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A veszprémi evang. egyházmegye esperese, Nagytiszteletü Gyurátz 
Ferenez ur tekintetes Lazányi Béla egyházmegyei tiszti ügyész ur kí
séretében az 1895-ik óv május hó 23-ik napján, áldozó csütörtök ün
nepén délelőtt nyolcz órakor érkezett a dabronyi evang. gyülekezet 
kebelébe, hogy végezze a zsinati törvény 94. §-a értelmében előre be
jelentett egyházlátogatását. Megérkezését harangok jelezték. Az ünne
pélyes alkalomra a gyülekezet uj, lelkes felügyelője: tekintetes dr. Ze- 
lenka Lajos devecseri aljárásbiró ur is megjelent. A lelkészlak udvarán 
az esperes urat nagy néptömeg várta s a mint megérkezett, a presby- 
terium nevében a gyülekezet lelkésze üdvözölte.

A gyülekezeti épületek megvizsgálása és az előleges presbyteri 
értekezlet megtartása után kezdetét vette a rendes istenitisztelet.

Templomba menet, kívül a bejáratnál nyolcz fehér ruhába öltö
zött leány várta az esperes urat s virágbokrétát nyújtottak át tiszte
letük jeléül. Az istepitiszteleten az oltári funkcziót a gyülekezet lelkésze 
végezte, a ki is az oltár előtt a gyülekezet nevében ismételten üdvö
zölte az esperes urat.

A szószéki beszédet a s.-lelkész tartotta.
Istenitisztelet után a gyülekezet azonnal közgyűléssé alakult. A 

közgyűlés lefolyása a következő:

Jegyzőkönyv.

A dabronyi evang. gyülekezet az 1895-ik év május hó 23-án nt. 
Gyurátz Ferenez esperes ur elnöklete alatt tartott közgyűlésének jegy
zőkönyve. — Jelen voltak: Gyurátz Ferenez esperes, Lazányi Béla
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egyházmegyei tiszti ügyész, dr. Zelenka Lajos felügyelő, Kiss Lajos 
alásonyi lelkész, Buthy József n.-alásonyi körjegyző, Borbély Sándor 
lelkész, Nagy Lajos s.-lelkész, Plevniczky Pál tanító. Sümegi János 
tanító, Badits János gondnok s az egész gyülekezet.

Esperes ur a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést:
1. A „zsidókéhoz irt levélben (10. r. 23. v.) azt olvashatjuk : „Meg

mosván testünket tiszta vízzel, tartsuk meg a mi reménységünknek tántor- 
gás nélkül való vallását, mert igaz az, a ki ígéretet tett. “

A tiszta vízzel való megmosás alatt Pál apostol az újjászületés fürdő
jét, a szent keresztséget érti, a mely által az újszülött az ég felé, a töké
letesség honába vezérlő ösvényre lép. „Tartsuk meg a mi reménységünknek tán- 
torgás nélkül való vallását." Mi a vallás az érző keblű halandóra nézve P A vallás 
egy láthatatlan, mégis erős kötelék, a mely a múlandóság porából az embert oda
köti az örökkévaló lényhez, a ki a szeretet kútfeje, maga az Isten. Akár 
palotában, akár kunyhóban lakjék az ember, tapasztalja, hogy a földi élet 
harcz a bölcsőtől a sírig; hogy ezt a harczot megvívhassa becsülettel s még 
a sirpartról is reménynyel tekinthessen az enyészet homályába, azért kell 
utitársul fogadnunk a vallást. A vallás a siralom völgyében egyedüli v i
g a s z t a l ó n k ,  a bánat idején elvezet az értünk földre szállott Jézushoz, a 
ki azt mondja: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg- 
terheltettetek és megnyugosztlak titeket." A kinek nincs vigasztalója, párt
fogója széles e világon, a ki mellől régen sírba dőlt a hű támasz, a ki felé 
testvér, rokon karja nem tárul, a kinek szive a fájdalom nyilától sebezve 
meg-megremeg, a kinek nincs senkije, a ki előtt feltárhatná bánatát, . . . 
annak számára ott a hűséges utitárs, a vallás. Ez törli meg vérező homlo
kát angyali szerető kezével s igy vigasztalja : „Ne gondold, hogy Istentől elha
gyattál, jövel, imádkozzál" s midőn a vallás biztató szavára elzeng egy éne
ket, elrebeg egy imádságot, úgy érezi, hogy Istennek angyalai járulnak le
felé s oldozzák a búgond kötelékeit, a melyek szivét facsarják, úgy érezi, 
hogy midőn imádkozik: legyőzi a földi bajt s oszlatja a földi gondot. Látja 
maga előtt a Megváltót, kezében az ürömpohárral, vállán a nehéz kereszt
tel a mint int: „A ki akar én utánam jönni, tagadja meg magát, vegye fel 
az ő keresztjét és kövessen engemet." S érezi a szenvedő, hogy ez a köny- 
nyektől ázott út az az ösvény, a melyen a Krisztus előttünk ment. Bún, gon
don igy tanít győzni a hű utitárs: a vallás. A régiek azt hitték, testvéreim 
az U rban! hogy láthatatlanul egy angyal jár az élet mezején s tömlőbe 
szedi a bánat könyeit s felviszi a Mindenható trónja elé, a ki az igaznak 
könyeit visszafizeti a boldogság igaz gyöngyeivel. Ez az angyal, a ki tömlőbe 
gyűjtögeti a bánat könyüit: a vallás, a mely segítségül hívja az U ra t; ez 
az angyal a hit, mely a Jordán mellett kétségektől hányatott Jákob ajkán 
ily vallomást fakaszt: „Nem, én el nem bocsátlak tégedet, mig meg nem ál
dasz engemet," mire az Úr angyala azt felelte: „Ne félj, győztél, diadal



maskodni fogsz ott, a hol emberek lesznek, mert diadalmaskodtál az Isten 
ellen is.“ Egy fegyverünk van az ég ellen, az imádság, a melyet forgat a 
hit. Ez hangoztatja a szenvedő felé a pusztában összeroskadó Illés prófétá
hoz intézett eme angyali szavakat: „Kelj fel, egyél, mert erőd felett való 
utad van.“'

A vallás elmaradhatlan ú t i  t á r s .  Méltán utal reá a nagy apostol, 
„mert igaz az, a ki Ígéretet te tt.“ Nélkülözhetlen utitárs a vallás, a ki en
nek karjain halad, az ismeri a maga emberi czélját, az tudja, hogy a böl- 
cseség kezdete az Isten félelme. A vallás vigasztal, biztat ma is, ez szebb, 
boldogabb jövendőnk biztos záloga. Mivel a vallás a becsületnek, az erény
nek őre, méltán mondjuk a boldogság nélkülözhetlen feltételének. S minden 
szülő csak akkor munkálja igazán gyermekének javát, ha nemcsak arra van 
gondja, a mi a szemnek hizeleg, hanem gondja van az egy szükséges do
logra is, gondja van arra is, hogy a vallásban gyermekének lelki örökséget 
adjon. Az a gyermek, a ki a szülői háztól fényes öltönyt, vagyont kapott, 
de istenfélelmet nem, az a gyermek nem lesz áldás a családra, az átka lesz 
önmagának, rabja nyomorult szenvedélyeinek. De áldott az az apa, az az 
anya, a kinek első gondja gyermekének keblébe oltani az istenfélelmet. Az a 
szülő nyugodtan bocsáthatja gyermekét az élet hullámos tengerére, vigasz
talhatja a tudat: nincsen egyedül gyermekem, vele a hű kormányos a Meg
váltó. S ha elszólitja a szülőt gyermeke mellől a halál angyala, nyugodtan 
halhat meg, nyugodtan mondhatja: ime én meghalok, de az Isten teveled 
lészen. Ha a gyermek szülője példáján megtanulta Istent szeretni, a szülők
nek nem kell remegnie a késő vénségtől: felnőtt gyermek hálája melengeti 
hideg kebelét, hálás gyermek kér áldást fejére, s ha meghal, koporsójára 
nemcsak a sir göröngye hull, hanem a hű gyermek szeméből a kegyelet 
könyje is. Áldás a vallás az egyénre, a családra, azért tisztelettel gondol
hatunk arra a szent intézményre, az egyházra, a mely a hit virágait ápolja, 
neveli. Az egyház hűséges lelki dajkánk, kell, hogy ehhez szivünk odaforrjon, 
hogy sem magasság, sem mélység, sem öröm, sem bánat minket ettől el ne 
szakítson. Erre int az elődök példája is. A mi egyházunk sokat ostromolt 
vár, mennyi köny és vér hullott el ennek védelmében, ki tudná ezt elmon
dani ? Mennyit kellett a hitbuzgó elődöknek tűrni, szenvedni, áldozni, hogy 
megvédhessék a Krisztus evangyéliomát s, a lelki szabadság drága kincsét 
átadhassák örökségül a késő utókornak. Oh, ha erről itt megemlékezni nem 
akarnánk, magok a kövek beszélnének a ti megboldogult elődeiteknek hit
hűségéről . . . áldott legyen az ősök emléke, áldás még poraikon is.

Testvéreim az Úrban, kedves híveim! A mi az elődök előtt oly drága 
volt, a miért az apák küzdöttek, az anyák tűrtek, azt az utódoknak is szent 
kötelessége megbecsülni. Kijöttem, hogy lássam, miszerint nem aludt ki még 
a buzgóságnak az a lángja, a melynek lobogásáról beszól e gyülekezet tör
ténete ; kijöttem, hogy lássam, hogy a Krisztus evangyéliumáért lelkesedni, a 
mi egyházunk szertartásai szerint az Istent dicsőíteni, az egyeseknek és a
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családoknak legfőbb Örömük és igaz békességük. Egyházunk feladatai közé 
tartozik őrködni a törvények és az egyház tanainak megtartása felett. Ezért 
intézkedett úgy, hogy az egyházi hatóság időnként, meggyőződést szerezzen, 
emelkedik-e vagy lankad a buzgóság szent tüze? Én a dabronyi szent gyü
lekezet körébe örömmel és jó reménységgel jöttem. Hivatalos téren volt al
kalmam tapasztalni, hogy itt a rend, a törvények megtartása nincs szem elől 
tévesztve soha, azon reménynyel jöttem, hogy itt ékesen és jó rendben foly
nak mindenek, hogy az a tanúság, a mit innét elviszek, az egyházi felsőbb- 
ség előtt elismerés leszen e szent gyülekezetre.

Most nyílik először alkalmam üdvözölni az egyháznak uj felügyelőjét, 
tekintetes dr. Zelenka Lajos urat, fogadja legmelegebb üdvözletem kifejezé
sét, hogy szerencsém van itt az egyház látogatás alkalmával tisztelhetni, engedje 
reménylenem, hogy e gyülekezet egy hűséges támogatóját fogja sokáig üdvö
zölhetni benne s még az unokák is kegyelettel fogják emlegetni nevét. Erre 
segélje őt a jóságos Isten. Ezek után a gyűlést megnyitottalak nyilvánítom. 
Tekintetes Lazányi Béla egyházmegyei tiszti ügyész urat az esperességi he
lyettes felügyelői, a s.-lelkészt pedig a jegyzői tiszt betöltésére ezennel felkérem.

2. Dr. Zelenka Lajos felügyelő ur a gyülekezet nevében a kö
vetkező szavakkal üdvözölte az esperes u ra t:

Őszinte örömemre szolgál, hogy a nt. esperes urat ezen ősi artikuláris 
egyház falai közt üdvözölhetem. Biztosíthatom a nt. esperes urat arról, hogy 
a dabronyi gyülekezet mig egyrészt becsben tartja atyái emlékét, tudva azt, 
hogy neki csupán megtartani kell azt, miért atyáink életet és vagyont áldoz
tak ; addig másfelől megbecsüli a múlt mellett a jelent is, tiszteli az egy
ház felsőbbségeit, a melynek jelen kiváló képviselőjét a gyülekezetnek nevé
ben örömmel és melegen üdvözlöm s szivemből kívánom, hogy itt működése 
a hitélet fejlesztése körül Istentől áldott s egyházunkra nézve maradan
dóan üdvös hatású legyen.

3. Olvastatott a lelkész jelentése, mely egész terjedelmében a 
következő:

1.
A  dabronyi dg. h. ev. anyagyülekezet rövid története hiteles adatok nyo
mán az 1895. év máj. 23-án nagytiszteletü Gyúr át z Ferencz veszprénmrgyei

esperes Úr által teljesített egyházlátogatás alkalmából egybeállitva.
I.

Dabrony falu Veszprémmegyében, devecseri járás, a Somlyótól észak
nak 1, Pápa mezővárosától nyugatnak 2 órai távolságban, u. p. N.-Alásony.

Ősrégi gyülekezet, egyike a 90 artikuláris helyeknek. Mikor s mily 
körülmények között keletkezett, adatok hiányában ki nem deríthető; azon
ban hiteles okmány szerint már 1633-ban Zmihályfalvay János, mint rendes
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prédikátor működött. A szomorú emlékezetű vallási villongások idejében szám
talan súlyos üldöztetésnek volt kitéve. A helység a „Paulinus“ szerzetesek
nek lévén birtoka, a protestáns lakosok szorongatott helyzetükben földes - 
uraságoktól nem hogy pártfogást nyertek volna, sőt a legkíméletlenebb fag
gatásokkal, bántalmazásokkal illettettek.

Valami Andrásy nevezetű lelkészük egyike volt azon szerencsétlen prot. 
papoknak, a kik a híres Szelepcsényi-féle 1678 iki pozsonyi bizottság eleibe 
idéztettek. Többi társaival egyetemben ö is aláírván az ismeretes reversálist, 
helyébe Virág Mihály választatott. Ez sokoldalú képzettséggel biró férfiú 
volt s a német nyelvben, mi akkor egy egyszerű prot. lelkésznél ritkaságba 
ment, jártassággal bírt. Közkedvességben s nagy tekintélyben állott, egyházi 
szolgálatok teljesítésére még Révkomáromba is elhordoztatott.

Nagy munkásságot és buzgóságot fejtett ki a rémséges pestis ideje 
alatt, a mikor az egész környéken ő volt az egyedüli rettenhetetlen, a ki a 
szerencsétlen áldozatoknak lelki vigasztalást nyújtani, nemkülönben az el
haltaknak végtisztességi szolgálatot tenni készséggel sietett. Mennyi ideig 
működött itt, nincs kitüntetve. Annyi bizonyos, hogy midőn a török pusztítá
sának Dabrony is áldozatúl esett, az okmány szerint lakását általtette Vas
megyébe Gérczére.

Utána lelkészkedett: Ulosvay Illés, Szömörey Márton, Kelemen Benedek 
Farkas Mátyás, Nagy Péter, Frentól György, Horváth István, de hogy közü
lök ki mennyi ideig, mily viszontagságok között működött, arról adatokkal 
nem bírunk, mig nem 1741-ben Szakonyi Ferenczczel találkozunk. Ennek ide
jében egy féktelen indulatu, elfogult, fekete lelkületű egyén, Fekete Ádám 
volt az uradalmi ispán, ki tettleges erőszakoskodásokkal lépett fel a protes
tánsok ellen. Nevezetesen 1749. márcz. 24-én, midőn a hívek isteni tiszte
letre voltak egybegyülve, egy fanatisált tömeg élén rárohant a parochiára, a 
kaput, a konyhaajtót bevágatá; a lelkésznek és a híveknek szelíd óvástételére 
fenyegetödzék, hogyha a prédikátor a lakból ki nem hurczolkodik, .hegyibe 
vágatja a parochiát.“ Ugyanezen év húsvéti ünnepeiben, a Megváltó feltáma
dásának dicső ünnepét okmány szerint azzal emelé nevezetes nappá, hogy 
az áhitatoskodó gyülekezetei fegyveres erővel megtámadván, a templomot, 
tornyot lövöldözteté. Ezen erőszakoskodás szomorú emléke mai napig is lá t
ható a templom hátrészén álló s keresztüllőtt vaskakasban. Ilyen körülmé
nyek között nem lehet csodálni, ha a megtámadottak önvédelmükre kelve a 
szomszéd testvérek, különösen a közeli n.-alásonyi, ns.-szalóki nemességből 
álló hitrokonok segítségével gyakran komoly következményű összeütközésök- 
ben verték vissza az elámított, félrevezetett kath, testvéreket.

Hosszas szenvedés, panaszkodás, kérvényezés után végre 1754-ben igaz
ság lett szolgáltatva, a mennyiben Fekete Ádám kereset alá vétetett s fiská
lis akcziót kapott. Ugylátszik ezentúl — leszámítva az általános nyomást, 
melynek a prot. egyház ki volt téve, —- helyben a gyülekezet nyugalmasabb 
napokat élvezett.
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Szakonyi Ferencz hitbuzgó férfiú, tudományos s . tevékeny lelkipásztor 
volt. A gyülekezeti anyakönyvek vezetésében legelőször is az ő kezének nyo
mára akadunk; 1785. márcz 27-én az ő keze által van az első anyakönyvi 
bejegyzés, mégpedig szóról-szóra következőleg: „1735-dik 27. mártius Molnár 
Jánosnak s Kosa Pannának Panna leánya született, Kőmáli Horváth István 
mester,Kárnán Juditli felesége, Szalóky István,Ferenczy János, Bathvay Zsuzsa."

Itt azonban az évszámok és bejegyzések, nem tudni mi okból, megsza
kítva következnek egymásután, mígnem 1737. aug. 2-án ezen megjegyzéssel 
„ezeket keresztelte P. Záborszky János alásonyi prédikátor" végképen meg
szakadt s csak 1742 ik évben kezdődik egy rendesebb rovatos anyakönyv ve
zetés. Szakonyi Ferencz munkás életét bevégezte 1765-ben. Utána következett 
Tompos Balázs. A legújabb időig, feljegyzés szerint 24 lelkésze volt a gyüle
kezetnek. Ezek közül kiemelendő boldog emlékezetű Szedenits György volt 
veszprém-megyei esperes. A legutóbb elhunyt lelkész Perlaky István volt, a 
ki a gyülekezetben 1828-tól 1864-ig lankadatlan buzgósággal vezette közmeg
elégedésre a gyülekezet ügyeit. 1864. február 28-án pedig iktattatott hiva
talába Borbély Sándor, a gyülekezet jelenlegi lelkésze.

A világi férfiak közt mindenkor a Szakonyi család volt azon központ, 
honnan a gyülekezet támogatást, segélyt és védelmet nyerhetett.

Az újabb időkben is érzékeny csapások, tűzkárok sújtották a községet. 
1855-ben a helység nagyobb részével elhamvadt a templom tornyával, egyik 
harangjával, úgyszintén a tanitólak egészen, a lelkészlak hátsó része, mely 
még ekkor zsúppos volt, a lángok martaléka lett. Ezen szerencsétlenség az 
anyaegyház már-már viruló állapotát évtizedekre visszataszitá. Újjá felépíté
sében az egyháztagok áldozatkészsége mellett a felebaráti szeretet résztvevő 
keze működött. Számos űri család részben pénzbeli nevezetes összegekkel, 
mint tek. Babovszky János 250 frt, mélt. Eszterházy Miklós gr. 125 frt, tek. 
Szakonyi István ur 250 frt, tek. Bárány Pál ur 150 frt, az orosházai gyüle
kezet 290 frt, sok más pedig, a kiket elsorolni hosszas volna, kisebb-nagyobb 
összegekkel vannak képviselve; részint pedig sommás értékű épületanyagot 
ajándékoztak s itt kiemelendők mélt. Eszterházy Miklós gr. pápai, mélt. gróf 
(marczaltői) Amádé Dominika, tek. Ferenczy Sándor ur Mátyusházáról, tek. 
Auguszt Károly ur Bánhalmáról, nemkülönben az alásonyi eklézsia, valamint 
az alásonyi nemes közbirtokosság. Dicsőségesen uralkodó magyar királyunk 
I. Ferencz József Ő Felsége pedig 420 forintnyi kegyadományban részesité 
a gyülekezetét.

Ilyen részvét és áldozatkészség mellett hosszas nélkülözések, lelki gyöt
relmek között, végtére sikerült az Urnák házát Isten dicsőségére, a liivek 
kimondhatatlan lelki örömére felépíteni. 1862-iki év julius 26-án számos köz
ségnek részvéte mellett egész ünnepélyességgel helyeztetett Jeruschabekk ács
mester által a díszesen bádogozott toronytetőre a kereszt, mely alkalommal 
Borbély Sándor ns.-szalóki tanító jegyzőkönyvileg megörökített lelkes folkö- 
szöntőket mondott, ugyszinte megemlitendő, hogy a Somlyó vidékéről egybe
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gyűlt tanitói karnak tagjai szivet s lelket emelő énekeket zengedeztek a to
rony magasságából. 1863-ik év tavaszán pedig a romjaiból diszesen felemel
kedett templom, nagy tiszteletű Szedenits György, akkori esperes által, 
tisztelendő Farnek Dénes n.-szőllősi, tiszt. Sass Lajos galsai lelkész urak 
segédletének közbejöttével, szokott prot. szellemű egyszerű szertartással fel 
szenteltetett.

Ez a gyülekezetnek vázlatos, rövid története a mai napig. Az összes 
gyülekezet népessége : 983; ebből az anyagyülekezet 394-el van képviselve. 
Nyelve magyar; tagjainak foglalkozása földmivelés. Vagyonossági állapota 
úgy a birtokos gazdáknak, valamint a házas és napszámos zselléreknek oly 
lábon áll, hogy az elsőkről el lehet mondani, miszerint jómódnak, az utób
biak pedig szükséget nem szenvednek. A község lakosságának fele része r. 
kath., a községi birtoknak azonban 3/i résznél többje az ág. ev. kezén van. 
A római kath. atyafiakkal barátságos viszony áll fönn.

II.
A gyülekezet szive mélyében meg van arról győződve, hogy Jézus szel

lemében az egész föld kerekségén létező ág. h. ev. anyaszentegyházhoz belső 
kapcsolat által van fiizve. Meg van győződve arról, hogy saját veszedelme 
nélkül ezen kapcsot meglazítani nem lehet, ugyanazért a közzsinatok hatá
rozatait tekinti mindenkor saját beléletének szabályozóiul. Az egyházmegyei, 
egyházkerületi s egyetemes gyűléseknek intézkedései pedig saját gyülekezeti 
konvéntjében komoly megfontolás tárgyául vétetvén, egyházi autonómiánk 
iránt teljes hódolatot s tiszteletet tanúsít.

III.
Az egyházközség, mint önálló kér. eklézsia.

A gyülekezet áll a dabronyi anyából és 7 fiijából, névszerint a filiák 
ezek: Nyarad, Pór-Szalók, Ns.-Szalók, Adorjánháza, Egeralja, Csögle, Csősz 
Ezen utóbbi községben azonban már 30 éven túl hívünk nincs. Ezek mind
egyike félórányi távolságra van az anyától.

A gyülekezet kormányoztatik a felügyelő és a lelkész által. Önalkotta 
statútumai nincsenek, évenként tartatik a dabronyi iskolában egy köz- és fő
gyűlés, a melyben minden önálló tag részt vehet, felmerülő körülmények kö
zött azonban többször is tartatnak tanácskozmányok. Szervezete az egyházi 
rendszer értelmében van megállapítva, van rendes gondnoka s egyháztanácsa.

Lelkész a gyülekezetben van egy, segéd egy. A jelenlegi lelkész Bor
bély Sándor, segédlelkész Nagy Lajos. A lelkészi illetmények pontosan be
szolgáltatnak.

Nyilvános isteni tiszteletek tartatnak vasárnapokon, ünnepnapokon és 
hétköznapokon. Állanak vasárnapokon és ünnepeken éneklésből, imádkozásból 
és igehirdetésből, hétköznapokon éneklésből, imádságból. Használtaik a régebbi 
és ujabbi „Agenda", valamint a Gyurátz-féle is, Révésznek, Székácsnak, Őzei-
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(leniek, Gyurátznak, Sánthának ímakönyvei. Énekes könyvül a dunántúli su- 
perintendenczia által kiadott van behozva. Temetéskor a Beliczay-féle halottas 
énekes könyv. A rendes űrnapokon kívül semmi ünnep nem tartatik meg-. Róm. 
katli. ünnepeken a lármás és botránkoztató dolgot kivéve, a hívek minden dol
got végeznek. Szentirásmagyarázatok tartatnak ádventben és böjtben, katechi- 
satiók pedig szt.-hár. 1-sö vasárnapjától adventig. Biblia a legtöbb házban van, 
uj testamentum nélkül senki sincs. Az úri szent vacsora kiszolgál tátik min
den sátoros ünnep első napján az anyában, a másodikon Ns.-Szalókon, azon
kívül ádvent és bojt első vasárnapján az anyában, másodikán Ns.-Szalókon, 
valamint az aratási hálaadási ünnepen az anyában. A részvét buzgóságot ta
núsít, mert számosán gyónnak. Az elmúlt évben kiszolgáltatott az űrvacsora 
14-szer, resztvettek benne összesen 506-an. Házi vagy beteggyóntatás 7 eset
ben fordult elő. A kereszteléseknél csak keresztanyák vannak jelen. Költséges, 
lármás pasziták nem divatoznak. A gyermekágyas asszonyok szokott ünnepélyes
séggel 3—4 heti időköz után bocsáttatnak ki az egyházhoz. A konfirmandu
sok a böjti napokban készíttetnek elő Nagy István kézikönyve szerint; a kon- 
firmatió nagycsütörtökön, a konfirmandusok első gyóntatása nagypénteken 
történik.

A házasság-kötéseknél a kellő elővigyázat alkalmaztatik; a törvény- 
szerű három egymásutáni hirdetés után az esketés a délelőtti órákban tör
ténik. A jegyesek leteszik az esküt. Vegyes házasoknál az eljárás törvény- 
szerű. Viszálykodó házasok nem léteznek.

A temetéseknél a kitűzött 48 óra betartatik, halotti prédikácziók a 
templomban temetés előtt tartatnak ; rabjaink nem lévén, gondunk nincs rájuk.

A gyülekezet erkölcsi állapota dicséretes.
A gyülekezeti anyakönyvek három darabból állanak, kezdetük 1735., 

félbeszakitás csak e munka elején említett van, történeti jegyzetek bennük 
hiányoznak, állanak a lelkésznél, a ki azokból adja ki a kivonatokat szoká
sos illetékért. Az anyakönyvek másodpéldányai a világi hatósághoz rendesen 
beszolgáltatnak. A legutóbbi évben kereszteltetek 25 fi, 33 nő, összesen 58, 
ezek közül törvénytelen 3, lelenczek nincsenek, keresztelte őket a helybeli 
lelkész és segéd-lelkész és a Marczal melléki filiákban a ref. lelkészek. Kon
firmáltatok 18 gyermek, 8 fi, 10 nő. Áttérések sem tőlünk, sem hozzánk 
nem történtek.

Megeskettetett 10 pár, ezek közül 5 pár vegyes. Halottunk volt 47, 
köztük 23 fi, 24 nőnemű. Egy volt öngyilkos. Hogy a templom eredetileg 
mikor s ki által építtetett, nem tudhatni. Hossza 10 öl, szélessége 4 öl. 
Van rajta 4 góth-ivű 8 láb magas ablak, előtte a négyszögletű, tömörfáin, 
bádogtetejű, kettős kereszttel ékesített 15 öl magas torony, — a templom 
belseje 4 Ívből boltra és egy félköralaku az oltárt magába foglaló fülkéből 
áll, a félkör közepén, az oltár háta mögött egy gömbölyű ablak, a templom 
magassága a templom talapzatától a boltig 20 láb, a karzat 5 oszlopon 
nyugszik, ebben foglal helyet az Országh Sándor által épített díszes hat
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változatú orgona, a karzatból egy vasajtó a toronyba vezet, melyben két ha
rang Seltenhofer Frigyes soproni harangöntő által kiállítva, a kisebbik 3 mázsa 
69 font, 1856-ban, a nagyobbik 4 mázsa 5 font, 1851-ben öntve, liivja a hí
veket az Ur szine elé.

Oltár s szószék díszes, barna fakészitmény, az oltáron aranyozott ke
retben a Gethsemáné kertben imádkozó Krisztus képe; keretestől 4 láb ma
gas, 3 láb 3 hüvely széles, díszes olajfestmény, 1860-ban néhai n. szőllősi 
lelkész, Fárnek Dénes műve és ajándéka. Ivétfelől 1—1 pár barna sárgás 
5 és fél láb magas, felső részén aranyozott faoszlop díszeleg, ezeket csino
san faragott sugárzó aranynap köti egybe. Az egész oltár magassága a ta 
lapzattól a legmagasabb sugárig 12 láb 3 hüvelyk, a szószék a templom ol
dalán van alkalmazva; templomszentelési emléknap meg nem tartatik.

Templomi ékszerek és díszítmények : van három czinkanna, 1 ezüst, de 
aranyozott kehely és tányér, egy beteggyóntató, sárgaréz kiskehely és tá
nyér, 2 gyertyagyartó 2 karú paffongból és három lábon álló czirádás bronz
talpazattal, 1863-ból Vida János ajándéka. Keresztelő edény: czintányér és 
kannából, a melynek egy uj, díszesebbel való felcserélése nagyon is szüksé
ges volna. Van egy ostyasütő vas, pénzszedö erszény, három mozgatható 
számokkal ellátott fekete tábla.

Nagy violaszin bársony oltárteritő, ezüst csipkézettel szegélyezve, egy 
szószékre való terítő, hasonló minőségű, egy kisebb halvány rózsaszín ezüst 
csipkézetü kehelyteritő, mindez néhai Szakonyi István ur ajándéka 1863-ból 
s már viseltes. Egy díszes vörös bársony, ezüst csipkézettel szegélyezve, 
oltárteritő, egy kisebb vörös bársony ezüst csipkézetü kehelyteritő, újabb 
időben Gőgös Antal gyülekezeti tag családjának ajándéka. Két fehér oltár
teritő, 1 fekete szőrszövet oltárteritő, egy az egész oltárt befödő fekete szőrbur
kolat, egy fekete rojtos selyemkendő a szószékre a böjti napok tartamára, 
néhai Gőgös Ferenczné ajándéka.

Az eklézsiának van az anyában egy, a ns.-szalóki filiában egy elemi 
tanintézete, a melyekbe a gyermekek törvényszerűen bejárnak. Az iskolai 
épületek kielégítők. Iskola, tanító van az anyában egy, Ns.-Szalókon egy, 
Dabronyban a tanitó Plevniczky Pál, Ns. Szalókon Sümegi János. Illetmé
nyeik rendesen kijárnak, a kántor mindkét helyen a tanító, az éneklés ren
des, évenként nyilvános vizsgák tartatnak a lelkész és gyülekezet jelenlété
tében. A gyülekezetnek külön levéltára nincs, az eklézsiái okiratok a lel
kész felügyelete alatt az egyház ládájában őriztetnek. Könyvtár nem létezik'. 
Gondnokok hárman vannak : Dabronyban Badits János, Szalókon Scliilheim 
Károly, Csőglén Bokányi József, Egeralja és Adorjánházán Novák János. Pénz
tárnok a gondnok, egyházfi Dabronyban Kan Ferencz, Szalókon Doma István. 
Presbyterek Dabronyban: Ferenczy Sámuel, Ferenczy József, Gőgös Károly, 
Gőgös Sándor, Ferenczy Mátyás, id. Gőgös István, id. Gőgös Antal, Molnár 
Péter, Ferenczy Pál, Ferenczy János, Tóth János, Ferenczy Péter, Molnár
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József, Cser József, Cser István, ifj. Gőgös Antal, ifj. Gőgös István, Horváth 
János, Gőgös Péter. Mindezen tisztségek becsületbeliek.

Mindennemű fizetések kivetés utján eszközöltetnek, még pedig személy 
és birtok egyaránt lévén terhelve. A legközelebbi múltban a bevétel volt 
658 frt 63 kr., a kiadás 563 írt 58 kr., pénztári maradvány 95 frt 05 kr.

A gyülekezet polgári adója 90 fi tón felül, egyházi adója 60 frt.
Gyülekezeti birtok külső: a lelkészé 29V2 hold, a tanitóé 10V2 hold, 

egyházi épületekben: papiak, iskolák, templom; van a papiakhoz egy kisebb 
és nagyobb kert, egy külső és belső udvar, a tanitólak udvar és kerttel van 
ellátva. A kerítések részint fal, részint léczből állanak. Ez utóbbiak már hiá
nyosak. Mind az anya, mind a fiókegyházban az egyházi épületek tűzkár 
ellen biztositvák. A temető úgy Dabronyban, mint a ns.-szalóki leányegy
házban a más vallású vallásfelekezetekkel közös s e miatt semmi kellemet
lenség nincs. A temetők árokkal kerítve, helylyel-közzel nehány élőfával k i
ültetve. Sirásó rendes nincsen, a felek kellő rendben, szükséges rendben a 
sírokat maguk ássák, ügy Dabronyban, mint Szalókon, a temetkezési hely a 
a tagosztályok alkalmával a köztelekből hasittatván ki, az arra való fel
ügyelet az illető egyházközségre bízatott.

A dabronyi ág. ev. gyülekezet rövid vázlatos története az elmondottak
ban van lelkiismeretesen összeállítva. Legyen az úr áldása a gyülekezet 
felett.

Kelt Dabronyban, 1895. május 7-én.
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A) Cselekvő vagyon.
I.Épületek a hozzájuk tartozó

belsőséggel.
1 1 Templom s torony, kő- és

téglaépület cseréptetőre,
torony bádogra 71. A. r. sz.
1. li. sz. 116. _ _ ... 40 12000 2400

2 1 Lelkészlak, kő- és téglaépü-
épület cseréptetőre _ ___ 80 3000 600

a Pajta . . . : ................... 35 150 150
b Ól ___________________ 6 50
c Méhes . . . . _ . . . . _ _ . 10 15
cl Belső udvar.-. _ _ ... ._ 160 90
e Külső udvar ... ... ... ... 260 120
f Belső kert ... _ _ _ ... 140 75
8' Külső kert . . . . . . .  ... ... 400 200
h Kút, kőfalkerités _ _ _ 200‘>ó 1 Iskola s tanitólak ... ... ... 48 3000 400
a Istálló s p a jta_ ._ 27 150 150
b Ól _______ ___  _______ 5 50 50
c Udvar . _ . . . . . . . . . _ 120 75
cl Kert_ _ _ _ ... ... _ 170 90
e Köt és léczkerités_ _ _ | 50

Összeg i | 19315 i
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II. Föl.db Irt okrészletek.
a) A lelkészé.

4 i 71. A 1. IV2 telek r. sz.
2. k. sz. 265. szántóföld
a kis-mező és a poklos
dűlőben _ _ _ _ _ 18 700 4000

b) A tanítóé.
5 2 72. A. I. Vi telek r. sz. 2. 1

li. sz. 264. szántóföld a
kis-mező és a poklos dü-
lobén és r. sz. 3. b. sz.
278. szántóföld és rét a
fém bikaljában _ _ 6 900 1500

Összeg e z :  ^ 5500

III. Felszerelések.
a) templomban

6 1 Oltár . . . . . ............... 150
1 Szószék. . _ _ . _ _ . ... .... 40
1 Orgona _ _ _. . _ . . . . . _ 1173
1 Karzat . . . . . . . . . . . 150

32 Padok ......... . . . . . . . . . 200
3 Czinkanna ... _ . . . 2
2 Karos gyertyatartó _ _ 6
3 Bársony oltárterítő _ _ 16
3 Avult bársony olt. és szó-

székterítő _ _ _ _ 2
1 Fekete oltárhuzat_ _ _ 1 50
2 Kehely és tányér aranyozott

ezüst. . . . . . . . . . . 120
2 Rézkehely és tányér _ ... 1
1 Sárgaréz ostyatartó .... _ 1
2 Harang a toronyban _ _ 610

í Átvitel 1 2472 50 1
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Atliozat 2472 50
7 IV . Felszerelések.

' b) Az iskolában.
12 P a d ____________________ 20

1 Szekrény . _ _ . _ . _ . _ _ 5
1 Tábla ... .__________ __ 2
1 Asztal . _ . . . .  ... . . . . 3
1 Földgömb ... .... _ . . . _ _ 25

Össze" 2527 5011 ..
8 V. Magtár.

40 mérő búza _ _ _ ._ 160
18 mérő rozs _ _ _ _ 56

Összeg 214
9 A cselekvő vagyon összege.

Épületek 19375
Földbirtok _ . 5500
Fölszerelések ... ... ... ... 2527 50
Magtár . . . . ... . _ _ _ _ . 214

Összesen 27556 50 j|

1U B) Szenvedő vagyon.
1 I. Adósság-kötvényben 60

1! II. Alapítványok ._.......... ..
Szakonyi-féle _ ... ... 400
Kluge-féle ... ... ... ... 50

A szenvedő vagyon összege 510
C) Mérleg.

12 Cselekvő vagyon _ _ _ 27556 50
Szenvedő vagyon ... .. _ 510

Tiszta vagyon 27046 50 ||
Jegyzet; A „Mely évtől fogva van a gyülekezet birtokában?” cziraü rovatot kitölteni 

adatok hiányában nem lehet.
Kelt D a b r o n y b a n ,  1895. május 8-án.



A  c s öglei fiókgyülekezet v agyoni állapota,

A gondnok kezelése alatt van
adósleveleken..........................................  1504 frt 18 kr.

A magtáros kezelése alatt van
„ adósleveleken . . . . . . .  . 626 frt 05 kr

kamat-hátrálék........................................... 30 frt 56 kr.
A magtár-állomány

részint adósleveleken, részint készletben 1711J2 mérő rozs, 
adósleveleken • ..................................... 48 mérő árpa.

Az egeraljai és adorjánházai egyesült fiókgyülekezetnek van 
37 frt 16 kr. készpénze és 62x|4 mérő rozs inagtárkószlete.

a) A gyülekezet történetének részletes megírásáért a lelkész Úr
nak köszönet szavaztatok. Esperes ur idevonatkozólag azon indítványt, 
teszi, hogy a gyülekezet történetét a presbyterium nyornattassa ki és 
árusítsa el az egyes családok körében.

Ezen indítványhoz hozzászólt Dr. Zelenka Lajos felügyelő 
ur, a ki is a gyülekezet történetének, valamint az esperesi láto
gatás összes mozzanatainak kinyomatását saját költségén elvál
lalni kegyeskedett s az elárusítandó példányokból befolyó egész 
jövedelmet felajánlja a megalakítandó ,,nő-egyletnek“. Esperes ur, 
valamint a gyülekezet hálás köszönettel fogadják a felügyelő 
urnák ezen nagylelkű ajánlatát.

b) Esperes ur melegen ajánlja a gyülekezeti tagoknak a házi 
istenitisztelet gyakorlását. A családi körből távozó gyermek érezze — 
úgymond — hogy templomból megy el. így mindig tisztelettel gon-
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dől a szülői házra, eszébe jut, hogyan hívta őt anyja magához, Az 
ilyen óra elfelejthetlen, s vándoroljon bár a családi körből távozó 
gyermek messze földön, akkor is ott hordozza szivében a szülői 
gond által meggyujtott szövétneket. Az olyan érkező fiú dicsősége a 
háznak, s ha már előtte járt a halál, legelső kötelességének tartja 
felkeresni a begyepesült sirhantot, a mely alatt az nyugoszik, a ki 
az ő keblét Isten templomává szentelé. Ellenben átok fekszik azon 
a házon, azon a családon, a melyben a gyermek az apától, az anyá
tól nem imádkozni, hanem káromkodni tanul. Az ilyen házban nem 
tanul tisztelni a gyermek sem szülőt, sem Istent, az szidalmazza az 
eget s szidalmazza az apát, az anyát s az olyan háládatlan és isten
telen gyermek mellől sírva megyen a szülő a koporsóba. A világ a 
kísértés mezeje, vele kell adni a gyermekkel a hű utitársat: a val
lást. Azért melegen ajánlom minden szülőnek a házi istenitisztelet 
gyakorlását.

A közgyűlés tagjai ígérik, hogy a házi istenitiszteletet szor
galmasan igyekeznek családjukban gyakorolni.

c) Esperes ur örömmel veszi tudomásul, hogy a temető és a 
halottak iránti kegyelet ól a gyülekezet tagjai keblében. Jövőre is 
melegen ajánlja a temető iránti kegyelet ápolását

ól) Esperes ur felhívja a lelkész ur és a szülők figyelmét a kon- 
firmáczió napjának ünnepélyességére s annak a gyermekek előtt fe- 
ledhetlennó tételére. Minden szülő örülhet — úgymond — midőn 
gyermeke a konfirmáczió által az egyház felnőtt tagjainak sorába 
lép, örülhet, midőn az Isten kertjébe egy virágot ültet, Isten orszá
gának egy oszlopot állit, azért méltó, hogy ezt a nagy napot gyer
meke előtt minél örvendetesebbé tegye. Ajánlja, hogy korfirmácziói 
emléklap adása, imádságos könyv vagy kis uj testámentom ajándé
kozása által a konfirmáczió napját úgy a lelkész, mint a szülők igye
kezzenek a gyermekekre nézve feledhetlennó tenni.

Egyszersmind indítványozza, hogy a Kluge-fóle alapítvány ka
matain évenként imakönyvek és uj testámentomok szereztessenek sze
gényebb konfirmandusok számára.

Az indítványt a közgyűlés örömmel elfogadja s mind a gyü
lekezet, mind a lelkész Ígérik, hogy a konfirmáczió napjának ün
nepélyességét emelni fogják.
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4) Esperes ur indítványozza, hogy a gyülekezet egy osztály
könyvet vegyen a tanitó ur számára, a melybe minden tanuló neve 
és bizonyítványa bevezettessék, hogy abból adandó alkalommal a 
gyermekek népiskolai bizonyítványa hitelesen kiállítható legyen.

A közgyűlés belátva az osztálykönyv fontosságát, az indít
ványt elfogadja.

5) Esperes úr indítványozza, hogy a gyülekezet egy levéltárt 
készíttessen és pedig olyat, a melynek egyik fele levéltár gyanánt, a 
másik fele pedig iskolai könyvtár gyanánt legyen használható. Espe
res ur ezen indítvány elfogadását melegen ajánlja, mert a régi fon
tos okiratoknak és az évenként megküldött esperessógi, kerületi s 
egyéb jegyzőkönyveknek egy kis ládáeskában való rendben tartása 
és megőrzése lehetetlen.

A közgyűlés az indítványt elfogadja.
6j Esperes ur a gyülekezet nőtagjainak egy „Nőegylet" meg

alakítását a következőkép ajánlotta:
„Szeretett nőtagjai a gyülekezetnek, önökhöz van egy nehány 

szavain. Az egyházi életben szép feladata van a nőknek. Az ő szi
vükben melegebben lüktet a vallásos érzés, mint a férfiakéban; gyer
mekét az édes anya vezérli az erény utján, az édes anya kulcsolja 
imára kezeit. Azért azt mondhatjuk, hogy a család vallásossága az 
anya vallásosságán fordul meg. A hol istenfélő az asszony, ott még 
a durva, kérges szivű férfi is Istent keres. Nemcsak az egyes csa
ládoknak, hanem az egyes gyülekezeteknek vallásossága is a nők 
lelkesedésétől függ. Azért kérem a gyülekezet nőtagjait, szíveskedje
nek egyletté alakulni az oltár s a templom hiányai pótlására s a 
szegények és árvák segélyezésére és iskolai neveltetésére/'

A közgyűlés elismeri a , Nőegyletnek" az élő hit emelésére 
nagy fontosságát s azon reménynek ád kifejezést, hogy a gyüle
kezet nőtagjai készséggel sorakoznak ennek megalakítására.

7)  Esperes úr indítványozza a jóltevők neveinek megörökité- 
tósére egy „Aranykönyv" beszerzését.

Igaz —■ úgymond — hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, 
de a jóltóvők iránt kegyelettel tartozik a gyülekezet is. Úgy nevel 
magának új, áldozatra kész tagokat a hálás gyülekezet.

Óhajtandó volna, hogy az „Aranykönyv" ne a gyülekezet pénz
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tarát terhelje, hanem jótékonyság utján jusson a gyülekezet bir
tokába.

A közgyűlés ezen indítványt elfogadja s czélul tűzi ki egy 
„Aranykönyv“ megszerzését.

8) Esperes úr ajánlja a lelkésznek a lelkészi napló vezetését, 
mint a melynek vezetésével fontos szogálatot tesz az utókornak.

A lelkész erre készséggel vállalkozik.
9) Esperes ur felhívja a lelkészi hivatalt, hogy jövőre vegye 

kezébe az ismétlősök vallásoktatását. Miután a megkonfirmált gyer
mekek az egyház felnőtt tagjai sorába lépnek és a lelkészhez köze
lebb állanak, azért méltó, hogy a lelkész pásztori gondoskodásának 
körébe szorosabban bevonja őket.

A lelkész az ismétlősök vallásoktatására készséggel vál
lalkozik.

10) Esperes ur ajánlja ifjúsági egylet s az énekkar szervezését.
A közgyűlés Ígéri, hogy a mennyire a viszonyok engedik, az 

ifjúsági egylet és énekkar megalakításának ügyét szorgalmazza és 
támogatja.

11) Esperes úr ajánlja a szegények és árvák ügyének felka
rolását.

A közgyűlés ígéri, hogy esetről-esetre a samaritánusi sze- 
retetet gyakorolni fogja.

12) Esperes úr örömmel veszi tudomásúl, hogy a gyülekezet 
épületei jó karban vannak.

Jövőre is figyelmébe ajánlja a közgyűlésnek a gyülekezet 
épületeinek gondozását.

13) A lelkész felhívja a gyülekezet nőtagjait, hogy keresztelő- 
kutnak és keresztelőedénynek adakozás utján való megszerzésére tö
rekedjenek.

A közgyűlés a lelkész úr indítványát magáévá teszi.
Több tárgy nem lévén, miután dr. Zelenka Lajos felügyelő ur 

az esperes urnák a gyülekezet nevében szives fáradozásaiért hálás 
köszönetét nyilvánította, a közgyűlés véget ért a gyülekezet énekével 
és az esperes ur következő rögtönzött imádságával:

Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk! Gyengeségünk érzete 
megaláz előtted a porig, de bizalmunk atyai kegyelmedben felemel

2*
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te hozzád. Te voltál nekünk hajlékunk minden időben; áldott légj 
mindazon áldásért, a melyet evagyéliomod és az egyház által kiárasz
tottál reánk. Kérünk, munkálkodjék tovább is a te liiveid seregében 
az igazságnak, buzgóságnak, élő hitnek lelke. Legyen, maradjon ve
lünk a te gondviselésed. Tartson távol tőlünk minden lelki testi ve
szedelmet. Építsd a szeretetnek országát. Légy mindnyájunkkal sze
rető Atyánk a te szent Fiadért, az Ur Jézus Krisztusért! Ámen.

Dabronyban, az 1895 év máj. hó 23-ik napján.
Jegyzette :

N a g y  L a jo s
ev. s.-lelkész.

Ezután esperes ur külön gyűlést tartott a csöglei, egeraljai és 
adorjánházai íiókegyházak tagjaival, a mely gyűlésről a következő 
jegyzőkönyv vétetett fel:

Jegyzőkönyv.

Felvétetett Dabronyban a csöglei, egeraljai és adorjánházai fiók
egyházak közgyűlésén 1895. máj. 23-án esperesi látogatás alkalmával.

Jelen voltak: Gyurátz Ferencz esperes, Lazányi Béla egyházmegyei 
tiszti ügyész, Borbély Sándor lelkész, dr. Zelenka Lajos felügyelő, 
Nagy Lajos s. lelkész mint jegyző, Erikkel Gábor magtáros, Bokányi 
József csöglei gondnok, Novák János egeraljai és adorjánházai gond
nok, Szily Mihály s több gyülekezeti tag.

1) Esperes ur a gyűlést megnyitván, jelenti, hogy a f. óv elején 
a csöglei fiók-gyülekezet részéről egy panaszos levél érkezett az es
peresi hivatalhoz, a melyben hűtlen sáfárkodással vádolják a gyüle
kezet magtárosát: Prikkel Gábort és engedélyt kérnek a magtár fel
osztására. Esperes ur felhívta a dabronyi lelkész! és felügyelői hiva
talt, hogy a kérdéses ügyben a vizsgálatot ejtse meg és az esperesi 
hivatalhoz terjeszsze fel a vizsgálat eredményét. A kiküldött vizsgáló- 
bizottság Borbély Sándor lelkész, dr. Zelenka Lajos felügyelő s Nagy 
Lajos személyében több gyülekezeti tag jelenlétében a tüzetes vizs
gálatot megejtvén, azt találta, hogy a magtár teljesen rendben van és 
a magtáros ellen irányuló gyanúnak semmi alapja nincsen. A vizsgáló
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bizottság a magtárosnak teljes elismerését nyilvánította, a mely elis
merésre annyival is méltóbb, mert a magtár feloszlatását is ő ellenezte 
a legerélyesebben. A méltatlanul vádolt magtárosnak esperes ur is tel
jes elismerését nyilvánította hű sáfárkodásáért. Esperes ur komolyan 
inti a csöglei híveket, tegyenek le a magtárfelosztás tervéről, mint a 
mely tervnek kivitele úgy is lehetetlen, mert a mit egyik ke
zünkkel az oltárra teszünk, a másikkal onnét azt lerántani nem 
szabad.

A közgyűlés ezúttal is elismeri, hogy a magtár kezelése meg
egyezőig a vizsgáló bizottság jelentésével, kifogástalan és a gyü
lekezet vagyona rendben van, egyúttal elismeri azt is, hogy a mag
tárnak egyesek közt való felosztása — mivel a magtár iskola- 
építésre van alapítva — vétkes merénylet volna maga az egyház 
és a törvény ellen.

2) Mivel a csöglei fiókgyülekezet iskola felállítására még nem elég 
erős, másrészről pedig az elolvadás veszélye fenyegeti a fiókgyüle- 
kezetet, esperes ur indítványozza, hogy a fiókgyülekezet a tőke és mag
tár jövedelem egy kis részét vallásoktatási czélokra fordítsa.

A csöglei fiókgyülekezet az indítványt elfogadja s ennek é r
telmében megszavaz a vallásoktatást teljesítő lelkész, illetőleg 
s. lelkész számára négy ven forintot, amely összeg fejében a vallás- 
oktatást végző lelkész, illetve s.-lelkész köteles októbertől májusig 
hetenként egyszer a csöglei fiókgyülekezet által állítandó kocsin 
Csöglére kimenni és ott egy a czélra szolgáló helyiségben a csög
lei, nemkülönben az adorjánházai és egeraljai gyermekeket 1—2 
óráig vallásoktatásban részesíteni. Az adorjánházai és egeraljai hí
vek viszont kötelezik magukat, hogy a csöglei fiökgyiilekezet 
terheihez hozzá fognak járulni.

3) Esperes ur megbízza a csöglei kurátort, hogy keresse meg a 
csöglei ref. egyház elöljáróságát azon kérelemmel: hetenként egy 
órára a nékik legalkalmasabb időben engedné át a csöglei 
ref. egyház iskolatermét az evang. gyermekek vallásoktatási czél- 
jaira.

A kurátor a megbízatás teljesítésére készséggel vállal
kozik.

4) Esperes ur figyelmébe ajánlja a lelkószi hivatalnak, hogy a
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Luther-távsaság által kiadott imádságos könyveket igyekezzék a esög- 
lei, adorjánházai és egeraljai hívek körében terjeszteni.

A lelkész erre készséggel vállalkozik.
Több tárgy nem lévén, a gyűlés feloszlott.
Dabrony, 1895. máj. 23-án.

Jegyzetté:
N a g y  L a jo s ,

ev. s.-lelkósz.

A csöglei, egeraljai és adorjánházai íiókegyházak közgyűlése 
után d. u. 2 óra körül ebéd következett, a melyen az esperes úr 
Főt. és Mélt. Karsay Sándor püspök urra ; dr. Zelenka Lajos fel
ügyelő ur, Borbély Sándor lelkész úr és Nagy Lajos s.-lelkész az 
esperes u rra ; tek. Lazányi Béla egyházmegyei tiszti ügyész ur a lel- 
készi karra s Nagy Lajos s.-lelkész az egyházmegyei tiszti ügyész urra 
mondottak felköszöntőket.

A felköszöntőkkel fűszerezett ebéd után az egyházmegyei és a 
gyülekezeti elnökség Ns.-Szalókon folytatta hivatalos működését.

Az egyházi épületek megtekintése után istenitiszteletre hívták a 
harangok a híveket és az egyházlátogató elnökséget. Az oltári funk- 
cziót a s.-lelkész végezte. *

Isteni tisztelet végeztével közgyűlés tartatott, melyről a követ
kező jegyzőkönyv vétetett fel.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett Ns-.Szalókon az 1895-ik év máj. hó 23-ik napján 
délután a ns.-szalóki ág. hitv. evang. kér. gyülekezet közgyűlésében. 
Jelen voltak: Gyurátz Ferencz esperes, Lazányi Béla egyházmegyei 
tiszti ügyész, dr. Zelenka Lajos felügyelő, Kiss Lajos n.-alásonyi 
lelkész, Szily Lénárd gergelyii lelkész, Borbély Sándor lelkész, Nagy 
Lajos s.-lelkész mint jegyző, Sümegi János tanító, Silheim Károly 
gondnok, Tóth Antal, Szalóky Károly, Pál János, Guóth László s 
számos gyülekezeti tag.

1) Esperes úr a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta meg:
A „Jelenések* könyvében (3 r. 10 — 11 v.) ezen szivhez 

szóló igéket találjuk: „Mivelhogy megtartottad az én békességre
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intő beszédemet, azért én is megszabaditlak téged a kisértetnek 
idejéből, mely az egész világra bekövetkezendő, hogy e földnek la
kosai megkisértessenek. íme eljövök hamar, tartsd meg azt, a 
mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat.“

Tartsd meg azt, a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye 
a te koronádat. A korona az Isten igéje, a melyről meg van írva: 
az ég és föld elmúlnak, de az én beszédim semmiképen el nem 
múlnak. Az I s t e n  i g é j e ,  a szentirás, a biblia kétszeresen 
fontos a mi egyházunkra nézve. Ez az az alap, a melyen felépült, 
a melyen az üldözések viharai között rendületlenül megállott. Ez 
az Isten igéje nagy hatalom volt édes hiveim, ennek erejével kez
dették meg a sz. lélektől ihletett tanítványok a harczot a világ és 
ennek bálványai ellen; egyetlen fegyverük az ige volt s bár a 
harcz nyomában köny és vérpatak csörgött, . . .  a bálványok ol
tárai végre is megdőltek, az üldözött vallásnak templomai szapo
rodtak s az ige diadalmaskodott. Az Isten igéjének hatalmáról 
tanúskodik a hitjavitás is. Sokat kellett a mi elődeinknek tűrni az 
Isten igéjéért, a bibliáért s ők szilárdan ragaszkodtak hozzá, nem 
szégyenelték a Krisztus evangéliomát. Sokszor választania kellett az 
üldözött családnak háza s bibliája között s választotta . . .  a bib
liát. Ebből merítették a hitbuzgó ősök a lelki erőt a kitartásra, ez 
ígért a jelen szenvedésekért cserébe egy szebb jövendőt. Drága 
kincs az Isten igéje, méltán hangzik azért a buzdító szó: „tarsd 
meg azt, a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koro
nádat." Tartsd meg, a mi nálad vagyon, a mit apáidtól átvettél, 
legyen előtted'szent, öleld, szeresd te is.

A szent igéből, mint napból a fény és meleg, sugárzik a 
hi t .  Tartsd meg azt, a mi nálad vagyon, tartsd meg a hitet. A 
hit értéktelen valami a kor önző gyermeke előtt, pedig a hit, a 
melyről megiratott, hogy hegyeket mozgat; sokat, mindent kipótol 
ma is. Bármerre menjünk, a hol ember lakik, hallatszik panasz, 
szakad a szívből a sóhaj. Nyissunk palotába vagy kunyhóba, hol 
emberi szív dobog, forgatja sebző tőrét a balsors, ejt mély sebet, 
a melyre Gileádban balzsam nem terem. Hol keressen az a tőidre 
sújtott vándor vigaszt, erőt ? A szív boldogság után eped s mégis 
mennyi testi-lelki élet romjai mellett visz el utunk ! Az igazság 
uralmát óhajtanánk s ott éldeleg a gonosz, a jó meg szenved, az 
erény a gonoszság tiprott zsámolya, a becsület roskadoz a kereszt 
alatt, a vétek irigységre készt. Hordozza rablánczait az enyészet 
előpostája a nyavalya. Hasztalan küzd a tudomány . . . halál el
len nincs orvosság. Tűnik az életöröm, jön az alkony, a gondolat 
megakad a temetőn s ott várják a zsákmányt a sir férgei. Ez 
tehát a végezel ? Visszariad ettől a lélek, hol keressen tehát
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menedéket? A tudomány hideg jégpalota, mely vigasztalást nem 
ád, a kincshalmaz ridegen hagyja el a halál révénél a távozót. Azon 
sebekre, melyeket orvosolni a tudomány s a kincs nem képes, ada
tott Isten kegyelméből a hit, mely tűrni s remélni megtanít. Ha 
lever itt az ellenséges akadály, a hit felemel, fel Istenhez s is
merteti benne a mindenek atyját. A hit csudás hatalmával a gyöt
relem kínos keresztfáját is dicsfénynyel vonja be s az érző keblű 
vándort Krisztus vezeti, ki igy vigasztalja hívét: nehéz a kereszt ? 
ne félj meghordoztam én, sebez a tövis? viseltem én; riaszt a 
halál? ne félj, elvettem hatalmát. Légy hű mind halálig s neked 
adom az élet koronáját.

A hivő lélek még a szenvedések között is kibékül sorsával, 
átkozódás helyett imádkozik s szemében a fájdalom könyüivel 
csókolja az Urnák ostorozó kezét. így lesz a szenvedés ég felé 
felemelő lépcső.

Testvéreim az Urban, kedves híveim, tartsátok meg azt, a 
mi nálatok vagyon, tartsátok meg a szent igét, a hitet s a mi az 
igét és a hitet őrzi s ápolja: az e g y h á z a t .  Az egyház hű lelki 
dajka. Az egyház a tehetetlen csecsemőt keblére fogadja; gondos
kodik arról, hogy a gyermek szivébe beoltassék az istenfélelem; 
az egyház felnyitja a templom ajtaját, hol a töredelmes szív bo
csánatot, a megfáradott nyugodalmat ta lá l; az egyház elkísér a 
sírnak partjáig s megszenteli még azt a hantot is, mely kopor
sónkra hull. Tartsd meg a mi nálad vagyon: az igét, az ebből fa
kadó hitet, s az ezt ápoló egyházat, mint jóltevőidet. Egyházias- 
sága által tanúsítja kiki, hogy háladatos szive van, kér. hívek, 
kedves testvéreim! a mi evangyéliomi egyházunk nem külső erő
szak, hanem a közös hit által van összecsatolva. Az egyházi ha
tóság épen azért, meglátogatja az egyes gyülekezeteket, hogy 
meggyőződést szerezzen arról: váljon az egyes gyülekezetekben 
meg van-e tartva az Isten igéje, híven őrzött kincs-e a biblia? 
Lobog-e a templom s a családi élet oltárain a hitbuzgóság tüze, 
él-e az evang. testvérszeretet? E czélból jelentem meg e gyüle
kezet kebelében, hogy bizonyságot vihessek el innét, hogy itt még 
él a hitért élni-halni tudó apák emléke, az apák öröksége meg 
van az unokáknál is. Kérem a kegyelem Istenét, építse az ő or
szágát e gyülekezetben is a Krisztus megjelenése napjáig. 
Ámen.

A gyülekezetnek jelenlévő tagjait melegen üdvözlöm s a gyű
lést megnyitottalak nyilvánítom. Tekintetes Lazányi Béla egyház- 
megyei tiszti ügyész urat az esperességi helyettes felügyelői tiszt, 
a s.-lelkészt pedig a jegyzői tiszt betöltésére ezennel felkérem.

2) Olvastatott Sümegi János ns.-szalóki tanító ur alábbi jelentése.
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A nemes-szalóki ág. hitv„ evang. leányegyház
állapotának kimutatása az 1895. év május hó 23-áa 

(Esperesi látogatás alkalmával.j

1. Általános adatok

A nemes-szalóki leányegykáz, — mely Dabronytól mint anyagyüleke
zettől 4 kilométernyire fekszik északnak; — alakulásáról az Írásbeli adatok 
hiányoznak. De hogy a régibb időkből való, tanúsítja a szájhagyomány, mely
nek folytán állittatik róla, hogy már az üldöztetések idején mint Dabronynak 
fiókegyháza, hívei segiték a dabronyi templomot az elfoglalástól megmenteni.

A 18. század közepe táján tanítóul Karcsay emlegettetik. A nemes-sza
lóki evang. hívek templom, iskola és egyház föntartására nézve egyesülve van - 
nak Pór-Szalókkal, mely azonban mai nap csak nehány család által képviseltetik.

Az egyesült leánygyülekezet a dabronyi anyaegyházhoz van filiálva, 
honnét a lelkész régi egyezkedés folytán minden ujhold második vasárnapján, 
továbbá a három sátoros-ünnep másodnapján, advent és böjt második és vi
rágvasárnapján szónokolni kijön; a sátoros ünnepek másodnapján, ádvent és 
böjt második vasárnapján ezenkívül úrvacsorát is oszt.

Halotti szertartásokra — néha-néha — és betegek gyóntatására szin
tén a dabronyi lelkész hozatik ki. Az esketések, keresztelések és egyházke
lések részint helyben, részint Dabronyban végeztetnek. A confirmálások azon
ban kizárólag csak Dabronyban történnek. A fuvarok megtérítése 50 krjával 
a leánygyülekezet terhei sorába tartozik.

A gyülekezet saját belügyeinek elintézésére évenkint tart egy fő
vagy számadó-gyűlést; és a mint a szükség úgy kívánja, egy vagy több 
mellék-gyűlést. A gyűléseken az egyházi és világi elnökök elnökölnek. Van 
a gyülekezetnek jelenleng 10 tagból álló választott egyháztanácsa. A ta
nácskozások vagy gyűlések helyei az iskola és a templom.

A gyülekezet jelenlegi tisztviselői: felügyelő: dr. Zelenka Lajos deve- 
cseri járásbiró ; lelkész : Borbély Sándor; segéd-lelkész : Nagy Lajos ; tanító: 
Sümegi János. — Gondnok és pénztárnok: Schilheim Károly; —• Az egyház
tanács tagjai a következők: Szalóki Károly, Páll János, Guóth László, Sőtli 
Lajos, Guóth Kálmán, Osvald Mihály, Tóth Mihály idősb, Szalóki Gy. Zsig- 
mond, Tóth János, Győrfi Sándor. Egyházfi: Doma István. — Magtárkezelők: 
Guóth László és Tóth Antal.

II. Vallásos élet.

Az istenitiszteletek nyilvánosan tartatnak vasárnap reggel és délután, 
köznapokon csak reggel, akkor is csak adventi és böjti napokban, mert más
kor hiába szól a harang.
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Az istenitisztelet, hacsak a tanító végzi, ének és imából álló könyörgés : 
ha azonban a lelkész kint van, úgy ehhez még a szónoklat, esetleg urvascora- 
osztás Járul.

Énekes könyvül a közönséges dunántúli kerületi énekes könyv hasz
náltaik.

A tanító által használt imakönyvek a templomban való imádkozásoknál 
a következők: Gyurátz Ferencz : „Kézi agenda.* „A hit oltára.“ , Lelki vezér.“ 
Révész Bálint: „Köznapi imák.“ Szakács József: „Imádságok és buzgólkodások.*

Megjegyzendő, hogy sátoros ünnepeket megelőző este és ó-év este ének 
és imával egybekötött sikeres könyörgések tartatnak, melyekre még idegen 
vallásu keresztény hívek is számosán megjelennek. — Az erkölcsi állapot 
általában kielégítő.

III. A templom.

A gyülekezet temploma építtetett utczasorba a gyülekezet saját telkén 
1789-ik évben, tehát ezelőtt 106 évvel. Az építkezés folytáról és befejezésé
ről, valamint a felszentelésről az adatok hiányzanak. A templom hossza 13 
méter, szélessége 7 méter. A templomépités idejében a tanító volt Gavur- 
nyik János. Az újonnan épült templom náddal volt befödve, mely 1836-ban 
cseréltetett fel cserépzsindelylyel. Az időbeli felügyelője volt a gyülekezet
nek : Szakonyi János nagybirtokos; gondnoka pedig Vermes János közbirto
kos ; 1856-ban Szalóki Sámuel és neje Itczés Anna ajándékozták a máig is 
meglevő négy réz-gyertatartót. Egy feszületet ugyancsak az oltárra ajándé
kozott 1862-ben hadnagy Szakonyi Lajos. A két számtáblát minden felsze
reléssel együtt készítette saját költségén Szakonyi István, nagybirtokos, mint 
a gyülekezet felügyelője 1847-ben.

Van ezenkívül még a templomban egy aranyozott kehely, aranyozott tá
nyér ; előbbi a bor, utóbbi ostyatartásra az úrvacsora-osztásnál; továbbá egy 
ónból készült boros kanna és egy bádog szelencze, ostyát tartani.

A templom ládája 1786. évszámmal van ellátva. Van végül egy roz
zant karban lévő régi erszény.

A templomnak tornya építtetett 1861-ben, részint kivetés, részint ado
mány gyűjtés utján. A torony kő részét építette Vendler József kis-czelli 
épitész, mig bádogtetővel elátta Ludvig Ferencz pápai bádogos. Még 
ugyanazon év folyamán elkészülvén a torony, az 1838-ik évben Győrben ön
tetett 3 mázsa 18 fontos harang, mely ez ideig fából készült haranglábon 
állt s mely öntetett: Szakonyi János felügyelő és Vermes Dániel gondnok
sága idejében — abban elhelyeztetett és Perlaky István dabronyi lelkész ál
tal ünnepélyesen felavattatott. Ez időbeli felügyelője volt a gyülekezetnek 
Szakonyi István nagybirtokos, gondnoka: Szalóki András, tanítója: Borbély 
Sándor (1832—1891-ig.) A templom száz éves fennállását ünnepelte a gyü
lekezet 1889. évben; ekkori felügyelője volt a gyülekezetnek Szakonyi Mik
lós ügyvéd.
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Mindezideig hiányzott egy hangszer a templomból, melylyet az éneket 
kisérve, a szivet hangoltabbá lehetett volna tenni, azért az 1891. év őszén 
Sümegi János tanitó gyűjtést eszközölt a hívek között egy beszerzendő har
móniámra és miután 30 frt gyüjtetett és ehhez a soproni ev. nőegylet 35 
irtot kegyesen adományozott volna, szereztetett 60 írton egy jó karban lévő 
használt harmónium, mely az 1891. év karácsony másnapján ünnepélyesen föl
avattatott Nagy Lajos segédlelkész által.

Száz évet meghaladott templomunkat az idő vasfoga megrongálván, azt 
az 1894. év tavaszán ki kellett javítani. Ezen kijavítás, — egyszerűen, ámbár 
díszesen — 1044 frtnyi költségébe került a gyülekezetnek, melyet 60 frt ki
vételével saját zsebből kell fedezni a gyülekezetnek. Ezen felül ugyanez al
kalommal a nők önkénytes adakozásából vásároltatott egy díszes csillár — 
lámpa és 9 gyertyára — 35 írton. — Templomjavitás alkalmával új oltár és 
szószék is készíttetett, melyet díszes térítővel ellátott Szalóki Tamásné nagy
birtokosnő ; az oltárelőtti dobogóra pedig Bódogh Lenke kisasszony készített 
egy díszes szőnyeget. Ez időbeli felügyelője a gyülekezetnek Bélák Lajos 
devecseri szolgabiró; gondnoka: Tóth Antal, segédgondnok: Szalóky Károly. 
A pór-szalóki híveknek Pór-Szalókon is van az ev. ref. és róni. kath. atya
fiakkal közös harangjuk, mely újabb időben az előbbi fa-haranglábról az 
újon épült róm. kath. templom tornyába tétetett át kölcsönös egyezség utján.

IV. Az iskola.

Az iskola a tanitólakkal kapcsolatban épült az 1802. évben, mely az 
1865. év november havában egészen leégvén, építkezési intézkedések folytán 
annak falai mind lebontattak. A régi telek az által, hogy mellette Fölső-Sza- 
lóki Imrénétől és utódaitól megvásároltatván, örök áron 334 írton, — mely a 
fönti napon szintén pusztává lett — megnagyobbittatott. Ezen megnagyob
bított telek fölső szélére építtetett a máig is álló tanitólak és iskola, mely 
elég nagy ugyan kívül, de belül annál kisebb és nem korszerű mai nap, a 
mennyiben sok-sok igazítani való volna rajta.

Az új iskola és tanitólak felépítése épen a legmostohább évre az 1866.-ra 
esett. Köztudomás szerint épen ez évben fagytak el a gabonák, a mi által a 
legnagyobb Ínség és szegénység sújtotta a híveket. Saját ereje, tehetségéből 
nem is lett volna képes a gyülekezet az új épületet elkészíteni, ha a hit
buzgó testvéregyházak tagjai úgy egyenldnt, mint összesen nem segédkeztek 
volna. — Különösen említést érdemel gróf Eszterházy Pál pápai főúr bőkezű
sége. Az ugyanakkori felügyelő Szakonyi István ügybuzgósága és áldozat
kézsége is hozzájárult az építkezés sikeres megkezdése és folytatásához. 
Szakonyi István felügyelő volt oly nemesen gondolkozó vallásos tagja az 
egyháznak, ki az építkezés egy és félévi tartama alatt ingyen, tiszta szí
vességből adott helyet úgy a tanitónak, mint tanteremnek, melyben a gyer
mekek taníthatók voltak.
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Végre az egy és fél év leteltével Isten segedelme és a hívek kitar
tása mellett Kudlicska Imre segédletével elkészítette az uj tanitó-lakot az 
iskolával, mely az 1867. év szeptember hó 8-án ünnepélyesen fölavattatott 
Borbély Sándor akkori és még jelenlegi lelkész által.

Az uj iskola-épület a tanitó-lakkal cseréppel fedett, falai kő, tégla, 
vályog és fecske-rakásból vannak. Az épületrészek a következők: 2 szoba 
— egy nagyobb és kisebb — mindkettő földes, egy konyha nyitott kémény
nyel, melyben a kemencze mai nap már alig-alig használható, de nem is 
csoda, hisz 28 év óta megemészthette az idő, illetve a tűznyelvek vas-foga. 
Ezek után következik a tágas iskola, melynek legfőbb hibája az, hogy nem 
elég világos, különösen télen, borús őszi és tavaszi napokon érezzük az eb
ből eredő hátrányt. Az iskola után van a kamara és végül az istáló. Mellék
épületek, egy takarmányos pajta és két ól.

Visszatérve az iskolára, azaz a tanulóteremre, a mennyire lehetett, az 
újabb időben felszereltetett a legszükségesebb taneszközökkel. Van 75 drb. 
szemléleti-kép, térképeket is beleértve ; továbbá egy iskola-tábla, néhány fali- 
olvasó-tábla, egy földgömb, egy számolókép, 12 pad a gyermekek számára, 
melyek korszerűek; egy rozoga pad a tanitó számára a régi korból, végül 
egy almárium könyvek számára.

Egészségi szempontból még hátránya az iskolának, hogy földes, sok benne 
az árok és gödör, a fala pedig vedlett.

A folyó tanévben 54 mindennapi és 11 ismétlő tanköteles látogatta az 
iskolát; kik közül 37 volt a leány és 28 fiú, összesen tehát a tanulók száma 65.

Az ismétlő oktatások kezdetüket veszik november hó elején és végződ
nek a nyilvános vizsga megtartásakor, mely minden év virágvasárnapján tartatik.

A mindennapi oktatások kezdődnek szeptember hó közepén és végződ
nek május hó 2-ik vasárnapján a nyilvános vizsga után, habár megtörténik, 
hogy ezen időszak után is jár egy pár növendék, kik reggel oktattatnak egy, 
legfeljebb egy és fél óráig.

Sajnosán kell e helyen megemlíteni, hogy az iskoláztatás sehogy sem 
üti meg a mai kor színvonalát, a mennyiben sok szülő máig sem bír tuda
tával az iskoláztatás hasznos voltáról.

Az iskolai könyvtár áll néhány elbeszéléses füzet s néhány tankönyv
ből, melyek azonban mai nap nem használtatnak.

A gyülekezetnek külön levéltára nincs, hanem az okiratok egy az is
kolában elhelyezett ládikában tartatnak össze-vissza gyömöszölve, melynek 
őre a gondnok, kinél a kulcs is van.

Népkönyvtár, nő-egylet sajnos nincs, mert még nem érett erre a talaj.

Y. Közteherviselés.

Gondnok a népesség aránya szerint egy választatik, ki egy személyben 
pénztárnok i s ; egyházi is egy van, kik mindketten 3—3 évre választatnak. 
Egyházi jegyző: a tanitó, számvevők: a lelkész és felügyelő.
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A közteherviselés jelenleg, illetőleg a múlt évben osztályok szerint 
történt 8 osztály alapján, a jelen évre még nem tudni mi módon, mert ez 
ideig nem állapíttatott meg.

Alapítványi pénze van a gyülekezetnek 1075 frt készpénz és 33 p. mérő 
rozs, melynek értéke a mai ár szerint 75 frt, összesen tehát: 1150 frt. A 
tanító használatára pedig 200 frt.

Ezen alapítványokból a gyülekezet ez ideig fölhasznált 400 frtot ön
magának, s tartozik 400 írttal a takarékpénztárnak templomjavitás miatt. 
Tőkepénzei a gyülekezetnek 6% és 8°/o mellett kamatoznak.

Az elmúlt évben összesen bevétel volt — — — 1803 frt 42 kr.* 
„ „ „ „ kiadás „ — — — 1750 , 76 „

így pénztári maradvány volt: — — — — — 52 frt 66 kr.
A számadó gyűlés jegyzőkönyve szerint.

E helyen megemlítendő azon nevezetes és kivételes esemény, hogy 
1891-ben elhalt néhai Borbély Sándor volt ns. szalóki tanító házát a gyüle
kezetnek hagyományozta végrendeletileg; ezen ház eladatott 422 írton; úgy
szintén hagyományozott 33 p. mérő rozsot 75 frt értékben, mint fentebb is 
emlittetett. Ez ideig ennek kamatjait gazdaasszonya élvezte, de mivel a kö
zel múltban elhalt, ennek is kamatait a jövőben a gyülekezet használja.

YI. Az egyház birtoka.

Az egyháznak közös birtoka a III. és IV. pontokban említett belső 
telek, melynek kiterjedése 988 öl2 és ezen épült a templom, tanitólak, iskola 
és gazdasági épületek; van rajta ezeken kívül: gyümölcsös, virágos és 
zöldséges kert.

A földbirtok a „kistisztai“ felső dűlőben van, a gyülekezet közös 
szükségeire jövedelmező s 1848 óta egy tagban lévő 6 84/100 becs hold, 
szántóföld a „pongráczi“ dűlőben van 6 hold; vagy máskép a kistisztai 
mezőn 5 katasztrális hold 200 öl2 és a pongráczbau 3 kataszter hold 
1150 öl.2

A tanító használatában ugyancsak a kistisztai dűlőben van az egyházé 
mellett 11. 54| 100 becs hold szántóföld és rét, vagy máskép 9 kataszter hold 
és 790 öl. A régibb időben, sőt még a közel múltban is, ezen tanítói földe
ken mindennemű munkát a hivek közös erővel, de igen lágy melegen végez
tek, ezért a múlt év folyamán ezen munka 90 írton megváltatott és a jelen 
évtől kezdve a munkát a tanító maga végezteti kénye-kedve szerint, esetleg 
kiadja haszonbérbe.

Regálekártalanitást a gyülekezet a közel múltban 75 frtot kapott, mely 
gyülekezeti czélokra elfogyott.
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A közös sertéslegelőre joga van a tanítónak két drb. sertést kijáratni.
Az alapítványok névszerint a következők:

Szakonyi ístván-féle gyülekezeti czélokra __  _ _ _ _ 400 frt.
„ „ „ a tanító javára .... _ _ ... _ ... _ 200 „

Baranyai János-féle harangra _ _ ... _ _ _ _ _ 50 „
Borbély Sándor-féle iskolai czélokra _ _ _ _ _ _ _ 400 „

„ „ „ gyülekezeti czélokra _ _ _ _ _ _ 100 „
Berzsenyi-féle munkaváltság ________  _ _____... ... 200 „
Szalóki Rozália földhagyománya 5 hold a pongráczban s ehhez

vett a gyülekezet egy holdat _ _ _ _ ... ... ... 100 „
Az összes hagyomány tehát készpénzben: _ _ _ _ 1350 frt.
A temető vagy sirkert közös a két más felekezetű keresztény testvé

rekkel, melyre nézve ez ideig még kellemetlenség nem merült fel.
A temető árokkal van körülvéve s a partokon akáczfák diszlenek. — 

Sajnos, hogy magában a temetőben is igen sok bokor akácz van, mi az egész 
temető díszét elveszi.

Szakonyi István az 1868. évben úgy a maga, valamint családja szá
mára díszes sírboltot készített, melyben jelenleg négyen aluszszák az örök 
álmot.

Rendes sírásó hiányában az érdekeltek maguk ásatják meg a szüksé
ges sírokat, a rendre azonban Balogh István halottkém őrködik.

A temető a község tulajdona s az gondozza és ha már megtelik, az je
löl ki újabb területet temetkezésre. A temető használhatási joga a három 
tanítóé.

Árvaház, óvoda, kóregylet és betegház nincsen.

VII. Befejezés.

Ezek azon nevezetesebb mozzanatok, melyeknek tudatával bírunk a ne- 
mes-szalóki ág. hitv. evang. gyülekezetben. Bárcsak a kezdetről, azaz a gyü
lekezet megalapításáról is rendelkeznénk határozott adatokkal.

Egyébiránt engedje a kegyelem Istene, hogy kisded leányegyházunk 
még igen soká virágozzék, s a jó Isten tartson tőle távol minden csapást és 
szerencsétlenséget. — Az Úr Jézus pedig a mi Megváltónk legyen és marad
jon a sebhedt sziveknek orvosa és vigasza. - -  A szentlélek Isten pedig kö
zölje velünk megszentelő kegyelmét, hogy igy már itt e földön Isten orszá
gának polgárai lévén, túl a síron elnyerhessük az örökké tartó boldogsá
got ! Ámen. *

Kelt Nemes-Szalókon, 1895. május havában.
S ü m e g i  J á n o s ,

ev. tan.
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Veszprémi egyházmegye. Nemes-szalóki leány-gyülekezet.

Leltár 1895. évi május hó 23-án.
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A) Cselekvő vagyon.
I. Épületek a hozzátartozó belső

séggel.

Templom és torony ; — kő, tégla, 
épület-cseréptetőre; — a to
rony bádoggal födve; 102. sz. 
tjkönyv - f  1- sor 173. h. sz.

Templomudvar . . . .  __  _ _
Iskola és tanitólak egy fedél 
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sz. tjkönyv -|- 1. sor 173. h. 
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12
4

303
423

V •;

2500
20

1500
50
25

120
150
100

1075

500
25

Udvar. . .  ..................................
Kert _ ... ... ... ._ _ ... ...
Kút és kerítések _ _ _ _

Összeg: ! 4465
11. Földbirtok-részletek.

a) A tanító használatában.
102. sz. tjk. 2. sor 269. h. sz. 

szántóföld és rét a kis-tiszai 
dűlőben. . _ . . ... _ . ... — 9 790 2200

i

Átvitel 2200 i!
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b) A gyülekezet használatában.

' 2 132. sz. tjk. -f- 1 sor 268. h. sz.
szántóföld a kis-tiszai dűlőben 5 200 1600

3 Szántóföld és rét a pongráczi-dü-
lobén, mely még nincs telek-
könyvezve_ _ _______ _ 3 1150 700

Összesen: i 4500

III. Felszerelések,

a) A templomban.

1 Harang a toronyban ... ... _ 200
2 Padok (36 drb tám lás)_ _ ... 100
3 Tégla-oltár és fenyő-szószék ... 60
4 Négy drb réz-gyertyatartó ... ___ 8
5 Egy ezüst feszület _ ... _ 8
6 Harmonium _ . ... _ . 50
7 Oltár- és szószék-teritő_ _ _ 5
8 Egy kehely, egy tányér, mind-

kettő aranyozott; boros kanna
és ostyatartó . . . 10

9 Több kendő és egy csillár_ _ 33

b) Az iskolában.

10 Tizenkét drb pad . . . . . . . . 50
11 Két szekrény . . ... ... _ . _ 5
12 Egy fali tábla szám olásra_ ... 2
13 Egy számológép . . . . . . . . . . . 1
14 Szemléleti képek és fali olvasó

táblák 18
15 Kisebb-nagyobb térképek _ _ : 4
10 Egy földgömb........... .................... 2

Összesen | 556
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IV . Tőkék.
1 Kötvény; adós Páll János 8°/o

Ns-Szalók, 1879. szept. 21. _ 40
2 Kötvény ; adós Szalóki Lajos és

Nagy Eszter 6°/o 1883. jan. 3. 236
3 Kötvény; adós Páll János 8°/o

1878. január 30. _ ... _ 5
4 Kötvény; adós Szalóki Bálint és

Vas Eszter 8% 1880. szept. 29. 100
5 Kötvény; adós Fiilöp Rozália és

Szalóki Károly 8% 1880. szép-
tember hó 29-én kiállítva 100

6 Kötvény ; adós Györfi Sándor 8°/o
1879. szept. 21. ____  _ _ 41

7 Kötvény ; adós illés Zsuzsánna
8°/o 1891. febr. 5. ............._ 21

8 Kötvény; adós Szalóki Gy. Zsig-
mond 8°/o 1891. febr. 5__  _ 10

9 Kötvény; adós Tóth Antal 8%
1891. febr. 5_______________ 50

10 Kötvény: adós Guótli Kálmán,
kamatja tanítóé _ _ ... _ 100

11 Kötvény; adós Osvald Mihály,
kamatja tanítóé ..................... 100

Összesen 803
V. Készpénz-készlet.

1 Gyülekezeti pénztárban____  _ 50
Összesen 50

VI. Terménykészlet és kölcsönök.
1 Magtári készlet, 10 mérő rozs;

á =  2 frt 50 k r ._ _ — _ 25
2 Magtári kölcsön 342 p. mérő;

á =  2 frt 50 kr. . . . . - 855
Összesen || 880 |

3
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1
2

1

2
3
4
5
6

7

1
2

1

VII. Hátralékos követelések.

Pénzben _ _ _ _ _______
Terményekben nincsen

150

1

Összesen 150 i
V III. Egyebek. 

Nincsenek.
IX . A  cselekvő vagyont feltün

tető értékek összefoglalása.
Épületek a hozzátartozó belső

séggel —  
Földbirtok-részletek ._ _ _ . _ . .  
Felszerelések _ _ _ _ _

4465
4500

556
803

50

880
150

.

Tőkék_ _ __ _ . _ . . .
Készpénz-készlet ____... ...
Terménykészlet és terményköl-

csönök . . . . ____ . . . . . .
Hátralékos követelések ... ____

Összes cselekvő vagyon 11404

B) Szenvedő vagyon.
I. Adósság-kötvényekben és előle

gekben.

Adósság-kötvényben . . ... . . . . 
Önmagának elhasznált tőke o

 o
 

o
 o

Összesen 800
II, Hátralékos folyótartozás. 

Tanítónak 4 erdei öl fa ___ 48
Összesen 48

111. Túlkiadás. 
Nincsen.
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IV . Alapítványok.

Ház, 225. sz. tjk. +  1. sor 25. 
h. sz. tömés zsuptetőre Bor
bély Sándor ev. tanitó hagyo
mánya iskolai ez élokra eladatott 

Baranyai-féle hagyaték harangra 
33. p. mérő gabona Borbély Sán

dor hagyománya _______ _
Szakonyi István-féle alapítvány

gyülekezeti czélokra_ _ _
Szakonyi István-féle. tanitó hasz

nálatára .........  ..........
Berzsenyi-féle munkayáltság _

422
50

78

400

200
200

Összesen 1350
V. Egyebek.
Nincsenek.

VI. A szenvedő vagyont feltün
tető tételek összefoglalása.

Adósság kötvényekben ... ... _
Hátralékos folyótartozás — 
Tulkiadás. .  ... . . . . . .  . . . .
Alapítványok ... _______ _ _
Egyebek _ . _ . . . ... . .

800
48

1350

Az összes szenvedő vagyon 2198
G) Mérleg.

Az összes cselekvő vagyon .... ... 
Az összes szenvedő vagyon

11404
2198

Tiszta vagyon

élt Nemes-Szalókon, 1895. május 23 -án.
S

9206

i í m e g i
ev. í

F e r e n c z
anitó.

3*
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a) A jelentés készítéséért a tanitó urnák
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz a közgyűlés.

b) Tek. dr. Zelenka Lajos felügyelő ur a ns.-szalóki jelentés 
kinyomatására is készséggel vállalkozik.

Szives ajánlatát mind az esperes ur, mind a közgyűlés me
leg köszönettel fogadják.

c) Esperes ur utasitja a közgyűlést, hogy a tanitó ur szobáit 
lepadlóztassa s nyitott konyháját zárt konyhává átalakíttassa.

Miután a közgyűlés belátja, hogy úgy a gidres-gödrös és 
padlózatlan iskola, valamint a nedves szobák levegője rombolja a 
tanitó egészségét s a nyitott konyhának zárt konyhává való átala
kítását is szükségesnek találja, a szobák lepadlózására s a konyha 
átalakítására késznek is nyilatkozik, de erejének csekélysége miatt 
némi halasztásért esedezik. Esperes ur méltányolva a közgyűlés 
által felhozott indokot: a szükséges javítások megtételére egy esz
tendei záros határidőt tűz ki. Esperes ur ide vonatkozólag figyel
mezteti a közgyűlést, hogy az esetleges gyámintézeti segélyeket 
a gyülekezet okvetlen a tervbe vett javításokra fordítsa. Egyben 
figyelmezteti a közgyűlést, hogy az iskola átalakítása, illetőleg 
világosabbá tétele és lepadlózása is nagyon kívánatos volna. Egye
lőre ezt ugyan nem rendeli el, de felhívja a közgyűlést, mihelyt 
tehetsége engedi: az iskola átalakítását is legfontosabb köteles
ségének ismerje.

d) Figyelmezteti esperes úr a híveket az iskola nagy fontossá
gára s a nyolczhavi tanítási idő pontos betartására.

A közgyűlés ígéri a tanítói hivatalnak a maga részéről hű
séges támogatását.

e) Tóth Antal volt gondnoknak s Szalóky Károly volt segéd
gondnoknak a templom építése körül kifejtett munkásságukért jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz a közgyűlés.

3) Esperes úr melegen ajánlja a gyülekezet nőtagjainak egy 
„Nőegylet“ megalakítását.

A közgyűlés elismeri a „Nőegyletnek" az élő hit emelésére 
nagy fontosságát s azon reménynek ád kifejezést, hogy a gyüle
kezet nőtagjai készséggel sorakoznak ennek megalakítására.

4) Esperes ur indítványozza a jóltevők neveinek megörökítésére 
egy ,.Aranykönyv“ beszerzését. Óhajtandó volna, hogy az „Arany



37

könyv11 ne a gyülekezet pénztárát terhelje, hanem jótékonyság útján 
jusson a gyülekezet birtokába.

a  gyülekezet az indítványt elfogadja és czélul tűzi ki egy 
„Aranykönyv“ megszerzését.

ő) Ksperes ur ajánlja ifjúsági egylet s énekkar szervezését.
A közgyűlés Ígéri, hogy a mennyire a viszonyok engedik, az 

ifjúsági-egylet és az énekkar megalakításának ügyét szorgalmazza 
és támogatja.

Több tárgy nem lóvén, miután tek. dr. Zelenka Lajos felügyelő 
ur az esperes urnák a gyülekezet nevében szives fáradozásaiért há
lás köszönetét nyilvánította, a közgyűlés véget ért a gyülekezet éne
kével és esperes ur alábbi rögtönzött imádságával: „Mindeneknek ura, 
nagy Isten! Tőled száll alá minden jó adomány s tökéletes ajándék 
onnan felül az egekből. Hozzád emelkedik szivünk, hálánk lángja 
feléd lobog. Áldott légy Atyánk, a ki gondviselésed palástjával fe
dezted be egyházadat az üldözések viharai között és elhoztad a bé- 
késb idők róvpartjára. Legyen neved dicsőítve azon áldásért, a me
lyet szentegyházad által reánk árasztottál. Kérjük szent lelkedet, 
éleszd a buzgóságnak tüzet, tedd erőssé a ragaszkodást a Krisztus 
Jézushoz, legyen, maradjon a te áldásod gyülekezetünkön. Éljen az 
evangóliomi testvérszeretet, erősödjék a békesség köteléke. Legyen 
áldásod minden családon: kicsinyeken és nagyokon, ifjakon és véne
ken. Maradjon velünk a te megáldó kegyelmed, őrizzen testi-lelki ve
szedelemtől, tartson meg a hitben és a jó lelkiismeretben mind a 
mi boldog végünkig! Ámen."

Ns.-Szalókon, 1895-ik év máj. hó 23-ik napján.
Jegyzotte:

N a g y  L a jo s ,
s.-lelkész-

A közgyűlés lezárása után az apostolok oszlása következett, azt 
a boldog tudatot vivőn mindenki magával, hogy e mai napon is 
épült s terjedett az Isten országa.
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A d o m á n y o z á s o k .

A z esperesi látogatás üdvös eredménye gyanánt az emlék- és év-
könyv lezártáig a következő kegyes adományokról számolhatunk b e :

a )  Nőegyletre.

i. Gyurátz Ferencz esperes —  —  —  — 1 —  —  — 1 frt kr.
2. Horváth Mihály és neje _  —  —  —  —  —  —  — 1 55 — 55
3. Badits Rozália haj. —  —  —  —  —  —  —  — 1 n —

„

4. Özv. Gőgös Bálintné Döbröntei Anna —  _  ... — — 55 50 n
5. Ifj. Gőgös Antalné Ferenczy Erzsébet .. .  —  —  — — 55 50 n

6 . Horváth Jánosné Ferenczy Lydia ... —  —  _ —
Tt 50 55

7. Szabó Pálné Ferenczy Eszter —  —  —  —  —  — — 55 50 55
8 . Id. Gőgös Istvánné Ferenczy Therézia —  —  —  — — 55 50 n

9. Pál Jánosné Pipók Erzsébet —  —  —  —  —  — 1 n —
V

10. Gyepi Cser Istvánné Gőgös Zsófia —  —  —  —  — — >5 50 55

11. Tóth Istvánné Németh Mária ____  —  .............................. —  — ------ 5 5 50 55

12. Gőgös B. Istvánné László Zsófia __ —  —  —  — — * 50 55

13. Cser Istvánné Gőgös Rozália ... —  —  . . .  _  — 1 sí — 55

14. Cser Józsefné Badits Rozália - -  —  —  . . .  —  . . . — „ 50 55

15. Cser Rozália h a j.__ —  __ —  . . .  —  . . .  —  — 1 5 5
—

55

16. Kajtár Sándorné Baranyai Eszter __ —  —  —  — 1 5 5 — 55

17. Ifj. Gőgös Gy. Jánosné Barabás Eszter ... . . .  —  —
—

5 5 öO 5*

18. Id. Gőgös Gy. Jánosné ... .... —  . . .  —  —  —
—

55 50 n

19. Cser Istvánné Gőgös Zsófia .. .  ... .. .  . . .  _  —
—

55 50 55

Összesen 13 frt — kr.

b) Aranykönyvre.

Horváth Mihály és neje ____  —  —  —  —  . . .  _ 15 frt — kr.

c) Keresztelő kútra.

1. Tóth Dánielné Gőgös Zsófia ____  . . . _____—  —  — 5 frt ■— kr.
2. Kilencz nő névtelenül, négy 1— 1 frtot, kettő 1.50 - 1.50

frt, kettő 2— 2 frtot, egy 2 frt 50 krt, összesen —  . .  . 13 55 50 55

3. Gőgös Istvánné Gőgös Eszter ____  ____  —  —  —  — 5 55 — 55

4. Ferenczy Zsigmondné Gőgös Erzsébet ____  . . .  —  — 8 n — n

5. Ferenczy Istvánné Ferenczy Lydia ____  ____  —  —  — i » — n
6 . Ferenczy Gáborné Piri Erzsébeth ____  ____  —  —  — i 7f — *»
7. Gulyás Istvánné —  .. .  —  .. .  .. .  ... . . .  . . . — 5? 10
8 .  Badits Jánosné Gőgös Eszter __ __ __ —  —  — 3 55 — »
9. Molnár Péterné Sikos Eszter __ .. .  .. .  _  —  ... 1 n 50 55

Átvitel 33 n 10 55
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Áthozat 33 frt 10 kr.
10. Dóczi Jánosáé Döbröntei Zsuzsánna__ ... __ — n 60 n
11. Ifj. Ferenczy Mátyásné Molnár Rozália __ __ __ __ 1 33 — 33
12. Molnár Sándorné Szalay E s z te r__ __ __ __ __ __ 1 33 — r>
13. Németh Jánosné Molnár Julianna__ __ __ __ __ __ — 33 50 33
14. Berecz Jánosné Pethö Lydia __ __ __ __ __ __ 1 33 — 33
15. Döbröntei Zsuzsánna __ —  — __ __ _ __ — 33 20 33
16. Özv. Gőgös Bálintné Döbröntei Anna __ __ __ __ — 33 50 n
17. Ifj. Gőgös Antalné Ferenczy Erzsébet __ __ __ __ 1 33 — 33
18. Horváth Jánosné Ferenczy Lydia ... __ __ __ __ 1 33 — 33
19. Szabó Pálné Ferenczy Eszter __ __ __ __ __ 1 33 — 33
20. Gőgös B. Istvánná László Zsófia __ __ __ __ 1 33 — 33
21. Bolla Józsefné Gőgös Zsuzsánna __ __ __ _ __ __ 1 >3 — »
22. Id. Gőgös Istvánná Ferenczy Therézia __ __ __ __ 1 33 — 33
23. Ferenczy Jánosné Gőgös Éva __ __ __ __ __ __ 1 33 — 33
24. Molnár Józsefné Mező Zsuzsánna __ __ __ __ __ 3 n — 33
25. Pál Jánosné Pipók Erzsébeth __ ... __ 1 n — 33
26. Szalay Jánosné Molnár Eszter __ __ __ — n 50 33
27. Sípos Istvánné Molnár Rozália __ __ __ — 33 50 33
28. Gyűrűsy Józsefné Németh Erzsébeth __ .. . — 33 50 33

29. Ferenczy Imre utódai______  __ __ __ .. . __ __ 5 33 — 33

30. Molnár Péterné Molnár Erzsébet __ __ __ 1 33 —
33

31. Molnár Józsefné Csizmadia Mária ... 1 >3
—

33

32. Horváth Zsigmondné Pál Erzsébeth__ ... . . . __ __ 1 n — *

33. Gőgös Jánosné Gőgös Erzsébeth __ __ t_ . __ __ 1 » — 33

34. Az adorjánházai és egeraljai egyesült fiókgyülekezet gyűjtése 5 33 40
33

35. Gőgös Zsigmondné Fejes M ária______ __ __ __ __ 1 V —
33

36. Ifi. Gőgös Józsefné Szalay Zsófia __ __ __ __ __ — 33 50 n

37. Gyepi Cser Istvánné Gőgös Zsófia __ ... __ __ __ 1 33 —
33

38. Tóth Istvánné Németh Mária __ __ __ __ — » 50 33

39. Ifj. Gőgös Dánielné Balogh Rozália __ ... .. . .. . __ — 33 50 33

40. Gőgös Sándorné Horváth Lydia __ __ __ __ __ 1 n —
33

41. Cser Jánosné Cser Erzsébeth __ __ 1 33
— T

42. Cser Sándorné Németh E s z te r______ 1 33
—

33

43. Cser Istvánné Gőgös Zsófia __ __ 1 33
—

33

44. Cser Istvánné Gőgös Rozália __ __ 2 n — 33

45. Cser Józsefné Badits Rozália __ __ 1 n —
33

46. A  ns. és pór-szalóki leány gyülekezet gyűjtése _ _ _ _ 3 33 08 33

47. Ifj. Gőgös Gy. Jánosné Barabás E s z te r __ __ __ _ 1 33 — 33

48. Kajtár Sándorné Baranyai Eszter . . . _ __ _ 1 33 —
3 '

49. Ferenczy Zsigmondné Yégh Jolán __

Isten áldása legyen a kegyes adománlyozól
Ös 

con!
iszesem ;

2

82
n

frt, 38
33

kr



Áldozó-csütörtöki beszéd.

Nagytiszteletű Gyurátz Ferencz esperes ur egyházlátogatása alkalmával 
mondotta •Nag y  L a jo s  ev. s. lelkész.

Ki mennybe mentél egykoron,
Küldj Szentlelhet óh Jézusom!
Add, hü tanítványod legyek,
Rólad bizonyságot tegyek! Ámen.

Aldozó-csütörtököó ünneplő kér. gyülekezet, testvéreim a Jézus 
Krisztusban! Ismét összegyülekeztünk az Urnák szent templomában, 
hogy a vallásos hitnek sebes röptű szárnyain felemelkedjünk lélek
ben a föld poros göröngyeiről az örökkévalóság hazája felé. Minden 
ünnepnap azt hirdeti: „nincsen itten nekünk maradandó városunk, 
hanem az eljövendőt keressük." Itt csak vándorok vagyunk, örök 
liazánk a fellegeken túl van! De különösen a mai nap, áldozó-csü- 
törtök ünnepe, a mennybemenetel ünnepe irányozza ég felé a mi 
lelki szemeinket.

Némuljon el azért ma a kishitű panasz, tegyük le a mindennapi 
gondok nyomasztó súlyát, rázzuk le a földnek porát s lélekben ég 
felé emelkedve örömnek örömével örvendezzünk. A mi ünnepi örö
münk annyival is teljesebb és nagyobb, mert ma van alkalmunk üd
vözölhetni körünkben egyházmegyénk szeretett esperesét, a mi ün
nepi örömünk annyival is teljesebb és nagyobb, mert ma van alkal
munk üdvözölhetni rövid idő alatt másodízben gyülekezetünk uj, buzgó 
felügyelőjét.

De váljon a mai szent ünnepnapnak örömét nem zavarja-e meg 
a mennybemenetel ünnepének jelentősége, az az esemény, mely e
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naphoz fűződik: Jézusnak tanítványaitól s a földtől való elválása, bú
csúzása, Jézus mennybemenetele?

Nem, keresztény testvéreim az Úrban! A mint a kis madár ví
gan bocsátja szárnyra felnevelt fiókáit, a mint a szülőnek öröme na
gyobb az elválás okozta fájdalomnál, midőn gyermekét a gondviselés 
az apai házból elszólitja s neki uj otthont, szebb jövőt mutat, úgy a 
mi áldozó-csütörtöki örömünket sem képes a válás fájdalma csökken
teni. A mi örömünk tehát teljes, óh jer együtt örülve együttesen ad
junk is hálát a mai ünnepi örömért annak, a kitől alászáll minden 
jó adomány . . .  te néked . . . Miatyánk . . . .  Textus Márk 16: 
1 4 -2 0 .

A felolvasott szent leczke Jézus mennybemeneteléről szól. Mig az 
evangélisták Jézus szenvedéseiről és feltámadásáról bővebben szóla
nák, addig Jézus menybemeneteléről csak röviden emlékeznek meg. 
De ha a szent iratok Jézus menybemeneteléről egészen hallgatnának 
is, Jézusnak szavaiból: „Kijöttem az Atyától és jöttem e világra, is
mét elhagyom e világot és elmegyek az atyához" és „mikor én fel
emelkedem e földről, mindeneket én hozzám vonzok“, isméden Jé
zus szavaiból és példaszerű életéből következik: hogy az ő földi élete 
csak úgy végződhetik, a mint a felolvasott evangyólium elbeszéli. S 
bár maga az esemény nagyszerű lefolyásában a szent iratok szűk
szavú előadása miatt előttünk kissé homályos is, maga a tény, Jézus 
mennybemenetele előttem oly világos, mint a menny boltozatán su
gárzó nap.

Jézusnak a mennybe kellett visszatérnie, mert onnan szállott alá. 
Jézus mennybemenetelének emlékére szentelünk ma ünnnepet. Örven
detes ünnep ez, mert Jézus mennybemenetele is örvendetes esemény.

Jézus menybemenetele örvendetes esem ény:

I. A z  U r r  a m a g á r a  ;
II. L e l k i  o r s z á g á r a ;
III. H ű s é g e s  n y á j á r a .

Utánad néznek híveid,
Hittel tekintünk égre,
Erősíts meg bennünket itt,
Hogy hozzád jussunk végre,



Oda, hol nincs nyomorúság,
Hol örök béke vár reánk,
Urunk, hallgasd meg hő imánk! Ámen.

I.

J é z u s  m e n n y b e m e n e t e l e  ö r v e n d e t e s  e s e m é n y  az 
0 r r a m a gá r a .

Örvendetes esemény volt Jézus földre jövetele is, hisz az első 
karácsony alkalmával angyalajk hirdette : „íme hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek öröme lészen. “ Jézus földrejöve tele az egész 
bűnbe sülyedt emberiségnek öröme volt; Jézus menybemenetele is örven
detes és pedig nemcsak az emberekre, hanem első sorban az Urra magára. 
Miért örvendetes esemény Jézus menybemenetele az Urra magára ? Azért 
a) me r t  v i s z o n t l á t h a t t a  m e n n y e i  At yj á t .  Nekünk sincs itt 
örökkévaló hazánk, Jézusnak, a menny küldöttének még kevésbbé 
volt e föld otthona. Mi jövevények és vándorok vagyunk itt, Jézus 
még inkább annak érezhette itt magát. Nincsen itt maradandó városunk, 
neki még kevésbbé volt. Semmit sem hoztunk e világra, semmit is 
el nem viszünk innen, ő sem hagyott itt semmit, hisz maga mondá: 
„a rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkek; de 
nincsen az ember fiának, holott lehajtaná az ő fejét. “ Mily idegen
nek érezhette magát ő, a bűntelen, a bűnös emberek között, a kik az ő 
tanítását hallották, de meg nem tartották; a kik az ő csudatetteit 
látták, de abban mégis kételkedtek; ép azért örömmel várhatta a 
mennybemenetel napját.

Mit érez a gyermek, midőn hosszű elválás után szerető szülőjé
nek keblére borulhat! S habár sürü levelezésben állott is a távol
levő gyermek szülőjével, pótolhatja-e bármily szeretetteljes levél a 
személyes találkozás örömét ?

Bár Jézus lelki levelei: az imádság által benső viszonyban ál
lott mindig szerető Atyjával, mégis el volt választva Atyjától, az 
Atya a mennyben trónolt, ő a bűnös földön vándorolt, az Atya az 
angyalok karában, 0 a bűnösök társaságában. Most hazatér.

Mily viszontlátás lehetett az, midőn a Fiú az Atyával találko
zott az égben, mily örömének zenghetett az angyalok ajkán, ezt szó
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ki nem beszélheti, Rafael, Miehel Angeló halhatatlan ecsetje ki nem 
fejezheti:

Jézus menybemenetele örvendetes esemény az Urra magára, 
mert viszontláthatta Atyját, b) e l f o g l a l h a t t a ,  mi n t  g y ő z e d e l 
me s  k i r á l y  égi  t r ó n j á t .  Jézus, mint a világosság és igazság 
királya harczban állott a sötétség királyával s magával a halállal. A 
harczot diadalmasan megharczolta, a bűnnek hatalmát megtörte, a 
sötétség fejedelmét legyőzte, diadalt vett halálon és poklon. Mint 
győzedelmes király tér vissza az ő égi trónusára. A győztes hadve
zér számára a régi korban diadalmenetet tartottak s a hősnek hom
lokát az elismerés babérjával koszoruzták. Jézusnak előbb mennybe 
kellett mennie, hogy elvegye jutalmát. Jézus mennybemenetele örven
detes esemény az Urra magára, mert viszontlátta mennyei Atyját, el
foglalta égi trónját s c) e l ve t t e  m e g é r d e m l e t t  j u t a l má t .

Hát földi életében nem nyert elismerést, jutalmat azok részéről, 
a kiket tanitott, boldogitott, a kikért életét is feláldozta. Tudjuk, nem. 
Szeretetet vetett, gyűlöletet aratott, áldást osztott, átkot kapott, — 
életet adott, keresztre hurczoltatott. Földi életében a legsötétebb há
látlanság, töviskorona, kereszt volt jutalma. De a mennyben elvette ju
talmát, üle az Atyának jobbjára, „az Isten őtet felmagasztalá és 
ajándókoza neki oly méltóságot, mely minden méltóság felett való 
méltóság, hogy a Jézusnak nevére minden térd meghajoljon, meny- 
nyeieknek, földieknek és föld alatt valóknak térdek és minden nyelv 
vallja, hogy a Jézus Krisztus ur az Atya Isten dicsőségére.“

Jézus mennybemenetele tehát örvendetes esemény az Urra ma
gára, mert viszontláthatta mennyei Atyját, elfoglalhatta égi trónját, 
elnyerhette megérdemlett jutalmát.

II.

Jézus mennybemenetele örvendetes esemény továbbá l e l ki  or 
s z á g á r a .  Jézus, mint győzedelmes király tért vissza az égbe. De 
valljon, hol van az ő országa? Milyen országnak uralkodója ő?

Jézus maga mondotta: „Az én országom nem e világból való.“ 
A tanítványok nem értették meg az Urnák ezen szavát, ők is, mint 
az egész Izráel népe, olyan Messiást vártak, a ki kivont karddal, táj-
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tókzó paripán, Izráel vitéz fiainak élére áll és meghordozza diadal
mas kardját a hatalmas római birodalomban, a barbár Ázsiában, a 
sötét Afrikában és hatalmassá, boldoggá teszi Izrael országát.

Midőn az Urat keresztre hurczolja az engesztelhetetlen gyűlölet, 
az Emmausba vándorló tanítványok reményt vesztve, elcsüggedve 
mondják: „Mi pedig azt reményijük vala, hogy ő volna az, a ki 
megszabadítaná az Izraelt, “ s még mennybemenetele előtt is kevés
sel türelmetlenkedve kérdezik az Úrtól: „Uram, avagy nem ebben 
az időben épited-e meg Izraelnek az országát. “

A tanítványok nem értették az Ur ezen szavait: „az én orszá
gom nem e világból való.“ Ne kárhoztassuk ezért a tanítványokat, 
ne csudálkozzunk tudatlanságuk felett, mi sem vagyunk különbek, mi 
is sokszor elfeledkezünk arról, hogy Jézus országa nem e világból 
való. Midőn a bűnös világ folyását vizsgálva tapasztalod, hogy a bűn 
még szívósan küzd az erénynyel s hogy az erény nem egyszer a 
gonoszság tiprott zsámolya s ezt tapasztalva, kétségbe vonod az Isten 
igazságosságát, akkor elfeleded, hogy az erény és bűn harcza végre 
is az igazság diadalával végződik, hogy az erény jutalma el nem 
marad, elfeleded Jézus szavait: Az ón országom nem e világból 
való.“

Midőn látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, 
megtiporva az erényt, az észt, mig a vétek irigységre készt; midőn 
látod, hogy a butának sorsa földi éden, s zúgolódva kikelsz az is
teni gondviselés ellen, óh, akkor elfeleded, hogy az Isten nem arany
nyal, nem ezüsttel jutalmazza az ő híveit, hanem lelki javakkal, örökké 
maradandó boldogsággal; elfeleded, hogy Jézus országa nem e vi
lágból való.

Midőn a szenvedések beláthatatlan oczeánján hányja-veti törékeny 
életsajkádat a csalódások és csapások vihara s panaszkodol a reád 
mért keresztek miatt, óh akkor ismét elfeleded: „hogy a kik Istent 
szeretik, azoknak mindenek javokra vannak," hogy „a kit szeret az 
Ur, azt megdorgálja, megostoroz pedig mindent, valakit fiává fogad," 
elfeleded, hogy „boldogok a kik sírnak, mert ők meg vigasztaltalak, “ 
hogy „boldog ember az, a ki kisértetet szenved, mert minekutána 
megpróbál tátik, elveszi az életnek koronáját, melyet Ígért az Ur az 
őt szeretőknek," elfeleded, hogy Jézus országa nem e világból való.
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Nemcsak a tanítványok, mi is nehezen tudjuk sokszor megér
teni Jézus szavait: „Az én országom nem e világból való.“

Jézus országa nem löldi ország, hanem lelki ország. Ha földi 
országot akart volna alapítani, akkor egészen más eszközöket kellett 
volna választania, akkor el kellett volna fogadni a királyi koronát, 
melyet a nép a pusztában felajánlott neki, akkor nem lett volna sza
bad távoznia, inig azt a hatalmas földi országot meg nem alapítja. 
Hisz a világhódítók Nagy Sándortól kezdve Napóleonig már életük
ben megalapították világra szóló és mégis oly hamar összeomló 
birodalmukat.

De Jézus lelki országot alapított. Ez a lelki ország Jézus mennybe
menetele alkalmával még nagyon kicsiny. A lelki országnak még a 
tanítványok sem lelkes tagjai, hisz az Ur mai evangyeliumunkban is 
szemükre hányja hitetlenségüket.

Jézus mennybemenetele örvendetes esemény az ő lelki országára, 
mert Jézus által alapított lelki ország csak az Ur mennybemenetele 
után terjedhetett. Elébb mennybe kellett az Urnák mennie, előbb el 
kellett küldeni a megígért Szentlelket, azt a Szentlelket, a mely erő- 
sitó, bátoritá, lelkesitó, megvilágositá a gyenge, félénk, csüggeteg és 
elfogult tanítványokat. „íme ón veletek vagyok a világnak végezetéig.“ 
Az Ur lelki országának hatalmas királya, meggyőzhetctlen védője 
maradt mennybemenetele után is. Azért voltak képesek az Ur lelke 
által megerősített tanítványok az elfogult zsidók dühe, a hatalmas 
rómaiak támadása, a bölcs görögök gunyja daczára az Isten orszá
gát az egész akkor ismert világon diadalmasan terjeszteni. Az Ur 
erős vára volt az általa alapított lelki országnak. Csak igy érthetjük 
meg, hogy annyi vihar daczára is sértetlenül haladt az anyaszent- 
egyház hajója a háborgó tengeren az üdv réve felé. A Jézus által 
alapított, az apostolok által terjesztett, a hívők milliói által védelme
zett lelki ország épülete még betetőzésre vár. A föld összes lakossá
gának még csak harmadrésze ismeri az Urat fejének s még a ke
resztyének között is mily nagy azoknak száma, a kik csak névleg 
tartoznak a lelki ország polgárai közzé. Azért legyünk mindnyájan 
apostolok, a lelki országnak terjesztői. „Elmenvén mind e széles vi
lágra, prédikáljatok evangelimot.“ Épen azért jött hozzánk egyház
megyénk esperese, hogy meggyőződjék: terjed-e e gyülekezet keb
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lében ama lelki ország. Oh, vajha mindeneket jó rendben találna! 
Itt tisztelhetjük körünkben gyülekezetünk uj buzgó felügyelőjét, a ki 
pár héttel ezelőtt szép beiktató beszédében meghatottságtól remegő 
hangon emlékezett meg arról, hogy ősei mind terjesztői, apostolai voltak a 
lelki országnak, ők nemcsak apostolai, hanem az üldözések gyászos kor
szakában két őse hitének és meggyőződésének vértanúja is volt, az egyik a 
nápolyi gályán, a másik az eperjesi vérpadon. 0 más pályát választott, meg- 
szakitá az ároni ősök hosszú sorozatát, de hadd emlékeztessem buzgó fel
ügyelőnket arra, hogy mi egyetemes papság vagyunk, hogy nemcsak a szó 
hatalmával, hanem a tett erejével még inkább lehet terjeszteni az Ur lelki 
országát. Tegyük meg kötelességeinket mindnyájan, nagyok és kicsinyek 
egyaránt. Tudjuk, hogy porszemekből áll a hegy, kis cseppekből a 
nagy tenger, egyes téglákból az épület, ne feledjük, hogy a hadse
regben a közlegények is tényezők, hogy az erdőt nemcsak a terebé
lyes tölgyfák és a sugaras fenyők alkotják, hanem hozzátartozik az 
erdőhöz az alacsony bokor, a rejtve nyíló virág, a hajladozó fűszál 
is, tegyük meg kötelességeinket mi is mindnyájan, építsük az Isten 
országát a családban, az iskolában, az egyházban, a hazában, építsük 
első sorban saját keblünkben, hogy ama jó pásztornak hű juhai le
hessünk !

Az Ur mennybemenetele örvendetes esemény az Urra magára, 
lelki országára s végül h ű s é g e s  n y á j á r a .

„Én vagyok ama jó pásztor. “
így nevezi magát egy szép példázatban az Úr. S ime a jó pász

tor mennybemenetele alkalmával elhagyja nyáját. De szentségtörést 
követnénk el, ha a mi hitünknek fejedelmét hűtlenséggel vádolnánk. 
Épen m e n n y b e m e n e t e l e  á l t a l  j u t o t t  m i n d n y á j u n k h o z  
köz e l ebb .  Ha az Ur a földön maradott volna örökké, nemcsak lel
kileg, hanem testileg is, ha székhelyet választott volna magának va
lahol, akár Jeruzsálemben, akár Zsidó-ország más helyén, óh akkor 
mily kevesen mehettek volna el hozzá vigaszt, segélyt keresni. De 
igy nem kell messze zarándokolnunk, mert az Ur mindenütt közel 
van hozzánk. „Jobb néktek, hogy én elmenjek.“ Jobb nekünk, hogy 
az Ur mennybe ment, mert igy lelkileg mindnyájunkhoz közel lehet 
s mert az 0 távozásával erősödött a h it  és a s z e r e t e t .  A tanít
ványok eleitől fogva bíztak az Urban, őt Messiásnak tartották s hozzá
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szeretettel ragaszkodtak, de hitük ingatag nádszál, szeretetük gyenge 
mécsvilág volt. A veszély idején szétrebbentek, mint a megijedt ma
darak s a Mester iránt való szeretetüknél erősebb volt e világtól való 
félelmük. De a félénk, ingatag tanítványok az Ur mennybemenetele 
után bátor oroszlánokká változtak át, a kik hitükről és a Krisztus 
iránti lángoló ragaszkodásukról bizonyságot mertek tenni az egész 
ellenséges indulatu világ előtt. Az ur mennybemenetele örvendetes 
esemény, mert távozása által erősödött a hit és a szeretet.

Ha Jézus testileg közénk jönne, ma is akadnának, kik kételked
nének ő benne, ma is találkoznának, kik üldöznék, megfeszítenék, a 
mint hogy lélekben megfeszíti a világ ma is számtalanszor. De a 
mennybement Messiásba helyezett bizodalom tántoríthatatlan, az ő 
iránta érzett szeretet állhatatos.

Az Ur mennybemenetele örvendetes esemény, mert távozása ál
tal mindnyájunkhoz közel lehet és erősödött a hit és a szeretet s 
m e g n y i t o t t a  e l ő t t ü n k  az eget .

„Az ón Atyámnak házában sok hajlékok vannak, elmegyek, hogy 
a hol ón vagyok, ti is ott legyetek ón velem. “ Jézus előre ment, 
helyet keresett mi nekünk is az Atyánknak házában, az égben.

Mi volna e földi- az örökélet biztató reménye nélkül? Út őzéi 
nélkül, vándorlás kietlen éjszakában. A turisták elmennek messze vi
dékekre, a magas Tátrának ormaira, az Alpesek hótakart bérczeire, 
a Himalája felhőkön túl emelkedő gerinczeire, hogy gyönyörködjenek 
a szép kilátásban. Mi nem tehetünk ily nagy utakat, de nincs is 
szükségünk reá. Hisz a legszebb kilátás nem a magas Tátra ormai
ról, nem az Alpesek hótakart bérczeiről, nem a Himalája felhőkön 
túl emelkedő gerinczeiről, hanem a mennybemenetel hegyéről tárul 
elénk. Menjünk azért oda lélekben, a honnét szebb világításban tűnik 
fel előttünk ez a nyomorúságokkal teljes földi élet, szebb világításban 
tűnik fel előttünk az ég is.

A mennybemenetel hegyéről lelki szemeinkkel belátunk az ég 
titkaiba, Ott látjuk a mennyei Atyának jobbján dicső trónusán ülve 
a mennybement Messiást, ott látjuk az angyalok zengedező karát, 
ott látjuk előrement kedveseinket, a mint örülnek az igazak örömével.

Jézus mennybemenetele örvendetes esemény, mert az Ur távo
zása által megnyitotta előttünk az eget. Óh, vajha soha ne felejtenénk
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el-, hogy mennyei polgárok vagyunk, vajha földi kincsek gyűjtése 
mellett igyekeznénk mennyei kincsek szerzésére is, vajha látva az 
egek megnyilatkozását, mi is megnyitnánk sziveinket az ige befoga
dására. Az Ur mennybemenetele örvendetes esemény az Urra ma
gára, mert viszontláthatta mennyei Atyját, mert elfoglalhatta égi trón
ját, mert elnyerhette megérdemlett jutalmát; örvendetes esemény az 
ő országára is, mert a Szentlélek által megvilágositva a tanítványok 
megértették, hogy Jézus országa nem e világból való, mert a lelki 
ország csak az Üdvözítő mennybemenetele után terjedhetett el az 
egész földön.

Örvendetes esemény az Ur mennybemenetele végül hűséges nyá
jára, mert mennybemenetele óta mindnyájunkhoz közel lehet, erősö
dött a hit, a szeretet s megnyitotta előttünk az eget. Az Ur mennybe 
ment, de lelkileg övéivel maradt e világ végeztéig.

Bár távozott, most is velünk,
Örömtől dobog kebelünk,
Nem rettenthet vész és halál,
Előttünk a menny nyitva áll! Ámen.
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