyházi épü
li tek jókarban vannak, ugy szintén a temető is kapu
val, kerítéssel elvan látva s a gyászos hely a holtak 
iránti kegy^^letnek megfelelőleg gondoztatik. 

11. Nt. lelkész ur jelenti, hogy a háziistenitisz
telet gvakorlaíben van s a hivek fölöttébb kedvelik s 
szorgalmasan olvasgatják a köztük elterjedt vallás-er-
Kölcsi füzeteket is. Főtisztelendő s méltóságos püspök 
ur kapcsolatban melegen ajánlja a szülőknek, hogy 
iparkodjanak különösen a confirmaczió alkalmával 
gy6rn:ekeiket biblia, énekes és imakönyvekkel meg
ajándékozni s a nevezetes napot rájuk nézve ez által 
is cmlékezet<'ssé tenni 

12. Nt lelkész ur jelenti, hogy jelenlétében a 
számadási gyűlés évenként pontosan megtartatik s ren-
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dcscn kevés hátralék mutatkozik, a legkissebb egyházi 
adó 1 frt 30 kr. 

A közgyűlés mindezen jelentéseket örvendetes 
tudomásul veszi s miután az <^gyházk izsig elöljáróit a 
vallásos érzület s a jorend fentartására elnöklő Főtisz
telendő s Méhóságos püspök ur lelkes szavakban is
mételten is buzdítja, a közgyűlést buzgó imával bezárta. 

Qyurátz ferencz s k. püspöl^ 
"'• í̂-) Jegyzetté: 

Xaucsek Jónás s- k esperes 
(!'. 11.) Q)r. J7jkay ^éla, 

^ozzay J)/íiklós s k. 
cgyh ázk»rüleii_ felűgyilS. 

egyházrn- v. jegyzi 

jyíegriLfitó beszéd. 
Tartotta Főtisztelendő s Méltóságos Gyurátz Ferencz 
püspök ur az 1896. évi apr. hó IS-án Kisfalud leány-
cgyházk(')zségben tartott egvházlátogatási közgyűlés 

alkalmával. 
Szeretett hivc'<, testvéreim a Krisztusban! Az 

újszövetség egyik fflapján apostoli ajakról ezen íigye-
lemre méltó szavak hangzanak: ..Az igaz ember az ő 
hitéből él és a ki ettől elzárandja magát, az olyant az 
én lelkem nem kedveli." — Zsíd. 10 r. 3S v. Nagyon 
de nagyon figyelemre' méltó értelme van ezeknek a 
szavaknak — szeretett testvérek! 

Az állatok minden nemei a természet adomá
nyaiból táplálkoznak, többet ők nem kivannak, másról 
nekik sejtelmük sincsen, ők csak a földhöz vannak 
kötve vágyaikkal, a föld teljesen kielégítheti őket. Az 
ember — a ter-mtésnpk ezen elseje, remeke — már 
az égből is nyert örökséget s ez: az Istentől rálehellett 
l é l e k . Ennek birtokában az ember nem érheti be a 
természet adományaival: az étel, ital, mely csak a testre 
tartozik — az ő boldogságához nem elég. 

„Az igaz ember az ő hitéből él." — Ez azt je
lenti — testvérek az Úrban, — hogy ebben a mi por-
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sátorunkban hordott égi örökség, a lélek — már ele
del után is vágyódik és azt tőle megvonni nem szabad. 
A léleknek eledele — a mely táplálja, boldogítja: a 
hit. Az a hit egy drága égi ajándék, útiköltsége az 
embernek a mulandóság határai k')zött. Az a hit egy 
felsőbb szellemi vikíghoz k^t, az Istenhez csatolja a 
lelket — a ki mindeneknek alkotója, maga az örök 
bölcsesség, maga az örök szeretet s mint ilyen, a bol
dogságnak egyedüli kiapadhatatlan kútfeje. 

De talán nem szorul mai napság már az ember 
Jstennek segitő kezére, mikor annyi hatalommal ren
delkezik, annyira kifejlődött a tudomány? Elismerjük 
— sokat tehet a tudomány, de a tapasztalás megczá-
folhatlanul mutatja, hogy az emberi tudás a boldogság 
templomát — a m îly után eped a lélek — felépíteni 
nem tudja. Virágzik a tudomány, emelkednek csarnokai 
— de nem hullanak-e e mellett a fájdalom könnyei — 
mint harmat — az élet útjára; nem érdemli-e meg ma 
is ez a földi élet a .,siralomvölgy' nevét? Nem torol
ja-e a szerencsétlenség, dúlva, pusztítva egyesek és 
családok reményét? Xem jár e most is szerteszét az 
utolsó ellenség — a halál — a mel}̂  válogatás nélkül 
sz^di minden házból a maga áldozatait? Mit bizonyít 
a minden emberi szemből fakadt könny, minden sóhaj, 
panasz, fájdalom? Mindez megczáfolhatlanul az emberi 
gyarlóságnak tanúsága. Es midőn tapasztaljuk, hogy a 
földf bajból — e^y vagy más alakban — mindenkinek 
kijut a maga osztályrésze s a balsors benyithat sze
gényhez, gazdaghoz — be kell vallanunk, hogy okvet
len szükségünk van e^y felsőbb szövetségesre. És eh
hez a szövetségeshez csakis a hit vezet cl bennünket, 
ez ad irán3't szivünknek az Istenhez, ez isme-rteti meg 
velünk benne a gondviselő mennyei atyát — azt — a 
ki szeret akkor is, ha dorgál; javunkat akarja, mégha 
keserűséggel látogit is. 

Oh boldogtalan az az ember, a ki a lelki útra
valót: a hitet — elveti. Ha reá nehezül a gond ke
resztje, ha zörget nála adóért a végzet: mit ícsz a val
lástalan ember? Szakadoz ajakán az átkozódá.^ ég és 
föld ellen; imádkozni nem tud, kifakadásaival csak sú
lyosbítja nyomorúsága terheit, nem ismeri a béketűrést 



— 54 — 

s mcghasonlcísával igen g)^akran átokká teszi az élettt 
magára és hozzátartozóira nézve. De a ki a hitet í-zi-
vébe vésve hordja — van annak őrző angyala, zúgjon 
bár a zivatar, kelijen bár neki hordozni a keresztet — 
csüggedfctlcn marad. Hite Istenhez vezeti, imádl-ozik, 
zörget az örök irgalom ajtaján — mignem buzgó imája 
— mint Nóé galambja — meghozza az olajágot: a re
ményt, hogy azoknak, kik Istent szeretik, javokra szol
gálnak mindenek, A hit erőt ad neki a türelemre, a 
munkára s végül is tapasztalja, hogy a hűségre onnan 
felül nem marad el az áldás. 

Boldogtalan az a gyermek, a ki vallástalan ház
ból kerül ki s az életnek mezejére csak elvadult lelket, 
földhöz tapadt alacsony önzést visz. Az ilyennel nem 
jár soha egy utón az isten békessége s a szeretet De 
bűnhődik a szülői, ki nem tanította meg jókor gyer
mekét Isten félelemre, a ;szeretet parancsa betöltésére. 
Ha elvénűl, betegágyon szenved — nem lesz a ki 
imádkozzék érette, nem lesz, a ki áldást mondjon ko-. 
porsójára. De a ki oda adja ezt a drága kincset — a 
hitet — gyermekének — szép örökséget bi/tosit neki, 
a melyből a sors válíozá'-aiban vigasztalást, bizalmat 
merit. 

„Az ember hitébül él" — mondhatjuk joggal — 
testvérek az Úrban — mert a hit egyszersmind az élő 
Istenre emlékeztet, a ki mindent tud, a ki dőtt feltárt 
könyv a kebel, a ki előtt hasztalan rejtegetnénk éle
tünket, ő Ítéletre, számadásra von bennünket. 

így áll őrt az ember mellett az ő hite s igy inti 
a halandót, ha roszra csíbitja a világ: „ember megállj, 
az Isten holtig szemed előtt s szivedben legyen, őriz
kedjél a bűnnek engedni. Isten parancsa ellen csele
kedni!" Ez a hit a megváltó Krisztusra utal, a ki az 
igazságért halált szenvedett s buzdítja az embert, hogy 
kövesse az ő nyomdokát, mely Golgoíhán, halál völ
gyén át dicsőségre, Isten jobbkezéhez Vvzet Hitév^el az 
ember tud nélkülözni, szenvedni ha kell, de megőrzi 
bizodalmát az igazság győzelmében, megőrzi a jó lel
kiismeret és ez bo]dc:;itja őt, megharczolja. a nemes 
harczot s mikor a véghatárhoz ér, mikor ráteszi kezét 
a halál — e diadalszózattal búcsúzik a földtől: „futa-



— 55 — 

sómat elvégeztem, hitemet megtartottam,, eltétetett az 
örökélet koronája nekem/' - Oh lehet-e szebben be
zárni ezt a fóldi küzdelmeit, mint ilyen vallomással ? A 
hit Istenhez c>atol — a ki QVA hordja magával, annak 
mindig van odabennt .lelkében egy világló szövétnek**, 
mely az igazság Ö3vén3̂ ét mutatja, ki ezt hiven ápolja: 
az csak Istenfélő, jó ember lehet, a családnak hü tagja, 
egyházának oszlopa, a társadalomnak disze, 

A hit mindenütt az Isten szentséges je!en]étér«í 
mutat és emlékeztet, a bűntől óv és a mennyei atya 
áldásával biztat. Nagyon szép — ker. hivek—e tekin
tetben a nyilatkozata egy szegény árva gyormeknek. 
Apja, anyja korán elhalt s ő másnak keze lába lett. De 
hát az eihunyt anyjána^ karjaiból elhozta azt a dr.'iga 
kincset: a vallást. Midőn szolgálatban volt, egy alka
lommal az országúton egy kocsit lát tova robogni. A 
kocsiban ülő ur ^^gy mozdulatával táiczáját kiejté s az 
a földre hullott. A szegény ifjú ezt látva, a tárczát fel
veszi s lélekszakadva rohan a kocsi után s kiáltoz — 
mig végre a kocsi megáll. Ekkor a fiu lihegve szól: 
uram elvesztette tárczáját, láttam mikor a kocsiból ki
esett. Az ur erre — meglepetve'— monda: igazad van 
fiam, ez a pénzzel telt tárcza az tnyém, de mikor le
esett, téged senkisem látott — miért nem tartottad 
meg? A fiu igy válaszol: oit volt a jóisten, hallottam 
mikor itt bennt lelkemben azt mondotta: „ne lopj.'- — 
Lássátok a vallásnak hatását a szegény útszéli gyermek 
keblében. Ez a példa is érthetően tanusitja: a hit bi
zonnyal egy áldott uti társ, ki lelki életünk felett 
őrködik. 

Testvéreim az ürban! minden szülőnek feladata 
épiteni otthon a hitnek templomit, hogy legyen min
den család az Ur házának előcsarnoka, a melyben 
imádkozni megtanul a gyermek s a Jcgdr^ígább örök
séget nem a pénzben, nem a fényes ruhában, hanem 
az ő jó anyja apja által szivébe oltott vallásban hozza 
el. Az a feladata minden családnak,, hogy jó példával 
is járjon a gyermek előtt, mert ne felejtsétek: nem elég 
csak szóval késztetni a gyerni'ket a val'ás szavának 
követésére, szükséges, hogy a gyermek szülőinek pél
dájából tetteiből is tanulja az Istent dicsőíteni. 
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A mi evang. anyaszentcí^yházunk ~ testvérek 
az Úrban — ezt a hitet ápolja, éleszti; sarkaiiatos tana: 
„hit által igazulunk meg Isten kegyelméből". — Éppen 
azért a mi szentegyházunk feladatának tekinti képvise
lete által fi'lserkcnteíni a közel s távol eső gyülekeze
teket, bizonyságot szerzendő arról: hogy vájjon az a 
Krisztus által n"kijnk ajándékozott drága kincs ott 
van-e a szivekben? ápolják-e ezt a hivek és családok? 

Azért jöttem én is hozzátok — testvérek az 
Úrban, — hogy bizonysiígo'- nyerjek és vihessek el 
tőletek arról: vájjon e gyüiekc-zet körében otthonos-:) 
az élő hit, a mely tettekben, áldozato!^bm nyilatkozik; 
vájjon örömükn-'k, dicsőségüknek íartj;'il.-f! szegények, 
boldogok áldozni az í-ten, sz--nt oltárán ? t()rekednek-e 
maguk körében épiteni az Ist* n országát ? Adja a jó 
Isten, hogy lobogjon a vezérek ós hivek seregének 
szivében az élő hiti ek tüze!! 

Ezen óhajtásom nyilvánitása mellett — melegen 
üdvözölve a jelenlevőket — a gyűlést ezennel meg
nyitom. 

felvétetett az IS96. évi apr. hó IS-án Főtisztelendő s 
Meltósjgu 3 Gyurátz Fercncz püspök ur elnöklete alatt 
]£i»íid£&4l leányegyházközségben tartott egyházlatoga-

tási közgyűlésről. 
Jelen voltak: Nt. Lauc-^ek Jónás esperes, egyház

megyei felügyelő képviseletében Tek. Bozzay Miklós 
szill-sárkányi egyházközségi felügyelő, Dr. Ajkay Béla 
cgyházm. vil;igi jegyző, Bakody íinre helybeli tanitó, 
Óior István és S/^akács Lajos gondnokok; Odor Már
ton, Németh László, Pirka Mihály, Németh István, Ba
logh István, V'arga János, Pék István, Pék József és 
még igen számosan a hivek sorából 

1. Főtiszt, és Mélt. püspök ur melegen üdvö
zölve az egyházm. és ^egyházközségi elnökséget, vala
mint a megjelent hiveket — a közgyűlést megnyitja. 

2. Ez után Nt. lelkész ur felolvassa a 1. egyház 
múltjára és jelen viszonyaira vonatkozó jelentését, 
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melyet a közgyűlés örvendetes tudonrásiil vesz s a 
gondos szerkesztésért lelkész urnák köszönetet szavaz. 

3. A közgyűlés ugy, mint Főtisztelendő püspök 
ur is sajnálattal éltesül a jelentésből azon körülmény
ről, hogy a hátraléko!< 200 frtra riignak és erélyesen 
telhivja az egyházi előliáróüágoí, hogy a gyülekezet 
szerv*•zt-'tén rágódó ezen veszedelmes betegséget meg
gyógyítani és mint szegénységi bizonyítványt — kitö
rülni szoros k'^'ttílességének tartsa. — A gondnokok 
és egyháztanács tagok Ígérik, hogy ezen bajnak orvos
lására minden lehetőt megtesznek. 

4. A közgyűlés az egyházközségi felügyelőnek 
és családjának gyai\ran tanúsított áldozatkészségeért 
jegyzőkönyvileg köszöneíét nyilvánítja. 

5. Gondnokok azon jelentése, hogy az egyházi 
épületek jókarban vannak — örvendotes tudomásul 
szolgál. 

6. Tanitó jelenti, hogy az újonnan épült iskola 
ta.sszerekkel még nincsen eléggé felszerelve. Főtiszt, és 
j\íélt. püspök ur felhívja a gyülekezetet a hiányzó tan
szerek mielőbbi beszerzésére. 

7. Tanitó jelenti, hogy a tandij 50 kr. mel3-et 
ő maga szed be s hogy az iskola a növendékek által 
hozott zsúppal füttetik. — Főtr-zt. és Mélt. püspök ur 
sajnálattal veszi tudomásul, hogy az iskola fűtése a 
gyermekek által 1 ozoít zsúppal történik, mire a köz
gyűlés — b látva ezen gyakorlatnak viszásságát — ha-
tározatilag kimondja, hogy a terjedelmes és igen sok 
helyet elfoglaló cserépkályha helyett < gy czélszerü s 
kőszénnel való füttésre alkalmas vaskályha fog besze
reztetni s ennek fűtő anyagáról a gyülekezet gon
doskodik. 

8. Tanitó jelenti, hogy a tanszereik megőrzésére 
külön szekrény van, továbbá, hogy az osztálykönyv 
rendesen vezettetik s rendesen vezettetnek és megőriz-
t«tnek â gyülekezeti jegyzőkönyvek is. 

9. U. a. jelent], hogy pénz és terménybeli fize
tését a gondnokok és presbyterek szedik be s a kitű
zött időre be is szolgáltatják. 

10. Nt. lelkész ur jelenti, hogy külön íelekezeti 
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temető van krtrülkerítve s kellőképpen gondozva. Ör
vendetes tudomásul szolgál. 

11. U. a. jelenti, hogy az ismétlőtankötelesek 
ugy a vallási mint az egyéb tantárgyakból rendesen 
oktatva vannak s a tanév végén nyilvános vizsgát 
tesznek. 

12. Főtiszt, püspök ur felhivja a tanítót az ének
kar minélinkábbi megerősítésére, vallásos c-<télyek, fel
olvasások tartására, valláserkölcsi olvasmányok ter
jesztésére. 

13 Ug3'an Főriszt. s Mélt. püsp)k ur melegen 
ajánlja a hiveÍNnek az „Aran3']a)nyv' beszerzéséi a jói-
tevők neveinek és áldozataínak megörökítésére, buz
dítja az egyház nőíagjaít a nőegylet megalakítására, a 
szülőket arra, hogy a coníirmáczió alkalmával örven
deztessék meg gyermekeiket kedves emlékekkel, minő 
a szent biblia, imakönyv s egyébként is arra töreked
jenek, hogy az áhítatnak, a vallásos buzgóságnak ezen 
szent eszközei egy családnál se hiányozzanak. 

A hívek és a szülők hálás köszönettel fogadják 
ezen főpásztori intéseket, buzdításokat s igérík, hogy 
ezeknek megfelelni keresztényi szent kötelességüknek 
fogják tartani. 

Ezek után Főtiszt, és Mélt. püspök ur az egy-
házk()zség előljíiróit újonnan is inti a jórcnd .szorgal
mazására, a híveket a készséges áldozatra, az egyház 
ügyei iránti meleg érdeklődésre — a közgyűlést buzgó 
imával bezárta. 
Qyurútz ferencz s k. pűspö/c 

f'"- "•) Jegyzetté: 
Xcrucsek Jónás s k esperes 

(] ' . II,) S)r. J7jkay ^éla, 
- . . - . . , , . , egyházm- v. jegyző. 

^ozzay Jniklos s k. 
egyfjázktsüitH jeVúgyilS. 

jYíegnyifó beszéd. 
Mondotta F'őtiszt. és Mélt. Gyuráíz Ferencz püspök ur 
az 1896. évi apr. hó IS-án Mihályi 1. egyházközségben 

tartott egyházlátogatási közgyűlés alkalmával. 
Szeretett hívek, testvéreim a Krisztusban! Lukács 
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evangéliumában találhatók a következő alapul vott igék: 
„És monda Péter Jézusnak; ,.,Aíester, jó minekünk itt 
lennünk, csináljunk azért ilt három hajlékot: neked 
egyet, Mózeenek egyet és Illésnek egyet." Luk. 9. r. 
33 V. — Egy megragadó kép ez a jelenet, mely szá
munkra is vajmi üdvös tanúságot nyújt. Azok a tanít
ványok — látva lelki vezéríiknek a Krisztusnak tetteit, 
hallva annak ajakáról a léleképiíő igéket: ugy érzék', 
hogy ő nála, ő benne találják fel boldogs-iguk igazi 
alapját. P ẑen érzet hatása alatt megnyilatkoznak mint
egy lelki szemeik és látják megdicsőült alakban a 
Krisztust, jobbján, balján a hitnek és reménynek hő
seit; látják i^íózest, a törhetetlen lelkű népvezért, a ki 
széttöri a rabszolgas:^g bilincseit, pusztaságon ezer ve
szélyen át egy jobb haza íeh^ vezeti a reá bizott népet. 
Egymagában gyenge, han^m ott világol előtte a sötét 
éjszakában a lángoszlop, a nappali lénysugártól kör
nyezett felleg. Ez jelképezi az ő hitét, mely ezer harcz 
csalódás ostroma alatt ki nem fárad s végül is eljut a 
Nebo hegyére, a hol mosolyogva tárul elibe az uj sza
bad haza. Ott Illés •— lángíelkü bajnoka a Isten igéjé
nek, a ki hirdett szebb jövendőt, hirdeti az igazságnak 
diadalát, serkent annak követésére azon tudattal, hogy 
az Isten igazságo>, megjut:vlmázza a jót s lesz a harcz 
után győzelem, lesz isten népének még szombatja. Eze
ket látj;;k ott és azt a megváltó szeretetet az ő isteni 
mesterekben. Szivüket az üdvözülés érzete hajtja át és 
igy íázólnak: ,.jó minékünk itt lennünk" — vajha ne is 
kellene visszatérni többé a f.ildi nyomorúság nehéz 
gondjai közé! 

Jó minekünk is ott lennünk — keresz'yén hivek 
— a Krisztus Jézusnál; ott h:i vele egyesülünk, ha az 
ő lelke áthatja a mi lelkünket; megnyilatkoznak a mi 
szemeink is; akkor ismerjük fel ott a Krisztusnál azt 
a három hajlékot, a melyet ha elkerül a,szegény ván
dor — boldogtalan -- a hit, remény, szeretet hajlékát. 

A hit valami láthatatlan dolog — igaz — de 
mégis r.agy hatalom, mely ezt az alacsony földet ahhoz 
a magas éghez oda fűzi, szent kT)telek, a mely a ha
landó embert az <)ri>kké\̂ aló élő Istennel egyesiti Ma
gában foglalja az Istennel való szövetséget és igy az 
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emberi boldogságnak legelső, nélkülr-zhetetlcn feltétele. 
\'agy talán azt mondlialná ma valaki, hogy arra a haj
lékra, a melyet a hit képvisel — nincs szükség ott, 
a hol van gazdagság, tudomány, erő? Magát csalja meg 
az olyan önámitó ember, a ki ezt his-ú. Sokat megte
het — keresztyén hivvk — a tudomány. Nagy hatalom 
ez — az igaz — de hát mégsem* képes arri, hogy az 
élet kertjéből a szenvedés tövéscit kiirtsa. A tudomány 
minden vivmányai mnüett ma is uralK-odik a fájdalom, 
a nvomor. Nincs ember ma sem, a ki oítan-ottan a 
panaszra okot ne találna; nincs olyan hajlék, amelyben 
ottanotían az örömdalt a fájdalom jajkiáltása megne 
szaggatná; nincs olyan kebel — ftdezze bár selyem, 
bársony — a melyet ne tépne némelykor a sz mvedé-
sek két élü fegyvere; nincs ol\an család, a melyben 
ne rabolná a telteit drága kincseket, a hü szivekot a 
halál. Hívjátok oda a tudományt ahhoz a szenvedőhöz, 
a szegény haldoklóhoz, megnyugtat- i őt az nem fogja. 
Utaljatok a du.sgazdagot f íjdalomtól átvert szivével, 
gy;'iszba öltözött lelkével a kincses kamarához vigasz
talásért. Csalódva fordul el attól, lelke sebeiro nem lel 
ott balzsamot — szóval: hiu törekvés mindaz, mely 
pusztán a földiekben keres boldogságot. 

Mi adhat vigaszt, mikor a halandó elhagyottnak 
érzi magát a sors üldözés«! alatt? Egyetlen reményünk 
— a ki meg nem csal — a Krisztus Jézus; az üldö
zött földi vándor ő nála találja azt a hajlékot — a hi
tet — a melyben kiépíteni a földi küzdelem fáradal
mait, a mely m^'ghozza a gyógyító irt a szegény ösz-
szetörött szivre. A kit elhagyott minden, ahhoz oda 
megy mint őrangyal — a hit és oda viszi a Krisztus 
hoz, a ki igy szól hozzá: „légy hű mind halálig s né
ked adom az életnek koronáját" 

Keserű az ürömpohár, melyet ajkadra adott az 
isteni gondviselés? — fogadd engedelmességgel: legyen 
bár nehéz a kereszt: .Megváltód nyomdokul vedd fel 
és annak terhe alatt is imádd a mindenható Istent; 
bizzál az igaznak útja nyomorúságon, Gethsemáné ker
ten, a halál völgyén át üdvösségre vezet. Mikor igy, 
annak a kedves, szent hajléknak: a hitnek kebelén ma
gába szállva fohászkodik és imájával zörget az örök 
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irgalom ajtaján a halandó: akkor emelkedik ki a föld
nek porából s bizonyítja, hogy a mennyei Atyának hü 
gyermeke 

jó minekünk ott lennünk, ahol a Krisztus Jézus 
van. Sok sebet n^m gyógyít meg ez a világ, de meg
enyhíti, gyógyítja a vallás. Szüksége van a halandónak 
arra a reményre is, a mely ha csillagtalan, zordon az 
éjszaka: szebÍ3 jövendőről, a boldogs'ig napjainak ujabb 
felt;imadásról beszél. Nem az a koldus a szó igazi ér
telmében, a kinek fényes lakhelye, sok pénze, vagy 
talán mindennapi kenyere sincs, hanem az az igazi 
nyomorult koldus, a ki elvesztette ezeket az útiköltsé
geket, a hitet, a reményt: az ily boldogtalannak szom
szédja a kétségbeesés. 

Mikor a szív a csapások alatt sajog, mikor pa
naszunkat a világ elé nem tárhatjuk, söt rejtegetnünk 
k<ll: jó minékünk akkor a Krisztus kebelén pihenni, 
ki így vigasztal: „valamit kérendek az Atyától az én 
nevemben megadja nektek." 

A bujdosás mezején három biztató csillag vezet: 
hit, remény, szeretet. Az apostol szerint, megmarad a 
három és jzek között legnagyobb a szeretet. A szeretet 
adott nekünk Megváltót, az vezérlé Üdvözítőnket értünk 
Golgothára, a szeretet ma i>» az életben az igaz bol
dogságnak leghűbb ápoló dajkája, A hol a szeretet ott-
honn van, zörgessen bár ott az ajtón gyakran az a 
pizsos férfiú: az ínség - az a ház mégis a bizalom s 
a békesség temploma, a szeretet sokat kipótol, sokat 
jóvá tesz. A mely család ezt híven ápolja, a férj, a nő, 
szülő és gyermekek együtt imádkoznak, megosztják az 
örömöt és a bánatot s áldássá teszik egymásra nézve 
az életet. A hol hiányzik a szeretet — azt -^ édes 
atyámfiai ki nem pótolja semmi: a honnét azt szám
űzték, ott a gyűlölség, a boszu fegyvere csattog — 
sírva távozik el onnét a békesség, a megelégedés an
gyala. A szeretet ott van legteljesebb, legszentebb alak
ban a megváltó Jézusban: azért jó minekünk ott len
nünk, ott találjuk fel azt, mi e iöldön megnyugtat, a 
halálban üdvözít; boldog a ház, melynek jelszava: „Jé
zust el nem bocsátom!'' 

Ti tíZülök, kik gyermekeitek boldogságát óhajt-
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játok, kigondoljátok meg, hogy ir^m tesztek e czélra ele
get, ha azoknak csak szop ruhát, eledelt, vagyont sze
reztek; ne felejtsétek nekik átadni a l.'-gszükséges'^bb 
dolgot: a vallást, ebben az Ur Jézus Krisztust: ezzel 
adtok igazi örökséget gyermekeiteknek. Ha elhagyja 
fialal leánvatok a szülői házat,' bárhová vigve sorsa, a 
hála érzete kél szivében, áldást kér az apára, anyára, 
a ki elvezette őt az igaz öröm, vigasz kútfejéhez a 
megváltó Jézushoz. 

Hit, remény, szeret-.'ttel szivében az emb^r dia
dalt vesz a kísértőn, győztesen harczolja meg a nemes 
harczot s jó példával Isíen dicsőitésére indit másokat is. 

Testvérek az Úrban! ezelőtt vagy negyven esz
tendővel, amidőn még Amerikában a rabszolgatartás 
fennállott — egy Kuróp:;ból oda szakadt dúsgazdag ur 
kegyetlen zsarnokként bánt rabszolgáival, mintegy 
gyönyörűségét találta azok zaklatá-ában. Vallást, Istent 
nem ismert, csak gúnyolni tudta azt. Egyszer — vá
ratlanul — rablócsapat szált birtokára s ő menekülni 
már nem képes. Midőn a bi'tr)rők reá rohantak, csak 
egy szolga állott mellette és küzdött urát védve hősie
sen, mig sebeiben összerogyott. Ekkor érkeztek meg 
a rendőrök, mire a rablók szétfutottak. Az ur megren
dülten állott az előít a vérben fetrení>ő szegény szolga 
előtt, kit ő annyiszor szidott, vert ok nélkül Agyba 
helyezte, maga ápolta és mikor magához tért, igy kér-
dezé: „én téged mindig csak üldöztelek s te engem 
védelmeztél, én megkeseritettem minden órádat, te vé
redet áldoztad értem: ..mondd meg — kitől tanu't 'd 
ezt?" A szolga szelid mosolvlyal csak annyit mondóit: 
„Uram ezt az én ]ézu.somtóí tanultam, ki azt hirdeté: 
áldjátok azokat a kik titeket átkoznak, tegyetek jót 
azokkal, a kik titeket üldöznek." — „Leg3Őztél!" — 
szól megindultan a gazdag ur; testvérem lesz s elve
zetsz engemet is a Krisztushoz, hadd tanuljak én is 
uj életet." 

Igen attól M Jézus Krisztustól lehet tanulni azt a 
tudományt, mely az életet megszenteli, mely mint vilá
gító szövétnek, fel az égbe vezet. Ezért törekszik ev»ng. 
Anyaszentegyházunk — testvéreim az Úrban — a hivck 
seregét mind közelebb és közelebb vinni lelkeik föpász-
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torához az ur Jézushoz : ezért hirdeti az evangyéliumot, 
eí^yszcrsmind ugyan c czélból íVlkerc>i a közel s tá
voli gyülekezeteket képvisolete által, hogy bizonyságot 
szerezzen arról: vájjon miként épül náluk hit, remény, 
szereti'tbcn az Isten országa; megvan-e ott a testvéri
ség szent érzete, melyet a Krisztus tanított? az apáknak 
ŝ ícnt öröksége, az ég felé lángoló hit ? Ezért jöttem én 
is -- szeretett híveim — felkeresve egymás után a gyü-
lekezeíektít, hogy tanúbizonyságot nyerjek iít a ti (̂ lő-
hitetekről — arról, hogy itt is épül-e igazsigban, ke
gyességben a mi urunk Jézus Krisztus országa? Re
ményem is van arról, miszerint a ti lelki atyátok, az 
eg\házmegyének buzgó-ágáról ismert lelkes esperese 
— jelenlésévei megnyugtat, megörvendeztet — elém 
túrva a bizonyságot a ti hitetekről. 

Ezen reményben — Isten áldását kérve a jelen
levő közönségre — gyűlésünket megnyitottnak nyilvá
nítom. 

J E G Y Z É I C Ö N Y V . 
Felvétetett az I89G évi április hó 18-án Főt. és Mélt. 
Gyurátz Ferencz püspök ur elnöklete alatt M i h á l y i 
leányegyházke>zségben tarto't egyházlátogatási közgyű

lésről. 
Jelen voltak: Xt, Laucsek Jónás esperes, az egy

házmegyei felügyelő képviseletében T* k. Bozzay Mik-
ló . szill-sárkányi egyházközségi felügvelő, Dr. Ajkay 
Béla egyházi^egyei v. jegyző, Takáts József helybeli 
tanitó, Nt. Molnár Lajos nyugalomba lépett lelkész, 
Ngs. Ostífy István; Habos György és Bognár [ános 
gondnokok, Dr. Hegedűs Kálmán, Bakó János, Pintér 
József, Pintér Mihály, Bálint János, Sandi József, Töm
ből Samu s igen nagy számmal a gyülekezeti hivek 

1. Főtiszt, s Mélt. püspök ur szívélyesen üdvö
zölve az egyházmegyei és egyházközségi elnökséget, 
valamint a megjelent híveket, a közgyűlést megnyitotta. 

2. Ennek utána Nt. lelkész ur felolvassa a 1. 
egyház múltját és jnlen állapotát tárgyazó jelentését, 
melynek gondos ös-zeállitásáért a közgyűlés neki — 
jegyzőkönyvileg — köszönetét nyilvánítja. 
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3. Xt. lelkész ur jelenti, hogy a mindennapi 
mint az ismétlőiskolás tanköteles gyermek"k pontosan 
látogatják az iskolát, a vallási tantárgyakból is k<llü 
oktatásban rés/esülnck. a tanévet nyilvános vizsgával 
fejezik be. 

4. Tanitó jelenti, hogy az iskolai könyvtár ez 
ideig 163 kötetet számla! s folyton gyarapodik 

5. U. a. jelenti', hogy uj tai.szerek beszerzésire 
— miután a régiek elavultak — költségelőirányzat van 
8 ugyan a tanszerek megőrzésére alkalmas szekrény 
állittatott az iskolába, továbbá, hogy a mulasztási 
napló és az oszíálykönyv pontosan vezettetik. 

6. U a. jelenti, hogy a tanítói fizetési' a gond
nokok szedik be s a rendcS időben minden évben 
hiány nélkül beszolgáltatják, a kozmunk;it pedig a g}'ü-
lekezet 40 fríért m'"gváitotta. 

7. Gondnokok jelentik, hogy az egyházi épületi kx 
jó karban s kellőleg gondo-va vannak 

'•'. Jrlentik továbbá, hogy az egyház!;Ü7ségi el
nökség ; íleíjléíében evenként rendesen számadási gyű
lés tartatik, hátralék a múlt évről mindössze is csak 
20 frt, a gyülekezet kr.matozó tőkéje 280 frt. 

9. Jelentik, hogy a temető felekezeti s a legna
gyobb kegyelettel van gondozva. 

10. Tanitó jelenti, hogy gyüU>kezeti énekkar van 
s buzgó pártolásban részesül. 

11. Főtiszt, és Mélt. pü pök ur lelkes szavakban 
buzdítja a gyülekezet nőtagjait, hogy sorakozzanak nő
egylet alakítására, a melylyel a sz'gények, az árvák, a 
betegek Ínségének enyhítésével nagyon áldásos és Isten 
előtt kedves munkát végeznek. A gyülekezet nőtagjai 
köszönettel fogadják a főpásztori buzdítást, s Ígérik, 
hogy legközelebb nőegyletté alakulnak. 

12. Főtisztelendő és Méltóságos püspök ur fi
gyelmébe ajánlja a híveknek az ,,Aranyk()nyv" beszer
zését a jóltevők. áldozatainak megörökítésére, úgyszin
tén buzdítja a szülőket arra is, hogy el ne mulasszák 
a coníirmácziót gyermekeikre nézve valami vallásos 
tartalmú emlékkönyv - - p, o. Uj testamentom, ima
könyv adásával is emlékezetessé tenni. 

A hivek az „Aranykönyv" beszerzésébe szívesen 
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vállalkoznak s a szülők fogadják, hogy gyermekeiket 
a coníirmáczió alkalmával \allá-os tartalmú könyvekkel 
megfogják ajándékozni. 

13. Ugyan Főtiszt, és Mélt. píispök ur felhívja 
a tanítót a téli időszakban vallásos estélyek tartására 
egybe kapcsolva tanulságos felolvasások, előadásokkal. 
A tanító a vallásos estélyek tartását megajánlja. 

Ezek- után, midőn P^őtiszt. és Alélt, püspök ur 
a 1. egyházközség elöljáróságát s híveit a vallásos élet 
istápolására hathatós szavaival ismételten í> lelkesíti, 
buzdítja — a közgyűlést Isten áldá.sát esdő buzgó imá
val bezárja. 

Qyurátz ferencz s k püspöJ( 
(''• "•) Jegyzetté: 

Xaucsek Jónás s k esperes 
iy. iJ.) 5)r. J^jkay ^éla, 

^ozzay JYÍiklós s k. 
egyriázktniivti Jelügyslő. 

egyhá^rri. v. jegyző. 

}/Iegnyitó beszéd. 
Mondotta Főtiszt, és Mélt. Gyurátz Ferencz püspök ur 
az 189G. évi április hó 19-én N'adisfin tartott egyház-

látogatási kr,zgyülés alkalmával. 
Szeretett hivek, testvérek a Krisztusban! Azt 

mondja Pál apostol: „a minden béketűrés és vigaszta
lás Ist<'ne adja meg nektek, hogy egyenlő akarattal le
gyetek miigatok között a Kríszíusjé/.us által és egyenlő
képpen ^'j;-; ajakkal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk 
Jézusnak atyját" — (Rom. í5 r. 5—6 v.) Ezen apostoli 
intés visszahangzík a kebelben, midőn e templom l̂ ü-
szöbét átlépjük. Az emlékezet fellebbenti itt a felejtés 
fUyolát és lelkünk elé idézi a multak elmosó képeit. 

Ez a templom, ez a gyülekezet volt a lezajlott 
századokban egy sziget, a hol az üldözött evang lium 
törvényes menedéket talált; ez a templom — a vados-
fai szent gyülekezet — volt a mr-nedik a vallási vil
longások szomorú korában, a hova az üldözött hivek 
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sereee l»'lki áldozatra vonult. Ide ATtte iitjat közel, tá
vol vidékről, a Kinek szivéből kiirthatatlan volt a hű
ség a Krisztus evan£;éliomához; itt egyesülve szívben, 
lélekben zengték a hivek a zsolozsmát, — a mely íel-
szállott az egek Urához; innét vivék el a megújult hű
séget, azt a buzgóságot, a muly áldozni, szonvedni tud, 
de a Krisztus evangéliumát meg nem tagadja. Azokon 
az utakon, a melyeken most jönnek csapatokban az 
unokák a templomba — jártak két századdal ezelőtt 
az apák is és népesek voltak akkor is, csakhogy sőlv 
bánatkönny hullott reájuk; messze földről sokszor szo
morú ábrázattal jöttek a vándorok - mint az cmmausi 
tanítványok — és sebhedt szívvel panaszkodtak a hit-
űldözé. felett Itt azonban — a templomban míg az 
áhítat szivük* t éghez cmolé, megértették Jézus biztatása 
szavát: ,.Xe féljet-k, én veletek vagyok!" Felke't lelke-
vSedéssel tölte el őket bizalmuk, hogy a Megváltó az ő 
szent örökségét, az evang.^liomon épült Anyaszentegy
házat megdönteni nem hagyja. 

Ez a szent gyülekezet, az itt hirdetett szent igék, 
az itt élesztett buzgóság is — testvérek az Úrban — 
közre munkált abban, hogy a m i c,c;yh:ízunk eljuthatott 
a békésebb idők révpartjára, a hol tisztelve van a hit
szabadság, háboritlan emelhetnek a gyülekezetek temp
lomokat az evangéliom hirdetésére. 

E templom küszöbén kétszeresen meghatóan 
hangzik a í<zózat: „vessd le a te saruidat, mert szent 
ez a hely, a melyen állasz/' A ki ide belép, hogy itt 
lélekben áldozzék az Urnák, azt a dicsőült elődök em
léke is inti, hogy vigyen innen lángoló hitet, buzgal
mat, amely fáradhatatlan az Isten akaratának teljesíté
sében, a béketűrésben, a szent reményben. 

Azok a ti elődeitek megértették az apostoli intést: 
„a békotürésnck és a vígasztalásnak Istene adja meg 
nektek, hogy egyenlő akarattal legyetek a Jézus Krisz
tus szerint." Békén tűrtek, a vigasztalást az evangéli-
omból és a Krisztus Jézus életéből merítették s dicső
ítették a szomorú napokban is a ]\Iindenható Istent 

Az apostol a mai kor gyermekeihez is intézi 
ezen fel: ivást: ,.dicsőitsétek az Istent és a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyját.-' Isten dicsőítése az embernek 
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legmagasztosb feladata, ez az ő ékes koronííja. Az em
ber a fizül'test, halált — mint az élők közös sorsát 
— egy^épen mt^gosztja a többi tí^remtett lényekkel. 
Ha cszüni<. iszunk, örülünk, bánkódunk, csak azt tesz-
szük, a mit megtesz az állat is, e-zel nem emelkedünk 
ki az állatok sorából. Hanem At3'ámíiai — mikor az a 
földi vándor — legyen az az utolsó szegény zsellér — 
a rá nehezült sz^-nvédések súlya alatt összekulcsolja 
kezeit és szivéből fakadó buzgó esdekléssel keresi az 
Istent: akkor lelke a hit szárnyain az égre emelkedik 
s ama tökéletesb világ lakóival, az Angyalokkal való 
rokonságot tanusitja, a kik szüntelenül az Ist«mt di
csérik. 

A ki imádkozni felejt, a ki Istent nem keres, az 
nem emelkedik, az oda hanyatlik abba a körbe, a mely
ben az érzékiség rabjai: az állatok tengődnek. A kiélő 
hittel lélekben és igazságban imádja az Istent: az — 
bár a sors üldözése: a baj, a nyomor terhe alatt is 
egyre emelkedik, azt ösvénye Golgothán, halál völgyén 
is az üdvösség hónába vezeti. 

Az Isten dicsőitéso édes Atyámfiai — nekünk 
nemcsak kötelességünk, de dicsőségünk, jogunk is. 
Ennek gyakorlásara buzdit bennünket a vsaját czélunk. 
Mi következik a vé.í^határon, a sírhalmon túl? Mi a 
czélja az éleinek, miért kell nekünk vergődnünk a mu
landóság porában rövidebb, hosszabb ideig? Ezekre a 
kérdésekre nekünk emberi bölcsesség, tudomány fele
letet nem ad. Pedig azt a feleletet ugy szomjúhozza, 
ügy várja a lélek. Megadja a hit a megnyugtató választ, 
mely Istenre mutat a mindenség alkotójára: utal az 
örök b()lcsességre, a tökéletes igazságra és a boldogság 
kiapadhatatlan kútfejére: a szeretetre. Ahhoz közeledni 
azzal egyesülni — a mi legfőbb rendeltetésünk, az ut 
pedig, mely oda visz: a tőkélesbülés. 

Isten országa a mi czélunk, azért mondja Üd
vözítőnk: „keressétek mind-nek előtt Istennek országát, 
annak igazságait, azután mindenek megadatnak nektek' ' 

A tökéletes boldogság, a mi után az ember eped 
— Istennél van. Mikor az ember Istent dicsőit - gon
dolattal, szóval tettel — akkor bizonyltja, hogy ismeri 
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életének végczélját — a tökéletességet; törekszik azon 
hogy Istjnnek képét önmagán tisztán megőrizze. 

Ki Istent nem imád, rabja lesz a fö.dnek: ki 
Isten igijére nem hallgat, az igen könynyen hajlik a 
kisértö Sátánnak ciábitó szavára. A ki a', ég felé. Is
tenhez nem em^ilkedik. az az önző indulatok rabbilin-
eseibe hanyatlik; csak ugv. hí hű. gy n'mekei maradunk 
a mennyei Atyának, töltjük be a mi tisztünk minden 
igazságát. 

De Isten imádására int — szeretett hivek — 
minket a mi saját gyarlóságunknak érzete is. Minden 
emberi tudomány, fény, hatalom mellett, még mindig 
fenntartja uralmát a balsors, szedi áldozatait a halál, 
az az utolsó elh^nség, kivel szemben a szegény halandó 
mag'u-a hagyatva csak egy tehetetlen féreg. Ha nincs 
neki hova fordulni, menedéket keresni, ha nines felsőbb 
szövetségese, a kire támaszkodhasáék: akkor számára 
nem marad más hátra, mint a vigasztalhatlan panasz, 
a gyógyithatlan seb s a feltámad i4 hite nélkül való 
sir, az örök enyészet. Méltán azt mondja erre a mi 
szivünk, a mi józan eszünk: pusztán ezekért születni 
nem volt érdemes. 

De hát van nekünk a viszontagság árján egy 
bárkánk, a melyben az ember — bármint csapkodja
nak is feléje a vészes hullámok — megnyugvást tahil 
És <*z a mentő bárka: a hit. A kinek hite van, oh van 
annak sz n^^tség^se; a ki imádkozik, az megtalálja a 
menedéket a nagy Istennél. 

Gyakran oly égő fájdalom dúlja a lelket, melyet 
a világ előtt fellárni nem lehet: oly seb^t hordoz az 
érző SZÍV, a melyre Gileád balz.>:imot nem nyújt. Csak 
egy hűséges útitárs vezet a vigasztalás kútfejéhez: a 
vallás. A vallás az, m ily a szenvedőt, mig könnyei hul
lanak, mig keble gyötrelemtől^ sajog — az Isten kere
sése, imádásra inti, serkenti, Es a nyomorult halandó 
— a Jézus szent nevében — nem hiába zörget, betel
jesül ma is az Üdvözítőnek .-̂ zava: „valamit kérendetek 
az én nevemben,^^ az Atya megadja a/t nektek. Ugy van 
- - megtaláljuk Ö nála a béketűrést, meg az erőt, a 
reményt s ezvk szövetségében győztesen vivjuk meg 
az élet harczát. 
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A ki — édes hiveim — a gyermekkorból nem 
hoz el vallást, a ki felejti az Istent arra az élet mezején 
késő bánat vár. Midőn ránehezül a nyomorú-ág, az Ín
ség, a lelki szorongattatás — bármint vergődik is — 
a vigasztalás kútfejet nem találja sehol s vége kétség
beesés. De a ki elhozza a családi szentélyből, elhozza 
az iskolából a vallá>t; a ki nem felejti el az imádko
zást: az boldog még ha szenved i>. Ha lelke táj, ha 
csüggedés közeledik szivéhez: a hit — e hűséges úti
társ oda vezeti a Megváltó Krisztushoz s azzal együtt 
igy fohászkodik: „Atyám! nn ugy legyen a mint én 
akarom, hanem a mint te akarod" — arra a Megváltóra 
néz, a ki megnyugszik a mennyei atya végzésén, elvér
zik a kereszten s végső pillanataiban is ellenségeiért 
imádkozik. — Ez az örökké magasztos, megszentelő 
jelenség — a Megváltónak szenvedése, halála az Istent 
félő kebelre nézve a vigasztalásnak s erőnek kiapadhat-
lan kútfeje. Szivemelőleg hangzik mindenkor a szenve
dőhöz üdvzitőnk bátorító szava: „bizzál, a te hited meg
tart téged". Boldog l<i e jelszóval halad életútján: „Jé
zust el nem bocsátom, mig a sirig tart életem" — ál
dott a család, a melyben a gyermek az Isten dicrtőité-
sét tanulta meg jó szüUi intéseiből, példájából. Akkor 
boldog a társadalom, '̂ zilárd a béke, emtűkedik az igaz
ság, ha a néposztályok nem feledkeznek meg első fel
adatukról — az Isten dicsőítéséről. 

A hit a mennyei At} ában és szent fiában a Krisz
tusban, fclülömel azon korlátokon, melyeket az életben 
a hiúság, a külszerencse eniilt. Éleszti a szeretetet, a 
melytől vezetve a hatalmas és a zsellér, a gazdag és 
a szegény egymásban tisztelik az emberi Méltóságot, 
az élő Isten kép H s felismerik a testvért. Csak ugy köze
ledik el az Isten országa, ha Ist«n dicsőitér-^ben, a fele
baráti szeretetben, az igazság követésében — az egyén, 
a család, a társadalom mind hiven teljesilik kötelessé
geiket! 

Erre tanit — testvérek az Úrban — a mi szent
egyházunk is; igy int az irás szavaival: „egy szivvel, 
lélekkel, szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jé
zus Krisztusnak Atyját." 

S egyházunk feladatának ismeri képviselete által 



- 70 — 

fclkercst* tni a közel s távol ^gyülekezeteket, a híveknek 
seregét, tanúbizonyságot szerezni arról: vájjon nem 
aludt-o ki a szivei txn, a családban, a gyülekezetben a 
hitnek szent lángja? vájjon éhezik, szomjúhozzák e a 
hivek az evangéliumot, a szent igét, a melyért éltek 
és haltak az apák? vájjon az Isten dicsőitése öröme, 
gyönyörüsége-e-ma is az egyénnek, családnak? 

Az egyház képviseletébon jöttem — szeretett 
hivek — én is ide e szent gyülekezetbe, melyet két
szeresen becsessé, drágává tesz előttünk a múltnak 
emléke. Jöttem, hogv bizonyságot szerezzük arról: váj
jon az apáktól örökölt buzgóság, az a drága kincs 
megvan-e, nem sodorta e azt el innét az idők forgó 
szele? Megvan-e maiglan is a ragaszkodás — mint el-
téphi tlen kötelék — mely egyént és családot e szent 
helyhez — az Isten templomahoz csatol ? 

Azon remény kisért ide, hogy itt ékesen, jó 
rendb -n találok mindent. Volt már alkalmam tapasz
talni az anyagyülekezet leányegyházai körében, hogy 
ott él a buzgóság: hogy a család az Ur templomának 
előcsarnoka. A leány egyházak élő hitét az anya bi
zonnyal jó példával is ápolja. Ezzel az édes reménnyel 
üdvözöllek benneteket szeretett testvéreim a Krisztus
ban. Adja meg az Ur az o szent lelke által, hogy hit
buzgóságtokkal, törhetetlen hüségtekkel méltó unokái 
lehessetek a dicső elődöknek, és a mit azok a nehéz 
időkben megvédeni tudtak — ti a békésebb időkben 
építsétek tovább a nagy Istennek dicsőségére, a Krisz
tus Jézus által. Ámen. 

Felvétetett az 1896 évi április hó 19-én Főt. és Mélt. 
Gyurátz Ferencz püspök ur elnöklete alatt Vaelosfsi 
anyaegyházközségben tartott egyházlátogatási közgyű

lésről. 
Jelen voltak: Xt. Laucsek Jónás esperes, Xgs. 

Takáts Dénes egyházm. felügyelő, Xgs. l)r. Ajkay Béla 
egyházm. világi jegyző, Tek. Bozzay Miklós e^yház-
közs. felügyelő, Gáspári Imre vadosfai. Farkas György 
zsebeházi, Kiss Lajos tót-kereszturi, Szutter Dániel po-
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tyondi, Bakodi Imre kisfaludi, Takáts József mihi l}! 
tanítók. Bojtos Márton gyülekezeti fogondnok, Németh 
László gyülekezeti főpénztárnok, Buthi János, Rosta 
László, Németh Ádám, Nagy Sándor, Kovács í>ajos, 
Szalay Mihály, Tek. Horváth Pál, Tek. Horváth Imre, 
Szabó György, Major F., id. Tóth F , Szánthó Ferencz, 
Németh István, Szabó Pál, ifj. Tóth Ferencz, Bakó Já
nos, Nt. Molnár Lajos nyűg lelkész, Pintér Mihály, 
Babos György, Babos Mihály. Tómból Samu, Mészá
ros Lászió, Marics István, Pintér József, Kiss Ferencz, 
Nagy Pál, Kovácsics Pál, Tatay S-indor, Potyondi La
jos, Halász István, Halász János, Halász József, Pócza 
Ferencz, Odor Márton, Odor István, Szakács Lajos, 
Németh Lász-ló, Pirka i\Iiháiv, Németh István, Varga 
János, Bálint Sándor, Kovács István egyháztcmács és 
iskolaszéki tagok és a hivek közül számosan. 

L Főtiszt, püspök ur meh'gen üdvözli Nt. <spe-
res ur.<t. mint a szent gyülekezet Icíki atyját, továbbá 
Ngs. Takáts Dénes egyházmegyei íelügy^lö urat, Ngs. 
Dr. Ajkay Béla gyülekezeti ft^lügyelő urat, az egyház
községi el<)]járóságot, a tanitói kart, vaLmint a hívek 
seregét s a közgyűlési m^gnyitottnak nyilvánítja. 

2. Ni. «̂ spere>̂  ur felolvassa a gyülíkez't múlt
ját és jelen viszonyait vázaló j'.'lnt-ísét. 

A közgyűlés a felolvasott jelentést, mely a Val
lásos buzgóságnak és áldozatkészségnek sok szép jeLát 
tünteti fel — örvendetes tudomásul veszi s a nagygond
dal és fáradsággal összeálltoti jjlenté.iirt Nt. esperes 
urnák jegyzőkönyvileg elismerő köszónetét nyilvánítja, 
ugy szintén Főtiszt. pü>p)k urna'v iniitványára a köz
gyűlés elhatározza, hogv a gyűl ikjz^t történetét a jegy
zőkönyvek csatolásával kinyomatja és ezen határozatá
nak foganatosítás Ival az egyházközségi elnökséget 
megbízza. 

3. Nt. ('Sp."res ur jelenti, hogy a templom és 
iskola felszerelés teljem, hogy a tanszerek megőrzésére 
iskolai sz ^krény van. Jelenti, hogy van a gyülekezet
nek „Aranykönyve'' is, a melybe a jóltevok nevei s 
kegyes adományai pontosan bevezettetnek. Jelenti, hogy 
a gyülekezeti levéltár, az anyakönyvek és jegyzőköny
vek megőrzésére is a lelkészlakb:m egy keményfából 
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készült szekrény van elhelyezve, jelenti, hogy vannak 
a gyülekezetnek t'^bbíele határozott czélii akipitv.inyai, 
a melyek az alapítók rendelkezése szerint kezeltetnek 
s a pénztáros és a gondnokok a gyülekezeti elnökség 
által évenként egybehívott számiidási közgyülcs-n imy 
az alapítványok, mint a bevételek és kiadásokról pon
tosan beszámolnak. Jelenti, hogy a temető felekezeti, 
jó karban van tartva, a holtak iránti kegyelet gondo-
wSan őriztt'tik. Jeh-nti. hogy a lelkész és tanitó illetmé
nyeit pénz és terménybeli járandóságait a gondnokok 
szedik be s évenként — rendesen október hó első 
napjaiban — pontosan beszolgáltaíj ik. jelenti, hogy a 
15 kat. hold lelkészi földek felét — hi\ány szerint — 
az anyagyülekezetbeli hivek tartoznak évenként teljesen 
megmunkálni, elveteményezni, learatni, a termesztmé-
nyéket a lelkészlak udvarába betakarítani s" a hivek 
ebbéli kötelezettségüknek ez ideig kifogá'stala :ul meg
feleltek. Jelenti, hogy az ismétlőiskolások vallásoktatá
sát az anyaegyházban rendesen a lelkész vagy a segéd
lelkész végzi s a contirmandusovat is ők készítik elő. 
Jelenti, hogy a hivek eléggé gyakorolják magokat a 
házi áhitatoskodá^ban is, olvasgatnak valláserkölcsi ki
adványokat, minden családban megvan a biblia, az éne
keskönyv s i\ nyilvános istentiszteleteket szorgalmasan 
látogatják, az adventi, böjti időszakokban katekizáczió, 
gyermekisteniíieztelet, egész éven át pedig a vas.ir- és 
ünnepnapokon délután is az istenitisztelet rövid beszéd
del és imával tartati'K. Jelenti, hogy vannak a szegények 
és gyámintézet számára t' mplomi gyűjtő ládák is s 
ugyan a gyámintézet segélyezésérc évenként kétszer 
oííertorium is t >rtatik. 

4. A gondnokok jelentik, hogy ;iz Összeá egy
házi épületek jó k nbMi vannak. 

5. Főtisztelendő püspök ur lelkes szavakktal 
fordul a gyülekc/et nőtagjaihoz s felhívja őket, hogy 
ha még nincsen — nlakitsák meg a nőegyletét, át
hatva azon magasztos tudattól, hogy s/eretett egy
házunk szolgálatában igen szép s: erep jut a nőknek 
is, különösen ők vannak arra hivitva, hogy gyengéd 
szivük részvétével, jótékonyságukkal a nyomor köny-
nyeit felszárítsák, a szegénység nyomasztó terheinek 
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hordozását megkönnyítsék. Melegen ajánlja a szülők
nek figyelmébe azt is, hogy el ne mulasszák gyerme
keiknek a konfirmáczió alkalmával ajándékképpen bib
liát, imakönyvet adni útravalóul, mi által reájuk nézve 
a konfirmáczió napja még inkább emlékezetessé 
tétetik. 

6. A közgyűlés fölöttébb helytelenitti azt, hogy 
éppen az anyaegyházközség tagjai közül többeken — 
mint a számadások mutatják — évről-évre elmaradoz
nak az egyházi tartozásuk befizetésével, mely sajnálatos 
jelenség, hogy a jövőben többé fel ne merüljön, fő
tisztelendő püspök ur komolyan meghagyja az egyház
község gondnokának s az egyháztanács tagjainak, hogy 
igyekezzenek a hátralékokat mielőbb beszedni s őrköd
jenek szigorúan a fölött, hogy az egyházi tartozások 
minden évben pontosan befolyjanak. 

Ezek után Méltóságos és Főtisztelendő püspök 
ur szivből jött s szivekhez szóló szavaival a hiveket 
is vallásos buzgóságra, az Úrtól nyert s a hithű elő
döktől átvett szent örökség, az egyháziasság gondos 
ápolására, az Isten előtt kedves áldozatkészségre hat
hatósan serkentve, a gyülekezet kicsinyeit, nagyjait 
megáldva, a közgyűlést buzgó imával bezárta. 

A közgyűlés beít^jezése után a lelkész, rövid, de 
szivből jött szavakkal — ugy a maga, mint a gyüle
kezet nevében hálás köszönetet mond főtisztelendő és 
méltóságos püspök urnák azon lankadatlan fáradozásá
ért, melyet ezen terhes egyházlátogatása alkalmával az 
öszszgyülckezet egyházi és iskolai ügyeinek tüzetes 
felülvizsgálatában kifejtett s azon főpásztori jóindulatá
ért, a melylyel a hivek lelki életét az Isten atyai ke
gyelmére, az elődök hitbuzgóságára való hivatkozással 
— éleszteni, szilárdítani iparkodott. 

Főtisztelendő és Méltóságos püspök ur a lelkész 
szavaira válaszolva, azon reményének ád kifejezést, 
hogy a mint ő is szivéből a szívűekhez szólott, bizo
nyára megértették őtet mindazok, a kiket az egyhá-
ziasságra, az ember legdrágább és legnélkülözhetlenebb 
kincsének, a vallásosságnak hűséges megtartására, a 
nemes áldozatkészségre lelkesített, buzdított. 
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Adja az ég — úgymond — hogy ezen hite, re
ménye szerint tovább is mindenek jó rendben és éke
sen folyanak ezen ősrégi gyüleiíezetben, az e-zt alkotó 
hívek seregében! 

Qyurátz ferencx s k püspö!{ 
(V. I J . ) 
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