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B i z o n y í t v á n y Szabolcs tea l e lkész i m ű k ö d é s é r ő l . 
Sz. 191—1897. 

Esperesi Bizonyítvány. 
Alolirt hivatalosan és jó lelkiismerettel bizonyítom, hogy Tiszteletes 

Szabolcska Mihály aa., mint a felfalusi lsö osztályú egyházközségnek I892ik 
év október 6-ikától fogva papja: 

a) egyházközségébén kötelességeinek hiv és lelkiismeretes teljesítése, 
egyenes, tapintatos, megnyerő és mindenben lelkészhez illő magaviselete 
által mind öszszes hallgatóinak igaz szeretetét és meleg ragaszkodását 
megnyerte, mind egyházközsége szellemi és anyagi jóllétét, nemkülönben a 
vallás erkölcsi életet magas színvonalra emelte; 

b) egyházmegyei közéletünkben szigorú papi jelleme, nyilt, őszinte és 
szeretetteljes kartársi fellépése, egyházi ügyeink iránti lelkesedése és nemes 
buzgolkodása nagyban befolytak arra, hogy egyházmegyénkben emelkedett 
közszellem keletkezzék, a miért általános szeretet és tisztelet környezi, a 
mi legutóbb is egyházkerületi képviselővé történt megválasztatásában 
nyilvánult; 

c) végül társadalmi és irodalmi működésével szélesebb körben is hatott, 
a mi egyházunk körén kivül is, felekezeti különbség nélkül, vármegyénk 
egész intelligentiájának osztatlan elismerését és tiszteletét, s a legmagasabb 
fokú becsülését szerezte meg számára. — 

Miről azon őszinie kijelentéssel adom ezen sajátkezű aláírásommal és 
hivatalos pecsétemmel megerősített bizonyítványomat, hogy Szabolcska Mihály 
aa. egyházunknak igaz tagja, papi testületünknek disze és büszkesége. — 

Magyar Péterlakán 1897 februárius 13ik napján. — 
Tavaszy József 

a görgényi ref. egyház-
P. H. megye esperese. 

Közli: CSÁSZÁR ELEMÉR 

GÚNYVERS A PRÉDA VÁRMEGYEI URAKRÓL 
ÉS KISASSZONYOKRÓL. 

A sárospataki kollégium könyvtárának kézirattára 3191. sz. alatt, 
a BB301 sz. könyv hátlapjára írva, XVIII. századi kézírásával a következő 
gúnyverset őrzi. 

Úrfi legény, de hogy szegény 
Teli hasát málé lepény 
Dáma kezén a gyöngy hellyén 
Van tsekély német költemény 
Mégis rá tartya magát 
Ha táncra viszi farát 
Le botsáttya szoknyáját 
Ne lássák saruját. 

Közli: GULYÁS JÓZSEF 

Préda Vármegyei Urak, 
Mint a kutyák gyalog járnak 
Piros csizmában prádéznak 
Otthon bocskorban szántanak. 
Hányják-vetik magokat 
Számláljok jószágokat 
De nézd körül házokat 
Tsak látz fotókat 
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PETŐFI EGY MELEGSZÍVŰ BARÁTJA. 
Az IK. 1935. III. füzetében Zsoldos Benő Emődy László elbeszélése 

alapján néhány adalékot mond Emödy Dániel életéhez. Meg lehet toldani azzal, 
hogy a kitűnő emlékezőtehetségü Emődy Dániel szerint Petőfi Pusztai talál
kozás e. közleménye eredetileg 12 sorral hosszabb volt: a betyár vágtában 
egy csárdába ért s mulatni kezdett bánatában.. . . A Kutyakaparóról 
mondott adalékot Kun Pál az Egyetértésben (1891) az Emődyről szóló nek
rológban a Nemzeti dalról mondja. (V. ö. Pesti Hirlap 1926 aug. 14. sz.) 
Jókai az Őszi fény (85. 1,), az Én életem regénye (191. I.) c. munkáiban is 
említi Emődit. ^ , T , 

GULYÁS JÓZSEF 


