
Fábri Gergely naplója. 

A nemeskéri artikuláris gyülekezet levéltárában akadtam e 
kiváló evang. püspökünknek gyó'ri káplán és rektor korában 
irott naplójára. Örömömbe, melyet e felfedezés okozott, keserű 
érzés is vegyült. Miért hevernek a mi irott kincseink így a 
homályban? Miért nem rendezik a mi egyházi levéltárainkat és 
tartalomjegyzékeiket miért nem teszik közzé? 

Midőn Fábri Gergely életét tíz évvel ezelőtt megírtam,*) 
sejtelmen sem lehetett arról, hogy e hírneves hitvallónknak ifjú-
kori eredeti feljegyzéseit Nemeskér, tehát oly gyülekezetünk 
rejtegeti, a melyben Fábri huzamosabb ideig soha sem tartóz-
kodott s a hova naplója is csak később kerülő uton juthatott, 
igazolván az ismert szálló igét: habent sua fata libelli. 

Most, midőn a naplóba más kéztől később bejegyzett 
sorokat olvasom, már tudom a könyv sorsát, de korábban senki 
sem vezetett nyomra. Fábrinak egyik leányát ugyanis Bozzay 
György nemeskéri lelkész vette feleségül s így e házasság révén 
került ide a napló. Az új tulajdonos azonban, ki a Fábritól 
üresen hagyott lapokat jegyzőkönyvül használta, későbbi állomás-
helyeire Mencshelyre és Kertára vitte magával. Bozzay halála 
után pedig szintén ennek veje, Braunmiiller János n. magasii 
lelkész örökölte. Ez is irt még bele számadási jegyzékeket. 
Magasiból szerezte azután vissza Nemeskér, amelyre vonat-
kozólag Bozzay igen fontos dolgokat irt a naplóba. 

Fábri latin nyelven irta feljegyzéseit. A napló nagy ívrét 
hosszúságú, keskeny, vastag könyv, melynek teljes czímlapja ez : 

Monumentum 
canae antiquitatis et serae posteritatis 

ecclesiastico-politico-oeconomicum 
historicis observationibus 

ab initio seculi praesentis continuatum, 
chronologice erectum 

A. R. S. MDCCVII. Mense Julio, in quem incidit nativitas 
Gregorii Fabri 

Osgyaniensis, Hungari p. t. Rectoris et Diaconi 
Ecclesiae Jaurinensis Aug. Conf. 

Restauratum et ordine iusto instructum 
Jaurini A. R. S. MDCCXXXIV. 

*) Fábr i G. és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Budapest 1894. 
A Luther- társaság k iadása . 
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Fábri e szerint születési évéig visszamenve jegyezte fel a 
fontosabb egyházi és politikai eseményeket, úgy a külföldieket, 
mint a hazaiakat. 

Már tanuló korában naplót vezetett, jegyzeteit azután 1734-
ben gyó'ri káplán és tanár korában rendbe szedte és letisztázta. 
Csak azt lehet sajnálni, hogy ez évvel azután a napló félbe is 
szakad. Valószínű, hogy tovább is folytatta feljegyzéseit, de ezek-
nek letisztázására mint vadosfai lelkésznek, dunántuli kerületi 
jegyzőnek és utóbb püspöknek többé nem volt ideje. így ő a 
vastag könyvnek csak első tíz lapját irta tele igen apró, ma 
már nagyon nehezen olvasható betűkkel. A többi lapokat Bozzay-
nak és Braunmüllernek szintén eléggé érdekes feljegyzései 
töltik be. 

I. 

A naplóból azok az adatok érdekelnek bennünket leg-
közelebbről, amelyek Fábrinak saját életére vonatkoznak, s a 
melyeket az egyháztörténelem eddig nem ismert. 

Mindeddig születési éve sem volt ismeretes. Most tudjuk, 
hogy 1707. évi julius havában született Osgyánban. Feljegyezte 
első tanítóinak nevét is. 1712-ben bizonyos Ivankovics volt az 
első mestere. 1713-ban már Taxner László rektortól tanulta a 
Donatust. 1714-ben Áldási Pál és 1717-ben Farkas György avatta 
be a syntaxis, poesis és rhetorika titkaiba. Mindezek osgijáni 
tanítók voltak, akik, mint látjuk, középiskolai tárgyakat is 
adtak elő. 

1722-ben szeptember 7-én Késmárkra vitték a német nyelv 
elsajátítása végett. Itt az első évben Cornides Mártonnál lakott 
és Lendvai Péter helyettes igazgató volt a tanára. A következő 
évben Sponer Antal városi jegyző és tanácsos házába kerül, hol 
három évet tölt s ez idő alatt a jeles Buchholtz György a tanára. 

1726-ban, julius havában a 19 éves ifjút Draveczky Imre 
és Berzeviczy Boldizsár hívta udvarába Draveczbe tanítónak 
(praeceptor publicus). Örömmel írja itteni tartózkodásáról: „Res 
meae singulariter sucessere, confluxus enim insignis illic fűit 
nobilium filiorum." Érdekes adat ez a XVIII. század nevelés-
történetéhez is. 

De hosszabb ideig még sem érezte jól magát az előkelő 
uri környezetben, mert már a következő év augusztus havában 
ezt írja: „Valedixi aulae secundum illud: exeat ex aula, qui 
vult esse pius." 

Most Győr felé vette az útját tanulmányainak folytatása 
végett. Jóhírű lehetett ekkor az evangélikusok győri gymnáziuma, 
hogy ilyen tanítóságot próbált húsz éves tehetséges ifjú is fel-
kereste. Itt a tudós Szászki-Tomka János és Perlaky József 
voltak a tanárai. Alig maradt azonban háromnegyed évig, a 
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tavaszi examen után győri patrónusainak rábeszélésére elhatá-
rozta, hogy külföldre megy. 

Az akkori szokás szerint előbb az országot bejárva segély-
pénzt gyűjtött s mikor már 120 forintja együtt volt, ezzel 1728. 
szeptember havában útra kelt. Október elején érkezett meg 
Wittenbergbe. Itt a theol. tárgyakat Wernsdorf, Abicht, Schrőer, 
Hassenius, a nyelveket Wockenius s a bölcsészetet Schröder 
tanárok óráin hallgatta. 

A tanulni vágyó ifjút minden érdekli, ami a városban tör-
ténik, mindenütt ott van s a fontosabb eseményeket naplójába 
jegyzi. 

Már a harmadik évet töltötte Wittenbergben, midőn 1731. 
február 14-én a Perlaky távozásával megüresedett diakonusi 
(kápláni) és conrectori állásra hívják Győrré. Örömmel enged a 
megtisztelő bizalomnak. De hogy ez állást elnyerhesse, előbb 
lelkészszé kellett magát avattatnia, ami csak a lelkészi vizsgálat 
sikeres megállása után történhetett meg. 

A dunántuli evang. egyházkerületnek 1673—1742-ig nem 
volt püspöke. Ε miatt az ide való vagy ide pályázó papjelöltek 
rendszerint Wittenbergben tettek papi vizsgálatot s lelkészszé 
avatásuk is itt történt meg. 

II. 
Fábri naplójának épen az a legérdekesebb szakasza, a 

melyben részletesen leirja, hogy miként folyt le egy ilyen magyar 
ifjúnak papivizsgálata a XVIII. század elején Wittenbergben. 

A meghívó levelet kézhez vévén, 1731. márczius havában 
bemutatja Abicht György, szász egyházkerületi fősuperintendens-
nek, wittenbergi tanárnak és első lelkésznek ; de mivel magyar 
nyelven volt irva előbb latinra kellett fordítania és hitelesíttetnie 
(valószínűleg a künnlevő magyarok által.) Egyszersmind meghivő 
levele alapján a lelkészi vizsgálatra való bocsátást is kérelmezte. 

Abicht olvasván a most már latinra lefordított meghívót, a 
kérelmet jóváhagyólag tudomásúl vette és buzgó fohászszal 
könyörgött Istenhez az ifjú Fábriért, kérve, hogy maradjon meg 
azokban, amelyeket tanult. Majd elibe adta a felavatottak anya-
könyvét (album ordinatorum), melybe Fábrinak is be kellett 
írnia szülőinek nevét, születési helyét, évét ós napját, az iskolákat, 
amelyekben tanult, a helyet, a honnan Németországba jött. A 
többi rovatokban pedig még e kérdésekre kellett felelnie: mennyi 
ideig volt az akadémián ? mely tanárokat hallgatott ? kiktől 
nyert hivatalos meghívó levelet ? mely gyülekezetbe és mily 
állásra hívták? hol, mikor és melyik superintendens avatta fel? 
mely évben és napon tett papi vizsgálatot és papi esküt ? 

Márczius 28-án meglátogatta Joch, egyetemi rektort, az 
egyháztanács tagját és wittenbergi várlelkészt, tanácsát és jó-
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akaratát kérve. Meg is ígérte ez, hogy amennyit lelkiismeretének 
a törvénye megenged, annyit meg fog tenni. 

29-én Abicht ajánlatával Keisert, az egyháztanács elnökét 
és a többi assessorokat kereste fel, akik mindannyian helyet 
adtak kérelmének. 

31-én tudatták Fábrival, hogy a papi vizsgálat napja április 
2-ikára van kitűzve. Neki kellett ezt április 1-én az egyház-
tanács összes tagjaival személyesen tudatnia s őket a papi vizsgá-
latra meghívnia, A többi lelkészeket pedig az egyházfi hívta össze. 

Bevégezvén Fábri e fáradságos munkát, az est beálltával 
buzgó imádságban kérte Istentől a Szentlélek segedelmét a más-
napi vizsgálathoz. Éjjeli 11 órakor tért pihenni és semmi nagyobb 
gondtól nem gyötörve csendesen el is aludt. De álmot látott. 
Hadd mondja el ezt ő a maga szavaival. 

„Úgy láttam álmomban — írja naplójában — hogy egy 
hegyen fekete kígyók rohannak reám. Ε látványnak hatása alatt 
kardot rántva valamennyit elűztem és mardosásuktól teljesen 
megszabadítottam magamat. Az álmoknak ugyan nem nagy hitelt 
adok, de azt erősen állítom, hogy az ördög néha mai nap is 
kígyó alakjában üldözi szerszámaival Istennek kegyes híveit és 
háborgatja Istennek országát. Mind az által mit sem törődöm a 
támadásával, hanem a Szentlélek segedelmével megerősödve fel-
öveztem magamat a szent szolgálatra. És szilárdan hiszem, 
hogy ebben Istennek igéjével, mely a kétélű fegyverhez hasonló, 
szerencsésen diadalt aratok az ördög birodalmán. Segíts meg. 
Uram, a te igéddel és légy velem a te üdvözítő kegyelmeddel a 
mi Urunk Jézus Krisztus által." 

Ha Fábri püspöknek későbbi szenvedéseire, fogságára, hivatal-
vesztésére és hajléktalan bujdosására gondolunk, ezeket a borús 
sejtelmeket igazoltaknak látjuk. De erős hitével meg is győzte a 
sátánt és hű maradt fogadásához. 

„Április 2-ikán — írja tovább naplóját — a Szentlélektől 
vezetve d. e. 10 órakor megjelentem a vizsgálaton. Abicht super-
intendens examinált, aki legelőször is az első zsoltárt olvastatta 
el velem eredeti szövegében s azután lefordíttatta. Ezt megtevén 
azt kérdezte tőlem, hogy a kegyeseknek milyen boldogsága érte-
tődik e helyen ? Felelém : lelki és testi. És milyen lesz az utolsó 
ítélet ? — kérdezé tovább. Felelém: általános és kinek-kinek 
rész szerint való ítélete leszen a halála után. 

„Azután áttért az Ágostai Hitvallás VIII. artikulusára. Az 
egyházról általánosságban és a meghatározásáról szólottam. Az-
után a gonosz és ujjá nem született egyházi szolgákról, ezek-
nek tudományáról és szolgálatáról. Ez alkalommal Máté 23. feje-
zetében azt a helyet ütötte fel, mely a Mózes székében ülő fari-
zeusokról szól. Utoljára az urvacsoráról szóló artikulusra tért át 
és a kálvinisták antithesisét kérdezte. 
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„Végre 11 órakor megérkezett dr. Joch, az akadémia rektora 
és elkezdte tovább folytatni az examen fonalát. A cselekedetek 
könyve 10. r. 35 versét adta eló'mbe, amely helybó'l a pelagia-
nusok, naturalisták és más ilyenek értelmezése szerint azt 
akarta bizonyítani, hogy a pogányok csupán kegyességük és 
tisztán isteni félelmük által is üdvözülhetnek a Krisztusban való 
minden hit nélkül. És pedig bizonyítani akarta ezt 1. Cornelius 
példájával, 2. az ó-szövetség példájával, melyben egyedül a zsidók 
alkották az igaz egyházat, a többi összes népek pedig csak 
nem kárhozhattak el mindnyájan; és 3. a Zsid. levél 11. r. 
6. versével, mintha ott olyan hitről volna említés, melyet tisztán 
Istenre és nem a Krisztus érdemére vonatkozónak mondanak. 

„Végül a pápaság történetéből adott fel némely kérdéseket, 
annak felosztását és másokat." 

Ε feljegyzésből látjuk, hogy Fábri papi vizsgálata Witten-
bergben eléggé szigorú volt. Legalább is két óráig tartott s a 
kérdések, melyeket ó- és újszövetségi exegesisből, dogmatikából, 
polemikából és egyháztörténelemből hozzá intéztek, nem voltak 
könnyűek, só't részben eléggé fogósak. 

Április 3-án avatták lelkészszé kézrátevéssel 4-én volt az 
aláírás és eskütétel. 

III. 

A 24 éves felavatott ifjú lelkész jól végezvén dolgát, öröm-
mel sietett vissza hazájába, új állomására Győrré, a hol őt már 
várva várták. Április 7-én indult el Wittenbergből és május 
6-án irja naplójába: „Perveni feliciter Jaurinum ad ecclesiam 
carissimam." 

A napló további jegyzetei már nem csak Fábrira, hanem 
a győri evang. gyülekezetnek történetére nézve is fontosak. 

Május Í4-én; pünkösd harmadik ünnepén prédikált először. 
16-án iktatták be conrectori hivatalába, mely a mai gymnáziumi 
tanári állásnak felelt meg. 24 én végezte a keresztség szent 
cselekvényét először, Újvári Ferencz, városi polgárnak leányát, 
Évát keresztelvén meg, a kinek egyszersmind a keresztapjáúl is 
meghívták. 

Mindjárt az első hetekben igen keserű tapasztalatokat szer-
zett az ifjú káplán és conrector a gyülekezetnek akkori szoron-
gatott viszonyai között. Még május 30-án ugyanis vármegyei 
biztosok jöttek Győrré és Torkos András lelkésztől a templom-
kulcsok kiadását követelték. Az így meglepett lelkész azonban 
azt válaszolta, hogy ő ezt nem teheti, mert ő csak szolgája az 
egyháznak s közölnie kell a dolgot a gyülekezet patronusaival. 
Majd 15 napi halasztást kérvén Torkos, a küldöttek önkényt 
eltávoztak. Azonban a 15 nap letelte után is kegyelmesen el-
távolított az Úr minden veszedelmet a győriektől. 
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íme Fábri naplója értesít bennünket a gyó'ri egyháznak 
korábbi veszedelméről, amely addig nem volt ismeretes. Győrött 
mind a két protestáns egyház tudvalevőképen csak 18 évvel 
utóbb 1749-ben vesztette el templomát és iskoláját azon a 
czímen, hogy csak mint véghely bírt szabad vallásgyakorlattal, 
időközben pedig elvesztette eme véghelyi minőségét. 

Ő értesít a gyülekezetben előfordult személyi változásokról 
is. Az iskola igazgatója, a jeles Szászki-Tomka János, aki itt 
több éven át működött s a kit most Pozsonyba hívtak meg, 
1732. julius 3-án hagyta el Győrt.*) Augusztus 25-ig Fábri helyet-
tesítette s e napon őt, az eddigi conrectort választották meg 
rectorrá. „Isten látja — mondja ő maga— nem szívesen vállaltam 
el a kettős tehernek, az egyházinak és iskolainak nehéz volta 
miatt, de meg kellett tennem Torkos lelkésznek és patronusaim-
nak kényszerítésére, akik egyhangúlag ajándékoztak meg bizal-
mukkal." Helyébe Weigel Jánost iktatták be conrectornak. A 
nehéz időkre való tekintettel buzgó fohászban kér Istentől sege-
delmet az új tanítók működéséhez. 

1733. augusztus 31-én Eatkóczy és Györgyi nevű tanuló 
ifjakat expediálta külföldi egyetemekre. 

Ugyanez évi szeptember 2-án a német ajkúaknak Arzt nevű 
kántora halt meg, a ki tovább mint 40 évig vezette a győri 
gyülekezet chorusát. 

Kiváló figyelmet érdemel végül, amit Fábri Győrött kifejtett 
irodalmi munkásságáról mond. Eddig csak azt tudtuk, hogy 
Sartorius Szabó Jánosnak volt munkatársa Wittenbergben a 
Magyar Lelki Óra nevű énekeskönyv szerkesztésében s hogy 
„Szent írásbeli igékkel és példákkal megbővíttetett Győri Kis 
Katechismust irt (Jena, 1751.)**) Naplója egyéb munkáiról is be-
számol s egyúttal jellemzi az akkori prot. irodalmi viszonyokat. 

„1733 . . . napján — irja naplójában — tovább folytatta 
a nyomdász az „Arany Láncz" imádságos könyv nyomását, 
amelyet én biztos helyre vitettem. 400 példányt átadtam tek. 
Fodor István úrnak, aki előre 100 forintot fizetett a nyomásért, 
a többi mintegy 200 példány nálam maradt a lelkészek és a 
szegények közt való kiosztás végett." Aáchs Mihály imakönyvé-
nek ezt a kiadását, melynél Fábri mint közvetítő szerepelt, eddig 
nem ismertük. 

1734-ben a nyári szünidőben Müller János győri könyvárus 
újra kinyomatta az Arany Láncz imádságos és egyszersmind a 

*) Ε jeles magyar tudós Győrött i r ta és adta ki „P rogymnasma de 
Periode in usum discent ium" czimű művé t (16. r. 230. lap, nyom. Streibig 
József , Győr 1729.) 

**) Lásd: Krupecz J. Adalékok a Luther -ká té történetéhez. Prot . Szemle 
1895. évf. 349. 1. 

Theol. Szaklap. Π. é? f , q 
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„Zengedező Mennyei Kar" nevű énekeskönyvet is. A correcturát 
Fábri végezte. S ez ujabb kiadást is az előbbi (Bárány és 
Vásonyi-féle) 1726. évi kiadásnak az évszámával látták el „ob 
certas causas." A miatt t. i. hogy a nyomdászt a censura üldö-
zőbe ne vegye. 

Ugyanez év nyaráról még a következő bejegyzést olvassuk: 
„Halottas könyv cum Uti Társ me autore et correctore in solatium 
ecclesiarum per vacationes excudi sunt." 

Ez Fábrinak eddig nem ismert és kellőleg nem méltatott 
műve, melynek egy példánya a nemzeti muzeumban van meg. 
Petrik bibliographiájában a czíme ekként van közölve: 

Halott temetéskorra való énekek, melyek most helyesebben 
egynéhány ide tartozó szép zsoltárokkal és énekekkel egyetem-
ben egy énekekből és könyörgésekből álló Uti társsal sokaknak 
kívánságokra megjobbítatván újonnan kibocsáttattak. (32. r. 
358. 1.) Norinbergában 1734. 

(Mellette:) Buzgó énekek és könyörgésekbűl jobb és balkéz 
felöl álló uti társ. Mely sok jámbor istenfélő, vízen ős szárazon 
fáradozó híveknek szives kívánságokra szép renddel kibocsáttatott 
Norinbergában 1734. (47. lap.) 

(Továbbá:) Egy néhány imádságokból álló uti társ útra 
indulóknak. (67. lap.) 

A czímlapon Győr helyett Norinberga áll mint a nyomtatás 
helye. Szokott eljárásuk volt ez a nyomdászoknak a XVIII. szá-
zadban, mikor prot. műveket nyomattak. A szerzővel együtt 
titokban akartak maradni. 

Ε kettős műnek első felében levő halotti énekeket Fábri 
bizonyára a régi ismert debreczeni halotti énekeskönyvből vette 
át. De a mű második felének, az Uti társnak szerkesztése már 
Fábri érdeme. És épen ez lett oly népszerű, hogy bővített és 
javított kiadásokban többször is megjelent. így Győrött Streibig 
Gergelynél 1747-ben, a mikor a könyv már 492 lapra terjedt, és 
1769-ben N.-Szombatban a jezsuiták nyomdájában legutóbb 
pedig 1818, 1854 és 1858-ban Pesten a Trattner-Károlyi-féle nyom-
dában. 

IV. 

A győrin kivül azután más gyülekezetek dolgairól is meg-
emlékezik Fábri. 

Az 1719. évről röviden csak ennyit jelez: Demigrationes 
Germanorum in Prussiam et Hungáriám. Kétségtelenül azt a be-
vándorlástérti, melyből a német ajkú tolna-baranyai új esperesség 
alakúit. 

1726-ról megjegyzi: Defectus panis nimius fűit per Hun-
gáriám. 
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1731-ben a Carolina Resolutio szövegét egész teljességében 
azon frissiben beírta naplójába. Bizonyára mindjárt a kiadásakor 
átértette annak súlyos következményeit. A királyon kivül 
Batthyáni Lajos gróf és Wajnetzi Illés irta alá a rendeletet. 

1732-ben az artikuláris Nemeskér veszedelméről emlékezik 
meg. Itt a Győrből csak nem régen ide jött Perlaky József 
lelkész idejében, január 30-án vármegyei biztosok elfoglalták a 
templomot, harangokat, iskolát és az összes egyházi javakat. 
Később azonban helyet engedtek és jelöltek ki új templom épí-
tésére s a harangokért némi kárpótlást fizettek. Sinzendorf 
Ferencz győri püspöknek volt ez a remeklése. 

1733-ról jegyzi fel: Ecclesiae hungar. nostrates in Kemene-
salla omnes sunt ereptae. Hrabovszky kéziratai között található 
feljegyzés szerint ekkor 22 egyházat dúltak fel Kemenesalján. 

1734-ben: Strepitus armorum ecclesias afflictas liberarunt 
cleri furore. 

Egyéb feljegyzéseinek jó része ma már általánosan ismert 
külföldi eseményekre, fejedelmek, pápák dolgaira, kiválóbb lel-
készek és tanárok működésére sat. vonatkozik. Felsorolja továbbá 
a háborúkat, közcsapásokat, kivándorlásokat, a vallási türel-
metlenség példáit, sat. 

így például az 1705. évszám alatt ez a megjegyzése : Viri 
celebres fuere Joh. Schillerus, Frid. Schraderus, Christoph. Wagen-
seilius, Phil. Jac. Spenerus, fax pietistarum et mysticorum. 

Wittenbergben való tartózkodása idején nagy részvéttel 
emlékezik meg szeretett tanárának Wernsdorf Gottlieb super-
intendensnek és wittenbergi első lelkésznek, a magyar egyház-
történelem iránt is érdeklődő eme kiváló tudósnak 1729. julius 
1-én bekövetkezett haláláról, akinek a vártemplomban elhelyezett 
síremlékéről a sírverset is közli. 

Majd Wernsdorf utódjának Abicht Györgynek ünnepélyes 
bevonulásáról szól, akit az egyetemi ifjúság „solemni cum 
musica" fogadott 1730. május 26-án. Abicht előbb a danzigi 
gymnáziumnak volt a rectora. A dresdeni udvar hívta ide s 
állásának elfoglalása előtt vizsgálatot is tett az egyházi fő-
tanács előtt. 

1730-ban három, Sziléziából kiűzött lelkész jött Witten-
bergbe, akik közül egy Mutman nevű a vártemplomban prédikált. 

Ugyanez év junius 25-én az Augustana Confessio felolva-
sásának 200 éves jubileumát ünnepelte Fábri is az egyetemi 
ifjúság körében. 

Október 13-án pedig egy volt zsidó rabbinus megkeresztel-
kedésénél volt jelen. Abicht végezte a functiót, a keresztszülők 
pedig Abicht neje és a városbíró voltak. 

* 

9* 



1 3 2 Payr Sándor . Fábri Gergely naplója. 

Kétségtelen, hogy Fábri tovább is irta naplójegyzeteit, de 
azokat sokféle elfoglaltsága miatt már nem tisztázhatta le a 
fennmaradt emlékkönyvébe. Az ily naplójegyzetek irása rendes 
szokása volt. A vadosfai számadókönyvben is érdekes történeti 
feljegyzései vannak, melyeket fentebb idézett monographiámban 
felhasználtam, és a vadosfai zavargás történetét is mint szava-
hihető' szemtanú „Genuina Enarratio" czímen irta meg és iktatta 
az egyházkerületi és esperességi jegyzőkönyvbe. 

Ha későbbi naplójegyzetei, akár csak egyes elszórt lapokon 
is, előkerülnének, a XVIII. századbeli szegényes magyar protestáns 
egyháztörténelemhez bizonyára fontos adatokat szolgáltatnának. 
Mert Fábri működésének java része még csak győri rektorsága 
után kezdődött, amikor mint vadosfai lelkész és dunántuli püspök 
szolgálta egyházát.*) 

*) Bővebb életrajzát, me lye t e napló ada ta iva l e helyen törekedtem ki-
egészitent, idézett m u n k á m b a n találhat ja meg az olvasó. — Nagytiszt . Bejek 
György nemeskér i lelkész ú r n a k a napló szíves kikölcsönzéseért e helyen is 
hálás köszönetet mondok. — Ugyancsak itt eml í tem meg, hogy a nemeskéri 
gyülekezet b i r tokában egy igen becses ezüst boroskanna is van , melyet 1686-
ban a se lmeczbányai egyház adott d ísza jándékúl lelkészének, Pilarik István-
nak. Nemeskér ezt 1773-ban 130 forintért vet te a somogymegyei r. kath. 
Zichy család egyik tagjától . A kannán héber , görög, latin és n é m e t betűkkel 
érdekes fel jegyzések vannak s a rajzok között Luthernek szépen sikerült arcz-
képe is lá tha tó . A becses műkincsről bécs i régiséggyűjtők is tudomást 
szereztek és 200 forintot szívesen megad tak volna érte. 

Payr Sándor, 
soproni theol. tanár . 


