
tartsuk, gyarapitsuk; így és csakis igy leszünk méltók a 
krisztusi névre és igy leszünk mi az evangeliom szerint 
reformáltak." 

Az a meleg bibliai hang, mellyel az iró tárgyát fel-
dolgozta, lekötötte a hallgatóság figyelmét. Valóban sziv-
ből szólt a szivekhez! — Éreztük mindnyáján, hogy azok 
az érzelmek, miket az iró tolmácsolt, mindnyájunk keblé-
ben viszhangra találnak. 

Ezután Vörös János IV. p. n. szavalta el Gáspár 
István pesti ref. s.-lelkész gyönyörű alkalmi ódáját érzés-
sel, tűzzel és lelkesedéssel. 

Az óda elhangzása után Borsos Károly III. p. n. a 
„XVI. század magyar vallásos lyrájáról" olvasott fel egy 
elég tárgyilagos és világos ismertetést. 

Majd ezután, mondhatnám, a műsor egyik legsike-
rültebb pontja következett. Gálffy Géza I. p. n. olvasta 
fel Balogh Dénes T. p. n. „Jefte" cz. igen csinos költe-
ményt • 

Rásüt a kelő hold mosolygó sugára 
Jefte leányának nyitott ablakára, 
Fürtös kicsi fejét ráhajt ja kezére 
Belenéz merően a csillagos égbe, 
Vár a kedvesére. 
De kedvesét hiába várja, hisz dicsőséget megy sze-

rezni a harczba, hogy kedvesét elnyerhesse. 
Elmúlt a harcz , . . . a sereg győztesen tér vissza, 

de a hős (Jefte) szomorú. 
Úgy szorítja az az eskü a szivét 
Félve várja, amint közéig, hogy elébe 

vaj, ki lép. — 
Babérból font koszorúval kezébe. 
Gileadnak legszebb gyöngye, leánya lép elébe" 
Jefte lánya apját örömmel fogadja, de az apa szo-

morúan mondja: 
Menj, ne kínozz, ne zuzd össze a szivem: 
Megesküdtem s meg is tartom azt hiven. 
Az ifjú megkapj a a leány kezét azon feltétellel, ha 

feláldozza azt Jákób Istenének, — de 
— Fölretten Genubát e szóra 
Mintha szép álmából ébresztették volna 
Szomorú valóra. 

tőrt ragad és önszivébe mártja 
— Jefte kiragadja. 

Egy sikoltás mintegy botor eskü ára 
Halva fekszik Mispa legszebbik virága, 
Legszebbik leánya. 
Az a költői lendület, mely az egészen keresztül vo-

nul, elragadta a közönséget és méltó elismeréssel adózott 
szerzőnek e szép költeményért. 

Ezután Horváth József IV. p. n. olvasta fel Osváld 
Kálmán, főiskolai senior alkalmi imáját, mely méltó befe-
jezése volt szerény ünnepélyünknek. „Áldunk atyánk Jé-
zúsért, a világ világosságáért, kiben üdvösséget adsz a 
bűnös világnak. Áldunk szent Lelkedért, melynek ereje 
által inkább kedveljük a világosságot, mint a setétséget. 
Áldunk hivatott bajnokaidért, kik a véka alá rejtett gyer-
tyát meggyújtván, újra gyertyatartóra tették" hangzott a 
szívből jött ima. 

Szép, szivreható ünnepélyünk a 137. dicséret elé-
neklésével ért véget. 

Vajha egyházunk és főiskolánk iránt érdeklődő hí-
veink minél számosabban jelennének meg egy-egy ilyen 
ünnepélyünkön, hogy ez által lenne az az egyházunk és 
főiskolánk ünnepe valóban. — Ugy legyen. — 

Orgonaszentelési örömünnep Dadon. 
Nem ismeretlen e becses lap olvasói előtt az a ne-

mes mozgalom, mely egyházunk nő tagjai részéről közel 
egy évvel ez előtt megindult. A mi akkor, még mint egy 
kedves idea lebegett lelki szemeink előtt, az ma már, Is-
tennek hála ! valóság lett. A női kis erszény, s a női val-
lásos kebel csodát mivelt. Októberhó 29-ike a reformatio 
emlék ünnepe, volt egyházunk ujabbkori történetének 
második nevezetes napja (az első, templomszentelés í. 
évi aug. 20-án), melyen az orgona ünnepélyesen adatott 
át magasztos czéljának, Isten jó Atyánk dicsőítésére. Szép 
és magasztos ünnep volt ez, örömünnep, melyen, a mai 
sok tekintetben anyagias világban is, — az igazi vallá-
sosság mutatá be az Ur dicsőítésére hozott áldozatot. 

Fél 10 óra tájban özönlött a nép. Bokod, Császár, 
Ete, Szend s Tatából is jöttek sokan, valamint más vallá-
súak is számosan voltak jelen, ugy, hogy [az ünnepély 
10 óra után, telt templomban vette kezdetét a vasárnap 
délelőtti szokásos felálló „Szent Isten noha néked" ének-
kel. Ezután a 74. dicséret 1 .2. 3. versét énekeltük, mely-
nek végeztével lépett az urasztalához nagyt. Antal Gábor 
ácsi lelkész ur, egyházmegyénk s kerületünk egyik leg-
jelesebb szónoka. Kitűnő beszéd s remek ékesszólással 
avatta fel hatváltozatú gyönyörű kis orgonánkat, melyet 
Angster József kalocsai érseki orgonaépitész ur készített 
Pécsen 1100 ftért. Beszéde alatt sokak szemébe jöttek 
könnyek, még pedig nemcsak a nők, hanem a férfiakéba 
is. Hogy is ne! hisz oly szépen fejtegette mi az orgona? mi 
czélja van annak? mondá: a mely egyháznak tagjai ily 
szent czélokra tudnak és akarnak áldozni, az az egyház nem 
veszhet el, az virágozni fog az idők végéig. Isten áldása 
van azon". A megáldó ima után szólalt meg kis orgonánk 
először Kóczán Lajos kocsi fctanitó ur kezei alatt, éne-
kelvén a XXXIII. zsolt. 2. 3. versét. Ékekeltünk vigan, 
gyönyörű szép ujéneket, s ott voltunk hol a menny lakói 
az Ur királyi széke előtt hálával letelepednek. A szép 
praelndiumok s ének elhangzása után tiszt. Kelemen János 
kömlődi lelkész ur lépett a szószékbe s Pál apostol Ga-
latabeliekhez írott levele V. rész 1. verse alapián szépen 
és ügyesen fejtegette, hogy a reformatio, vagyis vallás-
tisztításnak micsoda sok és nagy jót köszönhetünk stb. 
Ezután énekeltük a XXIII. zsoltárt és versét, melynek 
végeztével alulírott lépett az urasztalához, hogy a szent 
vacsorát a hivő s bűnbánó lelkeknek az ujborérti hála-
adás alkalmával kiossza. A 113. dicséret éneklése mellett 
részesülvén a szentvacsorában a 168. dics. 9. verse e l -
éneklésével vége lett a szép és megható ünnepélynek,, 
melynek kedves emléke soká, igen sokáig élni fog lel-
künkben, mely világos tanuja, hogy a Krisztus feltárna-



dott, és s működik sziveinkben, áldott legyen szent neve 
mindörökké! 

Legyen szabad megemlítenem s itt e helyen is forró 
hálás köszönetünket nyilvánitanom tek. Bálint Sándor és 
Mihály helybeli ágost. evang. bérlő uraknak kik 20 frt-
ta l ; s azon róm. cath. atyafiaknak is, kik a krisztusi sze-
retet áldott lelkétől áthatva orgonánk felállításához ke-
gyes adományaikkal járultak. 

Mondanom sem kell, hogy a lelki táplálék után jól 
esett a testi is. A szép vendégkoszoruba voltak a szóno-
kokon s orgonistán kivül még : nagyt. s nagys. László Jó-
zsef kocsi lelkész, nagyt. Smiedt Mihály bokodi ágost. ev 
lelkész volt esperes, főtiszt. Szalay Pál szentszéki ülnök 
dadi plébános, tek. Bálint Sándor és Mihály helybeli 
bérlő; Maller László nyűg honvéd főhadnagy, Maller Jó-
zsef községi jegyző, Antal Bálint tanitó urak stb. A to-
asztok sorát László József kocsi lelkész ur nyitotta meg 
éltetvén a buzgó áldozatkész egyházat, elöljáróit s lelké-
szét. E sorok irója László Józsefet éltette, nem csak egy-
házmegyénk s kerületüuk; de a magyarhoni reform, egy-
háznak egyik érdemekben gazdag, jótékony és határt nem 
ismerő, nemes szívű, áldozatkész férfiát; majd 2-d ízben 
a szónokokat, kik ünnepélyünket magasztosabbá tevék 
éber beszédeik által s az orgonistát, ki ügyes játékával 
szintén csak buzgóságunkat emelte. Smidt Mihály a mai 
nap hőseit a szónokokat s orgonistát éltette, Antal Gábor, 
.László Józsefet, Szalay Pált, Smidt Mihályt mint a há-
rom felekezet érdemekben gazdag képviselőit, Szalay Pál 
a prot. papság azon fiait, kik a két felekezet közötti ürt, 
a krisztusi szeretet által áthidalni igyekeznek s azoknak 
jelenlevő képviselőit stb. volt még számos toaszt, melyek 
mindegyike a szeretet s barátság tolmácsai valának. — 
Miután a zene hangjai is beleolvadtak s emelték a köz-
örömet az éjféli órákban hajtánk fejűnket nyugalomra 
ama óhajjal; jó Istenünk ! áldásod nyugodjék azokon a 
nemes lelkeken, kik szives adományukkal maguk nélkü-
lözése mellett is létrehozták azt a magasztos hangszert, 
mely a mi egyszerű, mégis szép és megható isteni tiszte-
letünket még szebbé és meghatóbbá teszi! 

Dad, 1893. november 1. 

SZÉKI ALADÁR, 
ev. ref. lelkész. 

Papi és tanitói dijlevelek a komáromi 
egyházmegyében a XYII. és a XYIII. 

században. 
(Folytatás.) 

4. Tavasziért, a kinek ekéje já r ki, egy mérce kölest 
ad, a kinek nem, ketten adnak egy mércét. 

5. Fa a mennyi elég. 
6. Négy szekér széna. 
7. Téli őrletés. 

Madari prédikátor Szomódi János 1654. fizetése. 
1. Pénz 25 forint. 
2. Minden ekés gazda fél mérő búzát. 
3. Négy hold őszi vetés 3 szántásban, felaratják, be-

hordják. 
4. Tavaszi két hold. Nem aratják meg, de behordják. 
5. A parochiához való rétet lekaszálják, felgyüjtik 

behordják. 
6. Minden háztul egy-egy szekér fa. 
7. Két hold kenderföld. 
8. Vagyon a parochiához egy szőlő, azt békapálják. 
9. Praebenda bor egy pint minden kicsapolt hordóbul. 
10. Halotti tanitástul den. 25. 
11. Copulatiotul ís den. 25. 
12. Keresztelőtül den. 6 s egy kenyér, egy tik-
18. Introductiotul is. 

Madari scholamester fizetése. 
1. Pénz 10 forint. 
2. Szem minden házas embertül egy véka buza. 
3. Őszi vetés egy hold. 
4. Coquia két kerülő. 
5. Kenyér minden háztul egy. 
6. Bor minden hordótul egy icze. 
7. Didactrum. 
8. Halotti éneklés 12 dénár. 

Bátorkeszi prédikátor Csicsói József 1654. fizetése. 
1. Pénz 30 forint. 
2. Buza 28 mérő. 
3. Négy hold őszi vetés. 
4. Böjti két hold zab, melynek egyikét a másiknak 

megaratásáért vetnek. Köles is egy hold. 
5. Rétet adnak, melyet lekaszálnak, összeraknak és 

béhordnak; sót ha a tanitó más rétet szerez is, azt is 
bétakarítják. 

6. Minden szekeres ember ad egy jó szekér fát. 
7. Halotti tanitástul den. 25. 
8. Copulatiotul is den. 25. 
9. Keresztelőtül egy tik s egy kenyér. 
10. Introductiotul is annyi. 
11. Praebenda bor egy itcze. 
12. Vagyon egy szőlő a parochiához, melyet Nehéz 

János legalt, melynek a felső szomszédja Domonkos Gás-
pár, alsó Budai János, ezt egyszer bikapálja a község. 

Bátorkeszi scholamester fizetése. 
1. Pénz 12 forint. 
2. Szem 13 mérő buza. 
3. Őszi buza vetés harmadfélmérő. 
4. Coquia kétszeri. 
5. Praebenda bor egy ícze. 
6. Fa elégséges. 
7. Didactrum a gyermekektől. 
8. Halotti éneklés 12 dénár. 
Bucsui prédikátor Szenczi István 1654. fizetése. 
1. Pénz 30 forint. 
2. Buza 30 mérő. 
3. Annyi rét, a mennyi nyilas egyéb házas ember-

nek jut. 


