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A bezi-i ág. hitv. ev. egyházközség Magyarországon egyike 
a legrégebbieknek. Még a XVI-dik, tehát a reformáció századában 
keletkezett s az akkori földesurak és jobbágyok áthatva az evan-
geliom szellemétől, együttes buzgósággal az Istenháza mellé azonnal 
iskolát is állítottak. Néhány fenmaradt régi adat, mint igen virágzó 
ecclesiáról emlékezik meg. Az első időben itt működött lelkészek 
és tanitók neveit azonban sajnos nem ismerjük. 

A bővebb adatok elveszését egyébként nem is csudálhatjuk, 
mert a fejlődésnek szép esztendeire szomorú idők következtek s 
a bezi-i hivek igen sok zaklatásnak lőnek kitéve. Ugyanis 1618-ban 
Bezi Pázmány Ferenc és Péter birtokába jutott. Elég azt tudnunk, 
hogy Pázmány Péter is földesura volt a községnek, elgondolhatjuk 
szomorú sors várakozott arra, ki a hatalmas és a protestánsokat 
gyűlölő érsek birtokán bátran vallotta az evangeliomi igazságokat. 

1650-ben Jagasich Péter alispán, majd 1680 körül Bezerédy 
István kapitány és Festetich Mária, özv. Komáromy Jánosné voltak 
itt a birtokosok. Rokon, avagy ellenszenvvel viseltettek-e a meg-
tisztított vallás iránt, azt nem tudjuk, de jobbágyaikat meg-
győződésük miatt aligha zaklatták, sőt — bármi okból — védel-
mezhették is. Ezt következtethetjük abból a körülményből, hogy 
Bezin az evangélikusok lélekben és számban ismét megerősödtek 
s — dacára a XVII. század hetvenes éveiben lefolyt, a protestán-
sokra nézve oiy gyászos eseményeknek, — a gyülekezet eléggé 
virágzott. Az 1671 —1681. közti időszakban Győrből, az ott 
zaklatott, vallásuk szabad gyakorlatában meggátolt evang. hivek 
Bezire is jártak ki isteni tiszteletre és egyéb functiók végeztetésére. 

Mi természetesebb, mint az, hogy az evangélikusok gyara-
podását a katli. ellenfél, különösen a papság itt sem nézte jó 
szemmel. Épen nem lehetetlen, hogy a vallási gyűlölet zúdította 
a tisztán protestáns Bezire 1689-ben a német katonaságot, mely 
a községet teljesen elpusztította s a szó szoros értelemben a földdel 
egyenlővé tette. Ilyen szomorú dolgok könyen megtörténtek I. Lipót 
király uralkodása alatt. 
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E most emiitett eset a másik oka annak, hogy a gyülekezet 
múltjára vonatkozólag oly kevés adat áll rendelkezésünkre. 

A mindenéből kifosztott lakosság ekkor jött idébb a mostani 
Bezi helyére s alapított uj községet. A régi falu helyén levő major 
és birtok még mind e mai napig Faluhely nevet viseli. 

Az újonnan felépült községben már külön lelkész nem volt, 
hanem „licentiátusi hivatalban levő prédikáló, esküttető és keresztelő 
mesterek" működtek. 

Ezek közül a következők neveit ismerjük: Kajári István. 
1715-ben vagy 1716-ban hozták a hivek Felpécről. Csak rövid 
ideig volt Bezin, mert a mérgesi gyülekezet hivta meg rendes 
lelkipásztorául, hova felszenteltetvén el is távozott. 

Helyébe Turzó János választatott, ki „azon licentiátusi hivatal-
ban érdemesen folytatta dolgát közöttünk, miglen itt helységünkben 
tartózkodott". Honnan jött ide, hova távozott innen, azt nem tudjuk. 

Utánna következett Somorjai Tamás. Melyik esztendőben 
kezdette meg munkásságát, arra biztos adatunk nincs, de 1732-ben 
már itt volt, a mit bizonyít az általa megkezdett anyakönyv. 

Somorjai Tamás hivatalában nagyon lelkiismeretes, másokkal 
szemben leereszkedő, nyájas ember volt, ki készséggel szolgált 
jó tanácscsal, örömét lelte abban, ha valakinek segítségére lehe-
tett, a miért is igen szerették. Hogy iskoláját milyen kitűnően 
vezette, azt bizonyítja az 1748. március 3-án tartott egyházláto-
gatás. Ez alkalommal Perlaky József szuperintendens — nemeskéri 
lelkész — igen szép dicsérettel tüntette ki őt. 

Somorjai Tamás 1749-ben, még java férfikorában kénytelen 
nyugalomba vonulni. Ugyanis súlyos szembaja támadt s látóképes-
sége meggyöngült. De azért itt maradt és még sokáig élt kedves 
hivei körében, kik mennyire ragaszkodtak hozzá, annak egyik 
bizonysága, hogy igen sok család hivta meg komának. Összesen 
hetven esetben kérték meg e tisztségre. 

Utódjául a „néhai győri evangelica ecclesia" volt magyar 
kántorát és tanítóját Drinóczy Mihályt hivták meg, ki készséggel 
fogadta el a meghívást s örömmel lépett az uj munkatérre. 

Mindezen licentiatus tanítók : „folytatták itt Bezi ecclesiában 
az ö hivat aljukat, tisztességesen az ö egyházi munkájukban, mind 
pedig böcsületesen az ő külső maguk viselésében." 

A vidék evangélikusai részére központ volt ekkor Bezi, 
mert bár másutt is voltak tanitók, de a keresztelés és esketés 
végett — mint azt az anyakönyv bizonyítja — idejöttek különösen 
a tóközi községekből. 
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így mintegy hatvan évig szabadon gyakorolhatták Bezin az 
evangélikusok vallásukat, sőt egy régi feljegyzés valami tisztán 
Bezit illető törvényadta „szabad vallási exertitiumot" is emleget. 
Azonban nemsokára megváltozott mindez. Hallgassuk meg csak 
a következő sorokat: 

„De minthogy az ördög mindenkor ellene volt és tusakodott 
az igaz isteni tiszteletnek, úgy ebben is keresett módot, miképen az 
ö katonái által akadályt szerezhessen az mi isteni tiszteletünknek 

Nem tarthatott hát sokáig a boldog békesség! 
Mint fentebb, Drinóczy meghívásánál idézett szavakból láttuk, 

a győri gyülekezet mint „néhai" van emlitve. Igen, mert 1749 március 
18-án, azon az alapon, hogy Győr megszűnt véghely lenni, királyi 
parancsolattal a templomot bezárták, az evangélikusokat a vallás 
szabad gyakorlatától eltiltották, lelkészeiket és tanítóikat hivata-
luktól elmozdították. — A mint látszik, Győr után következett 
annak vidéke. 

Az 1756-ik év március 1-én váratlanul megjelentek Bezin a 
győri káptalan tagjai, a szolgabíró, a vármegye esküdtje, az újvárosi 
és fehértói plébánusok, valamint a földesurak, hogy vallásügyben 
vizsgálatot tartsanak, melyre Drinóczyt is megcitálták. Kíméletlen 
módon kezdették öt faggatni. Számtalan kérdéseik között a főbbek 
ezek voltak : Kinek engedelmével keresztel ? Hogy mer prédikálni ? 
Ki adott felhatalmazást a házasulandók összeesketésére ? A val-
latott nem ijedt meg. Bátran adta meg a feleletet minden kérdésre. 
A mikor pedig a káptalan tagjai és a plébánusok zaklatták, a 
szentírásból vett idézetekkel válaszolva bizonyította be, hogy 
mennyivel jártasabb ő, a licentiatus tanitó, Isten akaratának, a 
szentírásnak ismeretében, mint a kanonokok és plébánusok. — 
Mi természetesebb, mint az egyszerű ember részéről jövő meg-
szégyenítés nem tetszett a nevezetteknek, a miért is kivitték, 
hogy Drinóczy a néhány nap múlva, márc. 8—9 és 10-én tartott 
megyei gyűlésre idéztetett, mely gyűlés őt minden egyházi func-
tiótól eltiltotta. Drinóczy azonban e határozattal semmit sem 
törődött. Hazatérve Bezibe, tovább folytatta nemes munkáját ezen 
vallomással: „Inkább kell engedni az Istennek, hogy nem az 
embereknek." 

Ezt megtudván, 1757 április 8-án újra kijöttek Győrből 
ugyancsak a fent emiitett urak, hogy ha kell hát erőszakkal is 
megakadályozzák Drinóczyt munkásságában. Ezt azzal vélték 
elérni, hogy elveszik az összes egyházi épületeket. De ekkor 
keményen ellentállottak a bezii evangélikusok. Azonnal azt kér-
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dezték : „Hol van az uraknál királyi parancs, mert csak annak 
engedelmeskedünk." Erre nem tudván megfelelni, eltávoztak. 
Egyike-másika a küldötteknek azonban nem tudta megállani, 
hogy távozás közben vissza ne kiáltson a harag és bosszú 
hangján: „királyi parancsolatot kívántok, várjatok csak, meglesz 
az is nemsokára." A minthogy 1758 április 18-án már királyi 
parancsolattal érkeztek. Jöttek, hogy Bezin a tanitólakot eladják. 
Hiába való volt. Vevő nem akadt. A mint az irat fellőn olvasva, 
egytől-egyig otthagyták a bizottságot a beziek. Erre Márffy László 
földesúr iszonyú haragra lobbanva a tanitót lakásából erőszakkal 
kiűzte, bútorait az utcára hányatta, az építményeket pedig lefog-
lalva, felbecsültette. Bizonyára, hogy még jobban keserítse az 
evangélikusokat, 13 forintban állapította meg az épületek értékét. 
Ez összeget végül sértő gúnynyal felajánlotta az ev. híveknek, 
a mit ezek természetesen önérzetesen visszautasítottak. 

A legközelebbi megyei közgyűlés a 13 forintot a fehértói 
plébánusnak jótékony célra való fordítás végett átadni rendelte, 
Márffy Lászlót pedig utasította, hogy a bezii iskolát és tanitó-
lakot hányassa szét. Ez alig történt meg, valószínűbb, hogy a 
róm. kath. tanítónak adták át. 

Drinóczy Mihályt ekkor meghívták Szent-Lőrincre tanítónak, 
de ő látva az iránta való szeretetet és ragaszkodást, nagyon meg-
sajnálta hiveit és itt maradt, hogy együtt viselje velük az üldöz-
tetés szomorú sorsát. Lakást kész örömmel ajánlottak neki. De 
hát hol tanítson? Hol lesz az iskola? A ki komolyan s lelkese-
déssel veszi hivatását, talál az utat, módot, hogy az erőszakkal 
szemben is teljesítse kötelességét. Lám, Drinóczy majd az egyik, 
majd a másik háznál gyűjtötte egybe a gyermekeket. Naponként 
részt vett és pedig sorban a házi isteni tiszteleteken. így sem a 
gyermekek, sem a felnőttek oktatás nélkül nem maradtak. 

Minthogy Drinóczy nem is akart ebből titkot csinálni, a jó 
tettet sohasem kell leplezni: csakhamar értesült erről a győri 
káptalan és megyei hatóság. Egy utolsó csapással akarták hát 
Bezin kiirtani az evang. hitet, s ártalmatlanná tenni Drinóczyt, 
a mit úgy véltek elérni, hogy az utóbbinak szájából kiveszik a 
betevő falatot. 

1758 nov. 27-én egy ujabb királyi parancsolat érkezett, mely 
szerint Bezin csak róm. kath. tanitó lehet. Ezen parancsolat alap-
ján erőszakkal elvették az ev. ecclesia rétjeit, szántóföldjeit és az 
iderendelt kath. tanitó rendelkezésére bocsátották. Ugyanekkor 
szigorúan eltiltattak az evangélikusok a harangok használatától is. 
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A lakásából kiűzött, kenyerétől megfosztott Drinóczy most 
már még is csak kénytelen volt Szent-Lörincre eltávozni. A bezi-
eknek pedig fizetniük kellett a kath. tanitót és a fehértói plébánust. 
A kath. tanitó javára a vármegye kényszeritette őket közmunka 
teljesítésére. „Minthogy pedig nem akartunk a pápista mesternek 
fizetni, arra való nézve a nemes vármegye dupla executiókat kül-
dött reánk és ugyan istenteleneket. Melyek által huzattak-vonattak 
a szegény evangelikus emberrel. így szedték be a pápista mester-
nek fizetését. Ezek alatt a megirt idők alatt ezen dolgok történ-
tének rajtunk, söt nem csak ezek, hanem sokkal többek, melyeket 
csak maga a jó Isten győzne megszámlálni 

így szenvedtek a hitükhöz hü beziek ismét 25 esztendeig. 
De a nehéz megpróbáltatás sem ingathatta meg őket meggyőző-
désükben. Ha nyilvánosan nem is tehették, de a családi körben, 
annál buzgóbbban ápolták a tiszta evangeliomi hit szent tüzét, a 
mit mutat az a körülmény, hogy Bezi község lakói kevés kivétellel 
evangélikusok maradtak. Templomba pedig a messze Vadosfára, 
majd Téthre jártak. 

Természetesen a most emiitett huszonöt év alatt anyakönyvek 
sem vezettettek. 

A szabadelvű II. József uralkodó türelmi rendeletére éledt 
fel újra az egyházközség. Nagy volt az öröm, midőn ismét szabad 
volt a lelkiismereti meggyőződés szerint nyilvánosan is imádni 
az Istent. Egyedüli legfőbb vágyuk volt most már a bezii evang. 
híveknek az istenimádáshoz méltó helyet, templomot építeni. — 
Ugyanezen vágy vezette a Bezitől öt kilométerre fekvő Enese 
községken lakó hívőket is. Ez a közös törekvés hozta össze őket 
és ekkor lőn Bezi Enesével egyesült egyházközség. 

A templom építéséért közösen benyújtott folyamodványukra 
csakhamar meg is jött a kedvező válasz. Ugyanekkor nyerték 
vissza a harangok használatának jogát is. 

De minden kezdet nehéz. Miből építsék fel a templomot? 
Ez volt a nagy kérdés. Az erre szükséges összeg egybegyűjtése 
évekig eltart. Addig hol imádják az Istent? Egy alkalmas hely 
után néztek tehát. Legalkalmasabbnak találták Zmeskál Lajos 
földbirtokosnak egyik nagyobb istállóját. Ne mosolyogjon senki 
ezen különösnek látszó választáson. Lám, a mi édes Üdvözítőnk 
az Ur Jézus is istállóban született, istállóban imádták őt nem-
csak a pásztorok, de a keleti bölcsek is. Nem az a fő, hogy 
hol, hanem az, hogy lélekben és igazságban imádjuk a mi jóságos 
Istenünket. 
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Az emiitett földbirtokos ur szivesen rendelkezésére bocsátotta 
hitfeleinek a kért épületet. Miután azt szépen kitisztogatták s 
minden tekintetben méltóvá tették a legszentebb cselekvényekhez, 
1785. november 13-án megtartották, igaz buzgósággal, nagy lelki 
örömmel az első isteni tiszteletet. Ez az istállóból átalakított 
imaház a mostani lelkészlak udvarán lehetett, mely a Zmeskáloknak 
háza volt. 

A feléledés után a gyülekezetnek első — de nem licentiatus — 
tanítója Dobsa János, kit Téthről hoztak Bezibe. 1786. május 
24-éig maga lévén, addig „mind a könyörgéstételt, mind az éneklést 
és prédikálást a gyülekezet között helyesen végbevitteUgyan-
azon év október 28-án Csernyére távozott, ahova lelkésznek lőn 
felavatva. 

Minden igyekezete azonban az volt a bezii és enesei hívek-
nek, hogy rendes tanító mellett rendes lelkipásztor működjék. 
„Superin tendens urunkat sokszor unszollottuk, hogy rendeljen 
valahonnét egy érdemes lelki tanítót közinkben." 

A superintendes ajánlatára a pápai gyülekezetnek egy fiatal 
tanítóját, felpéci születésü Pápai Istvánt hivták meg, kinek Téthen 
tartott próbabeszéde igen megtetszett s ide rendes lelkipásztorul 
felavatták. 1786. május 25-én áldozó csütörtökön tartotta be-
köszöntő beszédét. „Egyházi hivatalját igen helyesen és tisztes-
ségesen kezdte folytatniIgen, csak kezdte, mert még ugyan-
azon évben december 14-én a hivek kimondhatatlan fájdalmára 
meghalt. 

Mellette Dobsa János távozása után Szalay János nevü 
tanitó hivataloskodott. 

Pápai István idejétől kezdve az anyakönyvek ismét rendesen 
vezettettek. 

Második lelkész Perlaky Gábor. Várpalotáról, hol mint tanitó 
működött hivaték Bezibe. A meghívásnak engedve, miután Téthen 
lelkésszé szenteltetett, 1787. február 2-án foglalta el állását. 
Mindjárt hivatoloskodásának kezdetén ezzel a meglepő kijelentés-
sal állott e lő: „Atyafiak! templomot, paplakot és tanitólakot 
építünk." Nagy volt erre a csudálkozás. Mindenki ezt kérdezte : 
de hát miből? „Jó az Isten majd megsegít," szokta felelni Perlaky 
a kérdezősködőknek. S ime az ő buzgósága, lankadást nem ismerő, 
másokat lelkesíteni tudó tevékenysége kivitte — a mit a beziek 
még csak remélni sem mertek — hogy ugyanazon év julius 17-én, 
a már májusban kimért helyen letették a templom alapkövét a 
gyülekezet áhítatos éneklése és Perlaky lélekemelő imádsága 
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kíséretében. A lelkes pap buzdítására, most aztán a hívek egy-
mással versenyeztek, hogy az építőknek segítségére legyenek, 
ki kézi munkával, ki fuvarral. Senki el nem maradt. A bezi-i és 
enesei földesurak pedig igen nagy mennyiségű anyagot szolgál-
tattak. Így a munka gyorsan ment elannyira, hogy december 2-án, 
advent első vasárnapján, megtarthatták a templomban az első 
prédikációt. Teljesen csak a következő, vagyis az 1788-dik évben 
készült el, mikor is szentháromság vasárnapján lőn ünnepélyesen 
felavatva 

Ugyancsak az 1787-ik évben a lelkész és tanitólakok is 
elkészültek. Perlaky Gábor saját feljegyzése szerint 1787. dec. 
13-án költözködött be rendes hajlékába. Addig, ugy, mint elődje 
Nóvák István, Kónya István vendégszerető házában lakott. 

Érdekessége templomunknak berendezése, különösen az 
oltár a szószékkel és a padok. Honnan valók ezek ? Perlaky 
Gábor hallotta, hogy II. József a magyaróvári kapucinusok 
klastromát is bezáratta, a barátoknak el kell széledni, a templomi 
berendezést pedig dobra ütik. Az élelmes pap felhasználva a 
kedvező alkalmat, maga mellé vévén híveit, megjelent az árverésen, 
a hol a templomunkban most is látható padokat, az azok alatt 
levő gerendákat, az oltárt szószékkel, hátulsó csillárt s több más 
dolgot megvett és elhozatta Bezire. így az orgonán kivül megvolt 
a templom egész felszerelése. Sokan mindeddig azt hitték, hogy 
az ez előtt néhány évvel használhatatlanná vált régi orgonánkat 
is a magyaróvári kapucinusok templomából hozták. Ez téves 
felfogás, mert mint egy régi jegyzőkönyv tábláján található fel-
jegyzés bizonyítja, 1798-ban csináltatta a gyülekezet Ellgasz 
Ferenc győri orgonakészitővel „180 pengő forintokért," mely 
összegből 120-at Bezi, 60-at pedig Enese fizetett. 

Az uj templom számára nemes Nagy Erzsébeth, Enessey 
József özvegye Eneséröl, vert ezüstből készült, aranyozott szép 
urvacsorai kelyhet, tányért és ostyatartót ajándékozott. Ezeket 
használjuk mind e mái napig. Később Kozma Sándor és Prépost 
Ferenc enesei közbirtokosok az oltárunkon levő négy szép ezüst 
gyertyatartót adományozták. 

Perlakynak hü és lelkes munkatársa Bors Pál tanitó volt. 
Perlaky Gábor, miután igy az egyházi épületek elkészültek, a 
bezi-i gyülekezet jövőjét biztosította, 1790. aug. 29-én Bőnyre 
távozott, hogy ott újra kezdje ugyanazon szervező munkáját. 
Legfőbb öröme az volt, ha egy-egy egyházközség fennálhatásának 
szilárd alapját megvethette. Ismerve ezen nemes gondolkodását, 
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egymásután kapta a gyülekezetek meghívóit. Összesen kilenc 
helyen lelkészkedett, u. m.: Bezin, Bőnyött két ízben is, Nagy-
Barátin, Nagy-Vázsonyban, Homok-Bödögén, Kertán, Győr-
Szemerén, Galsán és Kis-Baboton. Élete késő alkonyán 1854. 
márc. 23-án 93 éves korában halt meg itt Bezin, a hol mint 
nyugalomba vonult lelkész szeretett gyermekei körében élte utolsó 
napjait. 

Harmadik lelkész Orbán György 1790—95-ig, a mikor 
Szent-Antalfára távozott. Mellette ugyancsak Bors Pál tanítóskodott. 

Utánna következett Nóvák István, ki halála napjáig, 1811 
aug. 28-áig viselte hivatalát. Az ő idejében tanitók voltak: Bors 
Pál, Laucsek András és Erdélyi János. Gondnokok: Cséri István 
kilenc esztendeig, n. Tüskés János, n. Horváth János és Káldi 
István. 

Nóvák lelkészkedése alatt egyházlátogatás is volt. 1797-ben 
május 22-én Nagy István superintendens tartott visitatiót. 

Nóvák István buzgó munkásságából mint látható emlék, 
kiemelendő a gyönyörű szép Írással s lelkiismeretes pontossággal 
teljesített anyakönyvvezetés. 

Halála után Perlaky Dávidot, Gábor fiát találjuk Bezin 
lelkészkedni. Sárszentlőrincről hivta meg gyülekezetünk, s ennek 
körében 46 évig működött áldásosán. A kiváló tehetségű, buzgó, 
szivben-lélekben magyar lelkipásztorhoz nem csak hivei ragasz-
kodtak igaz szeretettel és bizalommal, de nagyra becsülte őt 
egyházmegyéje, melynek az 1837-ik évtől kezdve esperese volt, 
valamint az egyházkerület és egyházegyetem is igen tekintélyes 
hivatalokkal tisztelték meg. 

Mellette gyülekezetünk tanitói valának: Kiss Sándor és n. 
Döbröntey Ferenc. 

Segédlelkészek : Tóth János, Andorka János, Seregély István, 
Blajsza János, Nagy Károly, Mészáros István 

Felügyelők: enesei Enessey József, Koltai Horváth István. 
Gondnokok: Tüskés Pál, Káldi István, Szakáll János, Hima 

György, Nagy György, Tüskés György, Pap Sámuel. 
Perlaky Dávid hivataloskodása alatt ülte meg a gyülekezet 

1817-ben, szenth. ut. XXII. vasárnapon a reformáció három-
százados emlékünnepét. A hagyomány szerint Perlaky ekkor oly 
gyönyörűen, szivet-lelket elragadóan hirdette az evangeliomi igaz-
ságokat, a mindeneket felölelő, megbocsátó, boldogító krisztusi 
szeretetet, hogy ennek hatása alatt a hivek dicséretre méltó 
bizonyságát adták annak, hogy az evangelikus vallás a szeretet 
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vallása, mert ez igy tanit: szeressed felebarátodat, sőt szeressed 
ellenségedet is ! Ugyanis a lélekemelő ünnepen egybesereglett s 
a lelkesedéstől áthatott hivek offertoriumot tartottak, a minek 
jövödelme igen szép összeget tett ki, ezt azután testvériesen 
elosztották az evangelikus és katholikus szegények között. 

1818-ban Szent-György napjának hajnalán tüz ütött ki a 
faluban, s az óriási szélviharban oly borzasztó erővel dühöngött, 
hogy rövid néhány óra alatt elpusztította a község legnagyobb 
részét. A templom, lelkészlak és tanitólak csudálatos módon 
sértetlenek maradtak, a harangláb azonban elégett, a harangok 
pedig megrongálódtak. Két, a katholikus testvérekkel eddig szép 
békességben használt harangjuk volt a bezieknek. A tűzvész után 
az evangélikusok felszólították a kath. híveket, akarnak-e ezután 
is a harangokat illetőleg velük közösségben maradni? De nem 
feleltek. A többszöri kérdésre is csak huzták-halasztották a dol-
got. Egyik nap azután arra virradtak az evangélikusok, hogy a 
nagyobbik harang — köd előttem, köd utánnam — eltűnt. 
Volt meglepetés! Kutatták mindenfelé, nem találták. Végre is 
gyanakodni kezdtek, nem-e vitték el a katholikusok ? S im, a 
gyanú igaznak bizonyult. A harangot Mendel János győri harang-
öntőnél találták meg, ki azt akkor már a katholikusok számára 
újra meg is öntötte. Mindez nyilvánosságra jővén, a katholikusok 
kényszerítve lőnek az evangélikusokkal való egyezkedésre. 

Többszöri sikertelen összejövetel után végre az újra öntött 
nagyobbik harang — arról a szentképek és feliratok levétetvén — 
az evangélikusoknak, a kisebbik pedig a katholikusoknak Ítél-
tetett oda. Az egyezség-levél mind e mái napig feltalálható 
levéltárunkban. Csakhogy — jellemző az akkori korra — az 
evang. híveknek, bár a legnagyobb részt az ő pénzük volt a 
harangokban, 150 forintot kellet a kisebbikre rá adni, a nagyob-
biknak újraöntését pedig 213 forinttal jól megfizetni. Mit volt, 
mit tenni, megadták. Hozzászámítva az eddig emiitett költséghez 
ni ég több kisebb kiadást, az ev. híveknek 382 frt 18 krba került, 
hogy saját 220 fontos harangjukat visszakapták, vagyis a szó 
teljes értelmében újra meg kellett azt venniök. 

De az egy haranggal való harangozás, a templomba menetel 
idejére nézve sokszor megtévesztette az embereket, nem tudván 
hányadik a harangszó. Azért nemsokára — 1825-ben — az előbbi 
mellé egy másikat és pedig 113 fontosat öntetett a gyülekezet. 

Megjegyzendő, hogy ugy a nagyobbik harang újraöntésének 
költsége, valamint a kisebbik harang ára, nem kivetés, hanem 
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önkéntes adakozás utján bejött összegből fedeztetett. Hogy milyen 
készséggel hozták meg a nemes célra áldozataikat, a jószivü 
adakozóknak régi jegyzökönyvünkben megörökített hosszú név-
sora bizonyítja. 

Idővel a hivek számban gyarapodván, a templom kicsinek 
bizonyult. Nagyobb templom toronynyal! ez volt a közóhajtás. 
S im, a kivánság csakhamar valóra vált. 1836-ban a meg-
nagyobbított templom mellé szép torony épült, ebbe helyezvén 
el az előbb emiitett két harangot. A torony építője Singer György 
győri építőmester volt, munkadija pedig 1200 forint. 

Az építéshez az anyagok nagy részét a Koltai Horváth 
család adományozta. Ehhez járultak még a gyülekezet tagjai közül 
számosan szives adakozásaikkal. így az épités a gyülekezetnek 
nem került költségébe, a minthogy a jegyzőkönyv kiadás rovatá-
ban erre vonatkozó adat egyáltalában nem található. Elgondolva, 
hogy mily értéket képvisel egy ilyen torony anyaga és a munka, 
hálával mondhatjuk el : áldott legyen a vallásukhoz nem csak 
szóval, de igaz szívvel, áldozatkészséggel ragaszkodó nemes 
Koltai Horváth családnak és a többi ismeretlen jóltevőnek emléke! 

A jótéteményről szólva, méltó, hogy hálával iktassuk ide 
még Torkos János kapitány és kir. udvarnok nevét, ki az 1819. 
esztendőben a sok csapással sújtott gyülekezet folyó szükség-
leteinek fedezésére 100 forintot hagyott; továbbá Trsztyénszky 
István enesei születésü pesti kereskedőét, aki 1837-ben a lelkész-
lakot 200 forinttal javíttatta. 

Az 1826-ik év pünkösd ünnepének első napján használta 
a gyülekezet először, az uj, úgynevezett dunántuli énekes könyvet. 
Sokan bizony csak nagy nehezen tudtak megválni a régi, elavult, 
de meg szokott graduáltól. 

Perlaky Dávid idejében három canonica visitatio — püspök 
látogatás — volt. 1817. október 17-én és 1830. szept. 12-én 
Kiss János superintendens látogatta meg a gyülekezetet. Az 
utóbbiról jegyzőkönyvünk is van. 1847-ben pedig Haubner Máté 
tartott vizsgálatot, de erről irott adataink nincsenek. E főpásztori 
látogatásra öregebb híveink közül még többen emlékeznek. 

Perlaky Dávidnak 1857. nov. 10-én, 71 éves korában be-
következett halála után Mészáros István vette át a gyülekezet 
vezetését és 41 évig munkálkodott itt az Urnák szőllőjében. 
Nem csak mint lelkész, hanem mint a győri ág. h. ev. egyház-
megyének huszonöt éven át esperese, sok szép érdemeket szerzett 
magának. 
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Mellette hivataloskodott mint tanitó először Horváth Károly, 
szelid, alázatos lelkű, kötelességtudó munkás, ki tisztét 1893-ig 
viselte, amikor is agg korára hivatkozva lemondott s jelenleg 
Győrben éli a jól megérdemelt nyugalom napjait. 

Utánna jött Németh Gyula, jeles képzettségű fiatalember, 
ki azonban alig három évi lelkiismeretes munka után, egy véletlen 
szerencsétlenség következtében — készítés közben felrobbant a 
vadászfegyver töltény — a hívek mély bánatára hirtelen elhunyt. 

Ezután a gyülekezet osztatlan bizalma 1896. október havában 
Nagy Lajos akkori vásáros falui tanítót hívta meg, ki azóta igazi 
szakavatottsággal, lankadatlan buzgósággal vezeti gyermekeink 
oktatását. Dacára a tanulók igen nagy számának évről-évre a 
legszebb eredményeket mutatja fel. Mindennapi tanköteles van 107. 
Ismétlő 21. 

Mészáros István mellett egyházfelügyelök voltak: enesei 
Enessey Sándor, Nagy Mihály, Győry János, Kozma Bálint és 
Mihályi Gyula urak. 

Gondnokok: id. Nagy György, ki 1863-ban oltárunk köré 
végrendeletileg szép kerítést készíttetett; id. Böröczky Mihály, 
id. Tüskés János, Káldi Péter, Nagy János, Kónya István, id. Bősze 
János, Gösi Márton, Hima János, Doktor Dániel, Győrig György, 
Győrig Márton, Pap János, Csépi István, Böröczki Mihály, Tüskés 
János, id. Kónya János, Böröczki György, Szakáll István, Hima 
Ferenc, Tüskés Pál, Káldi György, Horváth Mihály, Farkas Sándor 
és Nagy Mihály. 

Mészáros lelkészkedéséhez a következő események fűződnek : 
Az ő idejében szerezte a gyülekezet 3570 forintért a mostani 

lelkészlakot, a templom mellett volt régi, összeomlott helyébe. 
Ez újonnan szerzett lelkészlak melléképületei, az 1880. év julius 
27-én dühöngött tűzvészkor leégtek. Felépítésük 1580 forintba 
került. 

1887-ben ünnepelte az egyházközség a templom száz éves 
jubileumát. A szép és emlékezetes ünnep, Mészáros Istvánnak ez 
alkalommal mondott gyönyörű beszédét, az egyházközségnek 
Takács Ferenc réti-i lelkész által megirt történetét s Takács 
Gyula kapi-i lelkész imáját tartalmazó, kinyomatott s a hívek 
között szétosztott emlékkönyvben lön megörökítve. Ugyanekkor 
Döbröntey Bálint szép ezüst keresztelő korsót ajándékozott a 
gyülekezetnek. 

1895-ben épült, a régi és a tanitólak udvarán közvetlen a 
tanitólak mellett volt, nádfedelü és igy tűzveszélyes romladozó 
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iskola helyett, a templom mellett, a régi lelkészlak helyén álló 
uj iskolánk. 

Mészáros István 1899. február 17-én hunyt el. Előbb mellette 
négy hónapig, majd utánna egy hónapig Fischl Tóbiás volt itt 
segédlelkész. 

Mészáros halála után Bezi és Enese között az egyházi adózás 
miatt viszály keletkezett, amiért is nem volt lelkész választható. 
Háromnegyed évig az administratori teendőket Takács Gyula 
kapi-i evang. lelkész végezte. 

1899 november 29-én Pápán tartott rendkívüli egyházkerületi 
közgyűlés 16. pontja alatt hozott határozat értelmében, főtiszt, és 
mélt. püspök ur, Révész Sándor akkori győri segédlelkész szemé-
lyében administratort küldött ki a gyülekezetbe. Nevezett administ-
rator 1900 január 6-án foglalta el hivatalát. 

Hosszú küzdelem után végre az egyházi adókulcs, ugy az 
egyházmegyei, mint a kerületi közgyűlés utasítására ugy állapít-
tatott meg, hogy a zsinati törvények 251. §-ának szem előtt 
tartásával az egyházi adó fele gyónószemélyre, fele pedig állami 
egyenes adóra vettessék ki. így megejthetővé lőn a lelkész-
választás. 

A választó közgyűlés 1900 október hó 28-án volt, mikor 
Révész Sándor administrator választatott rendes lelkészszé, kit 
ugyanazon év november 18-án nt. Horváth Sámuel ur, a győri 
ev. egyházmegye esperese iktatott hivatalába. 

Azóta felügyelők voltak: Tek. Mihályi Gyula ur, bezi-
nagykarrósi birtokos, ki mély vallásos érzülettel, igazi buzgó-
sággal segitett egyházi ügyeink vezetésében és rendezésében. 
Nevezett volt felügyelő ur, mint a múltban, ugy a jelenben is, 
templomot és iskolát illető üdvös dolgoknak lelkes kezdemé-
nyezője és támogatója. 

Lemondásával a gyülekezet bizalma nagys. Halászy Jenő ur, 
akkor bezi-hugoti, most koronczói nagybirtokos felé fordult, ki 
bizalmunknak engedve 1902-ben foglalta el felügyelői tisztét. 
Azóta mind e mai napig a legnagyobb érdeklődéssel vesz részt 
gyülekezetünk kormányzásában. Mély tudásával nemcsak egyházi 
ügyeinkben, de egyszersmind hiveink magánügyeiben is készséggel 
szolgált és szolgál jó tanácscsal és segítséggel. 

Gondnoka Bezin a gyülekezetnek rendesen kettő van. E 
tisztséget viselték az 1900-ik évtől kezdve dicséretre méltó hű-
séggel : id. Pap Ferenc két, Bősze János gazda öt évig. Ez utóbbi 
helyébe 1907-ben Böröczki János választatott. Hima Sándor gazda 
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pedig az 1900-ik évtől kezdve nyolc éven át töltötte be e hiva-
talt, vallásszeretettel, lelkiismeretes pontossággal. Helyébe lépett 
id. Bősze György gazda. 

A presbitérium s egyszersmind iskolaszék tagjai: id. Pap 
János, id. Pap Ferenc, Böröczky János, Erdős Sándor, Szarka 
Pál, Nagy Mihály, Szakáll István, Tüskés Pál, Gősi Márton, 
id. Bősze György, Szalay Károly. 

Egyházfi: Mikolás Pál. 
* 

Tekintve a hitbuzgóságot, a vallásosságot, örömmel mond-
hatjuk el, hogy — csekély kivétellel — olthatatlan lánggal él az 
a szivekben. A nagy többség megértvén a zsoltár-iró szavait : 
„Uram, szeretem a Te házadban való lakásomat és a Te dicső-
séged hajlékának helyét", szorgalmatosan és áhítattal látogatja 
Istennek házát, ugy vasárnapokon, mint egyéb ünnepeken. 

A családi körökben is gyakori a szivet-lelket megható házi 
isteni tisztelet. 

Vegyék szivükre és kövessék a nagy többség eme szép 
példáját azok a néhányak, kik nem csak a nyári szorgos munka-
időben, de máskor is, a vasárnapi isteni tisztelet idejét hétköznapi 
dologra használják. Nem lehet áldás oly munkán, melyet akkor 
végez az ember, mikor az ünnepi harangok szavai bennünket 
istenimádásra késztetnek. Adjuk meg a világnak a mi a világé, 
testünknek a mi a testté, de mindenek előtt és mindenek felett 
Istennek a mi az Istené, mert hiszen csak Ö tőle száll alá az 
áldás, minden jó adomány és tökéletes ajándék. 

Az egyházi tartozásokat a hivek legnagyobb része pontos 
időre befizeti, bár a közelmúlt esztendőkben a sors több nehéz 
terheket rótt reájuk. Az 1900-ik évben a lelkészlak melléképületei 
bedőltek. Újra kellett azokat épiteni. 1901-ben összeomlással 
fenyegetett a lelkészlak teteje. Egészen uj fedél alá vétetett. 
Templomtetőt, templomot kivül-belül és a tanitólakot tetemes 
költséggel renováltattuk. 

Régi orgonánk is hasznavehetetlenné vált, helyette egy újnak 
beszerzéséről gondoskodtunk. Ez alkalommal tapasztalhattuk iga-
zán, hogy vannak gyülekezetünknek — és pedig szép számmal — 
templomért, vallásért lelkesülni tudó, hitbuzgó tagjai, kik örömmel 
hozták a szent célra szives adományaikat. A jókedvű adakozót 
szereti az Isten, de kell, hogy tisztelje őket az ember is. Meg-
érdemlik ők, hogy neveiket az utókor számára Aranykönyvünkben 
megörökítsük. 
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Az orgonához kötelezőleg a hivek három éven át csakis az 
állami egyenes adó korona után eső 2 fillérrel járultak. 

Hat fő és hat mellék változatú uj orgonánk — mely Angster 
József és Fia pécsi orgonaépitők művészetét dicséri — valóságos 
disze templomunknak, lélekemelő eszköze isteni tiszteleteinknek. 
Mindent számítva, körülbelül 2500 koronába került és 1905. 
október hó 15-ére készült el, amikor is Pálmai Lajos győri lelkész 
ur avatta fel s adta át a használatnak. Felavató lelkész urnák 
ekkor mondott magas szárnyalású beszédét ide mellékelve közöljük. 

Templomunkban látható diszes uj csillárunkat is tisztán a 
vallásos szivek adományaiból szereztük be. (Lásd az Arany-
könyvet.) 

Az 1907-ik évben kopott tornyunkat javíttattuk ki 800 korona 
költséggel. 

Az 1907-ik év február havában, az a csapás ért bennünket, 
hogy egyik és pedig a nagyobb harangunk megrepedt. Harang 
nélkül, illetve repedt haranggal nem akarván maradni, Seltenhofer 
Frigyes Fiai hires soproni harangöntő céggel két uj — egy 
412 kilós A hangú és egy 200 kilós Cis hangú — harangot 
öntetett a gyülekezet. A régi faállványokat pedig uj vas állvá-
nyokkal cseréltette ki. Mindez összesen 3300 korona költségbe 
került. De ennek az áldozatnak meghozására is készséggel vállal-
koztak a hivek. Julius hó 15-ére érkeztek kész harangjaink az 
enesei állomásra, ahonnét hosszú kocsisor, egész diadalmenet 
kíséretében, a bezi-i hajadonok koszorúival feldiszitve hoztuk 
haza azokat. 

Mindkettő messzeható, igen kellemes csengésű, gyönyörű 
kiállítású mű. A nagyobbik Bezi-Enese ág. h. ev. egyházközség 
és a harangöntő cég nevén, valamint az évszámon kivül, ezen 
feliratot viseli: „Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert mindörökké 
vagyon az ö irgalmassága1'; a kisebbik pedig: „Boldogok kik 
hallgatják Istennek igéjét és megtartják azt." 

Julius hó 21-én, a helyből és messze vidékről egybesereglett 
s a templomot zsúfolásig megtöltő, áhítatos ünneplő közönség 
jelenlétében, a helybeli lelkész Révész Sándor, a harangokra 
öntött s előbb is emiitett szentírási helyek alapján mondott beszéd 
kíséretében avatta fel azokat. 

Szolgáljanak most már századokon át Isten dicsőségére, a 
hitbuzgóság ébresztésére, a hivek üdvére! 

Megjegyzendő, hogy a harangokra is szépen adakoztak 
egyesek. 
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Az egyház iránti áldozatkészségnek bizonyságául szolgál 
„Aranykönyv"-ünk, melyben az utókor számára megörökítjük 
kivétel nélkül minden jóltevő emlékét, hogy vallásszeretetük a 
késő utódokat is buzdítsa tenni és áldozni Istennek dicsőségére 
s a felebarátok javára. 

Egyházi alapítványok és tőkék a következők: 
I. Régebbi időből származó alapítványok : 
Koltai Horváth István enesei közbirtokosnak, a lelkész, a 

bezi-i tanitó és az egyházfi javára tett 150 Rh. forint, azaz 60 osztr. 
é. forint alapítványa. 

Benyovszky Péter 100 forintos alapítványa, a lelkész és a 
bezi-i tanitó javára. 

Gősi György 100 forintos alapítványa a bezi-i iskolás gyer-
mekek tanszereire. 

Eőry Kálmán 200 forintos alapítványa a bezi-i és enesei 
iskolás gyermekek tanszereire. Az illető 1880-ban az oltár, szószék, 
templomi karzatok s padok javításának és festésének munkadiját 
hagyta itt örök alapítványul. Ennek kamata évről-évre arány-
lagosan osztatik el a bezi-i és enesei iskolák között. 

II. A bezii gyülekezet saját céljaira tett hagyományok és 
adományok, melyek az illetők nevein tőkésittettek : 

Purgly György féle 100 forintos töke. 
Hima György „ 42 
Bősze György „ 20 
Purgly Sámuel „ 200 „ „ 
Böröczky György 50 „ „ 
Gősi Györgyné „ 100 „ „ 
Mihályi Gyula „ 50 „ „ 
Pap András „ 60 „ „ 

III. Ujabb időből származó alapítványok : 
Nagy Mihály és Varga Erzsébet 120 koronás alapítványa a 

bezii iskolás gyermekek tanszereire. 
Doktor János által „Doktor Eszter" néven tett 200 koronás 

alapítvány a bezii gyülekezet céljaira. 
* 

Gazdagon hímzett fehér selyem ünnepi oltár- és szószék-
teritőinket nagys. Purgly Mihály sövényházi földbirtokos ur és 
családja adományozta. 

Böjti oltárkép- és szószéktakaróinkat pedig özv. Csépi 
Mártonné szül. Székely Éva ajándékozta. 

* 
* * 
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Külön szóljunk még a Bezivel egyesült Enese egyházközségről. 
Enesének kezdetben iskolája nem volt, hanem Bezire jártak 

át a gyermekek, részben pedig a közbirtokos uraknál nevelősködő 
tanitók oktatták őket. 

Enese 1849-ben szervezte tanitói állomását. Azóta munkál-
kodtak ott Németh György, Tömből Sámuel, Tima Ferencz, 
Plevniczky Pál, kikről azonban neveiken kivül közelebbi adataink 
nincsenek, legfeljebb — az éltesebb emberek szavai után — azt 
említhetjük meg, hogy mint iskoláikat végzett fiatal emberek 
kerültek ide, kik az eneseit csakhamar más állással cserélték fel. 

Az 1860-ik évtől 1895-ig, nyugalomba vonulásáig, tehát 35 
esztendeig Hetvényi István töltötte be igazi hűséggel a tanitói 
hivatalt. 1868-tól 1893-ig a bezi-enesei összgyülekezet jegyzői 
tisztét is viselte. 

Az 1895-ik évtől mind e mai napig Mészáros Sándor mun-
kálkodik itt a népoktatás terén. Daczára azon nehéz körülménynek, 
hogy Enesén a tanulók nagy részét a cselédek gyermekei teszik, 
kik évközben többször változnak ; nevezett tanitó e nehézséget 
legyőzve, évről-évre igen szép sikerrel örvendezteti meg a szülő-
ket és az egyházat. A mindennapi tankötelesek száma 87 Ebből 
27 ág. h. ev., 60 pedig róm. kath. Ismétlő tanköteles van 16; 
ebből 4 ág. h. ev., 12 róm. kath. 

A gyermeknevelés ügyét áldozatkész buzgósággal támogatta 
mindenek előtt is Eőry István közbirtokos, az iskolaépítéshez 
való bőkezű hozzájárulással és a tanitó fizetésjavitását célzó 584 
forint alapítványával. 

Szép emléket hagyott maga után továbbá Bogner Jánosné, 
szül. Wirnau Julianna urnő, ki ugyancsak az ev. tanitó javára 
600 forintos alapítványt tett. 

1885-ben pedig Győry Elek budapesti ügyvéd ur édes attya, 
néh. Győry János enesei közbirtokos s volt gyülekezeti felügyelő 
nevét 100 forintos — jó tanuló jutalmazására tett — alapítványával 
örökítette meg. A jutalmat minden évben a záróvizsga alkalmából 
az iskola legjobb magaviseletű és előmenetelü ev. növendéke kapja. 

1864-ben épült a mostani tanitólak és tanterem. 
Enesén a tanitó törzsfizetését a közbirtokosság adja, az 

iskola is ennek tulajdona, de azért „evangelikus jellegű 
Az iskola ügyeit a közbirtokosság mint iskolaszék vezeti, 

mint evangélikus iskola felett azonban felügyeletet gyakorol a 
bezi-enesei evang. lelkész, továbbá a győri ág. h. ev. egyház-
megye, évente kiküldvén ezen iskolához is vizsgálóit. 
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Enesén vasárnapokon és ünnepnapokon délután a tanitó 
tart könyörgést az ev. hívekkel. Minden hónap első vasárnapjának 
délutánján pedig át megy Beziről a lelkész és rendes egyházi-
beszéddel egybe kapcsolva ő végzi az istenitiszteletet. Ezenkívül 
két ünnepi alkalommal reggel az úrvacsora is kiszolgáltatik. 

Dacára a hivek csekély számának — 100 és 120 között 
váltakozik — az enesei istenitiszteletek mindenkor elég szépen 
látogatottak. 

A gyülekezetnek ügybuzgó gondnoka az 1897-ik évtől 
Mesterházy Bálint közbirtokos. 

* 
* * 

Emlékezetes marad reánk nézve az 1907-ik esztendő. Ennek 
tavaszán tartotta főt. és mélt. Gyurácz Ferenc püspök ur a győri 
egyházmegyében az egyházlátogatást. Gyülekezetünkre május hó 
11-én került a sor. Főt. és mélt. püspök ur már az előző nap 
estve érkezett Bezibe, amikor is községünk minden lakosa, vallás-
különbség nélkül igyekezett méltóképen fogadni a magas vendéget. 
Tiszteletüknek, hódolatuknak az összes házak ablakainak kivilágí-
tásával adtak kifejezést. 

Bezin az egyházvizsgálat május 11-én délelőtt volt, ugyanaz-
nap délután pedig Enesén, a hol ugyancsak méltó dísszel fogadták 
a hivek szeretett főpásztorukat. 

Hallottuk a szót az ő ihletett ajkairól. Jól esett az elismerés, 
hogy a legnagyobbrészt szép rendben és ékesen folynak dolgaink, 
de hallottuk a szeretetteljes figyelmeztetést is! Vegyük szivünkre 
a föpásztori szavakat! Emlékezetünkbe vésvén, szolgáljanak ezek 
buzdításul, hogy mind előbbre és előbbre haladjunk magasztos 
hivatásunk utján, ahol ez a szép feladat áll előttünk: töltsétek 
be a Krisztus evangeliománuk minden igazsgáút. 

* 
* * 

Ide iktatjuk végül még a bezi és enesei egyházközségek 
legutóbbi számadásainak és vagyonmérlegeinek adatait. 

Bezi-Enese közös pénztárának állása az 1907-ik év december 
31-én a következő volt: 

BEVÉTEL: 
Készpénzben 5104 K 39 fill. 
Gabonában 3335 kiló 94 deka őszi gabona . . 667 K 18 fill. 

összes bevétel 5771 K 57 fill. 
2* 
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KIADÁS: 

Készpénzben 4800 K 40 fill. 
Gabonában 3335 kiló 94 deka őszi gabona . . 667 K 18 fill. 

Összes kiadás 5467 K 58 fill. 

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE: 

Bevétel 5771 K 57 fill. 
Kiadás . 5467 K 58 fill. 

Maradvány 303 K 99 fill. 

VAGYON MÉRLEG: 

Cselekvő vagyon 31676 K 30 fill. 
Szenvedő vagyon 4127 K 01 fill. 

Tiszta vagyon 27549 K 29 fill. 

Bezi magánpénztárának állása az 1907-ik év december 31-én: 

BEVÉTEL: 

Készpénzben 3024 K 58 fill. 
Gabonában 4406 kiló 92 deka őszi gabona . . 881 K 38 fill. 

Összes bevétel 3905 K 96 fill. 

KIADÁS: 

Készpénzben 2849 K 20 fill. 
Gabonában 4406 kiló 92 deka őszi gabona . . 881 K 38 fill. 

Összes kiadás 3730 K 58 fill. 

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE : 

Bevétel 3905 K 96 fill. 
Kiadás . 3730 K 58 fill. 

Maradvány 175 K 38 fill. 

VAGYON MÉRLEG : 

Cselekvő vagyon 12928 K 87 fill. 
Szenvedő vagyon (alapítványokkal együtt) . . 2575 K 91 fill. 

Tiszta vagyon 10406 K 96 fill 
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Enese magánpénztárának állása az 1907. dec. hó 31-én. 

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE: 
Összes bevétel 731 K 80 fill. 
Összes kiadás . 722 K 89 fill 

Maradvány 8 K 91 fill 

VAGYON MÉRLEG : 
Cselekvő vagyon 2966 K 36 fill. 
Szenvedő vagyon (alapítványokkal együtt) . . . 2664 K 79 fill. 

Tiszta vagyon 301 K 57 fill. 

Bezi-Enese ág. hitv. ev. egyházközség népessége a legutóbbi 
számlálás adatai szerint a következő : 

Bezin van ág. hitv. ev. hivő 549 
Enesén „ „ „ „ 116 
Szórványban 137 

Összesen 802 
* 

* * 
A megirottakban előttünk áll egyházközségünk története. 

Ha a multat tekintjük itt is feltaláljuk azokat a hithű elődöket, 
kik szenvedéssel, áldozatkészséggel, lankadást nem ismerő buzgó-
sággal mutattak példát, mikép kell megbecsülni és megvédelmezni 
a legértékesebb kincset vallásunkat, mely élni, munkálkodni, az 
akadályokon diadalmaskodva boldogulni megtanit. 

Mi utódok becsüljük is meg drága örökségünket, hitünket, 
megértvén az intő szót : „Tartsd meg a mi nálad vagyon, hogy 
senki el ne vegye a te koronádat 



Egyházi beszéd. 
Az 1907-ik évi május hó 11-én Bezin tartott püspöki egyházlátogatás alkalmával 

mondotta 

RÉVÉSZ SÁNDOR 
ev. lelkész. 

Uram Jézus óh légy velem 
A mig tart földi életem. 
Ha öröm ér szenteld meg azt, 
A bánatban Te adj vigaszt! 
Mert boldogság csak ott fakad, 
A hol jelen vagy Te magad. 

Amen. 

Összegyülekeztünk Istennek házában Keresztyén Testvéreim! 
Nemde szokatlan időben. Nincs ma vasárnap, nincs ma ünnep, 

mely az egész világnak szólna, ezen mi gyülekezetünk mégis ünnepel. 
Felemelő a hangulat, lelkesedés hatja át szivünket, hiszen szeretett 
főpásztorunkat üdvözölhetjük, tisztelhetjük körünkben. 

Jó reménységgel jött ő hozzánk, bizonyságot szerezni a 
bennünk lakozó lélekről, bizonyságot, méltó követői vagyunk-e a 
mi láthatatlan fejünknek, a Krisztusnak, a kinek képében nálunk 
megjelent. Él-e mibennünk az erős hit, áthatja-e egész valónkat 
az Isten iránti szeretet, mely itt a földön igazán, szentül és jámborul 
élni megtanít? 

Mit felelünk e kérdésekre? Önhitten szólunk, talán mint 
egykor a gazdag ifjú tette: „mindezeket megtartottam ifjúságomtól 
fogva, mi fogyatkozás vagyon még bennem?" Távol legyen tőlünk 
a büszkeség! Ne a gőg, de az alázatosság adja ajkainkra a szót; 
ne a dicsekedés, de a törödelem hangján mondjuk el: bizony, 
még sok jó nélkül szűkölködünk. Át kell változnunk érzelmeink-
ben, gondolkodásunkban, egész életünkben, ha hasonlók akarunk 
lenni ahhoz a nagy mesterhez, ki példát adott, hogy az ő nyom-
dokait követnénk. 



23 

Azért e mai ünnepélyes órát is használjuk fel Jézusnak emez 
intő szavainak megértésére: „Jer és kövess engemet!" 

Mielőtt azonban elmélkedésemben tovább mennék, alázzuk 
meg magunkat Istennek szent szine előtt, s kérjük az ő hathatós 
segedelmét, mély buzgósággal igy imádkozván: Mi Atyánk . . . 

Alapige: Máté XVI. r. 24. v. 
„Akkor monda Jézus az ő tanítványainak: ha ki akar én 

utánnam jőni, tagadja meg magát és vegye fel az ö keresztjét 
és kövessen engemet." 

* * * 

Rövid néhány szóból álló, mégis mily sokat kifejező tanitás 
ez Keresztyén Testvéreim ! Az egész élet boldogságának, a halál 
utáni üdvösségnek feltételeit foglalja magában. Áldott az élet, 
boldog a kimúlás csak ugy lehet, ha Jézusunkat az általa kijelelt 
sokszor nehéz uton, mint tanítványai híven követjük. Kérdezzük 
azért: 

Hogyan leszünk Jézusnak igaz követői ? 
I. Ha megtagadjuk magunkat. 

II. Ha felveszszük a mi keresztünket. 

I. 
Hogy Jézusnak igaz követője légy, „tagadd meg magadat!" 

Tagadd meg magadat! Lesújtó szó! Mit kíván a z U r ? Azt talán, 
hogy elássuk testi-lelki tehetségeinket, tálentomainkat, abba hagy-
juk a munkát, elvonuljunk e világtól, ne érezzünk, ne gondol-
kodjunk, ne cselekedjünk semmit? Nagyon tévesen gondolkodnék, 
ki ezt állítaná. 

Nem a tétlenségre, de a küzdelem mezejére hívott az Ur. 
Teremtönk szava az édenből kiűzött emberhez: „a te arczodnak 
verejtékével egyed a te kenyeredet!" Jézusod, példaadód buzdítása 
pedig: „munkálkodjatok míg nappal vagyon, mert eljő az éjszaka, 
midőn többé senki nem munkálkodhatik." És mondd nem-e 
érdemel dicséretet az a földműves, mesterember, hivatalnok avagy 
szolga, kit tevékenységben talál a reggel, a nap, az alkony 
egyaránt ? 

„Munkásság az élet sója, 
A romlástól mely megóvja. 
Csak az a ki nem hevert 
Várhat áldást és sikert M 

A szorgalom mindég méltó a maga jutalmára! 
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Miért hangzik hát felénk mégis ez intés: tagadd meg magadat? 
Azért, Keresztyén Testvéreim ! mert az embernek gyakran önmaga, 
önszive a legnagyobb ellensége. Óh, az emberi sziv sok szép 
erénynek kútforrása lehet, de lehet oly rideg pusztaság, a hol 
a szenvedélyek és indulatok vad orkánja dühöng. 

Irtsad ki szivedből azon érzelmeket, melyek épen tiszted 
igazságának betöltésében akadályoznak! Nyomd el azon indula-
tokat, melyek Krisztusodat s keresztyéni hivatásodat megtagadni 
késztetnek ! 

Lelkedet hálójába akarja keritení e világ kisértő szelleme. 
Édes beszéddel szól hozzád : lásd itt az élvezet órája, csak a 
mai nap a mienk, ki tudja, holnap élsz-e még? Jer, örvendj és 
vigadj, ne törődj a búval, a gonddal! Majd oda vezet a kincs-
halmazhoz, a hol arany s ezüst csillog, s szól: mindezeket neked 
adom, cserébe add hitedet, becsületedet. Tagadd meg ilyenkor 
magadat, vedd elő józan gondolkodásodat, ez megérteti veled: 
átok van a hamis gazdagságon, boldogtalanság kútforrása a 
könnyelműség! 

Képzelt önérzeted a vett sértésért bosszút liheg. Ajkad 
már-már megnyílik, hogy átkot mondj felebarátodra, karod fel-
emelkedik, hogy lesújtson ellenségedre. Jusson eszedbe ekkor 
Jézusodnak szép példája, ki még a keresztnek kínjai között is 
igy szólt: „Atyám bocsáss meg nekik". Végy erőt magadon! 
Tiltsad meg nyelvedet, hogy ne szóljon gonoszságot. Áldjad 
azokat a kik tégedet átkoznak. Az előbb ütésre emelt kezet pedig, 
mint békejobbot nyújtsd megbántódnak. Igaz, hogy a világ ezt 
meghátrálásnak, gyávaságnak mondja, de ne a világra, hanem 
Krisztusodra hallgass, ki igy tanit bennünket: „szeressétek ellen-
ségeiteket !" Hidd el, a legszebb győzelmet az aratja, ki igy 
önmagát győzi meg. 

Az önző telhetetlenség mindent magának óhajt. Elvenni 
szeret, adni nem akar, ajtót zár akkor, ha kérő szót hall. Atyámfia ! 
le tudod-e győzni ezen te belső ellenségedet? Le tudod-e győzni 
midőn a közjó, hazád, egyházad, szent vallásod áldozatot kér 
tőled, áldozatot, igen keveset ahhoz képest, a mily nagy áldások-
ban az téged részesit. 

Majd egy szomorú csoport tűnik fel lelki szemeim előtt. 
Látom az éhező szegényt, az apátlan anyátlan árvát, a munka-
képtelen ruhátlan vándort, szenvedő beteget. Megesik-e szived 
ezeken ? Felveszed-e gondjukat jó indulattal ? Tudsz-e egy falat 
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kenyeret, egy darab ruhát, nyújtani annak, ki viszont szolgálatot 
tenni képtelen? Halld mily szépen buzdit a költő i s : 

„Isten a szegények részét a gazdagoknál tette le. 
Ha földi jóval meg vagy áldva ugy sáfárkodjál vele, 
Hogy megszegjed az éhezőnek Isten nevében kenyered " 

Igen-igen ekképen érti az Ur, midőn igy szól; „tagadjad 
meg magadat!" 

II. 

Azután pedig „vedd fel a te keresztedet!" A kereszt már 
a régi időktől fogva a szenvedés jelképe. E nélkül el sem kép-
zelhető az emberi élet. Sokszor bizony fájdalmas teher hordozása 
sorsunk. És miért ? Miért sujt minket mennyei Atyánk, kiről azt 
tanultuk, hogy irgalma mindörökké megmarad ? Aliért kell fenékig 
üríteni a poharat, melynek ize oly igen keserű ? 

Nem azért szeretett Testvéreim! mintha az Ur elfordítaná 
kegyelmes arcát tőlünk, nem mintha öröme volna a mi könny-
hullatásunkban. Nem haragvó és boszuálló Isten, ki megbünteti 
az atyáknak vétkeit fiakon és leányakon harmad és negyed-
íziglen, — 0 a végtelen kegyelem, ki irgalmasságot cselekszik 
ezer nemzedékig. Minden cselekedete szentség, igazság és áldás. 
Ha reánk méri a bajt, el is fordítja azt. Bölcsessége lesújt, hogy 
látva a nyomort, megismerjük az áldásoknak értékét. Küzdelemre 
hiv azért, hogy megtudjuk becsülni a fáradalmaknak jutalmát. 
Figyelmeztet gyengeségünkre, hogy elbizakodottságunkban ne 
keressük szüntelen a földet, hanem alázatosságunk ő hozzá 
emeljen fel. A fájdalom sötét borujára pedig felhozza az örömnek, 
boldogságnak szép derűjét. 

Ebben a meggyőződésben Atyámfia! békességgel vedd fel 
a te keresztedet! 

Az emberi gonoszság, vagy az elemi csapások elrabolták 
mindenedet. Mögötted a nyomor, előtted az inség. Ne csüggedj 
és ne zúgolódjál! Erős akarattal vegyed fel a te keresztedet! A 
kinek hatalma az inség pusztájában a szomjuhozóknak a sziklából 
vizet fakasztott, az éhezőket megelégítette, annak a jóságos 
Istennek karja meg nem rövidült, nem hagy el tégedet sem. 

Anyagi gond tán nem gyötör, de szived vérzik, szived fáj, 
mert a hol a legszebb reményeidet hitted megvalósulni, oít csa-
lódtál leginkább. Mig egyrészről bánt a rideg közönyösség vagy 
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önző maradiság, mely hivatásod terén utadat állja, munkádat 
méltányolni nem tudja és nem akarja, szavadra nem hallgat, sőt 
rágalmával boszusággal illet; másrészről családi körödben bol-
dogság helyett kegyetlenül kinoz a sors : ne essél kétségbe, ne 
szórj átkot az ég ellen, hanem vedd fel a te keresztedet ezen 
szent vallástétellel, nincs oly szomorúság, mit Isten jóra fordítani 
ne tudna. Ki az Urban bizik, meg nem csalatkozik! 

Testedben hordozod a nyomorúság kínait. Hordozod heteken, 
hónapokon át, hogy reményed mar-már teljesen elhagy. Óh, tekints 
a golgothai szenvedőre! Ki oly megnyugvással viselte fájdalmait, 
példát adott, hogy az ő nyomdokait követnénk. Vedd fel a te 
keresztedet és meglátod, szomorú nagypéntekedet örvendetes 
húsvét váltja fel. 

Küzdelmes ugyan sorsunk, de annál becsesebb az áldás, 
annál édesebb a jutalom. Harcból áll az élet, de nemes harc az, 
melynek koronája az örök élet. Bátran előre hát! Erőt ad e hit, 
e szent meggyőződés: 

„Mind jó a mit Isten tészen, 
Ha oly pohárt iszom is, 
Melynek ize keserűen 
Én szivemnek esnék is. 
De eltűröm, 
Mert vig öröm 
Azt végtére követi, 
Bánatom megenyhíti." 

Ebben a hitben óh ember küzdj és bizva bizzál! 
Amen. 



Orgonaszentelési beszéd. 
Tartotta: Pálmai Lajos győri lelkész Bezin, 1905. október 15-én. 

Egyszerűségében is magasztos, szerénységében is fontos 
ünnep virradt reátok keresztyén hivek, testvéreim az Urban! 
Amire évek óta hordogatjátok össze az áldozatkészségnek fillé-
reit, ami után vallásos lelkülettel olyan régóta vágyódtok s amire 
ennek az Isten imádására rendelt hajléknak valóban már égető 
szüksége volt, — ime itt áll az a diszes új orgona, hogy nem-
sokára betöltse szent hangjaival ezt az Isten házát, melyhez 
gyermekéveiteknek, küzdelmeiteknek és boldogságtoknak annyi 
édes-bús emléke fűződik ! S ha méltán örül az ember valami jól 
végzett munkájának, nem kevésbé hálatelt lélekkel szólhattok ti 
is igy: „ez az a nap, melyet az Ur rendelt nekünk, örvendjünk 
és vigadjunk ezen !" De ugy látom ker. hivek, hogy az örömnek 
hullámai túl csaptak e szent ház falain, sőt községtek határain is, 
mert ime egybesereglettek közelről és távolról a rokonok, jó-
barátok, hittestvérek, megjelenvén arra a szives evangeliomi 
meghívásra: „jöjjetek el és örvendezzetek velem!" . . . 

És vájjon mi az az esemény, mely ennyi együttérző szivet 
összehozott és ünnepi hangulatra indit? Nem világra szóló, de 
egyszerűségében is fontos és felemelő, mert ma az emberi ész 
egy csodálatos alkotását, egy orgonát akarunk szent hivatásának 
átadni, evang egyházunk egyszerű szertartása szerint Isten igé-
jével megáldani és megszentelni. Egy egyszerű hangszer ez, ker. 
hivek, és mégis nagy a jelentősége, mert mikor Istent akarjuk 
imádni, lelkünk előtt egy csodálatos világot, a hangnak világát 
tárja fel annak bűvös-bájos zengésével. 

A hang, az egy hűséges utitársunk ker. testvéreim, mely 
elkisér bölcsőnktől a koporsónkig. És mennyi örömet és fájdal-
mat, mennyi lelkesedést és aggódó félelmet, mennyi szeretetet 
és felkorbácsolt szenvedélyt, haragot tud lelkünkben támasztani! 
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Mikor az a kis gyermek öntudatlanul szendereg bölcsőjében, s 
valami fájdalomra vagy rossz álomra felzokog, csak az ő édes 
anyjának kell föléje hajolni, s annak ismerős, szelid hangjára 
elsimulnak arcán a fájdalom vonásai, s az altató dalra elalszik 
ismét szépen, csendesen. Mikor ifjúságiink gondtalan idején, 
gyermekjátékaink mellett, vagy ifjú barátok körében az öröm 
túlcsapongott szivünkben, akkor egy vidám dalban fejeztük ki 
mindazt az örömöt, boldogságot, reményt, mit nekünk akkor az 
élet adott. Avagy midőn ti, ker. testvérem nehéz munkában hor-
doztátok a napnak terhét és hévségét, s mikor már-már a test 
és a lélek lankadni kezdett, nemde, ha megcsendült valakinek 
ajkán egy vidám dal, mindjárt vígabban pengett a kasza, gyor-
sabban jártak a dolgos kezek. Avagy mikor rekkenő nyári hőség-
ben elsötétül hirtelen az ég s a mennydörgés távoli moraja mind 
közelebb és közelebb hallszik, villám hasítja végig a sötét felhőket, 
szélvész támad, mely zúgva tördeli a fáknak lombjait, s mintha 
az ég és föld egybe szakadni akarna, mennydörögve zúdul egyik 
villám a másikra, — erre a zűrzavaros égzengésre az oktalan 
állatok is reszketve húzódnak össze, az ember pedig semmiségé-
nek érzetében igy fohászkodik remegő ajakkal: „Uram tarts meg 
minket, mert elveszünk /" 

Hát arra emlékeztek-e, hogy ennek az árva magyar nemzet-
nek történetében volt egy csodálatos korszak . . . a kuruc idő, 
mikor nagy Rákóczy fejedelmünk szavára seregesen tódult a 
magyar a szabadságnak szent lobogója alá!? . . . És mikor 
megszólalt a tárogatónak lelkesítő hangja, mint a szélvész szállot-
tak a hősök harcba s mentek előre a halálba. És mikor az árulás 
kiütötte kezükből a kardot s a bujdosó kurucok lábanyomát hóval 
födte be a tél . . . akkor ismét a tárogatónak édes-bus hangja 
volt a honfibánat enyhítője, a honszerelem élesztgetője . . . És 
— végül — mikor leáldozik életünk napja s mi koporsóba vetjük 
a mi ágyunkat, akkor a harangoknak bánatos hangja kisér el 
oda a temetőbe s a gyászének megható dallamai mellett hantolják 
el koporsóinkat! . . . És — figyeljétek meg jól ker. testvéreim 
amit most mondok . . . Édes anyánk altató dala, — ifjú korunk 
öröméneke, a munkára serkentő vidám dal, — a szélvész zúgása 
s mennynek dörgése, tárogatónak harcra lelkesítő s hazaszeretetet 
élesztő hangja, harangzugás, halotti ének bánatos dallama, mind 
egybefoglalva megvannak ebben a csodálatos hangszerben, mely-
nek orgona a neve. Figyeljetek csak annak szavára, igazat fogtok 
nekem adni . . . 
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Alapigék: 95-ik zsoltár 1—8 v. 
„Jöjjetek el örvendezzünk az urnák, vigadjunk a mi szabadi-

tásunk kősziklájának! Menjünk eleibe háladással, énekeljünk neki 
dicsérettel. Jöjjetek el, imádjuk, boruljunk le arccal, hajtsuk meg 
térdeinket a mi teremtő Urunk előtt. Mert ő a mi Istenünk és 
mi az ő mezejének népei és az ő kezének juhai vagyunk. Ma, 
ha az ő szavát hallandjátok, meg ne keményítsétek sziveiteket. . . 

A felolvasott szentigék alapján ker. hivek egy komoly figyel-
meztetést akarok lelketekre kötni: 

„Mikor az orgona hangját halljátok, meg ne keményítsétek 
a ti sziveteket/" . . . Ne keményítsétek meg: 

1. Ha szelíden hív Istenimádásra. 
2. Ha lelkesítve buzdít az áldozatkészségre. 
3. Ha riadozva szólit a küzdelemre. 

I. 

Korunkat — ezt a XX. századot — méltán nevezik a fel-
világosodás, a haladás századának. De nem mondunk talán 
igaztalan dolgot, ha azt állítjuk, hogy ez a kor az anyagiságnak 
kora is. A világ ma lázas sietséggel rohan nemcsak a találmányok 
utján, hanem a muló javak, a pénz, a gyönyörűség, az élvezetek 
után is. Épen azért amilyen magasztos, felemelő érzést támaszt 
bennünk az emberi ész, tudomány dicső alkotásainak szemlélete, 
éppen olyan mértékben lesújtanak a lelki nyomor, az erkölcsi 
sülyedés mindinkább szaporodó jelei . . . Mert minden haladásnál 
az a kérdés ker. hivek, hogy az embereket közelebb vitte-e a 
boldogsághoz? Vájjon a lélek megtalálja-e a maga szükségletét 
a tudomány vívmányaiban, a zakatoló gépek lármájában és az 
emberi tülekedés zajában ? Vájjon nem egyoldalu-e a haladás, 
nincsenek-e elhanyagolva a lélek és annak javai? Mert mit használ 
a nagyság és dicsőség összes ragyogása, — ha haladásuk útját 
vérző szivek és kétségbeesett lelkek jelezik?! Pedig tagadhatatlan, 
hogy az emberiség nem boldog ker. testvéreim ! Avagy honnént 
van az, hogy minden fény és ragyogás dacára is az emberek 
lelkéből hiányzik az a valami, aminek ők nevet sem tudnak adni, 
de mi tudjuk, hogy az Istennel való békesség az?! honnét, hogy 
egymásután merülnek fel a társadalom és állambontó kérdések, 
honnét az a követelés, mely mindig több élvezetet és kevesebb 
munkát akar, honnét, hogy e világi nagyok annyiszor buknak a 
gyalázat posványába, az igazi nagyokat meg megkövezi e világ, 
honnét, hogy a családi kötelékek fennt és alant meglazultak, apa 
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a gyermek ellen, gyermek a szülő ellen emeli fel kezét, miért, 
hogy ma eladó minden, a becsület, a meggyőződés, az ártatlanság, 
honnét van az a vágy, mely csak élvezni, ragyogni akar, ha azért 
mérhetetlen nagy árt kell is fizetni: a lélek üdvösségét, — szóval 
honnét van, hogy mig olyan sokat tudunk, oly kevéssé vagyunk 
boldogok?! . . . Onnét ker. hivek, hogy a mostani idők sivár-
sága kitépte a lélekből a Krisztusi hitet, az Istenimádás legelső 
szükségét, — onnét, hogy a vallástalanság, a mammon szeretete 
pusztit a lelkekben, — onnét, hogy ebben a lázas sietségben nem 
ér rá az ember foglalkozni azokkal, melyek az ő békességére 
szolgálnának! De hát nincsen egy hang, mely az emberiséget 
vészes álmából felébresztené s megállítaná önvesztébe való roha-
nása utján ? . . . De igen is van ker. testvéreim! A vallásnak 
szelíd szava, az istenitiszteleti cselekvényeken elhangzó ének, ima 
és Ige, közelebbről az orgonának a szava is! Mert ha a mi 
templomaink egy-egy akadályai a teljes anyagiságba sülyedésnek, 
ha a mi tornyaink egy-egy ujmutatók, hogy az odafennvalókról 
viseljünk gondot, akkor a mi orgonáinknak hangja szelid hívogató 
szó, mely Istenimádásra hiv s mely lelkeinket Istenhez emeli. 

Ez az uj orgona fog titeket is testvéreim szelíden hívogatni 
Isten imádására! Óh, ha szavát halljátok, meg ne keményítsétek 
a ti sziveteket! Azt mondja alapigénk is: „jöjjetek el, imádjuk, 
boruljunk le arccal, hajtsuk meg térdeinket a mi teremtő Urunk 
előtt!" Jöjjetek el ide gyakran, hadd emelje ez a szelid hang a 
világi gondokba merült s elfáradt lelketeket a jó Isten igaz imá-
dására! Ne legyen ennek szava soha kiáltó szó a pusztában, 
mely üres templomban, üres lelkekhez szól, hanem ha megnyílnak 
e szent ajtók, vegyüljön énektek, imátok ennek magasztos hangjai 
közé: „áldjad én lelkem az Urat és minden belső részem az ő 
szent nevét!" 

II. 

„De a hit cselekedetek nélkül meghalt ő magában" — mondja 
az apostol. Az igaz keresztyén hitnek, mely lelkünket Istenhez 
emeli, itt e földön tettekben, a szeretet és áldozatkészségben kell 
nyilatkoznia. Ezekre kell az orgona szavának titeket is lelkesíteni, 
azért meg ne keményítsétek a ti sziveiteket, ha áldozatkészségre 
buzdit. A történelem arra tanit meg minket, hogy igazán nagy 
dolgok csak ott történnek, a hol a lelkesedés, az áldozatkészség, 
a lemondás a tettek rugója. Ez volt az az erő, mely az apostolok 
nehéz munkáját diadalra segítette, ez vitte a keresztyén vértanukat 
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a legirtózatosabb halálba is nyugodt lélekkel, ez tüzelte a refor-
mátorok lelkét a félelmet nem ismerő szellemi harcra, ez emeltette 
őseinkkel az iskolákat, templomokat abban az időben, mikor 
egyik kezükben a vakoló kanalat, a másikban a védő kardot 
kellett forgatniok. És a mi sok vihart látott egyházunknak a 
jelenben nyugodt fejlődést s boldog jövőt csak a lelkesedés szülte 
áldozatkészség tud teremteni! Avagy nem az áldozatkészségnek 
egy szép jele-e ez az uj orgona is, mely a ti hitbuzgóságtokról 
beszél szép hangokon, bezii testvéreink az Urban! És én látom 
szemetekből a lelkesedés tüzét csillogni és tudom, hogy ha ennek 
megszentelt hangjai majd nemsokára megzendülnek, akkor egyitek-
nek sem lesz panaszos az áldozat, melyet Isten dicsőségére hoz-
tatok. De valahányszor ennek szavát halljátok, buzdítson mindig 
ujabb és ujabb áldozatra! Tudjátok, hogy a mi egyházunknak 
aranyja, ezüstje nincsen. Az ev. egyházaknak alaptőkéje az 
áldozatkész szeretet, patrónusa, kegyura a jó Isten után a mi 
hithű evang. népünk! És én tudom ker. hivek, hogy mig az 
evangeliom alapján állunk, régi ellenünk, a világ fejedelme, a 
korszellem, sőt a pokol kapui sem fognak rajtunk diadalt aratni . . . 
de ha meglankad, vagy megszűnik a prot. áldozatkészség, akkor 
„leesett a mi fejünk koronája s siralomra fordult a mi örömünk, 
jaj lesz akkor minekünk!" Ezért nem szabad a ti sziveteket 
megkeményíteni, ha az orgonának hangja áldozatra buzdit ! 
A templom, az iskola, a közegyház szükségei, Istenháza nélkül 
szűkölködő hitsorsosaink, az emberi nyomorúságnak ezerféle 
faja mind áldozatra buzdit, segítségre vár ! 

„Ébredjetek fel halljátok ! Testvérek kiált na k hozzátok, kiket 
súlyos baj szorongat!" Valahányszor bejöttök ide Istenimádásra, 
értse meg lelketek, hogy zengő érc és pengő cimbalom vagytok, 
ha szeretet, áldozatkészség nincsen bennetek !. Zendüljön fel lel-
kesen az orgonaszó mellett ajkatokról az ének : 

„Mit használ keresztyénségem, ha nem a szerint élek, — 
Mit használ a jó hit, ha csak nyelvvel vallom?!" 

III. 
De ne keményítsétek meg a ti sziveteket, akkor se, ha ez 

az orgona riadozva szólit a küzdelemre! E pontnál ker. hivek, 
nem fogok soká időzni! Csak reá mutatok azokra az eseményekre, 
melyek nap-nap után szemeink előtt lefolynak. Amely események 
mig egyrészt mélységes aggodalmat és honfibánatot keltenek min-
den igaz magyar ember szivében, másrészt igen komolyan hívják 
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fel figyelmünket arra, hogy el ne bizakodjunk a mi egyházunk 
szabadságában, és el ne feledjük, hogy mi még mindig a küzdő, 
a szenvedő egyház tagjai vagyunk ! Adja Isten, hogy legyek 
rossz próféta, de nem tehetek róla, én mintha hallanám a távol 
mennydörgésnek tompa moraját, mintha látnám a jeleket, melyek 
rövid békesség után új harcra, küzdelemre szólítanak, mintha 
hallanám nagy Lutherünk figyelmeztetését: „a régi ellenség nem 
távozott el még !" És ha ugy lenne ker. hivek, hogy nekünk 
újra szenvedni, tűrni kellene, ha azt végezte felőlünk az Isten, 
hogy apáink hitéért, Krisztus egyházáért, az evangeliomért, a 
lelkiismereti szabadságért mindenünket áldozni kellene, akkor 
legyen az ő szent akarata! De a Bocskayak, Bethlenek és 
Rákóczyak népe és a gályarabok utódai nem fognak hűtlenek 
lenni multjukhoz, önmagukhoz! 

Azt mondja szent igénk: „Ő a mi Istenünk, mi az ő népe 
és kezének juhai vagyunk." Tehetnénk-e hát mi másképen ? Azért 
ti is édes testvéreim, meg ne keményítsétek a ti sziveteket, ha 
ez az orgona riadozva szólit küzdelemre! Legyen a küzdelemben 
erősítőnk az a tudat, hogy van ebben egy hang, mely, ha végig 
zúg a szent házon, megelevenednek a multak emlékei s beszélnek 
ezek a néma falak, sőt ébredeznek apáitok is ott a temető mohos 
sirja alatt . . . Van ebben egy ének, melylyel az ősök mentek 
harcra, diadalra, mely megihleti a mi szivünket is, hogy ne ismer-
jünk egyházunk, hitünk szolgálatában félelmet, csüggedést . . . 
Tudjátok-e melyik az a hang, melyik az az ének? A protestáns 
egyház harci riadója, győzelmi éneke : „Erős várunk nekünk az 
Isten!" így fog ez az orgona hozzátok szólni ker. testvérek ! 
Istenimádásra hiv, áldozatra buzdit, küzdelemre biztat . . . 

Ha szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti sziveteket ! 

* 
* * 

Most pedig megbízatásom és evang. egyházunk egyszerű 
szertartása szerint átadom ezt az uj orgonát magasztos hivatásának, 
felavatom és felszentelem az Isten dicsőségére az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében!!! 

Zendüljön meg most már megszentelt hangjaidon Isten dicső-
ségére az ének! Hivjad, gyüjtsed ide a megfáradtakat, hogy 
nyugtot találjanak nyugtalan szivüknek, — kelts lángoló lelkesedést, 
áldozatot a sokszor hidegülő szivekben, gyújtsd nemes tettekre 
a lankadó akaratot, hogy áldja, dicsérje Istent a száj, a sziv és 
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az élet! (Orgonaszó, melyből a „Jövel Szentlélek Úris ten" dallama 
bontakozik ki.) 

Te pedig örökkévaló Isten, kit az egeknek egei be nem 
foghatnak, kit a kisdedek szája, a madárka dala s a szélvészek 
bus harca egyaránt dicsér, — óh fogadd el kedves ajándékul, 
mit ma neked nyújt hivő néped ! S hogy álljon e mü sokáig, 
hogy szolgáljon az a te dicsőségedre s a híveknek üdvösségére . . . 
óh jöjj, áld meg és szenteld meg azt te magad, — Jövel Szent-
lélek Ur Isten! Ámen! 



Harangszentelési beszéd. 
Bezin, 1907-ik évi julius hó 21-én mondotta 

RÉVÉSZ SÁNDOR 
ev. lelkész. 

Áhítatunk Hozzád emel, 
Hallgass meg jó Istenünk! 
Tekints reánk kegyelemmel, 
Áldjad, szenteld meg ünnepünk! 

Amen ! 

Nem mult el még két esztendeje annak a lélekemelő ünnepnek 
— bizonyára jól emlékeztek ama szép napra — mikor diszes uj 
orgonánkat, vallásos, szépért, az isteniekért hevülő kebletek áldozat-
készségének gyümölcsét adtuk át magasztos hivatásának. A hogy 
megszólalt, bűbájos hangjának hatása alatt boldogan, hálatelt 
lélekkel szóltunk: ez az a nap, melyet az Ur rendelt nekünk, 
örvendjünk és vigadjunk azon! 

Most hasonló öröm tölti el sziveinket. Ugyanazok a lelkes 
szavak fakadnak ajkainkról. Ma uj harangjainkat adjuk át a szent 
szolgálatnak. 

Az orgona, e csudálatos mű, itt bent, Istennek házában 
tölti be szép hivatását. Majd szelid, majd bús, majd lelkesítő 
hangjával áhítatot ébreszt, imádságra buzdit, előkészíti a sziveket 
ama jó magnak, istenigéjének befogadására, hogy azokban száz-
soros gyümölcsöt teremjen. Nemde, orgona nélkül nem is volna 
teljes a mai isteni tiszteletünk ? 

Azonban Keresztyén Testvéreim ! az ember gyarló, könnyen 
és sokszor felejt. Felejti, hagyja a mi békességére, boldogságára 
való. Nem tagadhatjuk, érezzük mindnyájan, hogy szükségünk 
van a mi gyengeségünkből felrázó, messze, minden hajlékba 
elható, ébresztő hangra is. Kell nekünk a hatalmas kiáltó szó, 
hogy az, mig egyrészről ide a templomba, buzgó könyörgésre 
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és hálaadásra készt, mennyei édes Atyánk szent akaratának, az 
áldás és üdv örök kutforrásának megismerésére hiv; másrészről 
künn az élet munka és küzdelmeinek mezején, öröm avagy bánat 
között egyaránt figyelmeztessen az istenimádásra, igaz életre, 
kötelességeink hü betöltésére. 

Ezt a fontos munkát teljesitik édes Atyámfiai, a harangok. 
Érchangjuk mindenkor komoly intés. 

A harangok szavairól akarok én elmélkedni ez ünnepélyes 
órában, de előbb jer kérjük Istennek segedelmét, szivünk mély 
buzgóságából igy imádkozván: Mi Atyánk ! . . . 

Alapigék 107 Zsoltár 1 vers és Luk. ev. 11 rész 28 vers. 
„Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert mindörökké vagyon az 

ö irgalmassága." 
„Boldogok akik hallgatják Istennek igéjét és megtartják azt." 
E két komoly szózat olvasható uj harangjainkon. A kettő 

együttvéve magában foglalja a keresztyén hivatását és ezt röviden 
igy fejezhetjük ki : 

Dicsérjétek az Urat! 

I. Szivböl fakadó imádsággal. 
II. Szent igéjének hallgatásával. 

III. Parancsolatainak megtartásával. 

I. 

„Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert mindörökké vagyon az 
ö irgalmassága !u 

Van-e oly elborult lelkű ember, ki e szavakat érteni, az 
Isten jóságát, irgalmasságát látni, felismerni ne tudná? 

„Bárhova tekintek vándor ösvényemen, 
Istenem jóságod jelét szemlélhetem." 

Igenis Ö általa élünk, vagyunk és mozgunk! Cselekedeteit, 
áldásainak sokaságát ki beszélhetné k i? Többek azok, mint az 
égnek csillagai, megszámlálhatatlanok, mint a tengernek fövénye. 

Csak néhányra figyelmezzünk most! 
Kedves Gyermekek! Ifjú Testvéreim! Első intésem hozzátok 

szól! Ti élvezitek a szülői szeretet nyújtotta áldásokat. Ez a 
szeretet sokszor önmegtagadással, nehéz küzdelemmel gondoskodik 
rólatok. Véd, oltalmaz, el nem fárad, áldozatokat nem kiméi, 
csak hogy szép jövendőtöknek vesse meg alapját. Valahányszor 
megszólalnak a harangok, jusson eszetekbe, hogy ezt a gond-

3» 
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viselő szeretetet mennyei édes Atyátok oltotta be és táplálja a 
szülői szivben. Kövessétek hát a harangok intését, viszontszeretve 
szülőiteket, tekintsetek az égre fel és imádkozzatok, dicsérjétek 
az Urat! 

Ti is édes szülők! vezessétek el gyermekeiteket naponként 
a jó Istenhez. Higyjétek el, ha a kebelben, korán mint uralkodó 
erő foglal helyet a hit; ha az ajkak megszokják a mennyei Atya 
nevét hálaadással, dicsérettel emlegetni, a kezek pedig imára 
kulcsolódni: kész akkor az a szilárd alap, melyen az egész élet 
boldogsága felépül. 

Majd hozzátok fordulok e szent gyülekezet minden rendű tagjai! 
Boldogságunkat küzdelemhez kötötte az örök Gondviselés, 

de ezt is mondja: „ime én veletek vagyok mindennapon, mind e 
világ végezetéig." Azért, ha fáradalmaitokból a hiven végzett 
kötelesség tudatával tértek meg hajléktokba alkonyatkor s fel-
hangzik az esti harangszó: vegyétek eszetekbe, hogy a munkához 
az erőt, kedvet, egészséget egyedül Isten adta, hozzátok meg 
kebletek hálaáldozatát, dicsérjétek az Urat! 

Ha azután reményeitek megvalósulnak, törekvéseiteket gazdag 
siker koronázza s az áldások láttára sziveteket öröm, boldogság 
tölti el : értsétek meg a harangok szavait, dicsérjétek az Urat, 
mert ő tőle száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. 

Vannak azonban a mi életünkben nehéz napok, a súlyos 
szenvedések keserű napjai. Van idő, midőn beborul életünk ege 
és a bánat sötét homálya fedi el boldogságunk napját, remény-
ségünk szép csillagát. Ki az kinek fájdalmai ne lettek volna, ki 
a nehéz megpróbáltatásokat ne ismerné? 

De megcsendül a harang. Ércszava szivekig velőkig hat. 
Emeljétek fel bánatos arcotokat, töröljétek le könnyeiteket, mert 
jó az Isten, „irgalmassága mindörökké megmaradHa lesújt, 
felemel, ha megsebesít, meg is gyógyít. Ha el is vesz valamit 
egyik kezével, visszaadja azt százszorosan a másikkal. Ö a mi 
oltalmunk, vigasztalónk és igen alkalmatos segítségünk minden 
mi nyomorúságunkban. Ezért vigasztalódjunk és dicsérjük az Urat! 

II. 

De értsük meg a harangok hivó szavát is. Jöjjetek, mindenek 
elkészíttettek, figyeljétek az életadó szent igéket, mert: „boldogok 
kik hallgatják Istennek beszédét 

Keresztyén Testvéreim ! Mint Isten képére teremtett lények-
nek rendeltetése : Jegyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok 
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is tökéletes/" Ilyenek vagyunk m á r ? Mit szól lelkiismeretünk? 
Ez az igaz biró mondja azt, a mit már előbb is emiitettünk : 
gyengék vagyunk, könnyen felejtünk, könnyen tévedünk. A célt, 
a tökéletességet még nem értük el, haladnunk, tanulnunk, javul-
nunk kell. Engedjünk hát e szép figyelmeztetésnek : „boldogok 
kik hallgatják Istennek beszédét." 

Ha halljuk majd a harangok hívogató csengését, ne kemé-
nyítsük meg a mi sziveinket. Jöjjünk el e szent helyre, a templomba 
azzal az igaz lelki örömmel, a minek a zsoltár-író így ád kifejezést: 
„Uram, szeretem a te házadban való lakásomat és a te dicsőséged 
hajlékának helyét." Lám itt megszűnik a vész, elül a vihar, oszlik 
az aggodalom, hegednek a fájó sebek. Ifjú, férfi, öreg, szegény 
és gazdag egyaránt hallja, egyaránt érti, mi a kötelesség, mit kell 
cselekednünk, hogy boldog legyen az élet és ha utunk vég-
határához ér, elvehessük az őrök élet koronáját. 

„Uram, a te igéd az én lábaimnak szövétneke és az én 
ösvényemnek világa !" 

Istennek beszéde legyen kedvesebb előttünk minden más 
beszédnél, legyen drágább minden világi tudománynál, hassa át 
egész valónkat, hogy csak arról gondoskodjunk, a mi szent és 
igaz, azt óhajtsuk, a mi boldogító. Ha szereted s örömmel hall-
gatod Istennek igéjét, ezzel már dicséred az Urat! 

III. 

Végül komolyan figyelmeztetnek a harangok, hogy boldogok 
kik hallgatják Istennek beszédét és egyszersmid az ö dicsőségére 
„meg is tartják azt !u 

Töltsétek be hűséggel az Ur törvényét! Hisz oly szép 
az élet, ha Isten iránti szeretetnek és engedelmességnek bizony-
sága az. Szép a hűség: áldása a lelkiismeret nyugalma. Dicséretes 
a szorgalom : gyümölcse jóllét. Magasztos a becsületesség: jutalma 
a tisztelet. De mindettől elválaszthatatlan a felebaráti szeretet. 

Ne feledjük, hogy e harangok minden szívverése egyszer-
smind egy-egy : „békesség nektek !u Dicsérjétek az Urat az egymás 
iránti testvéri jóindulattal, áldozatkész szeretettel. A Krisztusnak 
tagjai vagytok, tehát atyafiak, és mily szép. dicséretes dolog 
ezeknek egymás mellett békességben való lakásuk! Ha ezt meg-
értenénk, oh akkor sok keserű könny száradna fel, kevesebb 
volna e földön a baj, a fájdalom, oszlanának a nehéz gondok. 
Eljönne a milliók és milliók által óhajtott boldogabb idő. 
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Végül, ha a harangok — a mitől Isten óvjon — netalán 
mint vészharangok szólalnának meg, hirdetve a bajt, az elemek 
pusztító, romboló munkáját: fel siess, dicsérd az Urat, az önfel-
áldozó szives segítséggel. Könyörülj csapással sújtott embertár-
sadon s igy töltsd be a Krisztus evangeliomát! 

Hallani fogjuk tehát majd mindennapon az Isten dicséretére, 
szent beszédének megtartására, az igaz életre serkentő hangokat. 
Kelljen fel ezekre mindannyiszor keblünkben ujabb és ujabb erővel 
e szent elhatározás : 

„Uram törvényednek 
Kész vagyok én engedni, 
És azt életemnek 
Hű vezéreüi venni. 
Te neked szentelem 
Teljes életemet, 
így jól teszesz velem 
És érem örömömet!" 

Ti harangok! szolgáljatok hát századokon a magasztos 
célnak! Hívogassatok e szent helyre, az Ur templomába, az 
örök élet forrásvizéhez bennünket: keltsétek fel a hitet, az áhítatot; 
emeljétek a bizalom és hála szent érzelmeivel a sziveket Istenhez; 
vigasztaljátok meg a bánkódót; ébresszétek öntudatra a tévelygőt; 
lelkesítsétek atyafiúi szeretetre az embereket; sirassátok meg és 
kisérjétek el hangjaitokkal tőlünk az utolsó uton, a halál ösvényén 
elköltöző testvéreket! 

Hirdessétek minél többször az örömöt, de ne, ne kelljen 
hirdetnetek szerencsétlenséget, veszedelmet! 

Ezen mi hő óhajtásunkkal, evangelikus egyházunk egyszerű 
szertartása szerint felavatlak titeket a szent szolgálatra, az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében! 

Szólaljatok meg immár Isten dicsőségére, lelkünk épülésére 
felszentelt uj harangjaink ! 
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