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*** 

Jelen számunk mindenekelőtt Ruzsa István, első magyar evangélikus amerikai lelkész kijelenté-
sének cáfolata kíván lenni: „A jövő generáció már nem fog érdeklődni a magyar evangélikus munka 
után.“ – Csaknem egy évszázad telt el az ő Amerikába érkezése óta és mi a jövő történetírói kezébe most 
tesszük le tisztelettel özvegye visszaemlékezéseit. Éppen mert érdekel bennünket a múlt, a kezdet, 
minden érdekességével, kezdetlegességével, eredményeivel és sok-sok sikertelenségével is. Hálásak va-
gyunk özvegyének, hogy – többszöri biztatásra! – mégis csak tollat ragadott és ebből igen sokat rögzí-tett 
számunkra. (Bernhardt Bélának pedig a leírtak rendezéséért!) 

Ruzsa Istvánné, sz.Maurer Anna írása nem történeti dokumentum. Túlságosan sok benne a visz-
szaemlékezés szubjektív átfestése, semmint sorait a történetírás szigorú mérlegére tehetnénk. Értéke 
mégis – egyrészt – abban van, hogy nem is akar mást adni, mint amit egy emlékezés adhat; másrészt 
abban, hogy egy a főszereplőhöz egészen közelálló, tehát bennfentes (ma divatosan insider-t monda-
nánk) adja kezünkbe ezeket a sorokat, mindig is a belső érintettségtől ösztönzötten, mégis minden önáb-
rázolási kisértésnek ellenállva. 

A kiadót a kézirat első elolvasása után is még sokáig foglalkoztatja Ruzsa István élete, munkája, 
sorsa. Ami pedig ismételten fellelkesíti, az ennek az embernek a megszállottságig elmenő makacssága: ő 
szolgálni akart, ahol erre szerinte szükség volt! Senki se hívta, senki se küldte! S ha özvegye leírásai-ból 
hiányoznak is a kegyes fordulatok, minden sorából kiizzik, hogy Ruzsa István egyetlen EGY valaki-nek 
érezte elkötelezve magát, de annak teljesen!: az ő Urának!   

A másik benyomást csak az érti meg igazán, aki Ruzsa Istvánéhoz hasonlóan úttörő/pionir mun-
kát végzett már valahol. Szinte nyomon követhettük mindazokat a mozzanatokat, amelyeket mintha szinte 
tőle másoltunk volna le, egy fél évszázaddal később, a saját munkánkban. 

Kisebb elírásoktól, sőt tévedésektől sem mentes ez a visszaemlékezés. Mégsem változtattunk 
benne semmit, – ezzel is bizonyítani szerettük volna, hogy mennyire értékeljük a történetírás számára 
releváns adathalmazt. 

Ám özv.Ruzsa Istvánné olyan kérdésre is fényt vet, amely oly sok év után bennünket ma is fog-
lalkoztat. Miért nem érdekelte a Magyarországi Evangélikus Egyházat „kitámolygott“ evangélikusságá-
nak sorsa – vagy csak akkor, ha anyagi támogatást remélhetett tőle? S miért van az, hogy ma is, mintha 
szinte csak arra várna a hazai egyház, hogy mielőbb szívódjék fel és tűnjön el a külföldi magyar evan-
gélikus diaszpóra? Az idő már nem is sürget, mert már elszaladt! De mindenképpen ellenünk dolgozik! 
Miért ez a krónikus elzárkózás és a kimúlásban való reménykedés?  

Ilyen értelemben vádiratot is teszünk az asztalra Ruzsa nagytiszteletű asszony emlékezéseivel! 
G.I. 

*** 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: D-70184 Stuttgart, Gänsheidestr. 9 

Tel. 0711/23-49-529  –  Fax: 0711/23-49-530 
E-Mail: istvan.gemes@t–online.de 
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ELŐSZÓ 
 
 

Néhány év múlt el azóta, hogy Brachna Gábor főesperes, a Clevelandi Első 
Magyar Evangélikus Egyház lelkésze felkért, hogy írjam meg megboldogult férjem, 
Ruzsa István evangélikus lelkész amerikai működését, különösen kezdeti munkáját, 
mivel ő volt az első magyar evangélikus lelkész az Egyesült Államokban. Úttörő, 
megindító, megkezdő. Megalapítója a magyar evangélikus munkának. 

Ez a kérés gondolkozóba ejtett. Sokkal gyengébb tollúnak érzem magam, 
semhogy ilyen nagy munkára mernék vállalkozni. 

Minthogy azonban a kérés többízben megismétlődött, körülbelül egyévi nehéz 
lelki küzdelem után, kérve Isten segítségét, megkezdtem, hogy visszaemlékezéseimet 
papírra vessem. Tudtam, hogy kemény fába vágom a fejszét, mert sajnos újságcikkek, 
feljegyzések nem álltak rendelkezésemre. Férjem, Ruzsa István 1907-ben érkezett 
Amerikába s akkor kezdte el a munkát. Csak két és fél év múlva érkeztem én meg, s 
így ezt az időt csak hallásból, férjem elmondásából ismerem. 

Aki ezt az írást elolvassa, talán csalódik, mert ez nem irodalmi mű. Nem vagyok 
írónő. Ha az volnék, irodalmilag szebben és jobban tudtam volna magam kifejezni, 
költői vagy virágos nyelven kellemesebbé és érdekesebbé tenni a tartalmát. Igy azon-
ban csak egyszerű szavakkal, mintha beszédben mondanám el, írom le a megtörtént 
eseményeket. De talán az is, aki nem tökéletes a magyar nyelvben, el tudja olvasni és 
megérti írásom tartalrnát. 

Ez az írás adataiban sem tökéletes, de lehetetlen 60 év múltán mindenre visz-
szaemlékezni. Igyekeztem a legfontosabb történéseket feljegyezni. 

Isten segítségét kérve kezdtem el férjem, Ruzsa István életrajzának és működé-
sének megírását, s Benne bíztam, hogy megsegít erőtlenségemben. 

 

Ruzsa Istvánné. 
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I. 
LÉGY HŰ MINDHALÁLIG, 
ÉS NEKED ADOM AZ ÉLET KORONÁJÁT. 
(Jelenések 2:10.) 
 

Ruzsa István 1883. május 3-án született Nyíregyházán, Szabolcs megyében. 
Édesapja, Ruzsa Endre 1850. július 21-én született Giczén, Gömör megyében, 

és mint tanító került Nyíregyházára az evangélikus leányiskolához, ahol előbb mint 
tanító, később mint igazgató működött. 

Édesanyja, Babicz Julianna 1860. október 18-án született Nyíregyházán, ott nőtt 
fel és iskoláit is ott végezte. Iskoláinak elvégzése után egy-két év múlva Ruzsa Endré-
nek, volt tanítójának lett a felesége. 1876. szeptember 18-án keltek egybe. Babicz 
Julianna nagy családból származott, ahol 16 gyermek volt. Ruzsa Endrééket is megál-
dotta Isten nagy családdal, tizenöt gyermekkel. Ruzsa Endréné nagyon vallásos volt, 
erős meggyőződésű evangélikus, sőt bigottnak is mondható. Lábát katolikus templom-
ba be nem tette volna. Gyermekeit mély vallásosságban nevelte; így István fia édes-
anyjától örökölte erős hitét és meggyőződését, mély vallásosságát. 

Iskoláit és a gimnáziumot is Nyíregyházán végezte. Diákkorában nyáron szupp-
likált. Még későbbi éveiben is visszaemlékezett a kiállott félelmekre, amit érzett, ha az 
országúton vagy erdőn menve egyik faluból a másikba egy-egy román hozzászegődött 
utitársul. Félelmében egy követ tartott kezében esetleges védekezésül. Éjszaka egész 
idő alatt ébren volt, ha egy román csűrben vagy pajtában kellett megszállnia. Féltette 
azt az összegyűjtött pénzt, amit a jószívű magyar asszonyok a kéregető mendikánsnak 
adtak az iskola vagy gimnázium számára. 

Édesapja a jegyzői pályára szánta István fiát, s egy évig az adóhivatalban volt al-
kalmazva. Ott azonban nagyon boldogtalan volt. Szíve-lelke a teológiára vágyott, lelké-
szi pályára. Sokszor már a kora reggelt templomban töltötte akár magyar, akár tót Is-
tentiszteleten. Édesanyja mély hite, imádkozó szíve és szeretete ösztönözte, vezette, 
és az ő pártfogásával végre sikerült édesapját meggyőzni; így került Eperjesre, az 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Teológiára. Mint teológus, a nyarakat nagybátyja, 
Csengery Gusztáv birtokán töltötte. Korán reggel segédkezett a rnunkásoknak a napi 
élelmet kiosztani, mindenre felügyelni; egyszóval jobbkeze volt nagybátyjának, ki na-
gyon szerette és megbízott benne. 
 
 
II. 
BOLDOGOK, AKIK SÍRNAK, 
MERT ŐK MEGVÍGASZTALTATNAK. 
(Máté 5:4.) 
 

Másodéves teológus korában nagy megrendülésen ment át. Édesanyja fiatal 
korban, váratlanul néhány perc alatt visszaadta lelkét Teremtőjének – 1905. április 7-
én. Ez a csapás iszonyúan hatott István fiára, ki édesanyja kedvence volt gyerekkorá-
ban és mindig az anyja körül volt. Kétségbeesésében szinte hitét vesztette, fellázadt 
Isten ellen azt gondolva, hogy lehet Ő oly kegyetlen, hogy annyi kis gyermek mellől - a 
legkisebb háromhónapos volt – elveszi az Édesanyát. Elkeseredése hónapokig tartott. 
Egy alkalommal, midőn édesanyja halála után otthon volt estefelé, mikor már alkonyo-
dott, egyik kistestvére azt mondta: "Édesanya, gyújtja! " Ekkor feleszmélt, hogy édes-
anyja alkonyatkor meggyújtotta a lámpát és gyermekeit maga köré gyűjtve az asztal 
körül esti áhítatot tartott velük. Most ő tartott esti áhítatot testvéreivel. A gyermekben 
felébredt vágy édesanyja után azt az érzést keltette fel benne, mintha édesanyja szel-
leme volna mellette. Ez a kis jelenet és képzelődés mély hatást gyakorolt fiatal, húsz-
éves lelkére, felrázta kétségbeeséséből és Istenhez fordult vigasztalásért. Megtalálva a 
kegyelem útját, a vigasztalódás igazi forrását, megnyugodva Isten akaratában, meg-
erősödve hitben és lélekben, imádkozó szívvel tért vissza a teológiára és még jobban 
ragaszkodott egyháza vallásához. A teológián töltött évei alatt bibliaórákat kezdemé-
nyezett, melyekre összegyűjtötte teológustársait. Ezt a tényt Egyed Aladár ny. ev. 
főesperes is megerősítette számomra. 

Tanulmányi évei alatt egy mulatságos eset is történt Ruzsa István teológussal. 
Abban a pillanatban nem volt mulatságos, de évek múltán jóízűen nevetett rajta. A 
teológus otthonban éjfél után 1 vagy 2 órakor volt záróra. Ha egy teológus záróra után 
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jött, a kapusnak egy hatost (tíz krajcárt) kellett adnia, hogy csengetésére a kaput 
kinyitotta és beengedte. Egy alkalommal Ruzsa István teológus záróra után érkezett. 
Mikor a kapu kinyílt, oda sem nézve, a hatost a "kapus" kezébe nyomta, majd sietett fel 
a lépcsőn szobájába. Véletlenül megfordult és akkor látta, hogy nem a kapussal volt 
dolga, hanem dr.Szlávik Mátyás igazgató-dékánnal, kinek lakása az otthonban volt s 
családjával lakott ott. Ijedtében majd lefordult, rohant fel a szobába: "Fiúk, fiúk, jaj, rni 
történt velem!" Szobatársai felriadtak: "No, mi az, mi történt?" Mikor elmondta nekik, a 
fiúk jól kikacagták: "Pista, rneleged lesz holnap reggel!" Reggel Ruzsa Istvánt és más 
néhány teológust behívták az igazgatói irodába. Az igazgató magas ember volt, erős-
hangú: "Teológus uraim, jövendő lelkész urak ...", s csak úgy folyt belőle a szó és kap-
ták a jó prédikációt. Nem tudom, járt-e a prédikációhoz egy kis büntetés is. 

A mulatságos eseten kívül egy nagyon komoly jelenetben is része volt. Mint ne-
gyedéves teológust felkérték, hogy a nyíregyházi evangélikus templomban prédikáljon. 
Geduly Henrik volt a püspök, Paulik János az első lelkész; azonkívül négy segédlel-
kész is szolgált az igen nagy nyíregyházi egyházban. Rengeteg gyermek járt be a ta-
nyákról, falvakból vallásoktatásra. A segédlelkészek pedig beteg- és családlátogatá-
sokra rnentek ki a falvakba, tanyákra. (1959-ben már másképp volt a helyzet. Az egy-
ház négy körzetre volt osztva és a négy segédlelkész ment mindegyik a maga körzeté-
be tanítani, mert a gyermekeknek már nem volt szabad bejárniok vallásoktatásra a kül-
területekről.) 

Visszatérve a nyíregyházi Istentiszteletre – minden teológus bizonyos izgatott-
sággal rnegy fel a szószékre első prédikációja alkalmával, különösen a szülővárosá-
ban, ahol majdnem mindenki ismeri. Amint Ruzsa István a szószékre indult, Paulik 
János kivette kezéből a kidolgozott prédikációt: "Ezt nem viszi magával.” Hirtelen úgy 
megijedt, azt sem tudta, hol kezdje. De hála Istennek, jól fel volt készülve és így a pré-
dikáció is jól ment. Paulik János pedig meg volt elégedve és megdicsérte. 

Sok lelkész megteszi ugyanezt teológussal vagy kezdő lelkésszel, hogy ne szok-
ják meg az írásba való nézést, hanem igyekezzenek szabadon beszélni. 

A teológus otthonban Ruzsa István szobatársai közül az egyik Tóth József volt, a 
másik Wallrabenstein vagy Weiss Gusztáv, aki később magyarosította nevét s Vályi 
Gusztáv lett. Teológustársai közé tartoztak a következők, ki feljebb, ki lejjebb; persze 
többen is voltak, csak azokra nem emlékszem: Duszák Lajos, Fábry Viktor, Boczkó 
Gyula, Pócza Ferenc, Porkoláb Gyula, Egyed Aladár, Scherer Péter, Krieger Albert és 
Trexler. Egyik név különösen is nem jut eszembe, pedig nagyon érdekes találkozásunk 
volt. 1922-ben a hamburgi állomáson vártuk a vonatot Berlinbe készülvén. Egy férfi 
ment el mellettünk és csendesen azt mondta: "Ruzsa". A férjem utána nézett, ő is meg-
fordult, s akkor férjem felismerte. Együtt utaztunk Berlinbe, egész éjjel egyikünk sem 
húnyta be szemét, annyi beszélni valónk volt. Tizenöt évről kellett mindkét részről rövid 
néhány óra alatt beszámolni. Nagyon kedves, emlékezetes találkozás volt, sajnálom 
hogy az illető neve nem jut eszembe. 

Ruzsa István negyedéves teológus korában máris foglalkozott azzal a gondolat-
tal, hogy szeretne kimenni az országból és ott hirdetni az Evangéliumot, ahol még 
nincs egyház. A teológia elvégzése után 1907-ben a vágy fokozódott és egyre erőseb-
bé lett. Olvasta és tudta, hogy Amerikában magyar református egyházak vannak, de 
evangélikusokról nem volt tudomása, csak gondolta, hogy vannak talán. Azzal tisztá-
ban volt, hogy édesapját nehezen győzi meg, hogy felszentelése után kimenjen az or-
szágból. Azonban igyekezete sikerrel járt azzal nyugtatván meg édesapját, hogy Ame-
rikában csak körülnéz és aztán visszamegy.  Édesapja beleegyezését megnyerve Béla 
öccsét is magával hozta, hogy ne legyen egyedül, ami apjának is megnyugtatóbb volt. 
 
 
III. 
A HIT PEDIG BIZODALOM AZOKBAN, AMIKET REMÉLÜNK 
ÉS MEGGYŐZŐDÉS A NEM LÁTOTT VALÓSÁGOKRÓL. 
(Zsidók 11:1.) 
 

Édesapjuk beleegyezése után még 1907 júniusában elindultak Fiuméből. Az uta-
zás három hétig tartott. A tengeri utat István nagyon megszenvedte, egész idő alatt be-
teg volt annyira, hogy függőágyba fektették. Sokszor úgy érezte, hogy belehal szenve-
déseibe. Béla öccsének semmi baja sem volt. Mikor New Yorkba érkeztek teljesen le-
gyengült a láztól, tele volt kiütésekkel. Sietve levelet írt haza, hogy soha senkise indul-
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jon Amerikába, mert az út rettenetes; mindenki maradjon otthon. 
New Yorkban két hétig maradtak. Ruzsa István ezidő alatt érdeklődött rnagyar 

evangélikusok iránt, de azt a tanácsot kapta, hogy Cleveland a "magyar Debrecen", s 
ott bizonyára vannak magyar evangélikusok. Így vonatra ültek és Clevelandba jöttek. 
Először a nyugati oldalon helyezkedett el. Megtudta, hogy a magyarság java azonban 
a keleti részen lakik, a 79. utca környékén. Átment oda és végigsétált a 79. utcán. Fel-
tűnt neki egy üzlet felirata: "Tóth Mihály". Ez csak magyar lehet, gondolta, s benyitott 
az üzletbe. 1907-ben még a hús nagyon olcsó volt, s az volt a szokás, hogy egy pohár 
sör rnellé még szendvicset is adtak. Kért egy pohár sört és szóba elegyedett Tóth Mi-
hállyal. Beszéd közben derült ki, hogy evangélikus és többen is vannak. A református 
lelkész által már többször írtak haza a püspöknek, hogy küldjön ki ev. lelkészt, de sem-
mi választ sem kaptak. Ruzsa István bemutatkozott, hogy ő ev. lelkész, s azért jött el 
Magyarországról, hogy körülnézzen, vannak-e itt evangélikusok. Tóth Mihály örömé-
ben felkiáltott: "Tisztelendő úr, az Isten hozta Önt közénk! " 

Így kezdődött az ismeretség Ruzsa István lelkész és Tóth Mihály között. Rögtön 
megtudta több evangélikus nevét és címét. Felkereste őket. Köztük volt egy nagyon 
buzgó, vallásos ember, Bors Gábor. Vele megegyezett, hogy az első Istentiszteletet az 
ő lakásán tartják meg. Először csak azok jöttek össze, akiket személyesen értesítettek. 
Azután a "Szabadság"-ban lévő hirdetésre, a hívó szóra feleszmélve és azt megértve 
mindig többen és többen jöttek, úgyhogy Bors Gábor lakása kicsinek bizonyult és a 
református egyháztól bérelték ki az iskolatermet. Ugyan a ref. lelkész nem látta szíve-
sen az evangélikusok megmozdulását, mert ezt magára nézve veszteségnek tartotta. 
Igyekezett is megakadályozni, sőt az is kitudódott, hogy a püspöknek írott kérvények 
papírkosarába kerültek, elküldésükről szó sem volt. Azonban most már megérkezett 
egy lelkész, s így hiába volt minden ellenzés. 

Az Istentiszteletekre egyre többen jöttek. A vágy a szívekben égett. A szikrát meg 
kellett gyújtani s a tűz fellángolt, lobogott, mint a fáklya. Így lett a clevelandi egyház 
világító fáklya nemcsak a clevelandi evangélikusoknak, de az Amerikában elszórtan 
élő magyar evangélikusoknak is. Figyelemmel kísérték az újsághirdetéseket, az egy-
ház működését, munkáját. 

Minden kezdet bizony nehéz. Az első nehézség az éneklés volt, s ez érthető is. A 
különböző vidékekről összejött hívek mindegyike a maga módja szerint húzta és vitte 
az éneket, aszerint ahogy otthon a falujában énekelték. Ruzsa Istvánnak és Béla öcs-
csének is igen jó és erős hangja volt, s ketten vezették az éneklést. Hétközben este 
összejöttek az énekek gyakorlására, hogy minél hamarabb és jobban összeszokjanak. 
Lassan-lassan összeszoktak mielőtt még Béla hazament, mert ő nem tudott az ameri-
kai életbe beilleszkedni. Távozása után az énekvezetést Öschleges Ferenc végezte 
szintén díjtalanul. Magyar tanító volt, itt gyárban dolgozott. Az Istentiszteletnek egy kel-
lemetlen része volt, hogy a református templomban akkor harangoztak, amikor az ev. 
lelkész a prédikációnál tartott. Ez nagyon zavarta a híveket. Már elfelejtettem, hogy mi 
volt az ok, amiért az Istentiszteletet nern kezdhették a harangozás után. Ez is befolyá-
solta és fejlesztette a vágyat a hívekben, hogy minél előbb saját templomuk legyen. A 
jó Isten meghallgatta imádságukat, mert a magyar görög katolikusok, kik új templomot 
építettek a Buckeye Road-on, régi kis fatemplomukat el akarták adni. Mikor erről tudo-
mást szereztek a hívek, igyekeztek pénzt összegyűjteni. Voltak olyan buzgó lelkek is, 
akik kamatmentesen adták összegyűjtött vagyonukat az egyház rendelkezésére. Szlo-
boda István 250 dollárt, Gyurán István 1000 dollárt adott. Igy sikerült a templomot még 
1907-ben megvenni 8250 dollárért. Ezzel a magyar ev. egyháznak is lett temploma, 
parókiája és iskolaterme a Rawlings Ave. 8021-23 sz. alatt. 

Mihelyt birtokukba került a templom, az egyháztanács igyekezett a buzgó hívek 
segítségével a templomot rendbe hozni, kifesteni, berendezni, hogy az Istentisztelete-
ket minél előbb sajátjukban tarthassák. A munka nem ment olyan könnyen, mert a 
férfiak többnyire nappal dolgoztak, s így csak esténként és szombaton dolgoztak a 
templomon és a templomkertben. 

Hogy a lelkész, Ruzsa István az egyházi szertartásokat is végezhesse, felszen-
telésre volt szüksége. Nyáron még nem gondolta, hogy még abban az évben Magyar-
országra utazik, mert akkor ott kérte volna felszentelését. Ezért hát Amerikában tett 
megfelelő lépéseket. 

A presbiteri gyűléseken tanácskozva a hívek elmondták a lelkésznek az elmúlt 
két esztendő eseményeit és kísérleteit. Voltak egynéhányan, akik németül vagy tótul is 
beszéltek, s időnként elmentek német vagy tót evangélikus templomba; de legtöbbször 
a magy. református templomba mentek, mert a magyar nyelv vonzotta őket, ezt értet-
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ték a legjobban. Egynéhányan oda is tartoztak és mint rendes tagok pártolták a ref. 
egyházat. A templomban észrevették, hogy ők, az evangélikusok szép számmal van-
nak. Egymásközt megbeszélve gyűlésre jöttek össze az Önképzőkörben 1905. október 
9-én. Ez volt az első gyűlés. A második gyűlés a keleti oldalon, az Iván-teremben volt. 
Egyik alkalommal meghívták és felkérték Csernitcky Gyula, tót ev. lelkészt Pennsyl-
vániából, hogy tartson nekik magyarul Istentiszteletet. Több gyűlést is tartottak, hol a 
város nyugati, hol a keleti részén. Közben kérvényeket írtak a Magyarországi Egye-
temes Evangélikus Egyházhoz, melyeknek elküldését a ref. lelkészre bízták; sajnos 
ezeket a papírkosárban találták meg, s így válaszra hiába is vártak. 

Több gyűlés után 1906. január 11-én kimondták a Clevelandi Magyar Ágostai Hit-
vallású Evangélikus Egyház megalakulását és megválasztották az előljárókat, vagyis a 
presbitériumot. Az első tisztikar a következőkből állott: Masztics Elemér, elnök vagy 
gondnok; Tóth Mihály, jegyző; Géczy Márton, pénztárnok; Domby György, pénztári tit-
kár. 

Megszavazták a havi díjakat és gyűjtőket is választottak, akiknek ezeket a díjakat 
be kellett gyüjteniük. Magánosok 50 centet, családosok 1 dollárt fizettek havonta. 

Bizottságot is választottak azzal a céllal, hogy az most már a megalakult egyház 
nevében forduljon a magyarországi püspökökhöz lelkész kiküldése és a magyarhoni 
egyházhoz való tartozás ügyében. Erre 1906 március havában lesújtó válasz érkezett: 
lelkész kiküldéséről nem eshetik szó. De a hívek nem adták fel a reményt. 1906. április 
23-án Ohio állam törvényes rendje szerint az egyház jogilag bejegyzett szervezetté 
vált. 

A hívek összejöttek éneklésre és imádságra Öschleges Ferenc ev. tanító vezeté-
se mellett, ki teljesen díjtalanul munkálkodott közöttük. Tehát az egy magyarnyelvű Is-
tentiszteleten és a jogi bejegyzés kivitelén kívül egyéb alig történt. Ezért tartották Ru-
zsa Istvánt az egyház alapító lelkészének (a clevelandin kívül még több egyházat is 
alapított). 

Az egyház alakulásával egyidőben létrejött az Evangélikus Betegsegélyző Egylet 
is 1907. január 11-én. 

Mikor 1909-ben kijöttem, rá egy-két hónapra, már 1910-ben én is tagja lettem en-
nek az egyesületnek. Hogy az Egylet meddig működött, mikor oszlott fel, arra már nem 
emlékszem. 
 
 
IV. 
A MI SEGÍTSÉGÜNK AZ ÚR NEVÉBEN VAN. 
(Zsoltár, 124:8) 
 

A két év eseményeinek részletezése után a felszentelés kérdése került sorra. 
Azok a hívek, akik a tót evangélikus templomba is jártak, tudták hogy az E55.-utcai tót 
ev. egyház lelkésze, Járossy János magyarul is beszél. Ruzsa István hozzá fordult fel-
világosításért. Az ő tanácsára J. Pelican elnöklelkészhez (püspökhöz) került az ügy, 
aki beleegyezett a felszentelésbe, s meghatározott időben Clevelandba jött. Ruzsa Ist-
ván lelkészi vizsgáztatása, mivel sem németül, sem tótul nem beszélt, Járossy János 
tolmácsolásával ment végbe. Nemsokkal ezután került sor a felszentelésre, amit maga 
J. Pelican elnöklelkész végzett Járossy tót lelkész segédletével. A magyar ev. hívek ér-
tesülvén a felszentelés idejéről és helyéről, az eseményből nagy örömünnepet rendez-
tek. A leányok magyar ruhába öltöztek, s a hívek tömegesen, egész sor kocsin vonul-
tak az E55. utcai tót ev. templomba, ahol a felszentelés volt. A szertartásból csak a 
magyarra is tolmácsolt részeket értették meg, de azért szívvel-lélekkel vettek részt 
ezen az ünnepélyes lelkész-szentelő Istentiszteleten. Ennek végeztével boldogan és 
örömmel tértek a Rawlings Avenue-i termükbe, ahol feltehetően közebéd volt. Ruzsa 
István ezután mint felszentelt lelkész minden egyházi cselekményt elvégezhetett és az 
egyházi tevékenység különösen is rendben folyt. 

Minthogy az egyház a Dunántúli Egyházkerület püspökétől kedvezőtlen választ 
kapott, szóbakerült a Missouri Zsinathoz (Lutheran Church - Missouri Synod) való csat-
lakozás kérdése. Járossy János lelkész olyan feltételeket említett meg, amiket a ma-
gyar evangélikusok nem tudtak elfogadni – (1) szombaton nem lehet esküvő, (2) ünne-
pen vagy temetéskor nem szabad jelvényekkel templomba menni, (3) bazárt tartani, 
(4) táncmulatságot rendezni az egyház javára nem szabad. 

Évek múlva alkalmunk volt Oberlinben Missouri Zsinat-beli lelkészekkel beszélni 
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(az oberlini "Grace" Evang. Egyház ehhez a Zsinathoz tartozik), s akkor megtudtuk, 
hogy a két első pont nem a Missouri Zsinat szabálya, hanem Járossy Jánosé a saját 
egyházában. Valószinűleg az ok az volt, amit mi is tudunk. Ismerjük a magyar és a tót 
népszokásokat, hogy esküvő után reggelig is elmulatnak, vasárnap pedig nem mennek 
templomba. Ezt akarták megakadályozni. A két utolsó pont szigorú egyházi törvény a 
Missouri Zsinatnál. Oberlinben sincs bazár, sorsolás vagy táncmulatság. Ha sikerült 
volna a Missouri Zsinathoz való csatlakozás, akkor a hívek megtanulták és megszok-
ták volna, hogy az egyházat mindenféle bazár és táncmulatság nélkül, önkéntes ado-
mányokból kell fenntartani. Ez kezdetben ugyan nagyon nehéz lett volna. 

Mivel az egyház sem a magyarhoni Egyetemes Evangélikus Egyházhoz, sem a 
Missouri Zsinathoz nem csatlakozott, független és önfenntartó maradt. 
 
 
 
V. 
EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK 
ÉS ÚGY TÖLTSÉTEK BE A KRISZTUS TÖRVÉNYÉT. 
(Galata 6:2.) 
 

AZ alapítólelkész, Ruzsa István tudva azt, hogy az egyháznak női segítségre is 
szüksége van, felhívást intézett a nőkhöz és összehívta őket gyűlésre. Clevelandban 
évekig volt minden vasárnap délután Istentisztelet imával, prédikációval, így ez volt a 
legalkalmasabb idő, mikor is az Istentisztelet után átmentek az iskolaterembe. Itt a 
lelkész beszédet tartva megmagyarázta, hogy az egyháznak Mária hitén és buzgósá-
gán kívül szüksége van Márta szorgalmára és kitartó munkájára is; mint a házasélet-
ben a férfi és a nő egymás terhét hordozva, együtt küzdve és munkálkodva haladnak 
az élet útján, úgy az egyháznak is megértő és segítő munkatársakra van szüksége. 
Indítványozta, hogy alapítsanak nőegyletet, hogy saját munkaterületük legyen, ame-
lyen belül a nők indítványoznak, határoznak és rendelkeznek. A nők meghatva a lel-
kész lelkesítő és bátorító szavaitól, örömmel és lelkesedéssel fogadták el indítványát, 
hiszen a női szív fogékony minden nemes és szép iránt. Megértették magasztos hiva-
tásukat, hogy nemcsak az egyházat, de minden egyéb jótékonysági vagy szeretetmun-
kát tehetségük szerint munkával vagy anyagilag pártolniuk kell. A lelkész az Oltáregy-
let nevet ajánlotta, amit a nők egyhangúlag el is fogadtak. Tehát ezen az első gyűlé-
sen, 1907. október 21-én megalakult a Clevelandi Első Magyar Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Oltáregylet, melynek tisztikarába a következőket választották: Elnök: Csá-
szár Péterné; alelnök: Fleischer Adolfné; jegyző: Tóth Lajosné; pénztárnok: Szloboda 
Istvánné; pénztári titkár: Szloboda Jánosné. 

A nők boldogan és lelkesedéssel vállalták az új munkaalkalmat. Minden hónap 
első vasárnapján a délutáni Istentisztelet után gyűlést tartottak. Mivel a templomban 
imádság már volt, gyűlésüket nem kezdték imával, hanem az elnöknő bevezető szavai 
után azonnal megkezdték a szükséges ügyintézést. Legelőbb mindig az egyházban 
megkívánt munkákról volt szó, mert ezeket tartották legfőbb kötelességüknek. Így lett 
az Oltáregylet hűséges munkatársa az egyháznak, kivette részét mindenből, dolgozott, 
segített, ahol csak erre szükség volt. Készségesen adott az Oltáregylet mindenkor tá-
mogatást, amikor netán az egyház megszorult kamatfizetések tekintetében. 

Az Isten nevében kezdett munka, a templom és parókia rendbehozása az egy-
ház iránti szeretetből, hithűségből, a hívek áldozatkészségéből buzgón haladt előre. A 
templom melletti nagy épületben a földszinten volt egy terem, ebben tartotta az egy-
háztanács havi gyűléseit, majd a felszentelés után, banketteket, társas összejövetele-
ket és magyar iskolát is. 

Az emeleten lévő lakás a lelkész lakása lett. Még nem végezték el a tatarozást, 
de egy szobát, mely nem volt összekötve a többivel és nagyon alkalmas volt irodának, 
külön kitakarítottak, falait tapétázták, szépen rendbehozták. Az egyház és az Oltár-
egylet vett egy íróasztalt meg egy másik asztalt, s néhány széket. Így a lelkész hasz-
nálhatta az irodát, napjai egy részét itt töltötte. Lakása Grant Street 7315 sz. alatt volt. 
Azt hiszem ez volt az a ház, ahol ketten voltak lakótársak, Ruzsa István és Kováchy M. 
György. Háziasszonyuk Hédes-néni volt, ki nagyszerű magyar koszttal látta el a két 
fiatalembert, s ezt mindketten nagyon élvezték. Évek múlva is gyakran emlegették. 
Feltehetően addig laktak ott, amig Ruzsa István beköltözhetett a parókiába, úgy né-
hány hónapig tehát. Innen fejlődött a barátság kettőjük között, mely egészen a halálig 
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tartott, de a kettőjükéből tartós barátság keletkezett az egész Kováchy család között és 
köztünk, ami még most is, öregkorunkban  fennáll. 
 
 
VI. 
HAGYJAD AZ ÚRRA A TE ÚTADAT, ÉS BÍZZÁL BENNE, 
MAJD Ő TELJESÍTI. 
(Zsoltár, 37:5.) 
 

A lelkész nagy elfoglaltsága mellett már ősszel is (1907) több helyre utazott ke-
resve és érdeklődve evangélikusok iránt, s ahol többen voltak és alkalmas hely volt, ott 
imaórát vagy áhítatot tartott, mely után összetartásra és tömörülésre buzdított. 

Közben elfogta a honvágy, s bár visszaemlékezett nagy betegségére és a levél-
re, amit a hajóut után New Yorkból hazaküldött, mégsem tudta leküzdeni. Tél elejen 
hazautazott. Talán Csutoros Elek ref. lelkész helyettesítette. 

Bátran ment haza, mert érezte és tudta, hogy édesapja most már nem fogja visz-
szatartani. Clevelandban az egyházi munkát elkezdte, folytatnia is kell. Magyarországi 
tartózkodása alatt megpróbálta Nyíregyházán Geduly Henrik püspöknél, valamint Bu-
dapesten az Egyetemes Egyház vezetőinél az érdeklődést felkelteni az Amerikába 
vándorolt evangélikusok iránt, esetleg hazai csatlakozásukat elintézni, de eredményte-
len maradt. Senki sem tett semmit. Nyíregyházán keresztanyjának fiát, Boczkó Gyulát, 
egykori iskolatársát, barátját, helyi segédlelkészt beszélte rá, hogy jöjjön Amerikába. 
Boczkó Gyula nem határozott rögtön, de gondolkozott a híváson. 

Ruzsa István kéthónapi hazai tartózkodás után, megnyugodva visszatért Cleve-
landba. Itt néhány kellemetlenség várta. Különösen az, hogy a ref. lelkész azt híresz-
telte róla, hogy pánszláv nézetei vannak, amit a gondnok, Masztics Elemér nagyon 
rossznéven vett, s nyilvánosan ki is fakadt miatta, meg nem is volt hajlandó kezetfogni 
a ref. lelkésszel. 

Ruzsa István azonban lelkesedéssel és lángoló buzgólkodással folytatta 
megkezdett lelkészi munkáját. A hívek szívszorongva várták vissza, s örömükben ők is 
kétszeres buzgósággal fogtak a munkához. 

A lelkész, amint ideje engedte, nagyobb utakat is tett magyar evangélikusok után 
kutatva. Beutazta Amerikát Clevelandtól keletre New Yorkig, nyugatra Csikágóig. 
 
 
VII. 
URAM, SZERETEM A TE HÁZADBAN VALÓ  LAKOZÁST, 
ÉS A TE DICSŐSÉGED HAJLÉKÁNAK HELYÉT. 
(Zsoltár, 26:8.) 
 

Amíg lelkészük, Ruzsa István Magyarországon tartózkodott, a buzgó hívek addig 
is nagy kitartással és szorgalommal folytatták az épülettatarozási munkát. A templom 
után a parókia következett, tapétázás, festés, takarítás, az iskolaterem festése. Mire a 
lelkész visszaérkezett, már az oltár és a padok megrendelése jött szóba. Ha jól emlék-
szem, az oltárt, keresztelő medencét, padokat Kuszto Tivadar magyar gyárosnál, aki-
nél sok magyar dolgozott, rendelték és csináltatták meg. 

Isten segítségével lassan minden elkészült. Az egyháztanács hálátadva az isteni 
kegyelemért a templomszentelést 1908 májusára tűzte ki. Tavasszal a lelkész a paró-
kiát berendezte és beköltözött. A presbitérium az előkészületekkel volt elfoglalva, ami 
csak szükséges ilyen nagy ünnepséghez. Vendégek, honfitársak, szervezetek meghí-
vása, a templomszentelés meghirdetése, stb. 

Cleveland magyarsága együtt ünnepelt a lelkésszel és a gyülekezettel a temp-
lomszentelés alkalmával. Felemelő, magasztos ünnepély volt. Gyönyörű időben az ab-
lakok nyitva voltak, s akik nem fértek a templomba, a templom körül állva hallgatták a 
prédikációt és a felszentelő szertartást. A felszentelést Ruzsa István lelkész végezte. A 
vendégek között volt Csutoros Elek ref. lelkész is. 

A hívek szemében örömkönnyek ültek a meghatottságtól, hisz szívük legforróbb 
vágya teljesült. Van templom, van lelkész. Hálatelt lelkekből szállt fel az ima a Minden-
ható Istenhez megsegítő kegyelméért. Buzgó szívekből, lelkesedéssel hangzott fel a 
reformáció himnusza: Erős vár a mi Istenünk! 
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Az ünnepség után bankett volt az iskolateremben. Több beszéd hangzott el. A 
szép számmal megjelent egyleti kiküldöttek testvéri segítőkezet nyújtva adták át ado-
mányaikat, hogy azokkal is segítsék az új egyházat. Nagyon szép volt ez az együttlét. 

A templomszentelést követően hálájuk jeléül a hívek még örvendezőbben és na-
gyobb buzgósággal látogatták az Istentiszteleteket, mert jó érzés volt, hogy saját temp-
lomukban dicsérik az Urat. Isten megáldotta buzgóságukat és igyekezetüket. 

A Clevelandi Első Magyar Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház első temploma 
és első parókiája Rawlings Avenue 8021-23 szám alatt létesült. 
 
 
VIII. 
BOLDOG EMBER AZ, AKINEK TE VAGY ERŐSSÉGE, 
S A TE ÖSVÉNYElD VANNAK SZIVÉBEN. 
(Zsoltár, 84:6) 
 

Ruzsa István utazásai közben New Brunswickba került, s ott jó benyomást nyert; 
örömmel látta az érdeklődést, a megmozdulást. Figyelemmel kísérte a "Szabadság"-
ban és az "Amerikai Népszavá"-ban a clevelandi ev. egyházról közölt híreket. Szívesen 
és örömmel fogadták, szép számban jelentek meg az Istentiszteleten. Aztán gyűlést 
tartva összetartásra és tömörülésre buzdította őket. Felkérték a lelkészt, hogy jöjjön 
ismét, amit meg is igért. Ez az Istentisztelet talán egy jegyzőkönyvben sincs feljegyez-
ve, megemlítve. Ezt követőleg bejárta Bethlehem, Bridgeport, Passaic és környékét 
érdeklődve magyar evangélikusok iránt. 

Legközelebbi alkalommal beutazta Ohio és W.Virginia bányásztelepeit, ahol na-
gyon szíves fogadtatásra talált. De azért kellemetlen helyzetbe is került, hiszen akko-
riban a bányászasszonyok még nem voltak nagyon műveltek, s nem is gondoltak arra, 
hogy egy lelkésznek, sőt más idegennek is nem kellemes érzés lefeküdni ugyan abba 
az ágyba – úgy ahogy az volt –, ahonnan a bányamunkás éjjel vagy egy-két órával 
előbb felkelt és munkába ment. Hogy milyen érzéssel fogadta el az ilyen nyugvóhelyet, 
el lehet képzelni. Éppen csak felsőkabátját és cipőjét vetette le, alvás kevés volt. Ez az 
érzés, s a sok különféle benyomás és egyházi gond nem engedte aludni. De az evan-
gélikus hitért, egyházért apostoli buzgósággal leküzdötte az ilyen hibát, hálát adva a jó 
Istennek megsegítő kegyelméért ha csak gyenge reménység is volt, hogy talán valamit 
el lehet érni. A bányavidéken a legalkalmasabb központ Martinsferry (Ohio) volt, mert 
ide könnyen elmentek a környékről és még Wheelingből (W.Virginia) is. Igy egy vasár-
napra Istentiszteletet és úrvacsorát hirdetett, s mert elég szépen megjelentek, ezt több-
ször megismételte. Később minden hónapban egyszer eljárt Martinsferrybe és még az 
ő ideje alatt rendes egyház alakult, amelynek sikerült aztán lelkészt is kapnia Korn-
theuer József személyében. 

Évek múlva fájó és szomorú szívvel Iátta, hogy ez a szép egyház és egyházi 
munka megsemmisült. 
 
 
IX. 
MERT AKIKET ISTEN LELKE VEZÉREL, 
AZOK ISTEN FIAI. 
(Róma 8:14.) 
 

Ruzsa István rábeszélésének eredménye volt mégis, mert barátja, Boczkó Gyula 
lelkész, átgondolva a hívogatást, elhatározta, hogy megpróbálja Amerikát, s 1908. nya-
rán megérkezett Clevelandba. 

Munkálkodása közben mindig szíve szerint foglalkoztatta a hazai Egyetemes 
Evangélikus Egyházhoz való csatlakozás. Ezért – mivel volt már helyettese – Ruzsa 
István úgy döntött, hogy ismét felveszi a küzdelmet az amerikai magy. evangélikusok 
ügyében. Következésképpen szeptemberben hazautazott. Magyarországi tartózkodása 
alatt megtett mindent, ami csak lehető volt, küzdött, harcolt az egyházi vezetőséggel, 
de sajnos eredménytelenül; esdő kérésére nem hallgattak. Csalódás érte azért is, mert 
ha már a csatlakozás ügyét elejtették, reménykedett valamiféle erkölcsi és anyagi tá-
mogatásban legalább, de hiába. Szomorúsággal töltötte el ez a nemtörődömség az 
Egyetemes Ev. Egyház részéről. Megtette, ami módjában volt, úgy érezte, kötelessé-
gét teljesítette. Rokonai látogatása után visszaindult Amerikába magávalhozva hugát, 
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Juliskát, ki fiatal tizenhatéves leány volt, s annak barátnőjét, Mátéfi Bertát. November 
végén érkeztek meg Clevelandba. 
 
 
 
X. 
MEG VAGYOK GYŐZŐDVE ARRÓL, 
HOGY AKI A JÓ DOLGOT ELKEZDTE BENNETEK, 
ELVÉGZI A KRISZTUS JÉZUS AMA NAPJÁIG. 
(Filippi 1:6.) 
 

Míg Magyarországon tartózkodott, a new-brunswicki evangélikusok írtak Ruzsa 
Istvánnak, hogy tartson ismét Istentiszteletet és úrvacsoraosztást. Mivel őt nem lehe-
tett elérni, ezt a szolgálatot helyettese, Boczkó Gyula végezte el 1908. október 11-én. 
Visszatérése után Ruzsa István elhatározta, hogy a karácsonyi ünnepeket a clevelandi 
egyháznál tölti, de 1909. január 1-re már New Brunswickban tartott Istentiszteletet úr-
vacsoraosztással az ottani német ev. templomban. Az ev. hívek nagy létszámban je-
lentek meg. Ezalkalommal 9—10 hétig maradt New Brunswickban. 1909 januárjában 
megalapította ott az egyházat. Agilis vezetése, lelkes buzdítása, fáradhatatlan és kitar-
tó munkája 1000 dollárt eredményezett az egyház javára, melyből telket is vettek a 
Plum Street-en templomépítés céljára. Az ifjú lelkészt nagyon megszerették az egy-
háztagok, meg is választották lelkésznek kérve őt, hogy fogadja el és maradjon közöt-
tük. 

Ezzel megindult a harc Cleveland és New Brunswick között. Mind a két egyház 
Ruzsa Istvánt akarta, Boczkó Gyulát egyik sem. Cleveland hivatkozott arra, hogy őket 
illeti meg az elsőség, rnert az ő lelkészük Ruzsa István, s ők nem engedik el. A new-
brunswicki egyháztagok kérésükkel ostromolták. Ruzsa István helyzete nagyon nehéz 
volt, mert mind a két egyházat sajnálta. Minden rábeszélő képességét felhasználta, 
hogy meggyőzze a new-brunswickiakat, hogy válasszák meg Boczkó Gyulát lelkészük-
nek, de ők hallani sem akartak róla, s a clevelandiak sem. Végre határozottan kijelen-
tette, hogy Clevelandban óhajtja folytatni a megkezdett munkát, s így aztán 1909. már-
cius 14-én new-brunswicki lelkésznek megválasztották Boczkó Gyulát. 

Az ő működése rövid volt. Már augusztusban leköszönt állásáról és még abban 
az évben visszament Magyarországra. A new-brunswicki egyház néhány rövid év alatt 
több lelkészi változáson ment át. A közbeni üresedések alkalmaival Ruzsa István uta-
zott oda Istentiszteletet tartani és úrvacsorát osztani. Néhány év múlva ismét felkérték 
az állás elfogadására, de akkor már a Szeretetház működött, s így lehetetlen volt a fel-
kérésnek eleget tenni. 
 
 
 
XI. 
MERT NEM SZÉGYENLEM A KRISZTUS EVANGÉLIOMÁT. 
(Róma 1:16.) 
 

AZ Oltáregylet harangot rendelt Clevelandban az egyház részére. Az ünnepélyes 
felavatás 1909 áprilisában vagy májusában volt. Koszorús leányok magyar ruhában 
megkoszorúzták a harangot, mely felszentelésekor a "Kossuth" nevet kapta. A harang 
keresztszülei is körülállva boldogan nézték, mikor a felavatás után a harangot felhúzták 
a toronyba. Mikor meghúzták a harangot, örömkönnyek csillogtak a hívek szemében. 
Hiszen harangszó hívja majd őket a templomba. A felavatási ünnepély után bankettet 
rendeztek. 

A haranggal kapcsolatban nem volna beszámolóm teljes, ha nem emlékeznék 
meg egy buzgó evangélikus férfiről, Szabó Andrásról. Gömörből való volt. 1902-ben 
kelt egybe feleségével. A házasságból két-három gyerek származott. Szabó András, 
mint sok más férfi is, egyedül jött ki, hogy mikor, nem tudom. Az egyházhoz nemsokára 
megalakulása után jelentkezett. Felesége otthon maradt a gyerekekkel. 

Szabó András nagyon szerette a virágokat. A templom körül a kertet példás 
rendben tartotta, gyakran a saját pénzén vett virágot, beültette, gondozta. Gyárba járt 
dolgozni. Templomot, iskolát takarított. Volt egy kis szoba az iskolaterem mellett, ott la-
kott, kezdetben még lakbért is fizetett. Mikor a templom tornyába elhelyezték a haran-
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got, Szabó András lett a harangozó. Büszkén és boldogan húzta a harangot nemcsak 
vasárnap, de minden reggel és este. Ha halott volt, jelezte a haranggal és temetés al-
kalmával is harangozott. Évekig díjtalanul. Végre a presbitérium belátta, hogy a sok 
munkáért megérdemli a szobát és azonfelül 10 dollárt is adtak neki havonta. 

Harangozó éveiben megtörtént vele egyszer, hogy rosszul állította be az ébresz-
tőóráját. Hajnali 3-4 órakor harangozott emiatt. Az emberek a környéken hozzá voltak 
szokva a harangszóra való felkeléshez. Meg sem nézték az órát, felkeltek és elmentek 
munkába. Mikor a gyárakhoz értek, akkor vették észre, hogy hajnali négy óra volt. Es-
tefelé, hazaérve a munkából, szidták mint a bokrot, megverik, ha mégegyszer megte-
szi. Szabó András a legnagyobb nyugodtsággal fogadta mindezt: "Hát miért nem néz-
ték meg az órát?" 

Mikor férjem eljött az egyháztól, nemsokára rá Szabó András is eljött onnan. Az 
évek folyamán igen sokszor volt nálunk, hol Fowlers Mills-ben, hol Burtonban (Ohio), 
ahol gyönyörű gyümölcsös és virágos kertünk volt. Szívesen dolgozott benne, mert 
gyönyörködött a virágokban. Mikor Pittsburghban és New Yorkban voltunk, Szabó And-
rás Clevelandban maradt, itt dolgozott. 

Férjemnek az egyházi munkától való végleges visszavonulásakor Szabó András 
ismét hozzánkjött, Oberlinbe. Nagyon ragaszkodott hozzánk. Évekig volt nálunk. Eltar-
tottuk, gondoskodtunk róla. Élvezettel dolgozott a kertben, s mi viszonzásul eltartásán 
kívül fizettük érte a Luther Márton Betegsegélyző Egyletet, meg egy angol biztosító tár-
sulatot Columbusban (Ohio), aminek nevét már elfelejtettem. Mikor 1934-ben eladtuk a 
házunkat és beköltöztünk Clevelandba, férjem az Öregek Háza tervét szerette volna 
megvalósítani. Szabó András részére a várostól kértünk segélyt, amit meg is kapott. 
Később betegeskedni kezdett és egy "Rest Home"-ba került. Ott meglátogattam, tiszta 
szép helyen volt. Az Úr 1936. szeptember 14-én szólította Magához. Béke poraira! 
 
 
 
XII.                                             
AZ OKOSSÁGNAK ÉS TUDOMÁNYNAK DRÁGA VOLTÁRA TANÍTS MEG ENGEM, 
MERT HISZEK A TE PARANCSOLATAIDNAK. 
(Zsoltár, 119:66.) 
 

Ruzsa István visszatérve Magyarországról már 1908-ban megkezdte a magyar 
iskolát. Szombaton délelőtt és délután, nyáron két hónapig mindennap délelőtt és dél-
után volt tanítás. Sok gyermek volt és még jól beszéltek magyarul. A szülők kívánsága 
volt, hogy a gyermekek tanuljanak olvasni és írni magyarul, mert a vágy a haza után 
megvolt. "Hazamegyünk" – ez volt a jelszó. 

1909-ben Juliska nagy segítsége volt bátyjának mind a szombati, mind a nyári 
iskolában is. A tanítás nehéz volt, mert iskolapadok még nem voltak, a gyermekeknek 
széken ülve az írás ugyancsak rossz volt. Juliska vígkedélyű volt, tudott a gyermekek-
kel bánni, s így nagyon szerették. Gyönyörű  hangja volt. Templomban, összejövetele-
ken élvezettel hallgatták. Nemcsak az evangélikus egyháztagok, de az egész magyar-
ság gyönyörködött hangjában. Az önképzőkörben vagy ünnepélyek és jubileumok al-
kalmával szereplésre kérték. 

Az egyháznak sikerült harmóniumot beszereznie. Volt az egyházban egy nagyon 
buzgó, mélyhitű  fiatalember, Taska Pál, aki harmóniumon vezette az éneket a temp-
lomban évekig díjtalanul. 

A nyár elején meglepetés érte a két testvért; legidősebb bátyjuk, Endre kijött 
Amerikába, s így már hárman voltak együtt. De néhány héttel később nagy szomorú-
ság váltotta fel az örömöt, édesapjuk, Ruzsa Endre 1909. július 14-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Szükségessé vált hát, hogy Ruzsa István hazamenjen, hogy a kisebb 
testvérek elhelyezéséről gondoskodjék. Mivel Endre bátyja itt volt, nyugodtan elindult, 
tudva hogy Juliska nem marad egyedül. Azonban Endre három hónap mulva vissza-
ment Magyarországra, s így Juliska barátnője, Berta, ki szeptemberben férjhezment 
Daubner Ferenc fényképészhez, jött át férjével a parókiára, ahol elegendő hely volt, 
hogy Juliska ne legyen egyedül. 

Amint említettem, Taska Pál harmóniumon vezette az éneket. Juliska erős és 
szép hangjával nagy segítség volt; állandó helyettes nem volt, csak ha szükség mutat-
kozott. Az egyháztagok összejöttek és buzgó énekléssel dicsérték az Urat minden va-
sárnap. 
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XIII. 
NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL LENNI. 
(1.Mózes 2:18.) 
 

A családban történt változások és a szükséges, elintézendő dolgoknak elren-
dezése után Ruzsa István megnősült. Nőül vette Maurer Annát, ki Eperjesen (Sáros 
megye) 1883. december 8-án született. Teológus korában ismerkedtünk meg. Eskü-
vőnk 1909. november 27-én volt az eperjesi ág. h. ev. templomban. Korbélyi Géza volt 
akkor a lelkész, s így ő esketett bennünket. Ruzsa István tanúja dr.Szlávik Mátyás 
igazgató, az enyém, sógorom, Gubcsó Gyula volt. 

A teol. otthon igazgatója, dr.Szlávik Mátyás úgylátszik elfelejtette azt a kis jele-
netet, amiről említést tettem előzőleg már, mert mikor el voltunk jegyezve szinte 
ajánlkozott násznagynak. Ez kissé kellemetlen is volt Ruzsa Istvánnak, mert ő a teoló-
gia dékánját, dr.Mayer Endrét akarta megkérni a násznagyi tisztségre, de dr.Szlávik 
Mátyás zavarbahozta. 

Esküvőnk után tudtuk meg, hogy Ruzsa István nagybátyja, Csengery Gusztáv is 
számított a násznagyi tisztségre, mert szerette unokaöccsét, Istvánt, és sértve érezte 
magát, hogy nem kérte őt fel. Ez fájt Ruzsa Istvánnak, mert úgy gondolta, hogy hálát-
lanság volt tőle, hogy nem nagybátyját kérte fel násznagyul; de már késő volt a bajon 
segíteni. 
 
 
XIV. 
MEGŐRZI AZ ÚR MINDAZOKAT, AKIK ŐT SZERETIK. 
(Zsoltár, 145:20.) 
 

Nem volt szándékom önmagamról írni, mert ez az írás megboldogult férjem, 
Ruzsa István amerikai működésének volt szánva, de Brachna Gábor, a Clevelandi 
Első Magyar Evangélikus Egyház lelkésze bíztatott, hogy írjak ömagamról és az én 
életemről is. Így próbálok visszaemlékezni régmúlt eseményekre. 

Az előbbiekben írtam, hogy a sárosmegyei Eperjesen születtem 1883. december 
8-án. Szüleim Szepes-megyéből származtak. Édesapám, Maurer A. Lajos Lőcsén 
született 1848. december 24-én; 54 éves korában, 1903. január 8-án halt meg. Édes-
anyám, Alth Helen Szepesváralján született 1855. március 10-én; 73 éves korában, 
1928. június 8-án halt meg. 

A szepesi németek ősei valamikor régen Bajorországból kerültek Magyarország-
ra, éppúgy, mint az erdélyi németek Szászországból Erdélybe. Nyelvük német volt, az 
iskolában németül tanítottak. Édesapám, bár értett magyarul, nem beszélt magyarul. 
Édesanyámat szülei egy iskolai évre magyar vidékre küldték magyar iskolába, Sátoral-
jaújhelyre. Akkori szokás szerint valószínűleg cserébe, német vidékről magyarra és 
magyar vidékről németre cserélték a lányokat, fiúkat. Édesanyám tökéletesen megta-
nult magyarul, de hazatérve Szepességre mindig németül beszélt szüleivel, a barát-
nőkkel; magyarul beszélni kevés alkalma volt, s nagyon sokat felejtett. 

Hogy mikor és hogyan kerültek szüleim Eperjesre, mint gyermek nem érdek-
lődtem eziránt. Hárman testvérek, Eperjesen születtünk. Szüleinkkel mindig németül 
beszéltünk. Legidősebb nővérem még az iskolában egyes tantárgyakat németül tanult, 
s így őt is szüleim cserébe adták Rimaszombatra, s onnan, ernlékszem, Törköly Margit 
jött hozzánk egy évre a német nyelv elsajátítására. Mivel mindig németül beszéltünk, 
az iskolában egyike voltam a legjobb német tanulóknak. A negyedik polgáriban még 
német verssel készültem a vizsgára, Schillernek Die Glocke c. versével. Ha néha vélet-
lenül édesapámhoz magyarul szóltunk, németül válaszolt. Édesanyám sem beszélt ve-
lünk magyarul, s így a magyar nyelvet márcsak vejei által újította fel. Egyik veje ugyan 
beszélt németül, de kettő nem. Szüleink kívánták, hogy németül is beszéljünk. 

Iskoláimat Eperjesen végeztem. Az iskolában tanultunk németül, de más idegen 
nyelvet, franciát vagy angolt, magánórákon kellett tanulni. Én franciául tanultam 2-3 
évig; ha sejtettem volna, hogy Amerikába jövök, az angolt választottam volna. A polgári 
iskola elvégzése után nagyon szerettem volna felsőbb leányiskolába kerülni, ilyen saj-
nos Eperjesen nem volt. Egyik barátnőm Svájcba ment a francia nyelv tanulása végett, 
egy másik Németországba került egy vallásos intézetbe. Bennem is megvolt a vágy 
külföldre menni. Vajjon melyik leány nem vágynék utazni – de mert nővéreim sem 
voltak külföldön, nem is mertem szüleimnek ezt felhozni. Folytattam a zongoraleckéket, 
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közben jártunk kézimunka órákra, tanultunk fehérneműt varrni, de főleg varrodába 
jártuk, megtanulni a ruhavarrás művészetét. 

Édesanyám szerette volna, ha tanítónőképzőbe folyamodtam volna, de én akkor 
nem éreztem vágyat a tanítónői pálya iránt. Édesapám kívánsága az volt, hogy menjek 
zenei pályára. Konzervatórium vagy Zeneakadémia Budapesten és Bécsben volt. 
Édesapám szerette a zenét és érzéke is volt hozzá. Mindig figyelemmel kísérte, amikor 
gyakoroltam, s ha észrevette, hogy nem úgy játszom, mint kellene, mindjárt figyelmez-
tetett: "Hol vannak a gondolataid?!" Nagy kár volt, hogy nem használta rábeszélő ké-
pességét, mert ha csak valamennyire befolyásolt volna, hallgattam volna rá, mert sze-
rettem a zenét és szerettem gyakorolni is. Még öregkoromban is sajnálom, mert nagy 
hasznát vettem volna a diplomának. Özvegy éveimben használhattam volna Oberlin-
ben is. Igaz, hogy oklevél nélkül is vehettem volna egy kurzust Clevelandban a "School 
of Music"-ban, hogy megtanultam volna a tanítás mai módszereit, hiszen ma másképp 
tanítanak, mint 70-75 évvel ezelőtt. Akkor fődolog volt a skálázás. Ma kis darabokkal 
kezdik, hogy a gyermeknek kedve legyen tanulni. A skálák később jönnek. Cleveland-
ban a magyarok pártoltak volna, de Oberlinben több tanár felesége tanít, és ezek mind 
konzervatóriumot végeztek, s így nem mertem elkezdeni. 

Gyermekkori emlékeim közé tartozik a "Milléniumi Kiállítás" 1896-ban. Az ezer-
éves Magyarország ünneplése. Szüleimmel egyik nővérem és én Budapesten töltöt-
tünk egy hetet. Megnézve Budapest nevezetes épületeit a kiállításon többször is meg-
fordultunk. Ott láttuk két alkalommal I. Ferenc József Őfelségét, Magyarország királyát. 
Egyszer pedig Stefánia főhercegnőt leányával, Erzsébet főhercegnővel. Sokat jelentett 
ez akkor – különösen egy gyermek szemében –, látni Magyarország királyát. 

Ami legjobban megragadta figyelmemet és állandó emlék maradt, a Hódoló me-
net volt. Magyarország összes vármegyéje résztvett. A főispánnal és az alispánnal az 
élen, követve a megyei főuraktól, nemesektől; akinek volt díszmagyar öltözete mind 
kivonult. Mind lóháton. Egyes lovak mellett apródok lépkedtek, szép apródruhába öl-
tözve, kezükben a ló fejéről lefutó szalagot tartva. Minden vármegyének más és más 
volt a díszmagyar öltözete. Egyik szebb a másiknál. Több zenekar kísérte a menetet. 
Minden vármegyével két zászlóvivő ment. Az egyik a vármegye zászlóját, a másik a 
megyeszékhely zászlóját vitte. Így mindenki tudta, melyik vármegye csoportja vonul el, 
lóháton, díszmagyarban, szép süveggel a fejeken. Igy hódoltak I. Ferenc József Őfel-
sége, Magyarország királya előtt. Gyönyörű látvány volt. Sohasem tudom elfelejteni, s 
most hogy írok róla, minden megelevenedik szemem előtt képzeletben. 

Ugyancsak felejthetetlen emlékem, amikor Erzsébet királyné Őfelsége két nyáron 
Bártfán nyaralt. Bártfa gyógyfürdő, Eperjestől csak alig néhány órai távolságra van 
vasúton. Szüleimmel Bártfára utaztunk egy hétre. Tudtuk, hogy Erzsébet királyné a für-
dőből kijőve az erdőbe megy sétára. A fürdő körül senkinek sem volt szabad tartózkod-
nia abban az időben. Mi hát az erdőbe mentünk. Ott megláttuk Erzsébet királynét, tisz-
tességes távolságból, de jól láttuk. Édesapám mélyen leemelte a kalapját, mi fiatalok 
bókkal meghajoltunk. Erzsébet királyné Őfelsége fejét meghajtva fogadta köszöntésün-
ket. Fekete ruhában volt, egyik kezében legyező, a másikban nyitott napernyőt tartott. 
Továbbment az erdőbe, ott találkozott görög tanárjával, mert abban az időben görögül 
tanult. Erzsébet királyné fiatalkorában híres volt szépségéről. Én örültem, hogy láttam 
Magyarország királynőjét. Fiatal leány lelkemben az emlék állandóan megmaradt. 

Felnőtt leánykorom kedves emléke az evangélikus diakonisszákkal való össze-
köttetésem. Az evangélikus nőegylet két diakonisszát tartott fenn egynéhány évig. A 
magyarországi diakonisszák többnyire betegápolásra voltak kiképezve. Saját viseletük 
volt, szerény lakást és ellátást kaptak, de semmi fizetést; ingyen dolgoztak. A beteg-
ápolásért való járulékot a nőegylet kapta. Többnyire éjjeli ápolásra vették igénybe őket. 
A diakonisszák nagyon kedvesek voltak. Vasárnap délutánonként önként tartottak bib-
liaórákat. Mi, egy-néhány evangélikus leány összefogtunk és mindig elmentünk ezekre, 
s nagyon élveztük. Karolina nővér német volt, ő németül tartotta a bibliaórát. Alíz nővér 
magyar, teljes neve Ibrányi Alíz volt, nagyon szép teremtés. Édesanyja báróleány volt. 
Mikor édesapja meghalt, Alíz nővér anyagilag segíteni akarta édesanyját, ezért kilépett 
a diakonissza rendből s átment a vöröskereszthez, ahol fizetést kapott (hogy édesapjá-
nak milyen állása volt nem tudom, bizonyára a nyugdíj nem volt elegendő). Karolina 
nővéren kívül még Berta nővérre is emlékszem, ő még Amerikába is írt nekem. Több 
nővér váltakozott, de ezt a három nővért ismertem legjobban. Egy idő után a nőegylet 
beszüntette a diakonissza-tartást. Valószínűleg nem volt érdemes vagy lehetetlen volt 
őket tartani. 

A diakonisszák sohasem beszéltek rá minket, leányokat, hogy menjünk diako-
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nisszáknak. Nekem tetszett az életük, a munkájuk: a betegápolás, s vágyat is éreztem, 
hogy diakonissza legyek. Édesapám már meghalt és édesanyámat kértem, hogy en-
gedjen, de ő hallani sem akart róla. Azt mondta: "Ha meghalok, elmehetsz". Akkor már 
késő lett volna, mert csak 38 éves korig vettek fel leányokat diakonisszaképzésre. 

Eperjesen volt egy nagyon vallásos evangélikus család, különösen az asszony, 
Husz Jánosné és két leánya, Edit és Margit. A férj, Husz János tanár volt, de betegség 
miatt nyugalomba vonult. Edit volt a barátnőm. Margit, a fiatalabb férjhezment egy na-
gyon vallásos özvegy emberhez, Urbán Reinholdhoz, akiknek két fia volt, foglalkozásá-
ra nézve könyvügynök. Eperjesen laktak néhány évig és vasárnap esténként a férfi 
bibliaórákat tartott. Mivel ének, ima, bibliamagyarázat németül volt, édesanyám is él-
vezte, s rendszeresen eljártunk. Margiték Eperjesen nem tudtak megélni s így Német-
országba mentek. A férfi elesett a háborúban. A megözvegyült Margittal 1922-ben Bu-
dapesten találkoztam, a Bethánia-társulatnál volt alkalmazva. Közben barátnőm, Edit is 
férjhezrnent egy özvegy emberhez, kinek négy gyermeke volt. Ők Bácskába kerültek. 
Még Margit Németországba való költözésével a bibliaórákat Husz Jánosné vezette to-
vább. Sok kellemes és kedves órát töltöttem abban a körben. Úgy emlékszem, hogy 
Huszné teológusokat is felkért, akik hajlandók voltak és kisegítették a bibliamagyaráza-
tokkal. Meddig maradt mindez fenn, nem tudom, mert Amerikába kerültem el. 

Eperjes városnak nagy kultúrája volt. Az evangélikus kollégiumban volt a jogaka-
démia, teológia, tanítóképző, gimnázium és a szép, értékes könyvtár. Az állami tanító-
képző szép, hatalmas épület volt. Eperjesen volt a görög katolikus püspöki székhely és 
görög katolikus papnevelde is. Volt római katolikus gimnázium, és zárda leányok ré-
szére, ebben apácák tanítottak. Az ipariskolát a város tartotta fenn. 

A görög katolikus papnövendékeket kispapoknak hívtuk. Erről eszembe jut egy 
tréfás megjegyzés, amit a férfiak tettek. A felszentelés előtti napon, amikor a kispapok, 
hívek, leányok a templomba mentek, huncutkodva mondták a gör. kat. leányoknak: 
''Leányok, siessenek a templomba, hátha valamelyik kispap meggondolja magát és 
megesküszik felszentelés előtt". Ugyanis felszentelés után már nem volt szabad nő-
sülniök. Az özvegyen maradt papoknak sem szabad másodszor megnősülni. A férfiak 
által tett tréfás megjegyzésen mindenki nevetett, de megismételték minden alkalom-
mal. 

Eperjesi vésztörvényszék. A kollégium épületének egyik sarkában van az evan-
gélikus vértanuk emlékére felállított szobor. Történelmi tény, hogy ugyanazon a sarkon 
Caraffa osztrák tábornok 1687-ben kivégeztetett sok evangélikus főurat, s ő egy eme-
leti ablakból gyönyörködött a kivégzésekben. A házra és az ablakra tisztán emlékszem. 
Ez az emlékmű sértetlenül megmaradt. 

Hogy miért volt ez a vésztörvényszék Eperjesen, sajnos már elfelejtettem, pedig 
tanultunk róla az iskolában. Állítólag politikai összeesküvés vagy talán csak vallási gyű-
lölet volt a háttere. Érdeklődésemre sikerült egynéhány adatot beszereznem Caraffa 
tábornok életéről és működéséről. Minthogy engem igen érdekelt, leírom abban a re-
ményben, hogy talán más is érdeklődéssel olvassa. 

Az "Új Idők Lexikona" egy rokonom birtokában van Torontoban (Ontario, Cana-
da) , s így sikerült Caraffáról egyet-mást megtudni. Az Új Idők szerkesztője Herczeg 
Ferenc, a híres magyar író volt, s így valószínűleg a lexikont is ő állította össze. Az 
1231. oldalon a következőket találjuk: "Caraffa (Carafa) Antonio olasz hadvezér. A csa-
lád San-Severino ágából, amely a 'baroni di Florli' nevet is viselte. Sz. 1646-ban, megh. 
1693-ban Bécsben. 1665-ben lépett a bécsi udvar szolgálatába, 1686-ban a felső-ma-
gyarországi császári hadak parancsnoka lett. 1687-ben Eger várát szabadította fel a 
török uralom alól. Ezévben állította fel az eperjesi vésztörvényszéket, hogy a Lipót ki-
rály elleni állítólagos összeesküvést kivizsgálja. Ennek a kegyetlen eszközökkel dolgo-
zó bíróságnak számos ártatlan áldozata volt. Amikor a király a nádor és az országgyű-
lés sürgetésére visszahívta Caraffát, az aranygyapjas renddel tüntette ki. 1688-ban 
Caraffa foglalta el Zrínyi Ilonától Munkács várát. Majd Erdélybe ment, ott Apafi Mihály-
lyal tárgyalt Erdély átadása ügyében. Az ellenszegülő Brassó városát kegyetlenül rneg-
büntette. Ezután Bécsbe tért vissza, majd 1690-től Lotharingiában harcolt a franciák 
ellen. Giombattista Vico, a híres olasz filozófus egyik költeményében s egy nagyobb 
munkájában magasztalja Caraffát és elfogult családi adatokra támaszkodva szépíteni 
próbálja magyarországi szereplését". 

Ennyit sikerült megtudnom Caraffa életéről. Engem azért is érdekelt, mert nem 
tudtam, hogy Caraffa olasz származású volt, mindig osztráknak (ausztriainak) tudtam 
... és kegyetlennek. A lexikonban nem volt említés arról, hogy hányat végeztek ki. Úgy 
tudtam, hogy evangélikusok voltak az áldozatok, de lehet hogy másvallásúak is voltak 
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közöttük. De élénken él emlékezetemben a ház és az ablak, ahonnan Caraffa gyönyör-
ködött a kivégzésekben. 

Az evangélikus kollégiummal szemben volt az evangélikus templom. Hatalmas, 
vastag kőépítmény. Belül kétoldalt karzat, hátul nagy sípos orgona. Az oltárkép gyö-
nyörű festmény volt: Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal. Már Amerikában 
voltam, mikor egy éjjel tűz ütött ki a templomban. Az oltárkép elégett és az orgona 
tönkrement. Mivel a keret egyes helyeken megmaradt és a vászon is látható volt, a 
vászon után ítélve azt állították, hogy a képet kivágták és aztán felgyújtották az oltárt. 
Tanú nem volt, az oltárkép felől senkisem hallott. Nehezen volt pótolható. Mikor 1922-
ben Eperjesen voltam, az oltárkép helyett a vászonra csak nagy fekete kereszt volt 
festve. 1959-ben, mikor ismét Eperjesen jártam, már volt oltárkép, azt ábrázolta, mint 
az előző. Sajnos nagy volt a különbség, noha elég szép volt; a különbség csak annak 
tűnt fel, aki emlékezett a régi festményre. 

Visszaemlékezve az evangélikus templomra, eszembe,jut, hogy két ünnepélyes 
alkalommal résztvettem a nagy énekkarban. Az évfordulókra vagy ünnepélyekre nem 
emlékszem, de az énekszámokra igen. Az egyik Beethoven nyolc szólamú műve: "Vá-
rat, követ tör át a hit". A másik a Nabukodonozor c. operából a "Szárnyat ölts fel szí-
vem gondolatja" énekkari mű. Szánik Ernő tanár volt a karmester. A leggyönyörűbb 
hangja Molitorisz Istvánnénak, egy gyógyszerész feleségének volt, messze kicsendült 
a szopránok közül. Ezeket az énekeket Ruzsa Juliska és az énekkar is énekelte a 
clevelandi templomban. 

A társadalmi élet is szép volt Eperjesen. Volt egy magas nívóju zenekör, az ugy-
nevezett Széchenyi Kör. Ősztől tavaszig minden második héten rendeztek hangver-
senyt. Szezónjegyet kellett venni. Néha művészek és zenetanárok is szerepeltek, de 
főleg jó műkedvelők. A hangversenyeket mindig a katonazenekar nyitotta meg. Egy-
szer engem is felkértek szereplésre. Chopin: Deuxienne Scherzo-jával léptem fel. Az 
előadás jól sikerült. 

Másalkalommal egy budapesti tanár felesége tartott nagyon érdekes előadást 
vetítettképekkel és énekszámokkal kísérve. Az énekszámokat egy budapesti asszony 
énekelte, nagyon jó hangja volt, én kísértem zongorán. Ugyanakkor egy fiatalembert is 
kísértem zongorán, aki klárinéton adott elő egy-két darabot. 

Eperjesen két nőegylet működött. Az egyik, a nagyobb, a Sáros-megyei Jóté-
konycélú Nőegylet volt, amelyhez nemcsak Eperjesről, de az egész vármegyéből val-
lásfelekezeti különbség nélkül tartoztak a nők. Tagdíjjal, munkával, áldozatkészséggel 
tevékenykedtek. Farsangban bált rendeztek jótékony célra. Egyik évben a meséket 
(Hófehérke, Piroska, Hamupipőke, stb.), máskor a négy évszakot, vagy a tizenkét hó-
napot jelmezesítették. Mindezekből nem láttam semmit, csak hírből hallottam, hogy 
gyönyörű volt. Magam igen keveset báloztam, s valahogy mindig volt ok, hogy nem 
jutottam el ezekre. 

Az evangélikus nőegylet egyik teaestjére jól emlékszem, hiszen én is résztvettem 
azon. Sakkjátékot adtunk elő. A terem közepén nagy emelvény volt fehér és fekete 
kockákkal befestve. Mi voltunk az élő figurák. Két férfi, az egyik dr.Weiszer Emil ügy-
véd, a másik Matherny Gusztáv városi tisztviselő. Ők, mint szakállas jósok irányították 
a játékot, hosszú pálcával a kezükben. A játék természetesen előre ki volt tervezve, s 
mi jól betanultuk. A végén a fehér vesztett s meghódolt a fekete királyi pár előtt. A feke-
te királyné Gerhardt Béláné tanárfeleség, barátnőm volt, igencsak szép asszony. A fe-
hér királyné Valentinyi Samuné, szintén tanárfeleség, igazi szépség volt. 

Eperjesen rengeteg katonaság volt. Gyalogezred, honvédek, tűzérek, huszárok. 
Kitűnő ezredzenekar nagyon jó karmesterrel. Sokszor élveztük, mikor játszva végig-
vonultak a Fő-utcán ki a gyakorlótérre. Többször nyáron, mikor már mindenki kijött a 
templomokból, térzene volt a Fő-utcán, s mi, a közönség a korzón sétálva élveztük a 
zenét. A zenekör hangversenyeit, bálokat, körtáncot, négyest a katonazenekar nyitotta 
meg, ill. játszotta. A cigányzenekar a csárdásokat, s vacsora alatt a magyar nótákat 
húzta. 

Augusztus 18-án, a király születésnapján a polgárság nagyrésze kiment a gya-
korlótérre. Végignéztük a katonaság felvonulását, amint ünneplő egyenruhájukban 
zeneszó mellett tisztelegtek a tábornokok, ezredesek, őrnagyok és más főtisztek előtt. 
Nagyon szép látvány volt. Egyik szakasz a másik után vonult el tisztelegve. Közben 
gyönyörködtünk a szép tiszti egyenruhákban is. Mikor már az egész katonaság elvo-
nult, a tűzérek az ágyukkal megálltak helyükön, tisztelegve, a zenekar eljátszotta az 
osztrák himnuszt ( "Gott erhalte und behüte unsern Kaiser Franz Joseph"). A közönség  
nagy csendességben, férfiak kalapokat levéve fejükről Őfelsége a király iránti tisztele-
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tük jeléül, áhitattal hallgatta a himnuszt. Aztán eldördültek az ágyuk, úgy huszonegy-
szer vagy huszonnégyszer. S ezzel az ünnepély véget is ért. A katonaság zeneszó 
kísérete mellett a megfelelő kaszárnyákba vonult. Majd a generálisok és kiséretük ló-
háton elhagyták a gyakorlóteret. 

Ugyanaznap délben nagy bankett volt a görög katolikus püspöki palotában Őfel-
sége a király tiszteletére. A hadsereget magasrangú tisztek képviselték, a vármegyét a 
főispán, alispán, táblabíró és főbb hivatalnokok. A város részéről a polgármester, jegy-
ző és más tisztviselők jelentek meg. Római és görög katolikus papok, protestáns lelké-
szek mind hivatalosak voltak. Bírók, ügyvédek, orvosok, vidéken lakó grófok, bárók, 
földesurak, nemesek. A meghívott vendégek száma 150-200 körül volt. Az ünnepélyes 
és szépen lezajlott bankett mély benyomást keltett a résztvevőkben, s nem győzték 
évről-évre elismerésüket és dicséretüket eléggé kifejezni. Minden szépnek végesza-
kad. A püspöki székhely 1922-ben már nem volt Eperjesen. 

Mikor 1959-ben Eperjesen voltam, panaszt, elégedetlenséget hallottam. A görög 
katolikusok fel voltak háborodva, hogy hosszúszakállú görögkeleti papokat kényszerí-
tettek rájuk. Hogy miért, nem tudták, mert megvoltak a görög katolikus papok. Valószí-
nűleg felszólaltak illetékes helyen, de eredmény nélkül. Méltatlankodtak, hogy ők nem 
görögkeletiek és emiatt aztán sokan a római katolikus templomba jártak. 

Az Erős Vár-ban olvasva Thököly Imre hamvainak hazaszállításáról, eszembe-
jutott, hogy én is résztvettem Rákóczi Ferenc temetésén Kassán (Abaúj vm.). Végig-
néztük a menetet, ahogy az állomásról a templomba kísérték a fejedelem hamvait. A 
menet sokkal kisebb volt, mint a budapesti. Több vármegye vett részt, a főurak dísz-
magyarban, lóháton. Ha kisebb is, de szép volt a menet. Aztán odatódultunk a temp-
lom elé; akiknek jegyük volt, bemehettek a kassai székesegyházba. A nagy tolakodás-
ban majdnem agyonnyomtak, nem tudtam lélegzetet venni. Szerencse, hogy többen 
voltunk együtt, két magasabb fiatalember két karomnál felemelt s így levegőhöz jutot-
tam. – Thököly Imre hamvait Késmárkra szállították. Ha jól emlékszem Mikes Kelemen 
hamvai is ekkor kerültek haza a törökországi Rodostóból. 1906-ot írtak ekkor. 

Ezzel befejezem eperjesi visszaemlékezéseimet, eleget téve a felkérésnek, hogy 
írjak magamról. Ezek a visszaemlékezések nem tartoznak az egyház történetéhez. 
Most, öregkoromban nevetségesnek is találom ezeket az eseményeket, de fiatal leány 
koromban bizony örömet szereztek. 

Minthogy írtam a kollégiumról, meg kell említenem, hogy 1967-ben ünnepelik 
Eperjesen az ősi kollégium alapításának 300. évfordulójáit. A kapcsolatos bizottság 
szorgalmasan dolgozik ennek az ünnepélynek a sikere érdekében. 

1966. november 28/29-én egy tudományos értekezlet már le is zajlott. Zártkörű, 
csak meghívott vendégek, tudósok vehettek rajta részt. A kassai egyetem rektora volt 
a patrónusa és főrendezője ennek az értekezletnek. Belföldi és külföldi tudósok egya-
ránt a meghívottak között voltak. 

1967. szeptemberében lesz a kerületi tanítói értekezlet, melyre hivatalosak lesz-
nek a kollégium tanítóképzőjén végzett tanítók is. 

Meghívók, körlevelek mennek a világ minden részébe. A kollégium valamennyi 
volt tanára, az egyes fakultások, jogakadémia, teológia, gimnázium, tanítóképző diák-
jai, kiknek címüket sikerült megszerezni, kapják ezeket. Az ünnepségeket általános 
tanári és diák kongresszus zárja le szintén 1967 szeptemberében. 

Erre az alkalomra tervbevették egy szlováknyelvű emlékkönyv kiadását, de a 
"külföldiek" saját nyelvükön is közölhetnek cikkeket, emlékezéseket. Külön cikk jelenik 
meg Gömöri János, a kollégium volt igazgatójának emlékezetére. Magas kort ért el, 
áldásos, munkás életre tekinthetett vissza; 94 éves korában halt meg. Szerintem jobb 
volna az emlékkönyvet magyarul megírni, mert sem a Magyarországon élők, sem a 
külföldiek nem tudják a szlovákot olvasni, míg a Szlovákiában élők még tudnak magya-
rul olvasni. Igaz, a fiatalok már ott sem, hát ezért írják szlovákul. 

Az ősi kollégium épületét nagyban tatarozzák. Új tetőt kap, a falakat festik; nagy 
ünnepségre készülnek. Hány nagynevű férfi tanult e falak között, milyen híresek voltak 
a tanárok, akik a fiatalságot nevelték, oktatták . . . Mint "Alma Mater" megszűnik, de to-
vább is a tudomány csarnoka marad, mert az egész épület könyvtárként fog szolgálni. 

Adja Isten, hogy az előkészítő bizottság reményei valóra váljanak és a tanárok, 
diákok ünnepélyes kongresszusa szép sikerrel, eredményesen, sok résztvevő jelenlé-
tében folyjék le. 
 

*** 
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XV. 
MOST AZÉRT MEGMARAD A HIT, A REMÉNY, A SZERETET, E HÁROM; 
EZEK KÖZÜL PEDIG LEGNAGYOBB A SZERETET. 
(1.Korinthus 13:13.) 
 

Eperjesi visszaemlékezéseim leírása után visszatérek oda, ahol elhagytam, 
Eperjesről való elutazásunkhoz. 

Eperjes, Budapest, Bécs, Drezda, Berlinen át Hamburgba érkeztünk. Itt kellemet-
lenség ért bennünket. A nagy börönd a ruhák nagyobb részével nem érkezett meg. Eh-
hez járult az, hogy a II. osztályon hely már nem volt kapható. Idő nem volt arra, hogy 
másik hajóra várjunk, férjem hallani sem akart róla; sietett, hogy legalább egy héttel ka-
rácsony előtt Clevelandba érkezzünk. Igy I. osztályon kellett jönni, ami végtelen kelle-
metlen volt kevés ruhánk miatt, tudva azt, hogy a hölgyek vacsorára elegánsan szok-
tak megjelenni. Sajnos mivel más választás nem volt, éppen egy héttel esküvőnk után 
a "President Grant" nevű hajóra szálltunk fel és útnak indultunk Amerika felé, 1909. 
december 4-én. 

Hamburg – Cleveland. Az utazás kellemes volt, nem betegeskedtünk. Tizenkét-
napi hajózás után érkeztünk New Yorkba. Néhány órai ottidőzés után még azeste vo-
natra ültünk és másnap, december 17-én pénteken délután befutottunk Clevelandba. 
(Emlékezetes nap, mert 50 évvel később ugyanezen a napon érkeztem Ohio államba, 
Oberlinbe egy európai túra és hazai rokoni látogatás után.) 

Mikor megérkeztünk, kéttagú bizottság – Tóth Mihály jegyző és Tóth József 
pénztárnok – fogadott bennünket szép fehér virágcsokorral. Autók még nem voltak 
akkor, de volt két kocsi, az egyikbe fehér lovak voltak befogva. Ebben foglalt helyet az 
ifjú pár, a másikban a bizottság. Így most Ruzsa István lelkész feleségével vonult be a 
parókiára, ahol testvére, Ruzsa Juliska fogadta a fiatal párt. 

Mindezt azért írom le, mert ez boldogult Tóth Mihálynak nagyon kedves emléke 
volt. Még öregkorában is, amikor én talán már el is felejtettem, ő eszembejuttatta, sze-
retett erről beszélni, sokszor kérdezte: "Nt. Asszony, emlékszik még a fehér lovakra?" 
Hát persze, hogy emlékeztem, hiszen igazán szép gondolat volt a bizottságtól az az 
egyszerű, meleg fogadtatás. Nekem idegen földön nagyon jólesett. 

Néhány nap múlva az Oltáregylet zártkörű ismerkedési vacsorát rendezett a lel-
készpár tiszteletére, a presbitérium és az oltáregyleti tagok részvételével. Azután a ka-
rácsonyi előkészületek. Az idő rövid volt, Ruzsa István mégis betanította a gyermeke-
ket karácsonyi versek szavalására és éneklésre. A karácsonyi ünnepélyt megtartottuk. 
Az első szilveszterestre nem emlékszem, csendben zajlott-e le vagy vidáman. Több 
óévi estére emlékszem, mikor Istentisztelet után vacsora volt és mulatság. 

Újév után az Oltáregylet gyűlést tartott, mely alkalommal az új papnét megvá-
lasztották elnöknek. Alig hogy betettern lábamat a parókiára, máris megkezdtem műkö-
désemet az egyháznál. Szívesen vállaltam az elnöki tisztséget, hiszen az oltáregyleti 
tagokkal öröm volt dolgozni. Készségesen vállaltak minden munkát. Részemről igye-
keztem, hogy az elnöki tisztséget hűségesen betöltsem. Tizennégy éven át, míg elnök 
voltam, szívvel-lélekkel dolgoztunk mind az egyház, mind a szeretetház javára. 

Ruzsa István lelkész összeköttetésbe került Dr. A.L. Ramer szuperintendenssel, 
a "General Council " "Slav Mission Board"-ja vezetőjével. Mivel Dr.Ramer és én be-
széltünk németül, ezen a nyelven tárgyaltunk. Férjem tagjává lett a "General Council"-
nak és így részesült évi 200 dollár segélyben. Az egyház nem csatlakozott, mindig 
független és önnfenntartó volt. 

A "General Council" megbízásából Dr. A.L. Ramer két évet töltött Magyarorszá-
gon a szláv nyelv megtanulására és el is sajátította. Mikor férjemmel összeköttetésbe 
került és megtudta, hogy magyar evangélikusok is vannak az Egyesült Államokban, 
végtelenül fájlalta hogy elmulasztotta a jó alkalmat, mert egyúttal magyarul is megta-
nulhatott volna magyarországi tartózkodása alatt. 

Amerikába való jövetelemkor egy kis csalódást vagy kiábrándulást éreztem az 
egyházi élet miatt. Sokat láttam, ami nekem nem tetszett, amihez nem voltam hozzá-
szokva, és szerettem volna megváltoztatni. Ilyenek voltak a mulatságok, táncok, stb. a 
templom mellett az egyház javára. Szerettem volna minden számomra megbotránkoz-
tató dolgot kiküszöbölni és a híveket megszoktatni arra, hogy az egyházat önkéntes 
hozzájárulással tartsák fenn. Férjem meggyőződése az volt, hogy egy kezdő egyház-
nál ez lehetetlen. Ezek a hívek a református egyháztól váltak ki, ahol mindezt megkap-
ták. Ha itt nem fogják megkapni ugyanazt, a gyengébb meggyőződésűek visszapártol-
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nak. Nekünk az a célunk, hogy megnyerjük és megtartsuk a híveket, ne pedig elzavar-
juk. Azt mondta: "Maga nagyon szigorú, a híveket nevelni kell arra, hogy ezt megért-
sék. Ez nem megy máról holnapra, ehhez évek fognak kelleni nehéz küzdéssel". Ha a 
"Missouri Synod"-hoz csatlakoztak volna, talán sikerült volna a híveket megszoktatni az 
egyháznak önkéntes adományokkal való fenntartására. A "Missouri Synod" szigorú, ott 
nincs megengedve semmiféle bazár, tánc, mulatság az egyház javára. Nekem a  ta-
pasztalataim városi egyházból, Eperjesről valók, mert nálunk nem volt semmiféle ren-
dezvény az egyház javára. Faluhelyen sohasem voltam Magyarországon, de gondo-
lom, hogy ott sem volt. Férjem meggyőződéséből nem engedett. Nézeteltérés volt kö-
zöttünk, nem tudtunk megegyezni. Miután láttam, hogy nem lehet változtatni a helyze-
ten, meggyőződésem ellenére lassan beletörődtem; mint feleség és élettárs magamra 
vállaltam a kötelességet, hogy férjemnek hűséges munkatársa is legyek. Így aztán be-
lekapcsolódtam az egyház különféle munkaköreibe. Először elvállaltam az Oltáregylet 
elnökségét, amit tizennégy éven át viseltem. Azután vasárnapi iskola, magyar iskola 
télen, nyáron. Rövid időn belül énekkart szerveztem. Hol vegyeskar, hol férfikar volt, 
amint a körülmények engedték. Néha elkísértem férjemet, amikor Detroitba, Martins-
ferrybe vagy másfele ment prédikálni, s ha orgona vagy harmónium volt, én vezettem 
az énekeket az Istentiszteleten. Igy múlt el clevelandi életem első három éve. 
 
 
XVI. 
MENJETEK E SZÉLES VILÁGRA, HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT 
MINDEN TEREMTMÉNYNEK. 
(Márk 16:15.) 
 

Férjemmel elutaztunk Detroitba. A magyar negyedben, Debray-ban járva talál-
tunk egy német evangélikus templomot. Mindketten beszéltünk németül, hát bemen-
tünk a lelkészi irodába, elmondva mi járatban vagyunk. Mivel az az egyház a "Missouri 
Synod"-hoz tartozott és Ruzsa István mint lelkész már a "General Council" tagja volt, 
természetesen a templomot nem kaptuk meg. Tovább járva, keresve találtunk egy má-
sik evangélikus templomot, itt megadták a hozzájárulást Istentisztelet tartására. Igy fér-
jem hirdetést tett a magyar újságba, egy vasárnapra Istentiszteletet jelentve az evan-
gélikus híveknek. Amikor a kitűzött napon megtartotta az Istentiszteletet, örömmel lát-
ta, hogy igen nagy számban jelentek meg a hívek. Gyűlést tartottak s kerésükre ezután 
minden hónapban egy vasárnap Detroitban tartott Istentiszteletet. A clevelandi egyház 
örömmel egyezett bele, hogy minden hónapban egy vasárnap a lelkész nem lesz jelen 
és prédikáció nélkül csupán éneklésre gyűlnek össze. Szívesen tették, hiszen az ő vá-
gyuk  is az volt, hogy több helyen tömörüljenek az evangélikusok, hogy egyház alakul-
jon. Ez így ment másfél-két éven át. Tudtommal a detroiti egyház Ruzsa István műkö-
dése alatt alakult meg és a templomtelket is megvették. Azután Becker Jakab elvégez-
ve a teológiát Philadelphiában, felszentelést nyert és a "General Council" intézkedésé-
re átvette és folytatta a detroiti munkát. Az ő idejében építették a templomot. 

Egy alkalommal Buffalóba (NY) mentünk. Oda Tóth Mihály jegyző is velünk jött, 
mert rokonai voltak ott, Sipos Gusztávék. Érdeklődve a magyarság tömeges lakhelye 
után, ezt megtudva templomot kerestünk. Sikerült is megfelelőt találni Istentisztelet 
tartására. Ruzsa István lelkész többször ment Buffalóba Isten igéjét hirdetni, össze-
tartásra és munkára buzdítani a híveket. Így megkezdődött a buffalói munka is. A jó 
Isten megáldotta az evangélikus hívek imádságát és összetartását, s az Ő segítségé-
vel az egyház megalakult. 

Az amerikai magyarságnak úgy hiszem az I. világháború előtti években híres ma-
gyarországi vendége volt gr.Apponyi Albert személyében. Magyarország érdekében 
tartott előadásokat a nagy magyar telepeken magyarul, s az amerikaiaknak külön an-
golul. Az amerikaiak is nagyon ünnepelték, nagy bankettet is rendeztek tiszteletére a 
clevelandi Hollenden szálloda nagytermében. Mi is résztvettünk ezen a banketten. A 
kapcsolatos előadás a Hippodrom színházban volt; akkoriban ez volt a legnagyobb elő-
adóterem. – Mindez bár nem vonatkozik az egyházra, de mert fontos esemény volt, 
azért jegyeztem fel. 

Az evangélikus egyházi élet első éveiben egyházi lap is alakult Harangszó né-
ven. Mikor Stiegler Ernő lelkész 1912-ben kijött Amerikába, akkor ő volt a szerkesztő, a 
többi lelkészek voltak a munkatársak. Mikor jött létre, meddig létezett, mikor oszlott fel 
ez a lap, nem tudom. 
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Lelkészegyesület is alakult. Ruzsa István volt az elnöke. Közelebbi adatokat ta-
lán a Harangszóból lehet megtudni. 

Egy nagyon tragikus eset is történt az egyházban. Öngyilkosság. Német Erzsi, 
nagyon szép, fiatal,18 év körüli leány agyonlőtte magát. Édesanyja a durranásra sza-
ladt ki a házból, majd megőrült fájdalmában. Az egész "East Side"-i magyarság meg 
volt döbbenve. Két fiatal embert emlegettek akkor. Egyik evangélikus volt, a másik ta-
lán református. Hogy a leány melyiket szerette, s az édesanyja melyikhez akarta férj-
hezadni, sohase kérdeztem nővérét, Trenka Lászlónét. Ő bizonyára tudta. Ugy gondo-
lom, hogy anyja és leánya nem voltak egy véleményen. A temetésen a két fiatalember 
is résztvett. Óriási részvét mellett ment végbe a temetés. A templom és környéke, az 
utca zsufolásig megtelt. Az édesanya, Német Mártonné vigasztalhatatlan volt. Férjem 
naponta igyekezett megnyugtatni, Istenhez vezetni, hitét erősiteni és a Biblia szavaival 
megvígasztalni. Hiába volt minden. Mint az őrült szaladt az utcán sírva. A leány a 
woodlandi temetőben volt eltemetve, ahová édesanyja naponta elment. Mikor pedig a 
temetőből kijött, a katolikus templom lépcsőjére vetette magát, ott zokogott, jajgatott. 
Már a rendőrök ismerték, egy-egy jószívű rendőr, hogy onnan eltávolitsa, haza is ki-
sérte. Így ment ez sokáig. Azután a baptisták körülvették és hatalmukba kerítették. 
Magukkal vitték templomukba. Ők szeretnek ilyen alkalmakat felhasználni és nem ne-
héz egy ilyen felzaklatott édesanyának a hitét megzavarni. 

60 évvel ezelőtt a Buckeye Road felső része még erdő volt. Nagyon szép vidék, 
később felparcellázták. 

A Forest Street és a 126. utca sarkán szép nagy tágas telkek voltak. Itt öt telket 
ajánlottak fel férjemnek megvételre. Senkisem gondolta akkor, hogy ez a rész olyan 
gyorsan kiépül és az lesz az új magyar negyed. Később megbántuk, hogy nem vettük 
meg. Mikor a háború után evangélikus családjaink felköltöztek, már megépitett házakat 
vettek. Senkiről sem tudok, aki maga épített volna. 

Az öt telek nagyon szép volt, sok fával. Lehet, hogy szóba került intézet, árvaház 
vagy öregotthon elhelyezése az erdős környezetben; komolyabb tervről vagy bármilyen 
ezirányu lépésről azonban nincs tudomásom. 
 
 
XVII. 
BOLDOGOK, AKIK ÉHEZIK ÉS SZOMJÚHOZZÁK AZ IGAZSÁGOT, 
MERT ŐK MEGELÉGÍTTETNEK. 
(Máté 5:6.) 
 

A clevelandi egyházi munka haladt. 1910-ben végre mód volt rá, hogy beszerez-
zük az iskolapadokat, s így a gyermekek is kényelmesebben ülhettek és jobban írhat-
tak. Nekünk is valamivel könnyebb volt, hiszen minden szombat délelőtt és délután, 
nyáron mindennap délelőtt és délután 8-10 hétig volt elég fárasztó tanítás. Augusztus 
végén vizsgát is tartottunk. A szülők boldogan hallgatták és nagyon élvezték különösen 
az egyházi és a magyar énekeket. Csak úgy harsogott az egész Rawlings Avenue a 
hangos énekléstől. Utána a gyermekeket fagylattal és hűsítőkkel jutalmaztuk meg. 

Időközben már énekkart is alapítottam, ez hol vegyeskar volt, hol gyakran csak 
férfikar, amint a lehetőségek engedték. 

Megalakult a műkedvelő kör is. Az első színdarabokat Daubner Ferenc fényké-
pész rendezte a buckeye-roadi Magyar Házban. Színre került "A doktor úr", "A titok" és 
több más színmű. Főszereplők voltak Ruzsa Juliska és Szegenyák János (?). 

Daubner Ferenc 1918-ban elköltözött Detroitba, akkor a színdarabok rendezését 
én vettem át. Hogy ne fizessünk terembért, az iskolateremben csináltattunk színpadot, 
függönyt, stb. Minden alkalommal zsúfolásig megtelt és a terem kicsinek bizonyult. Úgy 
érzem, hogy a különféle énekkarok tagjai megérdemlik, hogy bővebben emlékezzem 
meg róluk ebben a könyvben, mert nemcsak az énekkarban, hanem a színelőadások-
ban is nagyban és sokszor kivették részüket. Az énekkar jegyzőkönyve hiányos, mert 
az első években nem vezettünk jegyzőkönyvet. Azért sikerült egyes adatokat kivenni, a 
színelőadásokról is. A következő színdarabokat rendeztem. 

1919. március 2-án: kabaré. Június 1-én: "Falu rossza", 3 felv. December 31 -én: 
"A bóbitás galamb", egyfelv., és "Hipnotizmus". 1920. február 15-én: "Féltékenység" és 
"Leánykérő", egyfelv. Április 11-én az Oltáregylet javára: "Kósza Jutka", 3 felv. Május 
20-án: "A gyimesi vadvirág", 3 felv. 1921. január 23-án: "A titok", 3 felv. Március 15: 
hazafias ünnepély; szavalatok, sok ének; az énekkar többször is énekelt, legnagyobb 
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sikerük volt a Rákóczi-induló; színdarabul a "Hadiárvák"-at adtuk elő énekkari tagokkal 
és iskoláslányok szereplésével. Május 22-én: "A vereshajú", 3 felv. December: kará-
csonyi ünnepély, iskolásgyermekek színdarabja és "János a suszter" Péntek Pál és 
Gyurán István fellépésével. December 31-én: a női kar éneke: "Levél a frontról"; né-
hány kabarészám; "Az erdőben", egyfelv. vígjáték. 1922.  február 26-án: "Sárga csikó", 
3 felv. December: karácsonyi ünnepély; "A pásztorjáték", Bors János, Orbán János, 
Péntek Pál, Polgár István és több iskolásgyermek előadásában. 1923. február 11-én: 
"Parasztkisasszony", 3 felv. Április 8-án: "A vereshajú", 3 felv. 

Lehetetlen 25 nő és 25 férfi szereplő nevét feljegyezni, de a főszereplők megér-
demlik, hogy nevüket megemlítsem: Migalya Zsuzsi, Tóth Mariska, Vukács József, 
Gyurán István. Mindnégyüknek jó hangja volt és ők töltötték be a főszerepeket. Rajtuk 
kivül voltak még: Szőke Ilonka, Koleszár Juliska, Tóth Zsuzsi, Tamaskovits Juliska, 
Bors Károlyné, Bognár Vinczéné, Kovács Lajosné, Péntek Pál, Rakityán János, 
id.Hornyák Mihály, ifj.Hornyák Mihály, Lénárd János, Lénárd András, Tamaskovits 
István,  Lucz József, stb. Mindenkire azonban nem emlékszem. 

Az énekkari tagok szorgalma és fáradozása révén átadtunk az új templom javára 
500 dollárt, az egyház pénztárába 600 dollárt, jótékony célra 120 dollárt, összesen 
1,200 dollárt. Bizony szép eredmény volt ez. 

Kezdetben minden kótát magam írtam kézzel, ahányan voltak, mindegyiknek kü-
lön-külön. Sokszor még éjfélkor is körmöltem, s ha sürgős volt, reggel 4 órakor felkel-
tem, folytani az írást. A szerepeket is többnyire kézzel vagy írógépen írtam. Egynéhány 
év múlva, mikor az énekkari tagok havi tagdíjat is fizettek és a színelőadásokból is si-
került valamicskét megtakarítani, vettünk lehúzó gépet a kóta irására. Persze, csak ol-
csót. Az első 8, a második 12 dollár volt. Világért sem akartunk többet áldozni, hiszen a 
pénz az egyháznak kellett. A lehúzó gép egy kis segítségemre volt ugyan, de nagyon 
sokat kellett javítani, nem volt tökéletes. Mint ahogy a magyar közmondás mondja: 
"Olcsó húsnak híg a leve". 

Szívesen tettem, mert öröm volt az énekkarral foglalkozni, hiszen szorgalommal 
és kitartóan jártak a próbákra és élvezettel játszottak és énekeltek. Az énekkari tagok 
nagyon hálásak és figyelmesek voltak, többször megleptek egy-egy kis ajándékkal. Az 
első színdarab, a "Falu rossza" után egy kis aranytűt adtak át; a zenét jelképezte lant 
alakjában. 

Egyházi összejöveteleken az énekkar közreműködésén kívül Németz Juliska, 
kinek nagyon jó hangja volt, magyar dalokkal szórakoztatta a közönséget. 
 
 
XVIII. 
JÓ DOLOG DICSÉRNI AZ URAT, 
ÉS ÉNEKET MONDANI A TE NEVEDNEK, Ó, FELSÉGES! 
(Zsoltár, 92:2.) 
 

Többnyire minden egyház kevés taggal alakul meg, de remény van rá, hogy a ta-
gok száma szaporodni fog. Igy volt a clevelandi egyháznál is. Kevesen voltak, de mikor 
már lelkészük volt, azután templom, iskola és parókia, a tagok száma gyorsan szapo-
rodott. Az egyház két és fél éves volt, mikor én kijöttem. Akkor tudtam az egyháztagok 
számát, de sajnos azóta elfelejtettem; bármennyit is írok, nem pontos, nem hiteles. Ta-
lán 100-150 körül lehettünk. Bizonyára régi jegyzőkönyvekből a részletek jobban meg-
tudhatók. 

1912-ben ünnepelte az egyház alakulásának ötödik évfordulóját. Nagyon szép és 
nagy ünnepély volt. Két Istentiszteletet tartottak. Az egyiket a templomban, a másikat 
az iskolateremben. A templomban többen beszéltek. Dr. A.L. Ramer szláv szuperinten-
dens angolul és Becker Jakab detroiti ev. lelkész magyar ünnepi beszédet mondott. 
Ruzsa Juliska szólót énekelt és mindkét énekkar is közreműködött. Az iskolateremben 
Erdei Károly "West Side"-i református lelkész tartott Istentiszteletet. Mindkét hely zsúfo-
lásig megtelt. Az Istentiszteletet bankett követte az iskolateremben. Ludwig Ernő ma-
gyar konzul is megjelent és beszédet mondott. A férfi énekkar magyar dalokat adott 
elő. Ezalkalommal adott át nekem ez az énekkar egy 55 darabból álló nagyon szép 
ezüst evőeszköz készletet; Taska Pál beszélt az énekkar nevében hálájukat kifejezve. 
Igazán megható volt a férfiak figyelmessége. 

Itt megjegyzem, hogy amig férjem, Ruzsa István volt az egyház lelkésze, addig 
az ő működésétől kezdve számították az egyház alakulását (1907). Mikor elmentünk 
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az egyháztól, a presbitérium megváltoztatta és a törvényes bejegyzés (Charter) idejétől 
számítják az alakulást (1906). 

Amint már említettem, Taska Pál nagyon buzgó, vallásos ember volt, hitéhez hí-
ven ragaszkodott. Férjem befolyása nyomán fejlődött benne a vágy, hogy lelkészi pá-
lyára lépjen. Férjem bemutatta Dr. A.L. Ramer szuperintendensnek. Taska beszélt tó-
tul, többször is tárgyaltak. Dr.Ramernek sikerült megnyernie a "Mission Board"-ot, hogy 
Taska Pált, aki családos ember volt és nem rendelkezett elegendő iskolával, anyagilag 
segítsék, pártolják és felvegyék lelkészképzésre. Először a "Preparatory School"-"ban 
tanult, majd a philadelphiai teológián. Felszentelés után nagyon jó lelkész lett belőle, 
tót egyházaknál áldásosan működött. 

Taska Pál távozása után én vettem át a harmóniumon az ének vezetését a temp-
lomban. 

60 év előtt a társadalmi élet is szép volt Clevelandban. A legjobb és legszebb 
hely volt a "West Side"-i Önképzőkör. Idejárt a jobb társaság. A magyarság egyik erő-
sen agilis tagja és vezetője volt dr.Baracs Henrik, az Önképzőkör és a Magyar Szövet-
ség elnöke. Minden magyar mozgalomban résztvett és megjelent mindenütt, ahol 
szükség volt rá. Mellé sorakoztak többen: Dr.Pólya László, Kiss Ernő, Kovaczky M. 
György, Masztics Elemér, Tarnóczy Árpád, Ütő Árpád, az akkori újságírók: Mihók Sán-
dor, Wilcsek Sándor, Misek Béla, Hufnagel Jenő és mások. Mi is átmentünk, ha egy 
műsoros előadás, színdarab vagy táncmulatság volt. Juliska igen vigkedélyű volt, na-
gyon szeretett táncolni, s alig lehetett hazacsalni. Sok fiatal ember jelent meg s így na-
gyon jól mulatott. Ha nálunk volt társaság, víg kedélyével, szép hangjával Juliska volt 
annak a lelke. Egyik télen nagyon szép Elit Bált rendezett az Önképzőkör. Azonkívül 
két jól sikerült színdarabot is előadtak. Az egyik "János vitéz" volt Kiss Ernővel a fősze-
repben, a másik szintén az ő főszereplésével "Gül Baba". Élveztük gyönyörű hangját 
és jó előadását. A női főszereplőben nem vagyok biztos. Kiss Ernő intelligens ember 
volt, közjegyző, pénzküldő- és hajójegy-irodája volt a W/25. utcán. Nagy veszteséget 
jelentett a magyarság részére, mikor Clevelandból feleségével Californiába költözött. 

Az "East Side"-i magyarságnak társadalmi helye a National Hall volt Buckeye 
Road 8804.sz. alatt. Később Magyar Ház néven ugyancsak kedvenc helye volt a ma-
gyaroknak. Itt rendezték a színelőadásokat és táncmulatságokat. 

Az evangélikus egyház is itt rendezte színelőadásait Daubner Ferenc rendezésé-
vel. Mikor a Szeretetház működött, a bazárokat is itt tartottuk mind a Szeretetház, mind 
az Öregek Háza javára. 

Tulajdonképpen minden nagyobb megmozdulás itt zajlott le, mert az egyházak-
nak, a különféle egyleteknek, kereskedelmi és ifjúsági egyesületnek külön nagy terme 
nem volt, és a Bethlen Terem sem létezett még. 
 
 
XIX. 
ENGEDJÉTEK, HOGY A KIS GYERMEKEK HOZZÁM JÖJJENEK, 
NE TILTSÁTOK EL ŐKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA. 
(Márk 10:14.) 
 

A Szeretetház terve nagyon egyszerűen kezdődött. Nem voltak előzetes tárgya-
lások, gyűlések. A gondolat, az eszme férjem, Ruzsa István lelkében fogant meg. Igy a 
velejáró gond is férjemé volt. 

1912-ben a karácsonyi ünnepi beszédek elgondolása és készülődése közben 
annyira átérezte a szeretet ünnepét és úgy meghatódott a karácsonyi üzenet által – 
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta" –, hogy vágyat érzett 
tenni valamit az árvák és elhagyottak iránt. Az ihlettől elragadva már maga elé idézte 
az otthont és az abban kifejtett munkát, hogy milyen szép, Istennek tetsző dolog gon-
dot viselni az árva és elhagyott gyermekekre. A tervet nekem, feleségének elmondta 
és igyekezett meggyőzni az otthon szükségéről. Tervét a híveknek karácsonyeste 
akarta előadni. 

A karácsonyesti Istentisztelet után a gyermekek karácsonyi ünnepélye a kará-
csonyfa mellett az iskolateremben volt, oda mentünk át. A szokásos éneklés, szavalás, 
stb. után a férjem beszédet mondott. Előadta tervét, könnyekre fakasztva az ottlévőket. 
Buzdította és lelkesítette a híveket, hogy az egyházi munka mellett a szeretetmunka 
mezején is ki kell venni részünket, jót tenni a szegényekkel, árvákkal. Indítványozta 
egy szeretetház alapítását, mely célra Ruzsa István és neje 1,000 dollárt adományoz-



 

 

22 

nak. Sírva, könnyben úszó szemekkel hallgatták a hívek ezt a szép tervet. Ezt termé-
szetesen az egyháztanács több gyűlésén is megtárgyalták. Az egyháztanács átérezve 
a nemes célt, az indítványt elfogadta. A szeretetházat az egyház telkére tervezték. 
Hogy helyet nyerjenek, elhatározták: a templom melleti házat és udvart az egyház 
megveszi. Az egyháztanács határozata után a férjem a magyarság elé terjesztette az 
ügyet. Újságcikkek jelentek meg a Szabadság-ban és az Amerikai Népszavá-ban. 
Megindult a gyűjtés. Sörös Andrásné és jómagam a "'West Side" körzetét jártuk be 
gyűjtés céljából. 

Az Oltáregylet tagjai és az egyháztagok általában az "East Side"-i részen gyűj-
töttek a magyar környéken. A gyűjtés Ludwig Ernő magyar konzul védnöksége alatt 
történt. A magyarságnak nagyon tetszett az eszme és szépen adakoztak. Az E/79. 
utca és Rawlings Avenue sarkán lévő házon nagy "hőmérő" volt felállítva. Nagy öröm 
volt, mikor egy napon a szála 1,000 dollárral emelkedett. Ruzsa Istvánnak sikerült 
megnyernie Kundtz Tivadar magyar gyárost, aki a fenti összeggel járult a nemes cél-
hoz. 

Közben készültek a tervrajzok. Sörös András volt az építész. Tavasszal került sor 
az ünnepélyes kapavágásra. Ludwig Ernő konzul is megjelent. Az eseményről fénykép 
is készült. 

A gyűjtés tovább folyt. Az építés megkezdődött és nyár végére felépült a Szere-
tetház. 1913. szeptember 7-én volt az ünnepélyes felszentelés, igen-igen sokan vettek 
részt. Ludwig Ernő védnök nem volt a városban, így Pelényi János alkonzul jelent meg. 
Ott volt Dr. A.L. Ramer szuperintendens, Stiegler Ernő, Becker Jakab ev. lelkész, Tóth 
Sándor ref. lelkész. Az ünnepély a templomban Istentisztelettel kezdődött. Az ünnepi 
beszédet Stiegler Ernő mondta. 

Ruzsa Juliska szólót énekelt és a vegyeskar is közreműködött. A lelkészek is 
mind aktív részt vettek igehirdetésben, imádságban, áldásmondásban. Az Istentisztelet 
után a közönség a Szeretetház elé vonult, ahol megtörtént az ünnepélyes felszentelés. 
Ezt követte a nagy bankett. Tudva, hogy nagy tömeg jelenik meg, egy nagy sátrat állí-
tottak fel az udvaron és ott tartották meg a bankettet. Zsúfolásig meg is telt. Nagyon 
sok szép beszéd hangzott el. Elsőként Pelényi János alkonzul szólt, majd Dr. A.L. Ra-
mer, Stiegler Ernő, Becker Jakab, Tóth Sándor, Masztics Elemér, Sörös András és má-
sok. Szép ünnepély volt. 

Az egyháztanács fáradhatatlan munkájukért hálaképpen a lelkészpárnak, a lel-
készt háromhónapi szabadsággal késztette pihenésre, s hogy módja legyen diakonisz-
szát kérnie a Szeretetház munkájához. Szeptemberben hát elutaztunk három hónapra. 
A helyettesítést Tóth Sándor ref. lelkész vállalta. 

Diakonisszát kapni lehetetlen volt, hiszen Magyarországon is nagy volt a hiány. 
Sok reménytelen érdeklődés után férjem legjobb megoldásnak látta hugát, Piroskát, ki 
akkor már a budapesti postánál volt alkalmazva. Rábeszélte és meggyőzte hugát, 
hogy mondja fel állását és jöjjön ki Amerikába. Ugyancsak öccsét is, Lászlót, ki akkor 
már elvégezte a tanítóképzőt, jól orgonált, zongorázott, jó hangja volt. Biztos kaphatott 
volna kántortanítói állást, de talán férjemnek előérzete volt, hogy odahaza baj lesz, s 
jobbnak látta, ha László is Amerikába jön. Így négyen indultunk Párizsba, majd Le 
Havre-ben hajóra szálltunk. Velünk tartott még egy fiatal magyar asszony is Budapest-
ről, Katica volt a neve. 

1913 decemberében, karácsony előtt érkeztünk Clevelandba (13-án). A hívek 
nagy örömmel és szeretettel vártak az állomáson és este bankett volt tiszteletünkre az 
iskolateremben. 
 
XX. 
DICSÉREM AZ ISTENNEK NEVÉT ÉNEKKEL, 
ÉS MAGASZTALOM  HÁLAADÁSSAL. 
(Zsoltár, 69:31.) 
 

Az első férfi énekkar volt a kezdeményezője az orgona beszerzésének. Először 
egy vacsorával egybekötött mulatságot rendeztek s ebből 90 dollárt adtak át az orgo-
naalap javára. Nyáron pikniket rendeztek és ennek a jövedelmét is az orgonaalapra 
adták. Több éven át rendeztek összejöveteleket, mindig az orgonaalapot támogatva. 
Hogy mennyit adtak át, sajnos nem tudom, jegyzőkönyvben sincs megemlítve. Minden-
esetre az első férfi énekkar vágya és elhatározása volt, hogy a templomban orgona 
legyen, s erre ők is kezdték meg az adakozást. 
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1913-ban az egyháztanács beadott egy kérvényt a "Carnegie" orgonaalaphoz, 
kérelmezve hozzájárulást, segítséget az orgonához. A kérést elfogadták és biztosítot-
ták az orgona árának a felét. Még mielőtt elutaztunk a Szeretetház felszentelését köve-
tően, megrendeltük az orgonát a clevelandi Holtkamp cégnél. 1,200 vagy 1,300 dollár 
volt az ára. Minden el is volt intézve, hogy hova kerüljön a motor és az egész berende-
zés. Az orgona árának a fele a Carnegie alaptól jött, a másik felének jórészét a férfi 
énekkar már letétben tartotta. A hiányzó rész az Oltáregylet tagjainak, az akkoriban 
működő énekkaristáknak és a híveknek az áldozatkészségéből hamar összegyűlt. Mi-
kor december 13-án megérkeztünk, az orgona már be volt állítva, de még nem volt 
egészen készen. 1913. december 31-én, szilveszter-esten szenteltük fel. 

1914 januárjában templomi hangversenyt rendeztünk az orgonaalap javára, s 
ezen idegenek is közreműködtek. Az énekkar nyitotta meg a hangversenyt. Ruzsa 
László több szép orgonadarabot adott elő. Preiner Mariska és Ruzsa Juliska szólókat 
énekelt. Domonkos zongorán előadta Beethoven: Holdfény szonátáját. Beethoventől 
"A hit''- c. 8-szólamú énekművet is előadták: Ruzsa Piroska és Juliska, Nyerges Margit, 
Janich Frida, Ruzsa Istvánné, Ruzsa László, Máté István és Dorka István működtek 
közre. Hegedűszólót Ruzsa László adott elő, én kísértem orgonán. Még egy-két orgo-
naszám után az énekkar fejezte be a hangversenyt, s ezt teaest követte az iskolate-
remben. 

Ezután Ruzsa László minden vasárnap orgonált az Istentiszteleten körülbelül két 
évig (díjtalanul). Azután S.Bethlehembe ment orgonistának. Igy én vettem át az orgo-
nálást. 10 éven át orgonán, 2 éven át harmóniumon játszottam díjtalanul, ugyancsak 
Taska Pál is úgy egy-két éven át. 

Az első világháború előtt, talán 1913-ban, mert úgy emlékszem a Szeretetház 
még nem épült fel teljesen, magyarországi vendégünk volt gr.Károlyi Mihály személyé-
ben. Nem tudom, hogy a templomban fogadtuk-e, de biztos, hogy a parókián megven-
dégeltük büfé uzsonnával a grófot és kiséretét. A magyarságot látogatta, s az egyhá-
zakhoz ment ezért. Célja gyűjtés volt "független, demokratikus Magyarország" érdeké-
ben. Szép összeg gyűlt egybe. 

Egy cikk van a kezemben, melyből tudom, hogy Lorainban (OH) 1650 dollár gyűlt 
össze, mely összeget a Loraini Bizottság a közben kitört háború özvegyei és árvái fel-
segítésére szerette volna fordítani. Kéréssel fordultak gr.Károlyi Mihályhoz: a válasz 
határozott "nem" volt. A válasz Újhelyi Antalhoz ment, Budapest, 1915. február 25-i kel-
tezéssel. Ime egy részlet: "A gyűjtés határozottan és kimondottan a független demok-
ratikus Magyarország érdekében folytatandó propaganda céljára történt". 

1914 februárjában kedves vendég érkezett Magyarországról. Ft. dr.Raffay Sán-
dor dunántúli ev. püspök, aki a Magyarországi Egyetemes Evangélikus Egyház megbí-
zásából jött Amerikába az ittlévő magyar evangélikus egyházak és a Szeretetház láto-
gatására. Minden magyar evangélikus egyházat meglátogatott és a bethlehemi vend 
egyházat is. Az Istentiszteleteken prédikált, és minden egyház bankettet rendezett 
tiszteletére. Clevelandban a mi vendégünk volt. Itt is prédikált. A banketten megjelent 
Ludwig Ernő magyar konzul is, aki aztán saját házában díszebédet is adott a püspök úr 
tiszteletére, melyre valamennyi lelkésszel és lelkésznével együtt mi is meg voltunk hí-
va. Dr.Raffay Sándort nagyon szépen fogadta az amerikai ev. egyház is Philadelphiá-
ban és New Yorkban. Mindenütt banketten ünnepelték. A püspök úr nem beszélt an-
golul, de németül igen, így az itteni németül beszélő lelkészek közvetlenül váltottak 
vele szót, de a banketten Stiegler Ernő volt a tolmács. Férjem is résztvett a new-yorki 
fogadtatáson. Dr. Raffay Sándor püspök kéthónapi amerikai tartózkodás után utazott 
vissza Magyarországra sok-sok benyomással és tapasztalattal. Clevelandi egyházunk 
20 éves jubileumára nagyon szép üdvözlő levelet küldött. 

Magyarországi tartózkodásunk alatt (1913 szept.-dec.) férjem régi barátja, Vályi 
Gusztáv lelkész meghívására Sajógömörre is ellátogattunk. Vályi Gusztáv nagy vágyat 
érzett arra, hogy Amerikába jöjjön és kérte férjemet, hogy segítse álláshoz. Visszatér-
ve, férjem elment Detroitba s mivel az egyház lelkész nélkül volt abban az időben, ta-
nácsára és az ő befolyására az egyház elküldte a híványt Vályi Gusztávnak. Felmerült 
néhány kisebb nehézség, de minden sikerrel járt. Vályi Gusztáv és felesége 1914. 
márciusában érkezett előbb Clevelandba, s egy-két hét múltán Detroitba. Kedves, 
szimpatikus ember, jó lelkész volt, a hívek szeretetét megnyerte. Sajnos mindez nem 
tartott sokáig, mert 1916. március 29-én Amherstnél (OH) vasúti szerencsétlenség 
folytán életét vesztette. Özvegye kislányával – aki keresztgyermekünk volt – nálunk 
volt mindaddig míg Amerika is belépett a háborúba; akkor a konzulokkal együtt ő is 
hazament édesanyjához, 1917-ben. 
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XXI. 
BIZONY MONDOM NEKTEK: AMIT CSELEKEDTETEK EGGYEL 
E LEGKISEBB ATYÁMFIAI KÖZÜL, ÉNVELEM CSELEKEDTÉTEK. 
(Máté 25:40.) 
 

A Szeretetház kapui 1914. április 15-én nyíltak meg. Igazgató Ruzsa István lel-
kész. Pénztárnok Sörös András. Számvizsgálók az egyház számvizsgálói. Vezetők 
Ruzsa Piroska és Juliska. 

A Szeretetház megkezdte áldásos működését. Először a napközi otthonba hoz-
tak gyermekeket, 10-20-30-at, mindig többet, 50-re is felment a szám. Az anyák boldo-
gan hagyták ott a gyermekeket, tudták, hogy jó helyen vannak, s ők nyugodtan dolgoz-
hatnak. Közben a bennlakó félárva gyerekek is jöttek. Eleinte 16, s felment a számuk 
100-ra is. Ez azonban túlságosan sok volt, nem volt elég hely. Ezért a bennlakók szá-
mát 70-re korlátoztuk. Mikor a félárva és a napközi otthonban lévő gyermekek száma 
nagyon megszaporodott, akkor a napközistákat az iskolateremben kellett gondozni. 

A clevelandi evangélikus egyház, az egyháztagok, Oltáregylet, énekkar, és a 
clevelandi magyarság szívvel-lélekkel álltak a Szeretetház mellé. Nagyon felkarolták, 
bőséges adományaikkal pártolták. 

Közben megalakult egy nőegylet vagy 150 taggal, mely buzgón munkálkodott kü-
lönösen a bazárok alkalmával. Több bazárt rendeztek a Szeretetház javára és minde-
gyik jól sikerült. Közben a gyűjtés is tovább folyt nemcsak Clevelandban, de más váro-
sokban is. Akadtak egyes buzgó lelkek, akik ezt a fáradságos munkát magukra vállal-
ták. Többek között Németz Juliska, ki vendül is beszélt, a bethlehemi magyar vendek 
között, azonkívül Allentownban (PA) és környékén gyűjtött. Magam is megfordultam 
sokhelyen, Ohio, Pennsylvania, Michigan államokban. Nehéz volna mindent részlete-
sen felsorolni, de vannak újságcikkek és elszámolások a gyűjtésekről és a bazári bevé-
telekről. 

1914 júliusában kitört a háború, de Amerika ekkor még nem volt benne. A "Public 
Auditorium"-ban nagy magyar-német bazárt tartottak. Közreműködött a Szeretház is. 
Mi felnőttek, Dobay Károlyné az édesanyjával is hazai diakonisszaruhába öltöztünk, 
két árva leánykát is felöltöztettünk így. A két kisleány is segített tombolajegyet árulni. 
Süteményt sütöttünk, gyönyörű babákat, egyéb szép tárgyakat kaptunk eladásra. Ha-
talmas bazár volt, rengeteg nép vett részt és a siker sem maradt el. 

Ruzsa Juliska 1915. november 3-án férjhezment Újlaki Ferenc református lel-
készhez, ki akkor a clevelandi református egyháznál volt segédlelkész. Néhány hét 
múlva a Tóparti egyházak lelkésze lett és Conneautba (OH) költöztek. 

A Szeretetház vezetőinek száma egy nagyon jó és tehetséges munkaerővel lett 
kevesebb. Juliska nagyon szerette a gyermekeket és jól tudott velük bánni. Szigorú 
volt, de a gyermekek szerették és szót fogadtak neki. 

Még Juliska távozása előtt gondoskodni kellett új munkaerőről. Németz Juliska 
magyar-vend származású, nagyon vallásos leány az árvák és elhagyott gyermekek 
iránti szeretetétől indíttatva vállalkozott a munkára s még Ruzsa Juliska ottléte alatt 
elfoglalta új munkakörét. Sokkal jobb, jövedelmezőbb munkáját feladta, hogy egyné-
hány évet a szegény elhagyott magyar gyermekeknek szenteljen. Buzgó, jó munkás 
volt, mert nem pénzért, hanem szeretetből ápolta és gondozta a gyermekeket. Hűsé-
gesen pótolta Ruzsa Juliskát. Gyűjtést is végzett Pennsylvániában. A Szeretetházban 
két és fél évig dolgozott. 

Mikor a Szeretetház megnyílt, mindjárt az első hónapokban egy öregasszony 
folyamodott felvételre. Sullerné volt a neve. 1914-ben jött be és mindvégig ottmaradt. 
Kicsinyek, nagyok mind csak "nagymamának" szólítottuk. Jó segítség volt, mert szere-
tett dolgozni. Foltozott, varrt, ruhákat javított, amire oly sok gyermek mellett bizony 
szükség volt. Mint az öregek, ha jókedvű volt, tréfált, mosolygott, de sokszor haragu-
dott, bosszus volt, s ilyenkor nem beszélt senkivel, csak duzzogott. 

Később bejött egy másik öregasszony, ez Csuka Sarolta édesanyja volt. Csuka 
Sarolta a jó egyház- és oltáregyleti tagok közé tartozott. A két fia a Krabacz nevet vi-
selte, a magyar iskolába jártak. Édesanyja nevét nem tudom. Azt sem tudom, hogy 
meddig volt benn, s hogy beteg volt-e már amikor bejött, vagy csak azután lett beteg; a 
Szeretetházban halt meg. 

A harmadik asszony nevét is elfelejtettem, mert rövid ideig volt velünk, csak né-
hány hónapig. Azután volt még két öregasszony, de csak rövid ideig, amint sorsuk 
jobbra fordult, elmentek. Egyedül Sullerné volt, aki kezdettől végig ottmaradt. 
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Németz Juliska után Lajosné volt a gyermekek mellett. Ő négy gyermekkel jött 
be. Utána Trecskóné szintén négy gyermekkel. 

Már Németz Juliska idejében is a munkásasszonyok, akik a takarítást és egyéb 
munkát végezték, mindig olyanok voltak, akik kényszerűségből jöttek dolgozni a Szere-
tetházba. Egyik-másik már el volt válva férjétől, de legtöbb esetben a férjek hagyták el 
a családot, elmentek, s az asszonyok nem kaptak tartásdíjat. 3-4 gyermeket nem tud-
tak eltartani, annyit nem tudtak keresni, s így a gyermekekkel együtt bejöttek dolgozni 
egy bizonyos összegért. Ilyen volt Oraveczné 4 gyermekkel, Zsófi 1 kislánnyal, Erzsi 4 
gyermekkel, Burcsásné 4 gyermekkel, Mezőné 1 fiúval. Ezek az asszonyok nem egy-
szerre jöttek be, ki előbb, ki utóbb, s ahogy a körülmények váltakoztak. Ha sorsuk jobb-
ra fordult, elmentek. Mezőné volt az utolsó, ő mindvégig megmaradt. 

A Szeretetház bennlakói nem voltak egészen árvák; félárvák, akiknek vagy apjuk 
vagy anyjuk nem volt, meghaltak, elváltak vagy különéltek. AZ eltartásért a szülő (apa 
vagy anya) felelősséget vállalt – hogy a tartásdíjat rendesen fogják fizetni. Miután jóté-
konycélú volt az intézmény, a tartásdíj olcsó volt. Nem vagyok biztos, de egy újság-
cikkben láttam, hogy a nyári időre havi 12 dollárért volt hirdetve a bennlakás. Lehet, 
hogy ez csak kivételes árszabás volt a nyári időre. Az biztos azonban, hogy a napközi 
otthonban egy gyermekért 10 centet fizettek naponta. Ezért vigyázni, gondozni kellett, 
kétszer tejet és ebédet adni a gyermekeknek. Asszonyok nem kerestek többet, mint 1 
dollárt egynapi munkáért, a férfiak 1.50-et. Mikor behozták a gyermekeket a Szeretet-
házba (bennlakóul) kezdetben az egyik vagy másik szülő rendesen fizetett. Később 
kezdték elhanyagolni. Egyesek kifogásokat kerestek, nem dolgoztak állásban, váratlan 
kiadás, betegség ... mindig találtak okot. Sok visszaélt a jótékonysággal azt gondolva, 
hogy a jótékonycélú intézet köteles a gyermeket ingyen eltartani. Ezek az elmaradt fi-
zetések nagy anyagi kárt jelentettek a Szeretetháznak. Ennek orvoslására bizonyos 
lépéseket kellett tenni. Talán Pelényi János alkonzul elgondolása volt, talán azé az an-
gol hölgyé, akit Columbusból küldtek ki felülvizsgálás és ellenőrzés végett, s ezért elég 
gyakran megfordult a Szeretetházban (nevét azonban nem tudom már). Arra gondol-
tak, hogy a magyaroknak jobban imponál majd, ha amerikai irodába kell fizetni és pon-
tosabban teljesítik kötelezettségüket. Igy összeköttetésbe kerültünk a "Humane So-
ciety"-vel, odautasítottuk a szülőket fizetésre. Mi pedig ettől az intézménytől vettük át a 
pénzt. Hogy nagyobb volt-e az eredmény, azt nem hiszem, mert a "Humane Society" 
nem ment azok után, akik nem fizettek, csak átvette a pénzt azoktól a szülőktől, akik 
önként elmentek ebbe az irodába fizetni. 

A három nagy könyvből, melyet dr.Leffler Andor lelkésznek 1945-ben átadtam, 
pontosan meg lehet tudni, hogy mennyi volt a havi tartásdíj. 

Pelényi János alkonzul kezdettől fogva nagy érdeklődéssel viseltetett a Szeretet-
ház iránt és érette aktívan közreműködött. Az ő közbenjárására alakult egy amerikai 
női bizottság Ludwig Ernőné és Pelényi Jánosné elnöklete alatt. Ez a bizottság szépen 
működött. Az egyik karácsonyt különösen is gazdaggá tették a gyermekek számára, 
mert gyönyörű babákat kaptak a leányok. 

Abban az időben rendeltük meg a nagy könyveket (hármat) és akkor nyomattuk a 
felvételi íveket is. A számvizsgálókat felmentettük a munkától, mivel az alkonzul a kon-
zulátusból küldött ki egy alkalmazottat a számvizsgálásra. 

Minden szép rendben ment, de sajnos Amerika belépett a háborúba 1917-ben. A 
magyar konzuloknak el kellett menni s akkor a női bizottság is feloszlott. 

A Szeretetházban mindig szép karácsonyi ünnepély volt. A magyarság kivette ré-
szét, bőkezűen adakozott a szeretet ünnepén mind élelemmel, mind pénzadománnyal. 

Mielőtt még Amerika belépett a háborúba, a belvárosban egy színelőadás került 
megrendezésre, a "Sári" c. operett, melynek főszereplője a híres magyar énekesnő, 
Hajós Mici volt. Ezt a színdarabot részben a Szeretetház javára rendezték. Angolul 
adták elő. A magyar konzulon és alkonzulon kívül sok amerikai előkelőség jelent meg. 
A színház zsúfolásig megtelt. A siker nem maradt el. Úgy emlékszem a "Masonic 
Auditorium"-ban volt a színelőadás. 

Meg kell még említsem Friedl Albert nevét, ki hasonlóan Pelényi János alkonzul-
hoz, nagy érdeklődéssel és pártfogással állt a Szeretetház ügye mellé. Voltak persze 
többen is az egyháztagokon kívül, akik nagy áldozatkészséggel viselték szívükön a 
Szeretetház sorsát, ezek közé tartozott özv.Kohányi Tihamérné is. 
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XXII. 
AKIK AZ ÚRBAN BÍZNAK, EREJÖK MEGÚJUL, 
SZÁRNYRA KELNEK, MINT A SASKESELYŰK, 
FUTNAK ÉS NEM LANKADNAK MEG, JÁRNAK ÉS NEM FÁRADNAK EL. 
(Ésaiás 40:31.) 
 

A Szeretetháznak 2-3 éven át nyaralója is volt Gates Mill (OH) mellett. Nyáron 
odavittük a gyermekeket. Erről is jelentek meg cikkek. 

A Szeretetház majdnem kezdettől fogva három öregasszonynak nyújtott békes-
séges otthont és ellátást. Az egyik nagyon öreg volt, beteg lett, ápolásra szorult, s rövid 
idő múltán meg is halt. Egyik közülük kedves, tréfás asszony volt, szeretett segíteni, 
különösen varrni, amire oly sok gyermek mellett nagy szükség volt. Több jelentkező is 
volt, de hely az nem, s ezért nem vehettük fel őket. A szobákra szükség volt, hiszen 
hely kellett az ápolónőnek (Németz Juliskának és utána Lajosnénak; stb.), a szakács-
nőnek és a takarítónőnek is. 

Innen támadt a gondolat, hogy "öregek házát" kell építeni. Az egyháztanács a 
gyűléseken sokat foglalkozott azzal a gondolattal, hogy hol volna erre a célra a leg-
alkalmasabb hely. Eleinte a városon kívül tervezték. Bizonyára szóbakerült a forest-
streeti szép hely is, ha ugyan még akkor megkapható volt. Azonban semmi komolyabb 
lépés nem történt, meg érdeklődés sem, mert a presbitérium vágya az volt, hogy az 
"öregek háza" az egyház udvarán legyen, mint a Szeretetház. Több tárgyalás után 
megállapodtak, hogy az "öregek házának" megveszik a templom melletti kis házat. A 
magyarság az újságok révén értesült a Clevelandi Evangélikus Egyház nagy tervéről, s 
nagy örömmel fogadták és pártolták. A gyűjtésnek nagyszerű eredménye volt. A házat 
berendeztük. Az ünnepélyes felszentelés 1917-ben volt. 

A felszentelés délelőtt Istentisztelettel kezdődött, Ruzsa István beszéde után 
Albrecht Géza detroiti ev. lelkész mondott magasszárnyalású beszédet. Újlaki Ferenc-
né (Ruzsa Juliska) gyönyörű szólóénekkel emelte az ünnepély szépségét és fényét, 
ugyancsak a női és férfi énekkar is kivette a részét az ünnepség emlékezetessé téte-
léből. 

Az Istentisztelet után a közönség az Öregek Háza elé vonult, ahol megtörtént az 
ünnepélyes felszentelés. 

Este fényes bankett volt. AZ iskolaterem teljesen megtelt. Nagyon sok egylet bi-
zottsággal képviseltette magát. Az énekkar éneke után Ruzsa István lelkész beszéde 
nyitotta meg az ünnepséget. Ponyevács Antal gondnok üdvözölte a vendégeket és 
felkérte Masztics Elemért áldomásmesternek. Ő Albrecht Gézát, Kish Gyula presbite-
riánus lelkészt, Balogh Mihály gör.kat. esperest, Kovacky Györgyöt, Holló Ödönt, Da-
róczy Pálnét, majd az egyletek képviselőit szólította fel köszöntőre. Sok szép beszéd 
hangzott el. 

Bár a felszentelés tavasszal volt, az Öregek Házát csak a reformáció 400. évfor-
dulója alkalmából, október 31-én adtuk át rendeltetésének. A gyűjtés szépen ment, s a 
ház ára megtérült az egyháznak. Jelentkezők voltak, de nem megfelelőek. Csak telje-
sen szegények, akik még 500 dolláros biztosítással sem rendelkeztek, s a hozzátarto-
zók semmi tartásdíj-fizetést sem vállaltak. Egyszóval, az öregeket le akarták rázni ma-
gukról és a magyarság jószívűségére igyekeztek őket hárítani. Igy a két öregasszony a 
Szeretetházban maradt, s a hátsó kis lakásban a harangozó lakott, aki magános em-
ber volt, mindaddig, míg megfelelőbb öregek jelentkeztek felvételre. – Az ünnepélyes 
felszentelésről, gyűjtésről, bazárokról a fekete könyvben lévő újságcikkek számolnak 
be. 

1917. május 13-án ünnepelte az egyház fennállásának 10. évfordulóját ünnepi 
Istentisztelettel és bankettel. Mind a templom, mind az iskolaterem teljesen megtelt. 
Nagyon sok egylet és az egyházak bizottságot küldtek erre az alkalomra. Az énekkar a 
templomban is meg a teremben is szépen énekelt. A jubileum lélekemelő volt. 

A Luther Márton Betegsegélyző- és Templomegylet 1913-ban alakult. 1918. ápri-
lis 11-én ünnepelték meg az ötödik évfordulót. Az egylet felkérésére az énekkar Isten 
dicsőségére énekelt a templomban az Istentiszteleten, majd pedig a banketten magyar 
dalokkal szórakoztatta a közönséget. Nagyon sokan jelentek meg, számos egyleti bi-
zottság is. Tóth Mihály szép szavakkal nyitotta meg az estélyt és felkérte Ruzsa István 
lelkészt az ünnepi beszéd megtartására. A beszéd elhangzása után egymásután szólí-
totta fel a meghívott és bejelentett egyletek képviselőit. A sajtó képviseletében Muzslay 
József, Holló Ödön és Konczy Gyula buzditotta az egyletet újabb sikerek elérésére. 
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Tóth Mihály kedves meglepetésben részesítette Ruzsa István lelkészt. Szép sza-
vakkal bejelentette, hogy őt a Luther Márton Egylet díszelnökévé választotta. Bendes 
József, a jubiláló egylet elnöke megható beszéd kíséretében nyújtotta át a rámába fog-
lalt díszelnöki oklevelet. Ruzsa István könnyekig meghatódva mondott köszönetet a 
szeretetnek és a megbecsülésnek e megnyilatkozásáért. Mindkettőnkre nézve igazi 
meglepetés volt ez a kitüntetés. 

Bezáróul Bendes József egyleti elnök köszönetét fejezte ki a kiküldött képviselők-
nek és a nagyszámú közönségnek. (Minderről ujságcikk is van.) 

Férjem Istentiszteletet és úrvacsoraosztást több helyen is tartott. 1917. január 1-
én Windbes (PA) svéd evangélikus templomában. Más alkalommal Sharonban, Beaver 
Fallsban (PA) , Youngstown-ban, Columbusban, Toledoban, Akronban (OH). Akronban 
a jelenlegi L.C.A. országos elnöke, Dr. Franklin Clark Fry volt a lelkész és az Istentisz-
teleteket az ő templomában tartotta. Már nem tudom, hogy melyik évben kezdett a fér-
jem rendszeresen Akronba járni. Először minden hónapban egyszer, aztán gyakrab-
ban. Egyház is alakult ott később. Ruzsa László volt az első lelkész. 
 
 
 
XXIII. 
AZ ÉN ATYÁM HÁZÁBAN SOK HAJLÉK VAN. 
(János 14:2.) 
 

1918-ban nagy 'flu járvány pusztított az országban. Minden templomban zúgtak a 
harangok, mert csakúgy hulltak az emberek. Szívszorongva hallgattuk a harangzugást: 
hol az evangélikus, hol a református vagy a katolikus templomban jelezte a temetést 
vagy hogy újabb halott van. A katolikus templomban néha több koporsó is volt egymás 
mellett, amint a pap a misét mondta. 

Többször előfordult, hogy férjem éjjel is felkelt, ha beteghez hívták az Úrvacsorát 
kiszolgálni. Volt aki meggyógyult, más meg eltávozott az élők sorából. Az evangélikus 
egyháznál a legmegrázóbb Szabó Pál Béla halála volt. Először édesapja, Szabó Pál 
János lett beteg. Béla ápolta. Úgy emlékszem, ahol 'flu beteg volt a házban, onnan 
nem volt szabad munkába menni, s a látogatók is el voltak tiltva. Az édesapja már ja-
vulóban volt, mikor Béla megbetegedett. Néhány nap múlva szomorú szívvel vettük 
tudomásul, hogy az életerős, 20-21 év körüli fiatalember a 'flu áldozata lett. Az édes-
apa felgyógyult, de a fia meghalt. Béla széparcú, magas, jó megjelenésű, intelligens 
fiatalember volt. Buzgó evangélikus, vallásához ragaszkodó, és hűséges tagja volt az 
énekkarnak. Mindnyájunkat megrendített a szomorú eset. Amúgyis sok szomorúság 
volt az egyes családoknál, mikor az édesanya, vagy az édesapa meghalt és a gyer-
mekek árván maradtak. 

Az Úristen végzését nem tudjuk megérteni, de hitünk által bele kell nyugodnunk 
Isten akaratába: "Mind jó, amit Isten tészen ..." 

Az egyházban eltávozottak nevei: Szabó Pál Béla, Kövér János, Noll Edéné, 
Meliska János, Darvas Károly, Bobják Mihályné, Végh György, Csík Józsefné, Eczeti 
Pálné. – 

Az élet nemcsak örömrózsákat terem, de töviseket is. Akadt egy tövis, mely fér-
jemet mélyen megszomorította. Dorka Mihály és családja esete. Dorka Mihály talán az 
egyház megalakulása óta résztvett a munkában. Buzgó, áldozatkész és tevékeny tag 
volt. Pénzgyűjtő, presbiter. Hogy miképpen kerültek baptista befolyás alá, csak homá-
lyosan emlékszem, talán a leánya volt beteg és a baptista testvérek buzgón látogatták, 
azután templomba is elcsalták. A leányt szavaltatták a templomban. Mi igyekeztünk 
mindent ellensúlyozni, s egy alkalommal én is felléptettem a leányt egy műsoros esten 
szavalattal. De hiába volt az igyekezet, már nagyon is baptista befolyás alatt voltak és 
végül ott is maradtak. Mikor már kimaradtak az egyháztól és a baptista egyházhoz 
csatlakoztak, küldtek egy szép, talán lilaszínű, bársony oltárterítőt. Ők azt hitték, hogy 
örömet szereznek, ha búcsúzóul egy oltárterítővel kedveskednek. 

A hatás ellenkező volt. A férjemet annyira felizgatta ez az eljárás, hogy le sem 
tudom írni. Fájdalmában és elkeseredésében rögtön bement a városba, onnan fekete 
selyempapírral jött haza. Az oltárterítőt becsomagolta ebbe a papírba a gyász jeléül és 
a harangozóval visszaküldte az oltárterítőt. Hogy írt-e egynéhány sort, vagy üzent-e, 
már nem tudom. A gyűlésen bejelentette ezt a presbitériumnak. Megmagyarázta, hogy 
aki hitét nem becsüli meg és elhagyja, annak ajándékát az egyház nem fogadhatja el, 
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adja azt is a baptistáknak. Férjem nem engedte volna meg, hogy az oltárterítő az egy-
háznál maradjon. 
 
 
XXIV. 
VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK, 
HOGY KISÉRTÉSBE NE ESSETEK; 
A LÉLEK UGYAN KÉSZ, DE A TEST ERŐTELEN. 
(Márk 14:38.) 
 

1918-ban az Oltáregylet elhatározta, hogy az elesett hősök emlékére egy nagy 
harangot rendel a kis Kossuth-harang mellé. A megrendelt harang 2600 font súlyú volt. 
Véletlen folytán éppen 1918. november 11-én érkezett Clevelandba, a fegyverszünet 
elrendelésének napján. Bár örömmel vettük a hírt, hogy megszűnt a háború, vége a 
gyilkolásnak, mégis mi magyarok fájdalommal voltunk eltelve, mert sejtettük, hogy mi-
lyen sors várja hazánkat. 

Még mielőtt a harang megérkezett, tudva, hogy ilyen nagy harangot nem lehet a 
toronyban elhelyezni, az egyháztanács a templom bejárata mellé haranglábat építte-
tett. 

November 27-én tartottuk meg az ünnepélyes harangszentelést. Az Istentisztele-
ten Ujlaki Ferencné Ruzsa Juliska énekelt szólót, s az énekkar is közreműködött. Azu-
tán a haranglábhoz vonultunk. Keresztszülők, koszorus lányok magyar ruhában a ha-
rang körül álltak. Mivel a harangot az elesett hősök emlékére öntették és november 11-
én érkezett meg, a felszentelés alkalmával "Békeharang" nevet kapta. A lelkész fel-
szentelési beszéde után Tóth Mariska nagyon szépen beszélt a koszorús lányok nevé-
ben, akik aztán megkoszorúzták a harangot. Mikor a harang megkondult, sok szemben 
csillogott a könny, nemcsak örömkönnyek, de a fájdalom könnyei is. Bár gondoltuk, mit 
jelent majd a "béke" hazánkra nézve, de arra nem számítottunk, hogy olyan rettenetes 
lesz, hogy Magyarország területének kétharmadát elveszíti. 

Az este bankett volt az iskolateremben, mely alkalommal az Oltáregylet elnöknő-
je (azaz én) hivatalosan átadta a harangot az egyháznak. Aztán sok szép beszéd 
hangzott még el. Szép volt az ünnepély. A hívek és a vendégek mind a templomot, 
mind az iskolatermet teljesen megtöltötték. (Újságcikk van erről az ünnepélyről.) 
 
 
XXV. 
A JÓKEDVŰ ADAKOZÓT SZERETI AZ ISTEN. 
(2.Korinthus 9:7.) 
 

AZ egyháztanács már 1918-ban foglalkozott azzal a gondolattal, hogy új temp-
lomot kell építeni, s ezért már 1918-ban megkezdték az új templomra való adakozást. 
Háború alatt a munkaviszonyok nagyon jók voltak, az emberek sokat kerestek, így bő-
ven adakoztak. Mikor a férjem elhagyta az egyházat 1923-ban, az új templomra már 
2647 dollár gyűlt össze. (Újságcikk is van.) 

Azonkívül már előzőleg az egyháztanács kérésére az egyháztagok kamatnélküli 
kölcsönt is adtak az egyháznak, hogy a bankkamat kevesebb legyen. Egyesek nem is 
kérték vissza a kölcsönadott összeget, hanem átírták ezt is az új templomalap javára. 

1919-ben sikerült az egyháznak a bankkölcsönt kiegyenlíteni. Az egyház adós-
ságmentes lett, megtartották az ünnepélyes adóslevél égetést. 1919. március 2-án 
történt meg. A vegyeskar énekelt. Este vacsora volt az iskolateremben, mely – mind 
délelőtt a templom – zsufolásig megtelt. Az énekkar tagjai kabaréelőadással szórakoz-
tatták a közönséget. Szavalat, ének, stb. váltogatta egymást. Jól sikerült ez a megmoz-
dulás is. 

Magyarország feldarabolása folytán sok családban szomorúság volt, hiszen sok 
terv felborult. Mindazok, akik tervezték, hogy pénzük összegyűltével hazamennek, le-
mondtak erről. Ezért a szülők kívánságára fektettünk olyan nagy súlyt korábban a ma-
gyar nyelv tanítására. Magyarország felosztásával egyesek szülőfaluja idegen uralom 
alá került. Nehéz szívvel, de lemondtak hazautazási tervükről, semhogy idegen uralom 
alá menjenek. Inkább Amerikát választották új hazának. Kezdtek letelepedni, új, jobb 
házakat venni a Buckeye Road környékén, ahol az újabb magyarnegyed fejlődött ki. 
Egyeseknek, akik már nem bírták a gyaloglást, villamoson kellett templomba jönniök. 
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Ezt vasárnap kétszer, délelőtt és délután is nem tehették, így a délutáni Istentiszteletről 
le kellett mondaniuk. Erre csak a templom környékén lakók jöhettek el. 
 
 
XXVI. 
JÓ AZ ÚR, ERŐSSÉG A SZORONGATÁS IDEJÉN, 
ÉS Ő ISMERI A BENNE BÍZÓKAT. 
(Náhum 1:7. ) 
 

A Szeretetházban a háború utolsó évében egy kis nehézség állott be az alkalma-
zottak miatt. Ugyanis a nők nagyon,jól kerestek a gyárakban és szívesebben mentek el 
ilyen munkára; házi munkát vagy gyermekek gondozását nem szívesen vállalták. Még 
nehezebbé tette a helyzetet, hogy Ruzsa Piroska férjhezment 1919. június 18-án Ver-
da Vasilhoz, s így egy igen-igen jó munkaerővel lett szegényebb a Szeretetház. Két-
három nő vállalkozott, de csak próbaidőre, s nem maradtak. A végén már csak én vol-
tam a gyermekek mellett, Mezőné és a "Nagymama" segítségével. Néhány hónapig 
folytattuk a működést, remélve, hogy akad állandó segítség. Sajnos ez nem követke-
zett be. Kerestük a módot, miképpen lehetne megoldani a nehéz helyzetet, hiszen egy 
asszony magában nem lehet mindenütt. Háztartást vezetni, orgonálni, énekkart taníta-
ni, színdarabot rendezni, gyűjteni, stb., egyszerűen nem megy. Nagyon nehéz elhatá-
rozás volt, sok lelki küzdelembe került, de arra jutottunk, hogy a szép munkát egyelőre 
beszüntetjük, reménykedve, hogy a viszonyok megváltozásával a Szeretetház műkö-
dését ismét folytatni lehet. Akkor ez látszott a legjobb megoldásnak, nem sejtve, hogy 
valami nem várt dolog jöhet közbe. Ha sejtettük volna, akkor nem szüntettük volna 
meg a működést, bármilyen nehéz is volt azt fenntartani. A Szeretetház áldásos mun-
kát végzett, megnyerte a magyarság pártfogását és szeretetét. Nehéz és fájó szívvel 
néztük a gyermekek távozását. Lehet, hogy hiba vagy tévedés volt, s várni kellett vol-
na. 
 
 
 
XXVII. 
MINDEN GONDOTOKAT ŐRÁ VESSÉTEK; 
MERT NEKI GONDJA VAN RÁTOK. 
(1.Péter 5:7.) 
 

A Szeretetház munkájának beszüntetése után szomorúsággal bár, de hűségesen 
folytattuk az egyházi munkát. Vasárnapi iskola, szombati iskola, énekkar, színelőadá-
sok és egyéb, az egyháznál előforduló események, gyűlések, ünnepélyek tovább rend-
ben folytak. 

Talán 1920-ban tartott férjem rendszeresen minden hónapban Istentiszteletet 
Akronban (OH). Később gyakrabban is, amint már említettem, a jelenlegi L.C.A. orszá-
gos elnök, Dr. F.C. Fry templomában. Ugyanebben az időben jártunk át a "West Side"-
ra is. A fulton-roadi Carnegie Könyvtárral szemben volt egy német evangélikus temp-
lom; lelkésze, Rev. Klein, szívesen adta át az iskolatermet magyar evangélikus Isten-
tiszteletek tartására. Hányszor volt ez, bajos volna megmondani. Emlékszem, hogy 
még az énekkarral is átmentünk 1922-ben több ízben. Aztán Ruzsa László lelkész is 
folytatta ezt a munkát. Azaz nem dr.Leffler Andor lelkész kezdte meg a "West Side"-i 
munkát, hanem megindult az már előtte tizenkét évvel Ruzsa István kezdeményezésé-
re. Tudom, ezek az Istentiszteletek sehol sincsenek feljegyezve, de egyesek talán em-
lékeznek, ha akarnak emlékezni. Hivatkozom Márton Jánosékra, Hettinger Péternére, 
ha élnek még, meg Czabán Mártonnéra (ő meghalt már). 

1920-ban vagy 1921-ben volt a Luther Márton Betegsegélyző- és Templomegylet 
magyar zászlójának avatása vagy felszentelése. Zászlóanyák voltak Ruzsa Istvánné 
és Újlaki Ferencné. Zászlóapák: Masztics Elemér és Dobay Károly. Ezen a magyar ün-
nepélyen Dobay Károly gyönyörű díszmagyar öltözetben jelent meg. A felszentelés a 
templomban volt, ünnepi Istentisztelet keretében. Utána az iskolateremben volt a sze-
gek beverése. Este meg bankett következett. Újságcikk van erről az alkalomról, de saj-
nos a dátum nincs feljegyezve. Az Istentisztelet fényét emelte Újlaki Ferencné Ruzsa 
Juliska szólóéneke, meg az énekkar előadása is. A banketten a résztvevők zsúfolásig 
megtöltötték az iskolatermet. 



 

 

30 

Ruzsa István évek óta szenvedett magas vérnyomás miatt. A sok izgatottság kö-
vetkeztében a magas vérnyomás csak egyre fokozódott. Igy 1920-ban elhatározta, 
hogy hat hónapra visszavonul a Fowlers Mills-ben (OH) lévő nyaralónkba és csak egy-
szer egy hónapban jön be prédikálni, s a többi vasárnapokon fivére, Ruzsa László vég-
zi a szolgálatot. Hogy mi okból tartózkodott nálunk a fivére, már nem emlékszem, de 
úgy tudom, hogy akkor már a teológián volt. A presbitérium beleegyezett az indítvány-
ba. 

Mielőtt a nyaralóba mentünk volna, az énekkar egy kis összejövetelt rendezett 
vacsorával egybekötve, mely alkalommal az énekkar nevében Vukács József egy szép 
metszett üvegkészletet adott át nekem sok fáradozásomért. Ez az elismerés nagyon 
kedves és megható volt. Nyáron át az énekkar szünetelt. Reformáció ünnepén és kará-
csonykor Ruzsa László vezette az énekkart, de már karácsony másodnapján és szil-
vesztereste én vezettem. 

Nem töltöttünk 6 hónapot a nyaralóban, hamarabb bejöttünk, mert nem ment 
minden úgy, ahogy kellett volna. Távollétem alatt kezdett az énekkar egy színdarabra 
készülni Vukács József vezetésével, de mikor az énekkart átvettem, a színdarab ren-
dezés feladata is reámjutott. 1921. január 23-án színre került a "A titok" c. népszínmű. 

A nyugalom, a pihenés egy darabig használt, de nem sokáig. Gond és izgatott-
ság mindig előfordul különösen az egyházi munkában. Így a magas vérnyomás vissza-
jött és megmaradt állandóan. 

Az első világháború után a magyarság meg volt terhelve nemcsak a hazai roko-
nok támogatásával, hanem mindenféle közérdekű gyűjtésekkel is. 

1921-ben Ft. dr.Raffay Sándor ev. püspök levélben kérte az egyházat a Buda-
pesti Ev. Teológia segélyezésére, ugyanis az eperjesi teológia Budapestre menekült. A 
férjem buzdító beszédben igyekezett az egyháztanácsot megnyerni a kérés teljesítésé-
re. A buzdításra szükség volt, mert voltak egyesek, akik nem akarták megérteni. Azon-
ban a lelkész rámutatott arra a presbitériumnak, hogy ha nem is kapott a Clevelandi 
Evangélikus Egyház támogatást a hazai egyetemes egyháztól, de mert szükségben 
van, s a Biblia szerint a rosszat jóval kell visszafizetni, a kérést teljesíteni kell. Így az 
egyháztanács elfogadta az indítványt és magára vállalta az evangélikus teológia egy-
évi fenntartási költségét. Az egyház, az Oltáregylet és az egyháztagok hozzájárulásá-
val elküldtük ezt a pénzt. Szent kötelességet teljesítettünk. Az évi fenntartás összege 
300 dollárt tett ki. 

Megindult a mozgalorn a szibériai hadifoglyok hazaszállítása érdekében. Már az 
első gyűlésen férjem, Ruzsa István elsőként ajánlotta fel egy szibériai hadifogoly haza-
szállítási költségét, mely 250 dollár volt. Úgy tudom, hogy példaadását egyesek talán 
követték. 

Azután az egyháznál, a gyűlések alkalmával ajánlotta, buzdította és befolyásolta 
a presbitereket, az Oltáregylet tagjait is egy-egy hadifogoly hazaszállítási költségének 
vállalására. Indítványát elfogadták és mind az egyház, mind az Oltáregylet megadta 
egy-egy hadifogoly hazaszállítási költségét. 

A magyarság általános gyűjtést rendezett a szibériai hadifoglyok érdekében s 
ehhez a gyűjtéshez az énekkar is hozzájárult 5 dolláros adománnyal. 

1919 és 1921 között helyreállt a diplomáciai összeköttetés Amerika és Magyar-
ország között. A követség elfoglalta helyét Washingtonban (DC), a követségi palotá-
ban. Követnek gr.Széchenyi László, konzulnak Pelényi János került kinevezésre. 

A követ ismeretséget keresve az amerikai magyarsággal, a konzullal és kísére-
tével látogatást tett azokban a városokban, ahol a magyarság tömegesen volt képvi-
selve, s elsősorban az egyházakat kereste fel. A Clevelandi Evangélikus Egyház ün-
nepélyesen fogadta Magyarország követét a zsúfolásig megtelt templomban. Pelényi 
János konzul nem volt ismeretlen a hívek előtt, hiszen a múltban gyakran járt hozzánk 
és a Szeretetházba. Ruzsa István üdvözlő beszéde után gr.Széchenyi László vála-
szolt, majd Újlaki Lilike az egyház nevében szép virágcsokrot adott át, amit Pelényi 
János konzul vett át. A Himnusz eléneklése után a közönség egyenkét elvonult a követ 
és a konzul előtt, akik kézfogással fogadták a megjelentek szíves üdvözletét. Azután 
gr.Széchenyi és a konzul a kísérettel feljött a lakásunkba, hol kitűnő uzsonnával ven-
dégeltük meg őket. Idejük sajnos meg volt szabva. Tőlünk még más egyházhoz is 
mentek. (Újságcikk készült erről az eseményről.) 

A férjem felváltva járt Istentiszteletet tartani, hol Buffalóba, hol Martinsferrybe. 
Csikágóban is kísérletezett. Ott azonban Elgint (IL) találta legmegfelelőbbnek. Kisebb 
város lévén, az evangélikusok közelebb voltak egymáshoz és lelkesebbek meg buz-
góbbak is. Hamarosan megalakult az egyház. Templomot is vettek, melyet férjem ál-
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dozatkézsége folytán 200 dollárral le is foglalóztak. Közben Clevelandba érkezett fér-
jemnek egy jó barátja, Bódy János ev. lelkész, aki magával hozta barátját, Schleifer 
Bertalan ev. lelkészt. Örömmel fogadtuk őket. Különösen Bódynak örült férjem, hogy 
az elgini (IL) gyülekezetnek lesz a lelkésze. A két lelkész el is ment Elginbe. Bódy Já-
nos nagyon bevált volna, azonban ő tótul is beszélt; Magyarországon úgy tudom tót 
egyházat szolgált. Dr. A.L. Ramer meglátogatta és könnyen rábeszélte – mivel Schlei-
fer Bertalan is Elginben volt – hogy Bódy János fogadjon el egy tót gyülekezetet, 
Schleifer pedig maradjon Elginben a magyarokkal. Bódy János az ajánlatot elfogadta 
és hamarosan el is ment. Schleifer Bertalan sajnos nem tudott az elgini egyháztagok-
kal kijönni, s hogy a sok kellemetlenségnek vége legyen már, valahogy a férjem közve-
títése útján sikerült Schleifer Bertalannak Buffalóba kerülni. Onnan Schleifer Bertalan a 
williamsvillei angol gyülekezethez ment 1925-ben. 

Schleifer Bertalan elmenetele után az elgini egyház feloszlott. Férjem nem járha-
tott Clevelandból Elginbe Istentiszteletet tartani. Lelkész pedig nem volt, aki az állást 
betölthette volna. Elveszett a 200 dollárunk is, amit a templomvásárlásra adtunk. 
 
 
XXVIII. 
JÓL VAN, JÓ ÉS HŰ SZOLGÁM; HŰ VOLTÁL A KEVÉSEN, 
EZUTÁN SOKAT BÍZOK RÁD, MENJ BE A TE URADNAK ÖRÖMÉBE! 
(Máté 25:21.) 
 

Férjem, Ruzsa István négyhónapi szabadságot kapott az egyháztól 1922-ben, s 
így Európába készültünk. Az egyháztagok egy vasárnap délben ebédet rendeztek és a 
nagyon jól sikerült színelőadás jövedelméből 25 dollárt adtak át nekem fáradozásom 
jutalmául. Nagyon szép volt tőlük. Nehezen indultunk, igen nehéz volt a búcsúzás. So-
kan még az állomásra is elkísértek. Megható búcsút véve egymástól, könnyező sze-
mekkel indultunk el 1922. március 5-én vasárnap este 6 órakor. Célunk rokoni látoga-
tás és ismét diakonissza után való érdeklődés volt, hiszen tervünk volt a Szeretetház 
másodszori megnyitása és a munka folytatása. 

A clevelandi egyházban Újlaki Ferenc ref. lelkész, férjem sógora volt a helyettes; 
neki Lorainban (OH) volt egyháza, ott saját híveit szolgálta délelőtt és Clevelandban 
vasárnaponként este tartott Istentiszteletet az evangélikus hívek részére. 

Megérkezve Európába, első utunk Pozsonyba vezetett, a diakonissza anyaház-
ba. A főnöknővel tárgyalva, semmi bíztatást nem kaptunk, mert a Felvidéken (akkor 
már Szlovákiában) sem volt elég diakonissza. Mivel Eperjesen megismerkedtem 
Karolina nővérrel, érdeklődésemre a főnöknő felhívatta az irodába. 15-16 év múlt el, 
hogy Eperjesen találkoztunk; nagyon jól nézett ki. Állandóan az anyaházban tartózko-
dott. Jólesett a találkozás és viszontlátás. Bár kísérletünk eredménytelen volt, de azért 
még reménykedve néztünk Magyarország felé, hátha ott sikerrel járunk. Sajnos Ma-
gyarországon sem volt jobb a helyzet, a hiány miatt nem adhattak diakonisszát más-
felé. Szomorú tapasztalat volt mindez, de legalább megpróbáltuk a tőlünk telhetőt. 

Háború után nem volt olyan könnyű az utazás egyik országból a másikba, s 
minthogy mi már átléptük a határt, 2-3 napig kellett várni, míg új engedélyt kaptunk, 
hogy újra beléphessünk Szlovákiába. 

Felső-Magyarországon szomorúan tapasztaltuk, hogy már négy év alatt mennyi 
változás történt. Különösen Eperjesen volt érezhető. Jogakadémia, teológia, tanító-, 
tanítnőképző, görög katolikus püspökség, római katolikus zárda, mind eltűntek vagy 
elmenekültek. A magyarok nagyobbrészt Kassára, Pozsonyba vagy Magyarországra 
költöztek. Szlovákiában egy hónapot töltöttünk, azután Magyarországra mentünk több 
helyre. Budapesten találkoztam özv.Urbán Reinholdnéval (eperjesi barátnőm), aki a 
Bethániánál volt alkalmazva; egy fia volt, nehezen küzdött. Háború után néhány évig 
az élet mesésen olcsó volt amerikai dollárral Magyarországon, Német- és Franciaor-
szágban is. Szerencsések voltunk, hogy még belekerültünk ebbe az időbe, s két hetet 
a Balatonnál töltöttünk. Aztán még Párizsban is néhány napot. Vakációnk ideje letelt és 
1922. július 2-án Clevelandba érkeztünk. A hívek örömrivalgással fogadtak az állomá-
son. Mi is örültünk, hogy a megszokott kedves körbe Isten segítségével visszaérkez-
tünk. Tiszteletünkre azon az estén vacsorát rendezett az Oltáregylet. 

Júliusban az iskolaterem megtelt vagy 120 gyermekkel. Még meg volt a vágy ma-
gyarul tanulni, olvasni, írni, énekelni. Az épület és az utca visszhangzott a gyermekek 
játékos kedvétől, éneklésétől, amint magyar tudásukat bővítették. 
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Férjemmel elmentünk ismét Akronba (OH) és Clevelandban a "West Side"-on is 
tartottunk lstentiszteletet. Férjem öccse, Ruzsa László elvégezte a Csikágó melletti 
Mayfieldben (IL) lévő teológiát, s márciusban szentelték fel lelkésszé. Augusztusban 
nőül vette Ütő Arankát. Igy aztán öccsének adta át férjem az akroni egyházat, ki min-
den vasárnap tartott Istentiszteletet. November 5-én alakult ott meg az egyház. Több 
autón mentünk az Istentiszteletre, az énekkar is fogadott két autót és az Istentisztele-
ten kétszer énekelt. Majd bankett volt, melyen sok szép beszéd hangzott el. Mindenki 
örült, hogy a nagy Amerikában ismét alakult egy magyar evangélikus egyház. Ruzsa 
László volt az első lelkész Akronban, s majd még mint clevelandi lelkész is minden 
vasárnap tartott ott Istentiszteletet, amíg Zimmerman Rezső lelkész oda nem került. 
Templomot is építettek. Férjem és én később fájdalommal vettük tudomásul, hogy ez 
az egyház is megszűnt. 

1922. október 31-e táján, a reformáció ünnepe alkalmával ünnepelte meg az 
Oltáregylet fennállásának 15. évfordulóját. Mivel tavasszal Európában voltunk, konfir-
mációt is ezalkalommal tartottunk. Az Oltáregylet szép új oltárterítővel ékesítette fel az 
oltárt. Oltári szolgálatot Ruzsa László végzett, ünnepi beszédet Ruzsa István mondott. 
A vegyeskar énekelt. A templom telve volt. 

Este 7 órakor bankett volt, mely alkalomból a terem zsúfolásig megtelt. Megnyitó 
beszédet mondott az elnök, azaz én. Az áldomásmester Péntek Pál először Ruzsa 
Istvánt, mint ünnepi szónokot kérte fel, azután a megjelent és meghívott vendégeket 
szólította fel. Majd a különböző egyletek kiküldöttei mondhatták el köszöntőjüket. Fé-
nyesen sikerült a Jubileum. A fekete könyvben van egy újságcikk, ebben bővebben 
van leírva a jubileum. 
 
 
XXIX. 
ÉS AKI EGY ILYEN KISGYERMEKET 
BEFOGAD AZ ÉN NEVEMÉRT, 
ENGEM FOGAD BE. 
(Máté 18:5.) 
 

1922 szeptemberének elején a Szeretetház kapui ismét megnyíltak. A szép, 
áldásos munka megindult. Verda Vasilné (Ruzsa Piroska) ismét elvállalta a munka 
vezetését, a gyermekek gondozását, felügyeletét. 

A gondozásra szoruló félárva gyermekekkel, akiket előzetes folyamodás után 
vettünk fel, nagyon hamar megtelt a Szeretetház; 70 bennlakója lett rövidesen. A 
magyarság örömmel látta a működés újra való megindulását, szívesen pártolták és 
adakoztak élelemmel vagy pénzzel. Különösen karácsonykor, amikor nagyon szép 
ünnepély volt, sokan vettek részt. Minden újra rendben és jól ment. 

1923-ban férjem, Ruzsa István lemondott állásáról azzal a szándékkal, hogy 
minden idejét a Szeretetháznak szentelje. Megrongált egészsége miatt úgy érezte, 
könnyebb lesz egy munkát, egy felelősséget viselni, nem kettőt. Az egyháztagok nem 
akarták a lemondást elfogadni, nem akartak alapítólelkészüktől megválni. Nagy ne-
hézségbe került, míg fájó szívvel belenyugodtak, hogy szeretett lelkészüktől meg kell 
válniok. Végre áprilisban megválasztották öccsét, Ruzsa László akroni magyar ev. 
lelkészt. A búcsú lstentisztelet és bankett 1923. május 6-án volt. Ezalkalommal adott át 
az énekkar nekem a buzgó munka elismeréséül egy fínom porcellán étkészletet. Az 
énekkari tagok mindig jók, kedvesek és fáradhatatlanok voltak mind az énekek, mind a 
színdarabok tanulásában és sok örömet szereztek nekem. Szívesen gondolok vissza 
ezekre az időkre. 

Áprilisban még egy nagy keserűség is ért bennünket. Ohio állam kormánya – 
feltehetően a "Humane Society" által – értesülést szerzett a Szeretetház működéséről. 
Az a hölgy, aki az állam képviseletében az előző években sokszor megfordult nálunk, 
most azzal a megbízatással jött, hogy megmondja, a Szeretetházat nem lehet többé, 
mint magyar intézetet fenntartani. Az utolsó években Ohio állam kormánya azt a ren-
deletet hozta, hogy idegennyelvű intézet, bármelyik nemzetiség is kérné, működési 
engedélyt nem kaphat, hacsak nem áll át teljesen angollá, ill. amerikaivá. Nem tudom 
leírni azt a szenvedést, amelyen férjem átment. A szépen megindult munkát abba kel-
lett hagyni, vagy teljesen amerikaivá tenni. Szívvel-lélekkel magyar volt. Szerette volna 
a magyar nyelvet megőrizni az egyházaknál is, minden angol megmozdulást korainak 
talált. Mindig mondta, hogy nem kell siettetni az angol nyelvet. Most talán elítélik, mert 
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idegenkedett még a gondolattól is, hiszen már vasárnapi iskola, ifjúsági munkák, de 
még az Istentiszteletek is angolul folynak, s bizonyára vagy 25 év mulva magyarnyelvű 
Istentiszteletre nem is lesz szükség. Azonban 1923-ban még nem így volt. Lelkiismere-
te nem engedte meg, hogy a magyarságtól pénzt gyűjtsenek egy amerikai árvaház 
fenntartására. Minden álom, minden terv összedült. Ismét fájó szívvel néztük a gyer-
mekek távozását, s a szép és nemes munka befejezését. 

Túlságosan nagy elkeseredésében még gondolkozni sem tudott, jó magam sem, 
s így egy-két mulasztás történt. Nem lett volna szabad a megbízott hölgy szóbeli üze-
netét elfogadni, hanem követelni kellett volna, hogy illetékes állami hatóságok hivatalos 
írásban értesítsék az új rendeletről az egyházat és Ruzsa István igazgatót. Erre az 
írásra még tíz évvel férjem halála után is szükségem lett volna egy kételkedővel szem-
ben. Talán mulasztás volt az is, hogy nem fogadtunk ügyvédet és nem harcoltunk, mint 
mások, akik egyik bíróságtól a másikhoz mennek. Nem tudom, lehetett volna-e Ohio 
állammal harcolni. Esetleg elérhettük volna-e, hogy legalább fele arányban magyar 
gyermekek részesüljenek felvételi előnyben? Ez az újságok révén az utolsó években 
jutott eszembe, de ahogy férjemet ismertem, nem hiszem, hogy lelkiismerete megen-
gedte volna csak azt is, hogy egy félig magyar, félig amerikai Szeretház javára vegye 
igénybe a magyarság jószívűségét. 

Tudom, hogy voltak a magyar társadalom tagjai között egyesek, akik kárörvend-
ve örültek a Szeretetház megszünésén. Ezek kételkedtek az igazságban. Bizonyára 
azt sem hitték el, hogy Ruzsa István és neje teljesen díjtalanul dolgoztak a hosszú éve-
ken át. Egyedül a jó Isten tudja. Ruzsa Piroska és Juliska nagyon csekély fizetésért 
dolgoztak. Németz Juliska is csupán az utiköltséget kapta a Bethlehem és környékén 
végzett gyűjtéséért. Bátyja Bethlehemben lakott s így egyéb kiadása nem volt. Magam 
is, ha más városokban gyűjtöttem, ismerős családok vendégszeretetét vettem igénybe, 
hogy a gyűjtött pénz megmaradjon. A nemes cél érdekében jószívvel végeztük a ránk 
mért munkát. 

Férjem lelkében továbbá mindig égett a vágy az Öregek Háza érdekében. Egy 
alkalommal a kanadai Windsorban, 1932-ben a templomszentelés utáni gyűlésen indít-
ványozott ebben az ügyben a gyülekezetnek, de csak indítvány maradt belőle. 

Most én ajánlottam, hogy kérjünk engedélyt Ohió államtól, hogy Öregek Házát 
létesítsünk a Szeretetházból, mivel a templom melletti ház, már ugyis fel volt erre a 
célra szentelve még 1917-ben. A férjem nagyon el volt keseredve, semmit sem akart 
kezdeni az állami kormányzattal. 
 
 
XXX. 
DE  AKI MINDVÉGIG ÁLLHATATOS, 
AZ MEGTARTATIK. 
(Máté 24:13.) 
 

Az egyház öröklakást ajánlott fel nekünk a Szeretetházban, mi bár nem fogadtuk 
el, de egyelőre a bútort odahelyeztük el, s a nyarat Fowlers Mills-ben, nyaralónkban 
töltöttük. Szeptemberben házat vettünk az Empire Avenue-n, s a bútort odavittük. 

Mikor az egyháztól eljöttünk, mindját az első hónapban észrevettük, hogy lehetet-
len lett volna ottmaradni, mégha férjem a Szeretetház igazgatója lett is volna. Félreér-
tés, rosszakarat, kellemetlenség máris volt, s így jobb volt elmenni. 

A költözködés alkalmával hibát követtem el. Az összes szeretetházi könyvet, ira-
tot, pénztári jegyzéket át kellett volna adni az egyháznak, mert a Szeretetház az egy-
ház neve alatt működött, de a sok félreértés miatt nem tettem meg. Most is sajnálom. 
Nekem terhes volt a költözködésnél és aztán sok el is kallódott. Egynéhány nagy köny-
vet átadtam dr.Leffler Andornak 1945-ben. 

Tavasszal az empire-avenuei házat eladtuk és Burtonban (OH) vettünk egy szép 
házat gyümölcsöskerttel, s odaköltöztünk 1924 -ben. 

AZ 1923-ban ért keserű csalódás igazi lelki megrázkódtatás volt, nagyon fájt. A jó 
Isten kegyelme velünk volt, megnyugvást adott, és elmondhattuk: "Mind jó, amit Isten 
tészen ..." 

Az Úristennek még célja volt Ruzsa István lelkésszel. Kétévi pihenés után lelkileg 
és testileg megerősödve, miután tárgyalt Dr. A.L. Ramer szuperintendenssel, elfogadta 
a "U.L.C.A. Mission Board" által felajánlott munkát Pittsburghban (PA) az evangélikus 
hívek összegyűjtésére és egyház alakítására. 
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Ha a Szeretetház munkája lekötötte volna, akkor a pittsburghi egyház nem ala-
kult volna meg 1925-ben. Hála legyen Istennek, hogy 1965-ben megünnepelhette 
fennállásának 40. évfordulóját, s az Ő dicsőségére ma is fennáll és működik. 
 
 
XXXI. 
URAM, KIHEZ MEHETNÉNK? ÖRÖK ÉLETNEK BESZÉDE VAN TENÁLAD. 
ÉS MI ELHITTÜK ÉS MEGISMERTÜK, HOGY TE VAGY A KRISZTUS, 
AZ ÉLŐ ISTEN FIA. 
(János 6:68—69.) 
 

1925. április 12-én volt az első Istentisztelet Pittsburgh-ban. Ha jól emlékszem, a 
Szt.János angol ev. templomban vagy a Brady Street-en vagy a First Avenue-n. 

A bizonytalanság nagy lelki aggodalommal töltött el bennünket. Férjem különö-
sen nagy izgatottsággal, féltő reménységgel nézett az első Istentisztelet elé. Az aggo-
dalom azért volt, hogy vajjon nincs-e már késő, hiszen tizennyolc év múlt a clevelandi 
egyház megkezdése óta. Az evangélikusok nagyobbrészt a református egyházhoz tar-
toztak – vajjon eljönnek-e? Van-e még vágy a szívükben, hogy a maguk vallását kö-
vessék és saját egyházuk legyen. 

A jó Isten meghallgatta imádságunkat. Kellemes meglepetés volt, hogy mily szép 
számmal jelentek meg. A hívó szó visszhangra talált. A szikra, mely szívükben égett, 
még nem aludt ki, csak fel kellett szítani, mint a tüzet, hogy lángra gyúljon és terjedjen. 

Istentisztelet után gyűlés volt, s oly nagy volt a lelkesedés és vágy, hogy az egy-
ház meg is alakult. 100 és 50 dolláros felajánlásokkal kezdték meg az anyagi ügyek 
rendezését. Tisztségviselőket is választottak: Óhegyi János, gondnok; Eszláry András, 
algondnok; Liska György, jegyző; Gergely Károly, pénztárnok; Balogh Jenő, ellenőr; és 
presbitereket is választottak. 

A hívek buzgón látogatták az Istentiszteleteket. A legbuzgóbbak Sajó Arnóték 
voltak, akik a déli körzetben laktak, s annak ellenére, hogy autójuk még nem volt és 
háromszor is át kellett szállni villamoson, vagy 1-1½ órát utazva, az egész család 
minden vasárnap résztvett az Istentiszteleten. 

Az angol egyház örömmel látta a magyar evangélikusok buzgóságát, s különö-
sen is élvezettel hallgatták a lelkes éneklést. 

A magyar lelkekben megvan az égető vágy, hogy minél előbb saját templomuk 
legyen. Jobban érzik magukat. Rövid idő multán egy bizottságot alakítottak, hogy meg-
felelő hely után nézzenek. 

A bizottság talált egy nagy házat a Hazelwood Avenue-n, amely alkalmasnak lát-
szott átalakításra, hozzáépítésre. Minthogy a hívek egy része úgy is hozzá volt szokva, 
hogy Hazelwoodba járjon, mert a református templom is ott volt, hát megvették a há-
zat. Ebbe mi be is költöztünk egy nagyon kis, zsúfolt bérlakásból. Az emeleten az egyik 
szobát irodának rendeztük be, ebben tartottuk a gyűléseket is. Mindjárt a nyár elején 
megalakult az Ágostai Hitvallású Evangélikus Oltáregylet azzal a céllal, amivel Cleve-
landban is megalakult, hogy az egyházat minden munkájában segítse, majd résztve-
gyen egyéb jótékonycélú munkában is. A női szív mindig hajlandó jótékonyságot gya-
korolni. Megértő szívvel vállalták a munkát és mindenben segítettek, dolgoztak az 
egyházért. A különbség a két oltáregylet között az volt, hogy míg Clevelandban 1907-
ben délután is volt Istentisztelet és azon az Oltáregylet is résztvett, a gyűlést utána az 
iskolateremben tartották. Pittsburghban nem volt Istentisztelet délután, s ezért fontos-
nak találtuk, hogy a gyűléseket énekkel és imával kezdjük meg. Nők és férfiak szép-
számmal voltak a tagok között. Elnök: Ruzsa Istvánné; pénztárnok: Molnár Józsefné; 
jegyző: Molnár Lajosné; titkár: Üveges Pálné. 

Bertl Herman volt az építész, ő dolgozott a terveken, hogy a templomot hozzá-
építsék a házhoz, a termet pedig alája, szintúgy a konyhát. Mikor az építőbizottság a 
terveket elfogadta, megkezdődött az építés. 1925. december 20-án volt az alapkőszen-
telés. Az ünnepély szépen folyt le, az énekkar is közreműködött. 

A templomszentelést 1926. május 25-én tartottuk ünnepélyes keretek között. Az 
angol egyház részéről Ellis B. Burgess elnök-lelkész, Dr. Elmer J. Bittle, Dr. A.L. Ra-
mer (ki a templomban magyar beszédet mondott) , Becker Jakab detroiti, Ormay János 
buffalói ev. lelkész és a környékbeli református lelkészek vettek részt. Újlaki Ferencné 
Ruzsa Juliska szólót énekelt és több énekkar is szerepelt. Az Istentisztelet nagyon so-
káig tartott. A vendégek zsúfolásig voltak a teremben, várva a bankett megkezdését, 
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mely az Istentiszteletet követte. Ezen sok szép beszéd hangzott el. Az Amerikai Nép-
szavát Szécskay György, a Szabadságot Nádassy Gyula képviselte. 

A templomszentelés után a munka már rendesen folyt. Vasárnapi, szombati és 
nyári magyar iskola. Délelőtt magyar tanítás, délután a lányokat kézimunkára tanítot-
tam. 

Énekkarunk az iskolateremben gyűlt össze, nem a parókián. Mivel színpad is volt 
(Bertl Herman és neje adománya), így műsoros előadásokat, színdarabokat is rendez-
tem. "A titok", "Gyimesi vadvirág", stb. Főszereplők voltak: Molnár Piroska, Kozma 
Juliska, Nagy Etelka, Szakál Mariska, Nagy Ilonka, Petró Istvánné, Molnár József, 
Molnár Zoltán, Molnár László, Nagy Béla, Eszláry András, Tóth Béla és mások. 

Az Oltáregylet a templomszentelés után nem sokkal egy harangot is rendelt. 
Talán az ősz folyamán megvolt a harangszentelés, koszorús lányokkal, ünnepélyes 
keretek között. Örömkönnyek csillogtak a hívek szemében a harang megkondulására. 

Isten áldása volt a pittsburghi gyülekezeten. A munka gyönyörűen ment, öröm és 
boldogság volt látni a hívek mély vallásosságát, buzgóságukat, áldozatkészségüket. 

Sajnos férjem magas vérnyomása a sok izgalom után ismét feljebbment, s így 
egyidőre vissza kellett vonulnia az egyházi munkától. Rövid kétévi működés után le-
mondott állásáról. A gyülekezet kétségbeesve fogadta a hírt. Igyekeztek visszatartani, 
marasztalni, szabadságot adni; de hasztalan volt, s így nem szívesen bár, de bele kel-
lett nyugodniuk a lemondásba. Ez a szomorú esemény nagyon megrendítette a gyüle-
kezetet. 

1927 áprilisa elején fájdalommal szívünben egy búcsúbankett alkalmával elvál-
tunk a pittsburghi gyülekezettől és Oberlinbe (OH) költöztünk. Az énekkar ajándékul 
egy szép karórát, az Oltáregylet pedig zenélőórát adott. 

A pittsburghi egyháznál eltöltött két év kedves emlék maradt. Hálát adtunk a 
Mindenhatónak végtelen kegyelméért, hogy férjemnek alkalmat adott a pittsburghi egy-
házat megalapítani, a templom építését megélni, elkészültét meglátni. Öröm töltötte el 
szívünket, hogy résztvehettünk a templom- és a harangszentelésen. A társadalmi élet 
is szép volt, de rövid ideig tartott, s ezért nem maradt meg emlékezetemben. 

A "Mission Board" Pölöskey Sándor ev. lelkészt bízta meg a pittsburghi munka 
folytatásával. 
 
 
XXXII. 
JŐJJETEK ÉNHOZZÁM MINDNYÁJAN, AKIK MEGFÁRADTATOK ÉS MEG 
VAGYTOK TERHELVE, ÉS ÉN NYUGODALMAT ADOK NEKTEK. 
(Máté 11:28.) 
 

1927 nyarát Oberlinben töltöttük. Ősszel Stiegler Ernő, south-bethlehemi ev. 
lelkész feleségével Magyarországra készült látogatóba. Felkérte férjemet, Ruzsa Ist-
vánt a helyettesítésre. Férjem elvállalta és elment Bethlehembe, 2-3 hónapra. Az ottani 
egyház vendnyelvű volt, magyar prédikáció egyszer vagy kétszer havonta. Mivel Ru-
zsa István nem beszélt vendül, így minden vasárnap magyarul prédikált. Ottléte alatt 
nagyon sokat beszélt a magyar hívekkel, különösen Horváth Istvánnal, ki később a 
magyar egyháznál főgondnok lett. A magyar hívek mindennap bementek az irodába 
beszélgetni. Férjem felhasználta az alkalmat és rábeszélte őket, hogy a magyarok 
váljanak külön, mert elegen vannak, hogy külön magyar egyházuk legyen. A vendek-
nek nem volt szükségük a magyar hívekre, mert ők úgyis sokan voltak. Így mikor 1928 
januárjában Pöttschacker István ev. lelkész megkezdte a munkát, már jól megdolgozott 
talajra talált, a felbuzdított hívek örömmel követték a hívó szót. Tehát a south-bethlehe-
mi magyar evangélikus egyház nagyrészben Ruzsa Istvánnak köszönheti megalakulá-
sát. Férjem örömmel látta, hogy a sok rábeszélésnek látható eredménye volt, s a beth-
lehemi egyház megalakult. Mindez jegyzőkönyvbe nincs beírva, csak a jó Istennél van 
feljegyezve. 

Mikor a házunkat Oberlinben kiadtam, én is elmentem Bethlehembe, egy hóna-
pot töltöttem ott. Az volt a tervünk, hogy Stiegler Ernőék visszaérkezése után mi uta-
zunk Európába. Mikor megjöttek, New Yorkba utaztunk. Bár minden szükséges irat 
kezünkbe volt, s már csak a hajójegyet kellett volna megvenni, mégis szinte az utolsó 
percben meggondolva a dolgot több fontos ok miatt, letettünk utazási szándékunkról. 
Egy-két hetet New Yorkban töltöttünk, s aztán 1927 decemberében visszamentünk 
Oberlinbe. 
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A néhányhónapi pihenés a pittsburghi állás után jót tett férjemnek, kipihentnek és 
megerősödöttnek érezte magát. 
 
 
XXXIII. 
SEMMI MIATT NE AGGÓDJATOK, 
HANEM IMÁDSÁGOTOKBAN  ÉS KÖNYÖRGÉSETEKBEN 
MINDEN ALKALOMMAL HÁLAADÁSSAL TÁRJÁTOK FEL 
KÍVÁNSÁGAITOKAT AZ ISTEN ELŐTT. 
(Filippi 4:6.) 
 

1928 elején Dr. A.L. Ramer szuperintendens ajánlására és a "U.L.C.A. Mission 
Board" megbízásából férjem elfogadta a new-yorki magyar evangélikusok összegyűjté-
sét. 1928. március 1-én már New Yorkban voltunk. 

Az "Amerikai Magyar Népszavá"-ban a hirdetés megjelent, ebből megtudhatták a 
magyar evangélikusok, hogy Istentisztelet lesz a Lexington Avenue és 54. utca sarkán 
lévő Szt.Péter ev. templomban. 

Lehetetlen leírni a kiállott izgalmakat, aggodalmakat, vajjon lesz-e a megjelent 
felhívásnak valami eredménye. Hála Istennek, nagyon szépen jelentkeztek a New 
Yorkban szerteszéjjel, egymástól távol lakó magyar evangélikusok. Néhány Istentisz-
telet után közbejött egy fontos magyar esemény. Mielőtt a new-yorki munka ismerteté-
sét folytatnám, erről akarok megemlékezni. 

1928. március 15-én volt a Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye. Magyaror-
szágról küldöttség érkezett "Kossuth zarándokok" néven. Az evangélikus küldöttséget 
Ft. D.Kapi Béla ev. püspök vezette. A felvonulásban és az ünnepélyen minden feleke-
zet lelkészei szépszámban vettek részt. Amerikai evangélikus részről Dr. F.F. Fry, 
egyházi főtitkár és Dr. Z. Corba, pénztáros vonult a lelkészek sorában. 

A "U.L.C.A." nagyon szépen fogadta D.Kapi Béla püspök urat, tiszteletére nagy 
bankettet rendeztek New Yorkban, erre Ruzsa István és Ruzsa László lelkészek is 
meghívást kaptak. Mivel Kapi püspök úr nem beszélt angolul, a tolmács Ruzsa László 
volt, kinek a nyelvtudása mellett a kiejtése is tökéletes volt. 

D.Kapi Béla és a többi "Kossuth zarándok" meglátogatta a magyar egyházakat. A 
clevelandi egyház április 23-án bankett keretében fogadta őket. 

New Yorkban minden vasárnap volt Istentisztelet, amit a már említett templom 
alatt lévő nagyteremben tartottunk. Ebben a teremben is gyönyörűen felszerelt sípos 
orgona volt, melyen élvezet volt játszani. New Yorkban nagyon nagy a magyarság szá-
ma, de szétszóródva laknak, mégis szépszámban jelentek meg. A kiállott aggodalom 
után jólesett látni az érdeklődést. Jöttek buzgón minden vasárnap újabb és újabb je-
lentkezők is. A nők majdnem minden vasárnap, a férfiak váltakozva jelentek meg. A 
munka nagyon szépen megindult. Az egyház is megalakult volna már akkor, de gond-
nokot nehéz volt választani. A férfiak közül, akik rendszeresen jártak minden vasárnap, 
Sipos Gusztáv és Heszlényi Gyula mérnök tűnt ki. Heszlényi római katolikus volt. Si-
pos, bár nagyon buzgó támogatója volt a magyar egyháznak és pártfogója minden 
tekintetben, tagja volt a tót egyháznak is, amit nem akart elhagyni, s nem fogadhatta el 
a gondnokságot. Felesége, hasonlóan buzgó lélek, elfogadta a pénztárnoki tisztséget. 
Fiatalok is szépen jártak, többen minden vasárnap is, ezek is felajánlották segítségü-
ket, tehetségüket. Így rövidesen egy kedélyes műsoros estet is tartottunk. Az egyház 
már 1928-ban vagy 1929-ben megalakulhatott volna, ha férjemet magas vérnyomása 
nem akadályozta volna a munkában. Mint szervező lelkész látogatni akarta a híveket, 
betölteni a "Cura pastoralis"-t, buzdítani őket, különösen a férfiakat az Istentisztelet 
rendszeres látogatására, befolyásolni őket, kedvet csinálni, megismerkedni velük ... 
sajnos minderre nem volt képes. Alig hogy elindult egy-egy alkalommal, legtöbbször 
csak a földalattiig ért el és onnan rettenetes fejfájással vissza kellett jönnie. Ledobva 
magát a diványra órákig fekve maradt. Ugyan én elmentem férjem helyett látogatni, ez 
még sem jelentett annyit, mintha maga a lelkész ment volna. Mikor ilyen látogató útról 
hazaértem, férjemet többször ugyanabban a helyzetben találtam, vagy már ágyban-
fekve. 

A "Mission Board" nagyon szépen viselkedett. Dr. F.F. Fry egyházi főtitkár, a je-
lenlegi "L.C.A." elnök, Dr. F.C. Fry édesapja rendkívül kedves és megértő ember volt, 
mindent elkövetett, hogy férjem ottmaradjon és a munkát folytassa. A "Mission Board" 
költségére megvizsgáltatták tetőtől talpig; az eredmény ismét csak magas vérnyomás 
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volt. Állandóan 300-on felül, s az orvosok nem tudták lenyomni. Az orvosi jelentés 
Dr.Fry-hoz került, aki megértette és belátta a helyzet tarthatatlanságát, beleegyezett, 
hogy férjem egyévi működés után elhagyja a new-yorki munkát. Most már véglegesen 
visszavonult. Férjem new-yorki tartózkodása alatt többször tartott Istentiszteletet úrva-
csoraosztással Bridgeporton (CT) és Passaicon (NJ) is. Mindkét helyen szépszámban 
vettek részt a hívek. Ha a "Mission Board" megfelelő lelkészt küldött volna, egyház is 
megalakulhatott volna s ma már 40 éves, talán virágzó egyház lenne. Sajnos ismét 
Pölöskey Sándor került megbízásra. Ő bár magyar szülők gyermeke volt, Lovászpato-
nán született, de iskoláit itt, Amerikában végezte. Caldwellben (NJ) az amerikai egy-
házban bizonyára jó munkát végzett, hiszen amerikai képzettségű volt, de a magyar 
népet nem ismerte, szokásaihoz nem tudott alkalmazkodni, s ugy gondolom, hogy 
ezért nem tudott sem Pittsburghban, sem New Yorkban boldogulni. (Egészségi okok is 
közrejátszottak, természeténél fogva tartózkodó volt, s nagy család gondjait is viselte. 
– Kiadó.) Pittsburgh után Caldwellben éveket töltött. S tudomásom szerint lelkész és 
hívek itt jól megértették egymást. 

Pölöskey Sándor ev. lelkész szolgálati úton autószerencsétlenség folytán halt 
meg. 

Gondolkozom, hogy vajjon miért is ragaszkodtak a clevelandi és a new-bruns-
wicki hívek férjemhez, s miért nem akarták sehol Boczkó Gyulát lelkészüknek. Ugyan 
én őt nem ismertem, de azt hallottam róla, hogy nyugodt természetű volt és talán túl-
ságosan nyugodtan is beszélt. 

A hívek bizonyára szerették, hogy férjem buzgósággal, meggyőző erővel beszélt. 
Nagyon átérezte a prédikációt. Hiveit könnyekre fakasztotta. Ő maga is sokszor köny-
nyezett a szószéken, bár küzdött, hogy visszatartsa könnyeit. Sokszor láttam, hogy 
már a prédikációra való készülés közben is sírt. Ilyen volt a természete. 

Világi ünnepélyeken lelkesedéssel, tűzzel beszélt.  Emlékszem, hogy egy ilyen 
ünnepély után másnap a kertben voltunk, arra jött dr.Herczegh Ferenc, a református 
lelkész, beszélgettünk, amint megállt a kerítés mellett. Egyszer csak azt mondta: "Kol-
legám, ha maga úgy beszél mint tegnap este, akkor rövid időn belül elég". Pedig talán 
először hallotta férjemet beszélni. 

Nagyon valószínű, hogy minden prédikáció felizgatta, s így a magas vérnyomás 
csak romolhatott. Mikor New Yorkban kértem, hogy maradjon – nem szívesen jöttem el 
– azt kérdezte tőlem: "Azt akarja, hogy itt haljak meg a szószéken?" 
 
 
XXXIV. 
BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK, 
MERT ŐKET ISTEN FlAlNAK HÍVJÁK. 
(Máté 5:9.) 
 

Szomorú szívvel vettünk búcsút a new-yorki egyháztagoktól, férjem minden re-
ményt feladva fájdalmas lélekkel vonult vissza egyházi munkától. 1929. március 1-én 
Oberlinbe mentünk. Bár az orvosok teljes nyugalmat rendeltek, férjem a nyugalmas 
életet nem tudta sokáig élvezni. Kertünk volt és azzal foglalkozott, mert szerette a virá-
gokat és élvezte a munkát, sokszor nehezebben dolgozott, mint szabad lett volna. Ez a 
munka azonban nem elégítette ki a lelkét. Visszavágyott a szószékre, prédikálni, hir-
detni Isten igéjét. 1929-ben, Oberlinbe való visszatérésünk után kiérkezett férjem fivé-
re, Ruzsa Jenő. Amerikába a kvóta miatt nem juthatott be, de Kanadába igen. Az 
"American Mission Board" még kijövetele előtt felvette a waterlooi (Ont., Kanada) teoló-
giára. A nyarat nálunk töltötte és szeptemberben elutazott Waterlooba. A teológia el-
végzése után az ontarioi Kitchenerben szervezte és szolgálta a magyar evangélikus 
egyházat. 

1929 decemberében Floridába mentünk, négy hónapot töltöttünk ott. Férjem erős 
diétán volt azzal a szándékkal, hogyha lefogy, talán a vérnyomás is alacsonyabb lesz. 
S bár 20 fontot fogyott le, a magas vérnyomáson ez mitsem segített. 

1930 nyarán Juliska hugával, Újlaki Ferenc ref. lelkész feleségével Magyaror-
szágra ment, s ott két hónapot töltött. 

1931-ben ősszel ismét úgy két hónapra Magyarországra utazott, ezalkalommal 
azonban öccsével, Ruzsa László ev. lelkésszel. 
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XXXV. 
MERT ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT, 
HOGY AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA, 
HOGY AKI HISZ ŐBENNE, EL NE VESSZEN, 
HANEM ÖRÖK ÉLETET VEGYEN. 
(János 3:16.) 
 

Oberlini tartózkodásunk alatt sem tudott férjem megnyugodni. Borzasztóan fájt 
neki, hogy forrónszeretett egyházát és vallását nem szolgálhatja, s ezért Elyriában 
(OH), az Emanuel ev. templomban (Rev. Sayles volt a lelkésze) Istentiszteleteket tar-
tott úrvacsoraosztással egybekötve az Elyria és Lorain környékén lakó magyar evan-
gélikusok részére. Szép számmal jöttek. Az Istentiszteleteket havonta egyszer tartotta, 
de hogy melyik évben és meddig, azt sajnos nem tudom, feltehetően 1930-ban és 
1931-ben. 

A harmincas évek elején volt a depresszió. A munkanélküliség tetőfokon állt. Fér-
jem elhatározta, hogy Clevelandba megyünk és szeretetkonyhát nyitunk a nélkülözők 
számára az ev. egyház alagsori termében. Meg is valósítottuk, az egyház szívesen 
adta át a helyiséget ilyen nemes célra. Ruzsa László már nem lakott a parókián, így mi 
egy szobát szegényesen berendeztünk és amig a szeretetkonyhát fenntartottuk, ott 
laktunk, hogy senkinek se legyünk terhére. A szeretetkonya 1933. december 25-én ka-
rácsony ünnepén nyílt meg. A munkanélküli férfiak naponta kétszer, délben és este 
meleg ételt kaptak. Jöttek sokan. Eleinte 30-an, azután 60-ra is emelkedett a szám. A 
magyarság jó szívvel, indíttatva a nyomorúság iránt, bőségesen adakozott hol ételne-
művel, hol pénzzel. Egyesek nagyon ki voltak éhezve, s jó érzés volt látni, milyen élve-
zettel és boldogan fogyasztották a meleg ételeket. Ezt a munkát 1934. április 1-ig foly-
tattuk, akkor beszüntettük. Megnyugvással és jóleső érzéssel tértünk vissza Oberlinbe. 
Ugy éreztük, hogy Istennek tetsző munkát végeztünk, mikor télen át, a legnagyobb hi-
degben, igyekeztünk legalább egy rövid időre is enyhítení a nélkülözést. Tudomásom 
szerint a jó példán felbuzdúlva mások folytatták a munkát. Hogy meddig, azt nem tu-
dom. 

A férjem évek óta foglalkozott az öregek háza gondolatával. Sok helyet forgatott 
eszében, hol és miként lehetne megvalósítani. Az első "Öregek Háza" a templom mel-
lett fel lett szentelve, de abba maradt az ügye, amikor férjem elhagyta a clevelandi egy-
házat. Sok gondolkodás után ismét Clevelandot tartotta legalkalmasabbnak. 

Kívánságára eladtuk az oberlini házunkat s helyette vettünk Clevelandban a 
Dennison Avenue-n ("West Side") egy 6 családos házat. A ház férjem nézete szerint 
nagyon alkalmasnak látszott erre a célra, mert mindegyik lakás külön kiadható volt, s 
tudva a kezdet nehézségeit, azt gondolta, egy-két lakást fenntart az öregek részére, a 
többit kiadja és ebből a jövedelemből részben megtérülnének a kiadások. Egyik barátja 
figyelmeztette, hogy nem helyes eladni a szép oberlini házat és Clevelandba menni 
munkát kezdeni, újabb gondot venni a fejére – ez nem beteg embernek való. 

Mikor felmentem a hírrel az orvoshoz, az orvos kétségbe volt esve; nem tudta, 
miképpen tiltsa meg neki. Az orvos néha 3 hónapra ágyba rendelte, amit sohasem tar-
tott meg. Igyekezett lehozni a 300-on felüli magas vérnyomást, de nem sikerült. Az or-
vos hosszú gondolkodás után azt mondta: "Mondja meg a férjének, ez a munka nem 
neki való, ő beteg ember. Nyugodjék bele, hogy csendben, nyugodtan kell élnie. Nem 
szabad menni". Sajnos sem az orvos tilalmára, sem az én kérésemre nem hallgatott. 
Én nagyon sajnáltam a házunkat feladni, de férjem nagyon állhatatos volt, ha valamit el 
akart érni. S én ha nem is tartottam helyesnek, hiszen tudtam, hogy beteg, meggyőző-
désem ellenére végül mégis beleegyeztem. 

1934 szeptemberében Clevelandba költöztünk. AZ egyik lakó éppen elköltözött s 
így abba a lakásba rnentünk be. 

Rövid idő múlva a "Szabadság" magyar ujság által felhívta férjem a magyarság 
figyelmét és hirdetést is tett az újságba. Erre jelentkező levelek érkeztek. A megindult 
levelezésből kitűnt, hogy ezek az érdeklődők teljesen vagyontalan öregek, semmivel 
sem rendelkeznek, még a legcsekélyebb biztosításuk sem volt. A hozzátartozók, akik-
nek terhükre voltak, le akarták rázni őket a nyakukról, de semmi anyagi felelősséget 
sem akartak vállalni. Ez a helyzet lehetetlen volt, mert ismét a magyarság jószívűségé-
re kellett volna építeni és támaszkodni. Ez nagy felelősséggel jár, amit a gyenge, ösz-
szetört szervezet nem bírt volna el. Már a levelek és válaszok olvasása is végtelenül 
felizgatta. Nagyon rosszul érezte magát, mert vérnyomása még magasabb lett. Végre 
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belátta és meggyőződött róla, hogy az orvosnak igaza van, fel kell adni minden kísér-
letet a munkára és visszavonulva nyugodtan kell élnie. 

Bár nagyon keserű pohár volt, de beletörődött. Összetört reményekkel, lelki fáj-
dalmakkal, öthónapi clevelandi tartozkodás után – a házat bútorozva kiadva – vissza-
tértünk 1935-ben Oberlinbe. Ezalatt az öt hónap alatt a "West Side"-i magyar evangé-
likusoknak 2-3 Istentiszteletet is tartott. 
 
 
XXXVI. 
A NEMES HARCOT MEGHARCOLTAM, 
FUTÁSOMAT ELVÉGEZTEM, 
A HITET MEGTARTOTTAM. 
(2.Timótheus 4:7.) 
 

Visszatérve Oberlinbe, télen sokat olvasott, tavasszal, nyáron vágyott fizikai 
munka után. Sokat foglalkozott a kerttel, bár ezt tiltotta az orvos. Kétségbe volt esve és 
lehetetlennek tartotta, hogy se szellemileg, se fizikailag ne dolgozhassék. Gyakran túl-
zásba vitte és olyan nehéz munkát végzett, hogy aggódtam, mert tudtam, ártalmára 
van. Többször fájdalmas zsibbadást érzett testében, különösen karjaiban, de elmúlt. 
Igy élt, hol jobban, hol rosszabbul érezve magát. 

1937-ben egyszer nagyon erős munkát végzett, zsibbadást kapott – ha vissza-
gondolok arra a nehéz munkára, úgy érzem, Isten kegyelme óvta, hogy nem nyáron 
érte az első szélütés. A nehéz munkát nem folytatta és a hónapok elmúltak baj nélkül. 

Még abban az évben, 1937 decemberében erős zsibbadást kapott, s akkor az 
orvos azt mondta, hogy a zsibbadás szélütés előtt jön, mi két nap múlva be is követke-
zett. 

Baloldali gyenge szélütés volt. Reggel a lábát húzta. Karácsonyt ágyban töltötte. 
Elég hamar megjavult, három hónap múltán már észre sem lehetett venni. Áprilisban 
1-2 hetet Clevelandban töltöttünk, lakásunkat ismét ki kellett adni. Egy napon nagyon 
rosszul érezte magát. Egy ismerős magyar orvoshoz mentünk, aki azt ajánlotta, hogy 
egy hétig maradjon ágyban, nyugodtan feküdjék. A hétből csak két nap lett. Vendég 
jött, meg különféle izgalmak is felmerültek. Egy vasárnap nagyon jól érezte magát nap-
pal, este pedig újságolvasás közben érte a második szélütés, erős, jobboldali. Megbé-
nította lábát, kezét, beszédét. Nehéz három hónap következett. Etetni kellett, keze 
olyan gyenge volt. Bénasága csak lassan javult, lába megerősödött, de keze sohasem 
lett olyan erős, mint azelőtt. Beszédképessége is fokozatosan megjött. Lelki fájdalmak-
kal küzdve élt még három évig. "Senkisem tudja, hogy mennyit szenvedek lelkileg" – 
mondotta sokszor. 

Utolsó éveiben is fájdalommal töltötte el az a tudat, hogy kollégái sokszor félre-
értették. Nem esett jól, mikor egyes újságcikkekből olvasta, hogy minden sikert maguk-
nak tulajdonítanak és az ő működését teljesen mellőzték, meg sem említették. Pedig 
tagadhatatlan tény az, hogy Ruzsa István volt az első magyar ágostai hitvallású evan-
gélikus lelkész az Egyesült Államokban és ő volt az úttörője, megindítója, megkezdője 
és megalapítója az amerikai magyar evangélikus munkának. 
 
 
XXXVII. 
MERT NEKEM AZ ÉLET KRISZTUS 
ÉS A  MEGHALÁS NYERESÉG. 
(Filippi 1:21.) 
 

Férjemnek még egy nagy bánatot is át kellett szenvednie. 1940. szeptember 16-
án öccse, Ruzsa László ev. lelkész hosszú betegség után eltávozott e földi életből. Az 
Úristen megváltotta szenvedésétől és elszólította a jobb hazába. Ez a fájdalom nagyon 
megviselte. 

"Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is él." (János 
11: 25.) 

Októberben arra kért, hogy adjam el a házat és menjünk Floridába. A beteg em-
ber kívánságát teljesítettem és a házat nagyon rossz feltételek mellett eladtam. AZ ügy-
véd azt ajánlotta, ne írjam alá a szerződést, de a beteg embernek nem akartam hazud-
ni, hát aláírtam. Egy éjjel rosszul érezte magát, s reggel kijelentette, hogy nem megy 
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Floridába. A házat november 1-én át kellett adni. Bár egy bérlakás kapható volt, én 
még reméltem, hogy megjön a kedve Floridába menni. A bútort raktárba tettem és 
Toledóba mentünk hugához, Újlakiékhoz. 
 
 
XXXVIII. 
ÉLEK PEDIG TÖBBÉ NEM ÉN, HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS; 
AMELY ÉLETET PEDIG MOST TESTBEN ÉLEK, 
AZ ISTEN FlÁBAN VALÓ HITBEN ÉLEM, 
AKI SZERETETT ENGEM ÉS ÖNMAGÁT ADTA ÉRETTEM. 
(Galata 2:20.) 
 

Egy hónap múlva, december 2-án mégis beköltöztünk abba a bérlakásba, ahová 
vágyott. Sajnos csak kilenc napot töltött ott. Nagyon gyengének érezte magát, sokszor 
mondta, hogy nem sokáig él, talán érezte. December 10-én este nagyon jól érezte 
magát, kedélyesen beszélgetett a nálunk látogató hugával. Mikor huga elment, nem-
sokára lefeküdt. Alig feküdt néhány percig, felkelt, nehezen lélegzett, szinte köhögés 
volt. Telefonunk még nem volt, így a szomszédba kellett mennem, hogy orvosért te-
lefonáljak. Az orvos komoly szívrohamot állapított meg. Az injekció következtében 
jobban lett, megnyugodott. Az orvos mégis aggódott és elment férjem hugáért. Visz-
szajőve látta, hogy jobban van, hát készülőben volt elmenni. Hirtelen férjem egy újabb 
szívrohamot kapott, amit már nem bírt ki. Bár az orvos mellette állt, segíteni nem tu-
dott. 

Közvetlenül éjfél körül, december 10 és 11 között adta vissza lelkét Teremtőjé-
nek. 

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony ezt 
mondja a Lélek, mert megnyugosznak fáradságuktól és cselekedeteik követik őket." 
(Jelenések 14:15.) 

1961-ben az egyház ötvenötödik évfordulóján egy cikk jelent meg "Az Újság" c. 
lapban. A cikk nagyon tévesen azt írta, hogy a tót evangélikus és a magyar református 
lelkész szentelte fel Ruzsa Istvánt. Aki ezt a hírt leadta a szerkesztőnek, nagyon téve-
dett. Akik tudják, hogy a "Missouri Synod" milyen szigorú, ezt a hírt nem hitték el, de 
akik nem tudják, elhihették. 

A "Missouri Synod" "U.L.C.A." lelkészt nem enged a szószékre vagy az oltár elé; 
ma is csak kivételesen történik meg itt-ott. 60 év előtt még a templomot sem adták egy 
magyar evangélikus lelkésznek, ha a lelkész vagy az egyház nem volt tagja a "Missouri 
Synod"-nak. Hát hogy engedtek volna egy református lelkészt az oltár elé? Ez olyan 
hihetetlen, hogy nem tudom megérteni, hogyan lehetett ilyen téves hírt leadni. Kiigazí-
tás végett megismétlem azt, amit már írtam előzőleg, hogy a "Missouri Synod" elnöke 
(püspöke), J. Pelikan szentelte fel Ruzsa Istvánt, Járossy János ev. lelkész segédleté-
vel az E/55. utcai tót ev. templomban, 1907-ben. Járossy János Magyarországról jött 
és magyarul-angolul beszélt, így ő volt a tolmács. 

Az újságcikk nagyon felizgatott, nem tudtam mitévő legyek. Először az illetőnek 
akartam írni és felvilágosítani, hogy cáfolja meg a téves hírt, azután a szerkesztőnek. 
Sajnálom, hogy nem tettem meg. Az illető, aki a hírt leadta, az egyház alakulásakor 
nem is volt az egyháznál, csak hallás után mondta be az újságnak. Magyar református 
lelkész nem is volt jelen a felszentelésnél. Mi jogon is szentelt volna fel református lel-
kész evangélikus lelkészt? Hihetetlen. Nagy nehezen leküzdöttem a kellemetlen ér-
zést, de mégis sajnáltam, hogy nem cáfoltam meg. 
 
 
 
 

*** 
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XXXIX. 
HALLJÁTOK MEG SZÓMAT ATYÁMFIAI ÉS ÉN NÉPEM! 
ELVÉGEZÉM SZÍVEM SZERINT, 
HOGY AZ ÚR SZÖVETSÉGE LÁDÁJÁNAK 
NYUGODALMAS HÁZAT CSINÁLTATNÉK 
ÉS A MI ISTENÜNK LÁBAINAK ZSÁMOLYT. 
(1.Krónika 28:2.) 
 
 
Dr.Leffler Andor: 

SIRATÓ EGY PIONÍR MAGYAR LELKÉSZ FELETT 

 
A régi krónikások patinás nyelvén szeretnénk megszólalni akkor, mikor Magyar-

Amerika első magyar evangélikus lelkészéről, Nt. Ruzsa Istvánról akarunk megemlé-
kezni. Nt.Ruzsa Istvánnak 1940. december 11-én bekövetkezett halálával Magyar-
Amerika Lutherániájának történetében egy korszak zárult be. A pionírok korszaka. 
Őbenne siratja az Amerikában élő magyar evangélikus nép templomépítő papjainak 
elejét. 

Nt.Ruzsa István magyarországi evangélikus egyházunk egyik ősi fészkében, 
Nyíregyházán született 1883. május 3-án. Teológiai képzettségét a híres eperjesi teo-
lógián nyerte. Káplán éveit sem töltötte ki Magyarországon, mert oly belső kényszerrel 
hajtotta a missziói lélek ide, az idegenbe szakadt, pásztornélküli atyafiai és népe közé. 
Kapcsolatai nem voltak. Úgy jött: Isten nevében. De ez az Isten nevében való jövetel 
elég volt neki, elég volt az ő atyafiainak is. Az alig 24 éves fiatalemberben ráismernek 
vezérükre. Az 1905. október 9-én megszervezett Clevelandi Első Evangélikus Egy-
házközség, mely két esztendeig hiába próbálkozott lelkészt szerezni a nyájnak, 1907. 
szeptember 24-én kitörő lelkesedéssel lelkésszé választja Nt.Ruzsa Istvánt, akit idő-
közben a Missouri Zsinat lelkésszé szentel. A fiatal lelkipásztor nagy lelkesedéssel és 
energiával munkához kezd. Az ő nagy szíve szerint, az Úr szövetsége ládájának nyu-
galmas ház készítéséhez fog. A gyülekezet megvásárolja a Rawlings Avenuen a ma-
gyar g.kat. templomot és iskolát, melyet rövid idő alatt ki is fizet. Szinte naponta növek-
szik a gyülekezet, melynek lelki ápolásában Ruzsa István méltó társat talált feleségé-
ben, aki a hazai evangélikus egyházban prominens szerepet betöltő Maurer családnak 
sarja. 

Nt.Ruzsa István pásztori figyelme azonban nemcsak a clevelandi hívekre terjed 
ki. Ellátogat Detroitba, Buffaloba, Pittsburghba, New Brunswickba. Ezeken a magyar-
lakta helyeken mindenütt elhangzik ajkárál a pionírpapok szózata: "Halljátok meg szó-
mat atyámfiai és én népem! Elvégezém szívem szerint, hogy az Úr szövetsége ládá-
jának nyugodalmas házat csináltatnék és a mi Istenünk lábainak zsámolyt''. És jöttek 
az evangélikus magyarok. Jöttek kitörő lelkesedéssel a mi Istenünk lábainak zsámolyt 
csinálni. Lelkipásztorokra volt szükség. Nt.Ruzsa István egymásután hívja ki Magyar-
országról a magyar és tót lelkészeket. Megalakul a gyülekezet New Brunswickban, 
Detroitban, Buffaloban. Így alakul ki Magyar-Amerika Lutherániájának első képe. 

Az árvák, az öregek és a szegények sincsenek elfeledve. Az Úr 1913. eszten-
dejében felépül AZ AMERIKAl MAGYARSÁG ELSŐ SZERETETINTÉZMÉNYE, a 
Clevelandi Evangélikus Szeretetház, melyben magyar árvák és elaggott öregek elő-
ször érzik a testvéri szeretet segítő kezét. Régi clevelandi magyarok ma is emlegetik, 
hogy hogyan cipelte ez a nagyszívű lelkész az élelemmel megrakott nehéz kosarakat 
az ő árvái ás öregei számára. Ma sincs elfeledve az, hogy Nt.Ruzsa István és felesége 
éjjelt nappallá tettek, hogy főzzenek, mossanak, takarítsanak az Evangélikus Szeretet-
ház lakóira. Vagy ki ne emlékeznék arra, hogy a nagy depresszió idején az Evangéli-
kus Szeretetházban mindig meleg étel és terített asztal várta azokat, akiknek nem volt 
senkijük? Ez a szeretetkonyha is az ő fáradhatatlan és munkás szívének az érdeme. 
Igy munkálkodott a clevelandi hívek között 1923-ig. Nt.Ruzsa István, miután lemondott, 
Pittsburghba (PA) költözött, hogy a pittsburghi magyar evangélikusok régi óhaját valóra 
váltsa, hogy ott is az Úr szövetsége ládájának nyugalmas házat építsen. Rövid, kétévi 
pásztorkodása alatt nemcsak hogy megszervezte az ottani gyülekezetet, hanem egy 
gyönyörű templomot és parókiát épített. A pittsburghi hívek, akik között e sorok írójá-
nak szintén alkalma volt lelkészi munkát végezni, épp olyan lelkesedéssel és ragasz-
kodó szeretettel emlékeznek meg Ruzsa Istvánról és nejéről, mint a clevelandiak. 
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Pittsburghi kétévi munkálkodása után New Yorkba költözött Nt. Ruzsa István, 
ahol hozzáfogott az ottani gyülekezet megszervezéséhez. Sajnos azonban, a ,jó Isten 
másként rendelte el. Az amerikai iram, a roppant munka végre aláásta egészségét és 
kénytelen volt nyugalomba vonulni. Oberlinbe költözött, ahol csendes magányban, 
minden közügytöl visszavonulva töltötte életének hátralévő napjait. Magas vérnyomás 
következtében több alkalommal szélütés érte. Testvéröccsének, Nt.Ruzsa Lászlónak 
pár hónapja bekövetkezett halála annyira megrendítette, hogy az amúgy is gyenge 
emberi test végre feladta a szolgálatot és az Úr ezerkilencszáznegyvenedik eszten-
dejében, december tizenegyedikén Nt.Ruzsa István elköltözött ebből az árnyékvilág-
ból. Temetése december 13-án folyt le az oberlini gyászházból. A magyar lelkészi kar 
részéről jelenvoltak: Becker Jakab detroiti, Rettmann Farkas pittsburghi, Papp János 
László buffalói, Markovits Pál windsori, Brachna Gábor clevelandi, Leffler Andor cleve-
landi ev. lelkészek, Daróczy Mátyás clevelandi, Bodor Dániel loraini, Novák Lajos 
elyriai ref. lelkészek. Jelenvolt Ruzsa Jenő lelkész, az elköltözött  testvéröccse, 
Özv.Ruzsa Lászlóné, dr.Újlaki Ferenc ref. lelkész, az elköltözött sógora. A magyar 
evangélikus lelkészi kart hivatalosan Becker Jakab, az immár szolgálatában legidő-
sebb magyar ev. lelkész képviselte, mig a Pittsburgh Zsinat püspöki hivatalát Leffler 
Andor képviselte. A clevelandi jó barátok nevében Kováczy M. Miklós mondott megha-
tó búcsúztatót. 

Nt.Ruzsa Istvánban az amerikai magyar Lutheránia első lelkészét, a Pittsburgh 
Zsinat első idegennyelvű misszionáriusát, Magyar-Amerika pedig egyik kiváló építő 
pionírját gyászolja. 

Emléke örökké élni fog közöttünk. Bátor szavát most is halljuk: "Halljátok meg 
szómat atyámfiai és én népem! Elvégezém szívem szerint, hogy az Úr szövetsége 
ládájának nyugodalmas házat csináltatnék és a mi Istenünk lábainak zsámolyt..." 

(Megjelent a clevelandi "Szabadság" c. lapban, 1941 januárjában.) 
 

 
 
 
 

*** 
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UTÓSZÓ 
 

Amíg ezen az íráson dolgoztam, sokszor azon gondolkoztam, vajjon férjem, 
Ruzsa István meg volna-e elégedve feljegyzéseimmel, vajjon helyeselné-e, hogy mind-
ezeket leírtam. Mikor már visszavonult az egyházi munkától 1929-ben, többször is kér-
tem, hogy írjon le valamit az első évekről, a kezdő munkát, a velejáró aggodalmait, 
nehézségeit, tapasztalatait. Hiába kértem, nem akarta megtenni; azt mondta: "Az Isten 
tudja, hogy mit dolgoztam. Ez nekem elég. A jövő generáció már nem fog érdeklődni a 
magyar evangélikus munka megkezdés után. Igyekeztem mindig a legjobbat tenni és 
lelkiismeretem szavát követni. Hitem és vallásom iránti szeretetből, szívemből igyekez-
tem az evangélikus munkát előmozdítani és egyházak alakulását elősegíteni. Ha té-
vedtem és nem helyesen cselekedtem, nem vagyok az egyedüli, mások is tévednek és 
sok hibát követnek el. Semmit sem írok le". Buzdítottam, próbáltam meggyőzni, hátha 
mégis lesz valaki, aki érdeklődni fog, de nem sikerült rábírni az írásra. 

Sokáig tartott, míg mindezt megírtam. Bevallom, nehéz munka volt és sokszor 
hónapokig sem vettem a kezembe. Egyrészt saját elfoglaltságom, de még jobban az 
írás közben felébredt különféle érzések akadályozták meg a folyamatos megírást. 
Hiszen volt sok öröm és boldogság, de talán több keserűség és fájdalom az évek 
során. 

Mentségemül szolgáljon, ha tévedtem vagy kihagytam valamit. Sajnos férjemnek 
nem volt az a szokása, mint másoknak van, hogy mindenről könyvet vezetnek. Példá-
ul, hol s merre járt, mikor prédikált, melyik városban, melyik templomban. Ha ezt meg-
tette volna, helyzetem sokkal könnyebb lett volna. 

Hogy az írás végére értem, hálát adok az Úristen végtelen kegyelmének, hogy 
erőt adott e visszaemlékezes megírására. Az Ő segítsége nélkül, nem lettem volna 
képes elvégezni. 

 

Ruzsa Istvánné. 
 
 

*** 
 
 


