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A Magyarországi Evangélikus Egyház 

Északi Egyházkerülete 

gyülekezeteinek története 

LUTHER KIADÓ 





Ajánlás 
örömmel adjuk kézbe az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezeteinek történe
tét, amelyek sok esetben több mint kétszáz évet ölelnek fel, máskor néhány évtizedes 
múltra tekintenek vissza. Budavárán már a reformáció kezdete után fiatal diákot éget
tek meg a máglyán biblikus reformátori nézete miatt. Majd a gyülekezet a katolikus 
Magdolna-templom harangtornyában tarthatott istentiszteletet a török hódoltság ide
jén. Legfiatalabb egyházközségünk a piliscsabai gyülekezet, amely 2005-ben nyerte el 
önállóságát. A többi 79 gyülekezet más-más múltra tekint vissza. A legtöbbjük az 1781 -
ben kiadott Edictum Tolerantiae, a II. József kalapos király által nagy kedvezményeket 
és szabad működést biztosító türelmi rendelet idején verbuválódott. A 17. században, 
1681-től csak ún. artikuláris helyeken tarthattak eleink nyilvánosan istentiszteletet, a 
családi áhítatoknak azonban nem volt törvényi korlátja. így amikor II. József a protes
tánsok vallásszabadságát írásban biztosította, egyetlen év alatt 76 evangélikus templom 
épült, míg a protestáns gyülekezetek száma 272-ről 758-ra emelkedett a magyar ró
nán. Ezek a számok mutatják, hogy a család volt az a megszentelt hely, ahol a protes
táns örökséget és a Biblia szeretetét a szülők továbbadták nemzedékről nemzedékre. 

Főurak és főnemesek, Mária Dorottya, a Radvánszky, a Podmaniczky és Ráday csa
ládok kiváltképpen kitüntetett szerepet vállaltak gyülekezetek megalakításában, temp
lomok építésében, mivel ők maguk is protestáns hiten voltak. Legyen áldott hitvalló, 
szabadságot kínáló, áldozatkész munkájuk emléke! 

História est magistra vitae - a történelem az élet tanítómestere, így tanuljuk az isko
lában. Nem kétséges, hogy a múlt eseményeiből, őseink tapasztalatából szabad és szük
séges tanulnunk. Lehetőleg ugyanazokat a rossz döntéséket ne hozzuk meg, és tegyük 
jóvá, ami kijavítható. 

Sok gyülekeztünk múltjából kitűnik, hogy előbb építettek iskolát, mint templomot. 
A fiatal nemzedékre gondoltak, hadd tanulják meg a jézusi igéket mielőbb, hadd ismer
jék meg a keresztény élet hit- és erkölcstanát gyermekkorukban. Sok imádság és áldo
zatkészség kísérte a gyülekezetek szolgálatát. Később óvodák és szociális intézmények 
jöttek létre, amelynek eredményeként a protestáns egyházak elismerést és köszönetet 
váltottak ki katolikus környezetükben. Gyakran elég volt egyetlen személy (a lelkész 
vagy a tanító, a felügyelő vagy egy presbiter), hogy a hívek közössége krisztusi arculatot 
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nyerjen, és a gyülekezet vonzó közösséggé váljék, szaporodjék az üdvözülők száma. Nincs 
ez másként ma sem. Bár a történelem eseményei sokféle felismerésre juttatnak el ben
nünket, egy a mi Tanítómesterünk, Jézus Krisztus. Minél inkább betölti szívünket ő maga, 
minél inkább az ő indulata döntéseink s cselekedeteink mozgató rugója, annál inkább 
ismeri fel környezetünk, hogy az ő tanítványai vagyunk. Valójában az egyházban, az egyes 
gyülekezetekben minden azért történik, hogy ő legyen életünk és szolgálatunk megha
tározója. 

Arnold Toynbee (1889-1975) angol történetfilozófus szerint életünk és a történe
lem eseményei két szinten szemlélhetek. Az alacsonyabb, az ún. immanens szint az ok-
okozati történetértelmezés. Ennek értelmében felfedezhetjük az események okát, a ter
mészetes reakció láncolatát. Hosszú zsarnokságot rendszerint politikai felkelés követ. 
Ennek logikus következménye a nagyobb szabadság, vagy a még nagyobb elnyomás. A 
magasabb szint, az ún. transzcendens értelmezés pedig azt kutatja, hogy mit akar Isten 
elérni az események bekövetkeztével, hogyan kíván a rosszból is jót, a fájdalmasból is 
lelkünk épülésére való eseményt munkálni. így épült fel a szegedi árvíz után az új város 
a maga szépségében a 19. század második felében. így fordulhatott elő, hogy valaki a 
háborút követő fogságban jutott hitre s lett gyülekezetének biztos lelki bástyája. így 
történhetett meg, hogy egy korábbi kocsmaépületből később Isten háza lett, egy há
borús hajóskapitányból lelkész, majd püspök. Legyen e könyv forgatása lelki élménnyé 
a kedves Olvasó kezében, s általa erősödjék meg Jézus követésének szent elhatározá
sában! 

Dr. h. c. Szebik Imre 
püspök 



Előszó 
224 éve, 1782. február 16-án az aszódi Podmaniczky-kastély dísztermében gyűlt össze 
10 lelkész és 18 egyházáért tevékenykedő nemes férfi. A lelkészek között két püspök 
is volt: Perlaky Gábor, a dunántúli egyházkerület püspöke és Csernyánszky Sámuel, a 
bányai egyházkerület püspöke. A magyar evangélikus egyház történetének kutatásáért 
és könyv formájában való kiadásáért gyülekezett össze ez a csoport. Az alakuló ülésen 
állapodtak meg abban, hogy ki milyen részfeladatot vállal ebből a nagy és úttörő mun
kából. 

A világi kutatók és a munkacsoport nemesi tagjai munkájának irányítását Prónay 
Gáborra és Benczúr Józsefre bízták. Az egyházi kutatók és lelkészek tevékenységét pedig 
Ribinyi János, Crudy Dániel és Szeverini János vezette volna. A két munkacsoport egy
mástól elkülönülve dolgozott volna a tervek szerint a történelmi munkán. A két cso
portot végül Zay Péter fogta volna össze. 

A munkacsoportban dolgozók feladata volt a környékükön élő gyülekezetek múltjá
ból a lényeges és fontos adatok összegyűjtése. Úgy szólt a tervezet, hogy amikor a mun
kacsoportok elvégzik a gyűjtőmunkát, akkor Zay Péter vezetésével nekilátnak az ada
tok szisztematikus feldolgozásának, és így készítik el a hazai evangélikus egyház törté
netét. 

Az aszódi találkozón megjelentek mindegyike csatlakozott valamelyik munkacsoport
hoz, és részmunkát vállalt a maga területén. Könyv formájában szerették volna kiadni 
az összegyűjtött anyagot, hogy egyházunkban közkinccsé váljon munkájuk gyümölcse. 

A munkacsoport sorsáról további feljegyzést nem találtam, de mint kezdeményezés 
értékes számunkra. S nekem, mint akinek szolgálata Aszódhoz kötődött, külön jel volt, 
hogy 2004-ben az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezeteinek összegyűjtött tör
ténete éppen hozzám került, amikor azt a megbízást kaptam az egyházkerületi presbi
tériumtól, hogy készítsem elő az anyagot a könyvkiadásra. 

Hozzáláttam a munkához. Gondosan kezeltem az anyagot, amelyben fontos és érté
kes egyháztörténeti adatok vannak. Nem tudok elég hálás lenni Istennek azért, hogy 
találkozhattam munkájával, és a dolgozatokban leírtak által rácsodálkozhattam arra: mi
ként alakult egy-egy gyülekezet, hogyan épült a templom, az iskola, a parókia, miként 
állt talpra egy-egy közösség tűzvészek és egyéb katasztrófák után. A 18. század végén 
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szinte gombamód épülő templomok, megnyíló iskolák, önállósuló gyülekezetek sora cso
dálatra méltó és hálát ébreszt. Mennyi és mennyi lelkész, patrónus, felügyelő, gondnok 
- egyházszerető emberekl 

Az egyes gyülekezetek életét szinte tegnapig kísérhetjük figyelemmel. Ezért is aján
lom baráti szívvel áttanulmányozni ezt a kötetet - gondolkodva, ismerkedve - gyüleke
zetről gyülekezetre. Bízom abban, hogy haszonnal forgatják majd lelkészek és nem lel
készek. Nagy kedvvel készítettem elő mindezt, és rendezgettem a kéziratát. Eközben 
kicsi szolgája lehettem az egyháztörténelem nagy Urának. 

Aszód, 2005 karácsonya 
Detre János 

MEGJEGYZÉS 

Az egyes gyülekezetek adatai között szereplő lélekszámadatokat a következőképpen ál
lítottuk össze: Az első szám a gyülekezet saját nyilvántartása szerinti adatot mutatja az 
egyházkerület 2004-es összesítése alapján. A második szám a 2000-es népszámlálás adata 
az anyagyülekezetre nézve (társult egyházközségek esetében a két vagy több települé
sen élő evangélikusok összegzett lélekszáma). A harmadik szám szintén népszámlálási 
adat, de az egyházközség területén élő összes evangélikus lélekszáma (beleértve tehát a 
filiákat és szórványokat is - érdekes lehet látni, milyen erő és milyen tartalékok rejtőz
nek a leánygyülekezetekben és szórványokban). A budapesti gyülekezetek esetében a 
népszámlálási adatok csak tájékoztató jellegűek, mivel a kerülethatárok nem mindig 
esnek egybe az egyházközségek területi határaival. Amennyiben egy gyülekezetnél csak 
két szám szerepel, az azt jelenti, hogy az anyegyházközséghez nincsenek besorolva más 
települések. Abban az esetben, ha egy településen több evangélikus egyházközség is 
található (pl. Albertirsa, Miskolc, Nyíregyháza), a városra vetített népszámlálási adatot 
olyan arányban osztottuk el, amilyen arányban az egyes gyülekezetek saját maguk által 
megadott lélekszámai egymáshoz viszonyulnak, tehát ebben az esetben az adatok ismét 
csupán tájékoztató jellegűek. A budapesti német ajkú gyülekezet esetében természe
tesen csak a saját adatra hagyatkozhattunk. 

wkA, 



Bevezető 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának határozata szerint 2000. október 16-
tól az „Északi egyházkerület[hez]... a Borsod-Hevesi, a Budai, az Észak-Pest Megyei, a 
Dél-Pest Megyei, a Hajdú-Szabolcsi és a Nógrádi Egyházmegye tartozik..." 

A zsinat határozatának megfelelően 2000. október 5-én egyházkerületet alapító köz
gyűlésen megalakult az újonnan alapított Északi Evangélikus Egyházkerület. 

Megkíséreljük végigvezetni az Olvasót az egyházkerület történetén. Azt keressük, ho
gyan alakult ki a mai állapot. Megkíséreljük megtalálni, hová nyúlnak az itt élő egyház
községek és egyházi szervezetek gyökerei. 

Mai világunkban tapasztaljuk, milyen fontosak a gyökerek. S azt is megfigyelhetjük, 
hogy minél mélyebbre nyúlnak azok a múltba, annál kevésbé lesz fontos a ma pillana
tának megélése, hanem átéljük az ősi igazságot: Krisztus nem változik, ha a történelem 
folyamán körülöttünk és bennünk minden változott is. Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz. [Zsid 13,8) Jézussal és Jézusban van és lesz talpunk alatt alap, és 
nem próbáljuk meg a lehetetlent, a vízen járást - Jézus nélkül. 

EGYHÁZKERÜLETÜNK MÚLTJA 

2000. október 16. óta az Északi Evangélikus Egyházkerület 6 egyházmegyéből tevődik 
össze. Ezek az egyházmegyék korábban más-más egyházkerületekhez tartoztak. Ezek 
az egyházkerületek részben megszűntek, átalakultak, összeolvadtak, vagy a zsinat hatá
rozatai alapján megváltozott kerületi hovatartozásuk. Ezek az egykori kerületek az egy
házmegyék révén ma is szoros kapcsolatban vannak északi egyházkerületünkkel. Vissza
felé haladva: 1952-ben alakult meg a déli és az északi egyházkerület, előzőleg 1734-ben 
létrejött a bányai, a tiszai, a dunántúli és a dunáninneni egyházkerület, s még előbb azok 
az egyházkerületek, amelyek e négy kialakulását lehetővé tették. E gyökerektől elin
dulva érkezünk meg a mai északi egyházkerülethez, ahol élünk. 

A Bányai Evangélikus Egyházkerület a zsolnai zsinaton alakult meg 1610-ben. A nóg
rádi, turóci, zólyomi és a két Hont megyei egyházmegyéből alakította ki a zsinat 163 
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egyházközséggel. A gyászévtized (1671-1681) előtt a zaklatásoknak ellen tudott állni a 
kerület, amely „buzgó szuperintendesek által híven igazgattatott". A Lipót-Szelepcsényi-
féle üldözésnek azonban sok lelkész, tanító és egyházközség áldozatául esett. 

A rózsahegyi zsinat 1707-ben újra felosztotta az egyházkerületeket, s akkor a bányai 
kerülethez csatolták a Bars és Pest-Pilis vármegyék területén lévő gyülekezeteket, de 
1709-ben a kishontiakat elcsatolták ettől a kerülettől. 

1734-ben a II. Carolina Resolutio újrarendezte a kerületi felosztást. Ekkor elcsatol
ták a turóciakat. Ekkorra azonban a pest-békési egyházmegye önállósult, majd további 
új egyházmegyék kialakulásával 9 egyházmegye tartozott ehhez a kerülethez. 

1734-ben 70 anyaegyházközsége volt, amelyek száma 1791-ig 137-renőtt, sőt az 1895 
előtti időkben már 219 anyaegyházközség tartozott a kerülethez 231 lelkésszel. 

1895-ben újra felosztották a kerületeket. Visszakerült a bányai egyházkerülethez a 
turóciak egyházmegyéje, de a barsi, a nagyhonti és a nógrádi egyházmegyét elcsatolták 
a kerülettől. Pótolta az egyházmegyék számát a kerületben a békésiek három részre ta
golása 1896-ban. Sőt 1900-ban a bács-szerémiek is két egyházmegyére váltak szét. 

Trianon után a kerület nagy részét elveszítette. Szinte csak a történelmi elnevezés 
maradt meg. 1923-ban a Pest megyeieket három egyházmegyére osztották. De a törté
nelmi név így is illuzórikussá lett. 

1952-ben megszűnt a kerület. Korábban 6 gimnázium tartozott az egyházkerületbe 
(Budapesten 2 gimnázium, Aszód, Békéscsaba, Szarvas és Orosháza). 1948-ig az Aszó
di Leánynevelő Intézet jelentette a polgári iskolai hálózathoz tartozást. 

Az egyházközségek száma 1903-ban 164 volt, 1936-ban 87, 1943-ban pedig a Felvi
dék visszacsatolásával 212. 

A bányai egyházkerület püspökei 
Melik Sámuel breznóbányai lelkész 1610-1620 
Roháts Menyhért breznóbányai lelkész 1621-1622 
Sextius Péter garamdobói, majd breznóbányai lelkész 1623-1634 
Lányi Gergely zólyomi, majd breznóbányai lelkész 1635-1651 
Spetkius Márton bozóki lelkész 1652-1655 
Láni Dávid breznóbányai lelkész 1656-1669 
Zabojnik György bozóki lelkész 1669-1672 

(Zabojnik számkivetésben halt meg 1672. május 12-én. Ezután 3 évtizeden át betöl
tetlen maradt a szuperintendensi hivatal.) 

Pilarik István Selmecbányái német lelkész 1704-1710 
Michaelides Sámuel Selmecbányái tót lelkész 1734-1740 
Pilarik Jeremiás dacsolami lelkész 1741-1743 
Hruskovits Sámuel besztercebányai német lelkész 1744-1748 
Glosius Dániel sziráki lelkész 1754-1755 
Frideh András garamszegi lelkész 1757-1766 
Pohl Mihály ácsai lelkész 1767-1778 

^ - 14 
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Csernyánszky Sámuel Selmecbányái német lelkész 1778-1784 
Szinovicz Mihály besztercebányai tót lelkész 1785-1796 
Hamaliár Márton Selmecbányái német, majd szarvasi lelkész 1796-1806 
Lyci Kristóf besztercebányai tót lelkész 1807-1814 
Lovich Ádám besztercebányai lelkész 1815-1834 
Szeberényi János Selmecbányái tót lelkész 1834-1850 

[Haynau 1850. február 10-én kelt rendeletével az egyetemes és kerületi felügyelők, 
valamint a püspökök hivatali munkáját beszüntette, és az egyházi testületek tanács
kozásait császári kormánybiztosok felügyelete alá helyezte. így szünetelt a püspöki 
hivatal a bányai egyházkerületben is.) 

Székács József pesti magyar lelkész 1860-1872 
Szeberényi Gusztáv békéscsabai lelkész 1873-1890 
Sárkány Sámuel pilisi lelkész 1890-1905 
Bachát Dániel budapesti tót lelkész 1905-1906 
Scholtz Gusztáv budai lelkész 1906-1918 
Raffay Sándor pesti magyar lelkész 1918-1945 
Ordass Lajos budapesti lelkész 1945-1950 

(Koholt vádak alapján a világi bíróság börtönbüntetésre ítélte, az egyházi bíróság hi
vatalából felmentette.) 

Dezséry László budapesti lelkész 1950-1952 
A bányai egyházkerület e régi formájában tehát 1952-ben a zsinat határozata értel

mében megszűnt. Területét a kialakult új egyházkerületekhez csatolták. 

A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület 1734-ben alakult a II. Carolina Resolutio kö
vetkeztében. 

A kerület gyökerei a biccsei egyházkerületbe nyúlnak vissza. A kialakulásakor 1734-
ben a turóci egyházmegyét csatolták át a bányai egyházkerületből. így a kerületet alko
tó egyházmegyék a következők voltak: a Pozsony vármegyei, a nyitrai, a trencséni, az 
árvái és a liptói gyülekezetek. A liptói és az árvái egyházmegyét haramosan összevon
ták, mert az anyaegyházközségek elfogytak. 

Az 1891/94-es zsinat területrendezési munkája nyomán a fejér-komáromi, a barsi, a 
nagyhonti és a nógrádi egyházmegyét a kerülethez osztották. A kerület 1734-ben 15, 
1791-ben 72, a 19. század utolsó évtizedében 99, 1895-tól 163 anyaegyházközségből 
állt. 1920 után 33 anyaegyházközség maradt a kerületben. Amikor a 40-es évek elején 
a Felvidéket visszacsatolták, 52-re nőtt a gyülekezetek száma a püspökségben. Ez az 
állapot azonban nagyon rövid ideig maradt fenn. 

1952-ben ez az egyházkerület is megszűnt. Részeit az akkor kialakított Északi Evan
gélikus Egyházkerületbe sorolták. 

Amikor az egyházkerület 1734 előtti gyökereit keressük, akkor egészen a zsolnai zsi
natig mehetünk vissza. Ezen a zsinaton ugyanis a felső-magyarországi vármegyékben élő 
evangélikusokat szuperintendenciákba [püspökségekbe) sorolták be. Három püspökséget 
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formáltak az anyaegyházközségekből. Trencsén, Árva és Liptó evangélikusainak püspöke 
(szuperintendense) Láni Illés biccsei lelkész lett. A nyitrai, barsi, pozsonyi hívek élére 
Hrochotius Abrahamidesz Izsák bajmóci lelkészt [prépostot) választották püspökké. A tu-
róci, nógrádi, honti evangélikusok püspöke pedig Melik Sámuel breznóbányai lelkész lett. 

Az 1670-ben indult üldözési hullám azonban olyan totális elnyomást jelentett, hogy 
a tanító és lelkész nélkül maradt gyülekezeteket és a püspökétől megfosztott kerületet 
a megsemmisülés veszélye fenyegette. Különösen 1673-ban volt kritikus a helyzet. Némi 
felszabadulást hozott 1681 artikuláris törvénye, de csakhamar ismét az erőszak kereke
dett felül. A Rákóczi-szabadságharc idején keltek újra életre a gyülekezetek. 1708-ban 
sikerült a rózsahegyi zsinat szellemét megvalósítani, amikor Krman Dániel zsolnai lel
kész egyházi nagygyűlést hívott össze Zsolnára. Ezen a Pozsony, Nyitra, Trencsén, Liptó 
és Árva megyei gyülekezetek lelkészei és világi vezetői Pilarik Istvánt, a Selmecbányái 
lelkészt választották szuperintendenssé. 

A rózsahegyi zsinat (1707) területrendezési döntése nyomán a volt biccsei egyház
kerület (tehát Trencsén, Árva és Liptó) és a bajmóci egyházkerület (tehát Nyitra, Bars 
és Pozsony) Krman Dániellel az élén új egyházkerületben egyesült. A barsi egyházme
gye a bányai egyházkerület része lett. Csatlakozott hozzájuk még Esztergom és Komárom 
megye evangélikussága és a Duna bal partján fekvő szabad királyi városok is. Krman ugyan 
1708-ban kénytelen volt Zsolnára menekülni, de mint miavai lelkész folytatta püspök
ségét 1711-1729 között, majd 1729-ben Pozsony várába zárták rabként, ahol 1746-ban 
halt meg. Elfogatása után a biccsei kerület püspöki hivatalát nem töltötték be. 

A biccsei egyházkerület püspökei 
Láni Illés biccsei lelkész (tI618. nov. 5.) I6 I0 - I6 I8 
Hodik János biccsei, majd trencséni lelkész ( tI642. febr. 22.) I6I9-1642 
Láni Zakariás trencséni lelkész ( t i645) 1642-1645 
Kalinka Joachim iUavai lelkész ( t l678) 1646-1673 

(A gyászévtized következtében a püspök hivatal betöltetlen maradt a korábban is
mertetett okok miatt.) 

Krman Dániel zsolnai, majd miavai lelkész ( t l746. szept. 17.) 1706-1729 

A bajmóci egyházkerület püspökei 
Hrochotius Abrahamides Izsák 1610-1621 
Fidixini Miklós galgóci lelkész 1622-1625 
Dióssy Endre galgóci lelkész 1626-1627 
Fábri Bazilius privigyei lelkész 1628-1630 
Martini Miklós csejtei, majd vágújhelyi lelkész (tl640) 1631-1636 
Dubraviusz Dániel szenicei lelkész 1648-1656 
Tarnóczi Márton privigyei lelkész 1656-1673 

(A gyászévtized idején, 1673-ban Zittauba menekült, ahonnan 1683-ban hazatért. 
Meghah 1685-ben Blatnicán.) 
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A dunáninneni egyházkerület püspökei 
Záborszky Jakab ivánkafalvi lelkész 1735-1736 
Mohi Illés modori német lelkész 1737-1761 
Torkos Mihály modori német lelkész 1761-1801 
Crudy Dániel pozsonyi német lelkész 1802-1815 
Kovács-Martinyi Mihály modori tót lelkész 1816-1828 
Bilnicza Pál pozsonyi magyar-tót lelkész 1829-1834 
Sztromszky Ferenc Sámuel pozsonyi német lelkész 1835-1850 

(A Haynau-féle 1850-es rendelet értelmében a püspöki hivatal itt is szünetelt.) 
Sztromszky Ferenc Sámuel pozsonyi német lelkész 1860-1861 
Geduly Lajos pozsonyi német lelkész 1861-1890 
Baltik Frigyes liptószentmiklósi, majd balassagyarmati lelkész 1890-1919 
Kiss István sámsonházi lelkész 1922-1935 
Kovács Sándor sámsonházi lelkész 1835-1942 
Kardos Gyula balassagyarmati lelkész 1942-1943 
Kuthy Dezső balassagyarmati lelkész 1944-1947 
Szabó József balassagyarmati lelkész 1948-1952 

A zsinat területrendezési munkája nyomán a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerü
let 1952-ben megszűnt. Egyházmegyéi az északi egyházkerületbe kerültek át. 

A Tiszai Evangélikus Egyházkerület tényleges megalakulásának dátuma 1734, a II. Ca-
rolina Resolutio óta viseh a „tiszai" megjelölést. Gyökereit a szabad királyi városok ke
rületében találjuk meg. Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kisszeben, az öt szabad királyi 
város evangélikusságához odasorolták még Nagysáros mezővárost, amelyek így alkot
tak egyházkerületet a szepesváraljai zsinat döntése értelmében. 

A rózsahegyi zsinat hivatalosan elfogadottnak nyilvánította a korábban történt csat
lakozásokat Abaúj, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár és Bihar megye evangélikus 
egyházközségeinek döntése alapján. 

1734-ben egyesült a kerület a gömöri egyházkerülettel, és együtt alkották a tiszai 
egyházkerületet. Két funkcióban élő püspök volt egy időben a kerületben. Amikor 
meghalt a gömöri egyházkerület püspöke, a gömöriek megpróbálkoztak püspökválasz
tással 1738-ban. Sőt 1741-ben sikerrel választották meg a maguk püspökét, aki hamaro
san az egész kerület püspöke lett. Eleinte négy egyházmegyéből állt a kerület: a hat sza
bad királyi város egyházmegyéje, a sáros-zempléni, a gömöri és a kishonti egyházmegye 
tartozott ide. 1742-ben csatlakozott a hegyaljai, majd a század végén a három szepessé
gi egyházmegye is. így nyolcra nőtt az egyházmegyék száma. 

Érdekes megegyezés történt 1743-ban: a dobsinai egyezség. Megegyeztek abban, hogy 
a szuperintendenseket a szabad királyi városok német és a többi egyházközségek ma
gyar és tót lelkészei közül felváltva választják. 1860-ig élt ez az egyezség, akkor meg
szűntnek nyilvánították. 

1866-ban csatlakozott a kerülethez a brassói magyar egyházmegye is. Sőt 1895-től a 
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liptói és árvái evangélikusok is ehhez a kerülethez tartoztak. A kezdetkor (1734} 70 
anyaegyházközség tartozott a kerülethez, 1791-ben 108, 1823-ban 117, 1890 táján 147, 
1895-től 170. 

A kerületben működött az eperjesi kollégium [gimnázium, tanítóképezde, jogaka
démia és teológiai akadémia együtt), Késmárkon, Iglón, Rozsnyón és Nyíregyházán gim
názium volt. Felső leányiskola működött Rozsnyón, és egyesült protestáns gimnázium 
volt Rimaszombatban. 

Trianon után 2 egyházmegye és 17 anyaegyházközség maradt Magyarországon. Mis
kolcon működött a jogakadémia, Nyíregyházán pedig 8 gimnázium. 

A II. világháború idején a Felvidék visszacsatolásával, Erdély és a Tiszahát visszatér
tével rövid időre 46-ra nőtt a gyülekezetek száma, amelyek 4 egyházmegyét alkottak. 
A háború végén visszaállt a régi csonka helyzet. 

1952-ben a zsinati döntés megszüntette a kerületet. A benne élő egyházközségek az 
északi kerületben kaptak helyet. 

A göniöri egyházkerület püspökei 
Bodó András csetneki lelkész 1704-1708 
Sárossy János rozsnyói lelkész 1708-1709 
Antoni Sámuel csetneki lelkész 1709-1738 

A szabad királyi városok egyházkerületének püspökei 
Zabler Péter lőcsei lelkész 1614-1645 
Wagner Márton bártfai lelkész 1645-1666 
Liefmann Mihály kassai lelkész 1666-1672 

(A gyászévtized kegyetlen elnyomása miatt szünetelt a püspöki tiszt a kerületben.) 
Heutsch Fülöp kassai lelkész 1683-1686 
Zabler Jakab bártfai lelkész 1686-1709 
Schwartz János eperjesi lelkész 1709-1728 
Pfanschmiedt Keresztély lőcsei lelkész 1729-1735 

A tiszai egyházkerület püspökei 
Pfanschmiedt Keresztély lőcsei lelkész 1734-1741 
Ambrózy György csetneki lelkész 1741-1746 
Fischer Illés késmárki lelkész 1747-1774 
Fábry Gergely eperjesi lelkész 1774-1779 
Ruffiny János dobsinai lelkész 1779-1791 
Nikolai Sámuel eperjesi lelkész 1792-1807 
Szontágh Sámuel kassai lelkész 1808-1822 
Jozeffy Pál tiszolci lelkész 1823-1848 
Pákh Mihály iglói lelkész 1848-1850 

Mm 
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(A Haynau-féle rendelet értelmében a püspöki tiszt felfüggesztésre került ebben a 
kerületben is.) 

Máday Károly szepesbélai, miskolci, majd dobsinai lelkész 1860-1870 
Czékus István rozsnyói lelkész 1871-1890 
Zelenka Pál miskolci lelkész 1890-1910 
Geduly Henrik nyíregyházi lelkész 1911-1937 
Dómján Elek sátoraljaújhelyi, majd nyíregyházi lelkész 1938-1939 
Turóczy Zoltán nyíregyházi lelkész 1939-1948 
Vető (Viszkok) Lajos diósgyőr-vasgyári, majd nyíregyházi lelkész 1948-1952 

Az egyházkerületet az 1952-es zsinat megszüntette, egyházközségeit az északi kerü
letbe sorolta. 

Az Északi Evangélikus Egyházkerület a zsinat 1952-ben hozott területrendezési határo
zata nyomán jött létre 1952. július 1-én. Mind a négy korábbi egyházkerület része lett 
az új egyházkerületnek. A Borsod-Hevesi, a Budai, a Fejér-Komáromi, a Győr-Soproni, 
a Hajdú-Szabolcsi, a Nógrádi, a Vasi és a Veszprémi - összesen 8 egyházmegye - alkotta. 

A zsinat 149 egyházközséget sorolt az északi kerülethez. 2000-ig állt fenn ebben a 
formában az Északi Evangélikus Egyházkerület. 

Az északi egyházkerület püspökei 
Vető Lajos budapesti lelkész 1952-1956 
Turóczy Zoltán győri lelkész 1956-1958 
Vető Lajos budapesti lelkész 1958-1967 
Ottlyk Ernő teológiai tanár 1967-1982 
Nagy Gyula teológiai tanár 1982-1989 
Szebik Imre budavári esperes 1990-2000 

Ez az egyházkerületi forma 2000. szeptember 9-én megszűnt. 

A Déli Evangélikus Egyházkerület szintén a zsinat 1952-es területrendezési munkája 
nyomán jött létre. A Bács-Kiskun Egyházmegye, a Kelet- és Nyugat-Békési, a Tolna-
Baranyai, a Somogy-Zalai, a Csongrád-Szolnoki, a Pesti és a Pest Megyei Egyházmegye 
alkotta. 

142 egyházközség került ebbe a kerületbe. Megalakulásának időpontja 1952. július 1. 

A déli egyházkerület püspökei 
Dezséry László budapesti lelkész 1952-1956 
Ordass Lajos nyugalmazott püspök 1956-1958 
Káldy Zohán budapesti lelkész 1958-1987 
Harmati Béla budapesti lelkész 1987-2000 

A zsinat határozata értelmében 2000. október 15-én megszűnt a déli egyházkerület 
1952-ben megalakult formájában. 
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Az „Új" északi egyházkerület az általános tisztújítás menetébe illeszkedve 2000. októ
ber 16-án megkezdte funkcióját új területi beosztásban, megválasztott tisztségviselők
kel. Az új egyházkerületben a régi északi egyházkerületből az alábbiak maradtak: Bor
sod-Hevesi, Budai, Hajdú-Szabolcsi, Nógrádi Egyházmegye. A régi déli kerületből át
került az Észak-Pest Megyei és a Dél-Pest Megyei Egyházmegye. 

Az újjáalakult kerület püspöke D. Szebik Imre, aki korábban is vezette az északi 
egyházkerületet. Felügyelője Benczúr László építészmérnök lett. Egyházkerületünk hat 
egyházmegyéjében kb. 70 ezer nyilvántartott evangélikus él, 65 parókus lelkész szolgál 
és 31 másod-, segéd-, illetve helyettes lelkész tevékenykedik. 

2005. november 20-án az északi egyházkerület gyülekezetei dr. Fabiny Tamást vá
lasztották meg püspöknek. 

Az Északi Evangélikus Egyházkerület 
összesített népmozgalmi és gyülekezeti 

szolgálati adatai a 2004. évben 

NÉPMOZGALMI ADATOK 
Lélekszámadatok 

egyházmegye egyházközségi 
tagok száma 

Keresztelések és konfirmációk száma korosztályonként 

választói 
névjegyzékben 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pest Megyei 
Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

MII 
12916 
18653 
13933 
9322 
8919 

6722Q 

2199 
5731 

10630 
8345 
3788 
6658 

373,51 

egyházmegye keresztelés konfirmáció 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pest 
Megyei 

gyermek 
0-6 éves 

38 
189 
169 

166 

fiatal 
6-18 év 

0 
4 
8 

7 

felnőtt 
>18év 

2 
28 
10 

21 

összesen 

40 
221 
187 

194 

fiatal 
<18év 

26 
96 

159 

157 

felnőtt 
>18év 

0 
20 

8 

19 

összesen 

26 
116 
167 

176 



Az északi egyházkerület összesített népmozgalmi és gyülekezeti szolgálati adatai a 2004. évben 

Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

152 
94 

808 

1 
4 

10 

12 
4 

77 

171 
102 
9\S 

113 
84 

6^5 

17 
5 

69 

130 
89 

704 

Esketések és temetések száma 

egyházmegye 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pest Megyei 
Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

tiszta 
evangélikus 

4 
14 
14 
9 

10 
6 

57 

esketés 
vegyes pár 

9 
95 
52 
42 
51 
19 

268 

összesen 

13 
109 
66 
51 
61 
25 

325 

férfi 

45 
138 
175 
105 
115 
99 

677 

temetés 
nő 

43 
148 
182 
141 
98 
85 

597 

összesen 

88 
286 
357 
246 
213 
184 

1374 

GYÜLEKEZETI SZOLGALATI ADATOK 

Az egyházkerületben rendszeresen szolgáló lelkészek (a december 31-i helyzet szerint), 
nem lelkészi munkatársak és vendég-igehirdetők száma 

egyházmegye 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pest Megyei 
Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

parókus 
lelkész 

3 
16 
11 
14 
9 

13 
66 

lelkészek 
másodlel

kész, segéd
lelkész, 

helyettes 
lelkész 

3 
9 
8 
1 
4 

13 
38 

hitoktató, 
nyugdíjas. 
diakónus 

lelkész 

3 
12 

1 
1 
4 
I 

22 

összesen 

9 
37 
20 
16 
17 
27 

126 

nem lelkészi 
munkatárs 

8 
130 
94 
52 
53 
24 

361 

vendég-
igehirdetó 

28 
119 
111 

95 
56 

133 
542 

i U i 
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Istentiszteletek száma és a résztvevők közelítő pontossággal megadott átlagos száma 

egyházmegye istentiszteletek száma résztvevők 
átlagos száma 

vasárnapi hétközi családi, 
és ünnepi (reggeli, gyermek-, 
istentisz- esti) ifjúsági 

telet istentisz- istentisz
telet telet 

zenés egyéb összesen vasárnap hétköz
áhítat (például nap 

ökumeni
kus isten
tisztelet) 

Borsod-Hevesi 851 
Budai 1436 
Dél-Pest Megyei 1535 
Észak-Pest Megyei 1921 
Hajdú-Szabolcsi 1464 
Nógrádi 2277 
összesen 9484 

62 
74 

986 
242 
551 
611 

2526 

A nem magyar nyelvű istentiszteletek 
Német: 91 
Szlovák: 115 
Más idegen nyelv: 2 finn 

1 
113 
131 
127 
249 
214 
841 

száma 

12 
66 
28 
18 
15 
30 

169 

15 
184 
178 

93 
80 

189 
739 

947 
1873 
3014 
2401 
2359 
3321 

13915 

31 
1390 
1329 
2361 
1279 
1932 
8322 

18 
483 
301 
437 
369 
616 

2224 

Az úrvacsorai alkalmak és az év folyamán kiszolgáltatott úrvacsorák teljes száma; a lelkipásztori 
látogatások és a lelkészt felkereső hívekkel folytatott lelkipásztori beszélgetések száma 

egyházmegye 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pest 
Megyei 
Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

úrvacsorai alkalmak 
templomi 

228 
824 
502 

443 
577 
407 

2981 

egyéb 

168 
170 
205 

173 
149 

95 
960 

összesen 

396 
994 
707 

616 
726 
502 

3941 

úrvacsorázók látogatások 
száma száma 

5497 
27736 
12290 

15836 
19134 
11650 
92143 

983 
2222 
3385 

1312 
1663 
1638 

11203 

lelkipászto
ri beszélge
tések száma 

839 
1485 
1427 

1037 
1514 
1718 
8020 
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Az északi egyházkerület összesített népmozgalmi és gyülekezeti szolgálati adatai a 2004. évben 

A tárgyév őszén indult hittanórai csoportok és az oda beiratkozottak (résztvevők) száma; 
a naptári évben megtartott hittanórák és konfirmációi oktatási órák száma 

egyházmegye 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pest Megyei 
Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

hitoktatási csoportok 
iskolai 

28 
88 

132 
106 
116 
66 

536 

gyülekezeti 

13 
37 
50 
41 
14 
44 

199 

összesen 

41 
125 
182 
147 
120 
110 
725 

hittanórák 

1116 
3668 
6061 
5398 
4466 
4866 

25575 

hitokta
tásban 

részesülők 

269 
694 

1619 
1475 

938 
804 

5799 

konfirmá
ciói elő
készítők 

88 
210 
537 
759 
261 
784 

2639 

Bihliaórai csoportok és bibliaórák száma, valamint a résztvevők közelítő pontossággal megadott 
átlagos száma 

egyházmegye 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pest Megyei 
Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

bibli 
felnőtt 

8 
26 
21 
24 
30 
27 

136 

iaórai csoportok 
gyér- egyéb 
mek, 

ifjúsági 

6 
20 
25 
34 
14 
19 

118 

2 
11 
4 

12 
3 
6 

38 

bibliaórák száma 
felnőtt gyér- egyéb 

285 
786 
554 
614 
973 
783 

3995 

mek, 
ifjúsági 

176 
610 
907 
994 
484 
693 

3864 

48 
213 

95 
338 
152 
140 
986 

résztvevők száma 
felnőtt gyer

mek, 
ifjúsági 

154 88 
243 165 
247 337 
380 387 
436 145 
354 177 

1814 1299 

egyéb 

35 
208 

63 
209 

64 
50 

629 

Szeretetvendégségek száma: 166 

i^a. 



BEVEZETŐ 

EGYHÁZKORMÁNYZÁS 

Egyházközségi és egyházmegyei közgyűlések, képviselő-testületi és presbiteri ülések száma 

egyházmegye 

Borsod-Hevesi 
Budai 
Dél-Pest Megyei 
Észak-Pesti 
Hajdú-Szabolcsi 
Nógrádi 
összesen 

közgyűlés 

14 
24 
43 
36 

9 
54 

179 

egyházközségi 
képviselő

testületi ülés 

2 
4 
6 
-
1 
1 

14 

presbiteri 
ülés 

32 
72 

106 
87 
36 
93 

426 

egyházmegyei 
közgyűlés 

1 
1 
2 
-
2 
1 
7 

presbiteri 
ülés 

3 
3 
4 
2 
2 
2 

16 
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BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE 





Esperesi székhely: 3534 Miskolc III., Vár u. 7. 
Telefon: 06/46-533-365 
Esperes: Sándor Frigyes 
Egyházmegyei felügyelő: dr. Meskó László 

1952. július 1-én alakult meg az egyházmegye a zsinat területrendezési törvénye alap
ján. 16 anyagyülekezetből jött létre, igen sok leánygyülekezettel és szórvánnyal. Morav-
csik Sándor volt az első esperese. 

AZ EGYHÁZMEGYE MÚLTJA 

Az egyházmegye gyülekezetei korábban nem egy egyházmegyébe tartoztak, ezért az 
egyházmegye múltjának gyökerei szerteágazóak. Ezért tekintsük végig az egyházmegye 
történetét. 

A hegyaljai egyházmegye volt az egyik elődegyházmegye, amely a tiszai egyházkerü
let egyik esperessége volt. 1742-ben keletkezett, és 1788-ig viselte az „abaúj-borsodi" 
nevet. Magában foglalta Abaúj, Torna, Borsod, Zemplén, Szabolcs, Szatmár és Bihar me
gye evangélikusságát. 

Eredetileg három anyaegyházközségből állt, de már a 18. század végére tizenegyre 
nőtt a gyülekezetek száma. 1897-re pedig már tizenegy anyaegyházközsége volt az espe-
rességnek. 

A zsinat ekkor két részre osztotta a hegyaljai egyházmegyét: hegyaljai és tiszavidéki 
egyházmegyére. Ahol a hegyaljai nevet tartották meg, az az esperesség kilenc gyüleke
zetből állt. Hozzájuk csatlakozott a hét bányavárosi esperességből Stósz, a sáros-zemp
léni egyházmegyéből pedig Felsőkemence és Ránk. így tizenhárom gyülekezet volt eb
ben az esperességben. 

Amikor 1904-ben a hat szabad királyi városi egyházmegye szétoszlott, a két kassai 
gyülekezettel már tizenötre nőtt a gyülekezetek száma. Ebben az időben Abaúj-Torna, 
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BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE 

Borsod és Zemplén megye egy részén voltak ezek a gyülekezetek. Körülöttük nagyon 
sok leánygyülekezet és fiókgyülekezet volt. A szórványok száma szinte megszámlálha
tatlan. 

Trianon után tíz gyülekezet maradt azt egyházmegyében, a többi a határon kívülre 
került, bár Kassa 1938-ban rövid időre visszakerült az egyházmegyéhez. 

A hegyaljai egyházmegye esperesei 
Fornet Keresztély fancsali lelkész -1795 
Schmel Sámuel nyíregyházi lelkész 1798 táján 
Risz Pál miskolci lelkész -1834 
Komáromy József miskolci lelkész 1834-1850 
Farbaky Dániel nyíregyházi lelkész 1850-1854 
Psenyeczki Nagy Mihály tállyai lelkész 1854-1861 
Bartholomeides János nyíregyházi lelkész 1861-1886 
Zelenka Pál miskolci lelkész 1886-1890 
Farbaky József nyíregyházi lelkész 1890-1896 
Turóczy Pál ózdi lelkész 1898-1917 
Mohr Béla kassai lelkész 1918-1919 
Nemes Károly diósgyőri lelkész 1923-1930 
Duszik Lajos diósgyőr-vasgyári lelkész 1930-1939 
Marcsek János ózdi lelkész 1939-1948 
Vető Lajos diósgyőr-vasgyári lelkész 1948-1949 
Túrmezei Sándor arnóti lelkész 1949-1952 

A tiszavidéki egyházmegye is a mai egyházmegye elődei között található. Ez az egyházme
gye 1897-ben alakult, amikor a hegyaljai egyházmegye két részre oszlott. Debrecen, Köl
ese, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Tokaj és a szabolcsi missziói kör tartozott ehhez a te
rülethez. Az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek másik része ma határainkon kívül van. 

Az esperesség alakuló ülését 1897. november 10-én tartották Miskolcon, Majerszky 
Béla és Boross Jenő lelkész korelnöklete alatt. 1897. december 7-én megválasztották 
főesperesnek Materny Lajos debreceni lelkészt, és dr. Meskó László nyíregyházi ügy
védet esperességi felügyelőnek. Jogilag 1898. január 1-től funkcionált az egyházmegye. 
A 20. század első felében a történelmi változások gyakori mozgást idéztek elő ebben az 
egyházmegyében. 

A megalakuláskor a sáros-zempléni egyházmegyéből öt gyülekezetet soroltak ebbe 
az esperességbe, a hegyaljai esperességből pedig nyolc gyülekezetet Az egyházmegye 
gyülekezetei hat közigazgatási megye területén voltak. Zemplén megyéből hat, Szat-
márból három, Szabolcsból, Beregből, Hajdúból és Biharból egy-egy gyülekezet tarto
zott az egyházmegyéhez. Amikor a határokat rendezték és megállapították, mindössze 
öt gyülekezet maradt a megyében, a többi a határokon túlra jutott. Kisvárda, Szolnok 
és a dél-szabolcsi missziói rész evangélikusaival gyarapodott az egyházmegye lélekszá-
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Az egyházmegye múltja 

ma. 1938-1940 között a visszacsatoltakkal tovább nőtt az egyházmegye. Rövid ideig 
tizenöt gyülekezet tartozott ide. 

A tiszavidéki egyházmegye esperesei 
Materny Lajos debreceni lelkész 1898-1921 
Dómján Elek sátoraljaújhelyi lelkész 1921-1937 
Pass László debreceni lelkész 1937-1939 
Túrmezei Sándor tokaji, nagyváradi lelkész 1939-1944 
Rőzse István nyíregyházi lelkész 1944-1952 

A sárosi egyházmegyét is az elődök között találjuk. Érdekes a története. A sárosi evan
gélikus esperesség a sárosi protestáns egyházmegyéből alakult meg 1609-ben. 

A sárosi protestáns egyházmegyébe azok az egyházközségek szerveződtek, amelyek 
nem voltak a szabad királyi városok földesurasága alatt. Ebben a protestáns egyházme
gyében együtt voltak a lutheránusok és a helvét hitvallásúak. Évről évre esperest vá
lasztottak maguk közül. Még akkor is szükségesnek látták az együtt maradást, amikor 
egyre élesebben ütköztek egymással a lutheri és a helvét irány képviselői. E feszült 
helyzetben időnként szükség volt olyan esperesre, akit kívülről választottak az egyház
megye élére. Ilyen volt Bels Benedek eperjesi lelkész megválasztása 1586-ban. Az el
lentétek azonban nem oldódtak így sem, sőt inkább fokozódtak. A csúcspontra akkor 
hágott az ellentét, amikor 1602-ben Tolnai Balog János kapi lelkész lett az esperes, aki 
- a korábbi megállapodásokkal ellenétben - nyíltan helvét irányúnak mutatkozott. 1608-
ban volt együtt utoljára az esperesség. 1609-ben szétváltak. Súrlódások azonban még 
évek múltán is többször előfordultak. 

A válást lehetővé tette az evangélikusok számára az az 1608. évi törvény, amely jogot 
adott a felekezeteknek önálló szervezkedésre. így kerültek abban az időben a magukra 
maradt evangélikus egyházközségek apró egyházmegyékbe. Belőlük alakította ki a sze-
pesváraljai zsinat a szepes-sárosi egyházkerületet, és ennek révén a szabad királyi váro
sok egyházkerületének hatósága alá kerülhettek. 

1663-1665 között sikerült a Zemplén megye területén élő evangélikus egyházköz
ségeket is kivonni a református egyházmegyéből. Ekkor keletkezett a sáros-zempléni 
egyházmegye, amelyből 1898-ban elcsatolt gyülekezetekből újraéledt a sárosi egyház
megye. A zempléniek pedig a tiszavidéki egyházmegyéhez csatlakoztak. 

A sáros-zempléni egyházmegyében 1776-tól 1898-ig az espereseket három évre vá
lasztották meg. Egy-egy esperes azonban több ciklust vállalt, vagy több ízben is megvá
lasztották egy-egy szakaszra. 

A Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperesei 
Moravcsik Sándor 1952-1956 
Balikó Zoltán 1956-1958 
Virágh Gyula 1959-1966 
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BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE 

Pásztor Pál 1967-1975 
Szebiklmre 1975-1985 
Sárkány Tibor 1985-1997 
Veczán Pál 1997-2004 

Arnót-Üjcsanálosi Társult Evangélikus 
Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3713 Arnót, Petőfi u. 96/a 
Telefon: 06-46/445-239 
Lelkész: Buday Barnabás segédlelkész 
Lélekszám: 275/247/524 

A GYÜLEKEZET MÚLTJÁBÓL 

Az itt élő evangélikusok múltja a 16. századig nyúlik vissza. A gyülekezet alapítási éve
ként az 1556-os esztendőt tartják számon. Ebben az időben már éltek itt evangéliku
sok. De sorsuk részben a református előretörés, részben a rekatolizáció miatt igen ke
mény lehetett. 

A helység neve eredetileg Sajó-Arnót volt. A település maga Árpád-kori. A tatár is, 
a török is pusztította. Amikor sikerült a törököket kiűzni erről a vidékről, a Szirmay 
család Sáros megyei birtokairól telepeseket hozott Arnót környékére, akik szlovákok 
és evangélikusok voltak. Később a Szirmay család arnóti ága elhagyta az evangélikus hitet. 
Az idetelepített lakosság azonban megmaradt evangélikusnak. 

Az 1681. évi 26. törvénycikk artikuláris községnek nyilvánította Arnótot. Ez tette 
lehetővé, hogy iskolát, majd templomot építsenek, lelkészt alkalmazzanak, és nyilvá
nos istentiszteletet tartsanak. 

Ez az artikuláris jelleg evangélikus szempontból jelentős volt az egyházközség szá
mára. Az egész megyében ez volt az egyetlen hely, ahol a híveknek templom, iskola és 
lelkész állt a rendelkezésére. 

A 18. század második felében 42 leányegyházközség vette körül Arnótot. Ez a nagy 
számszerű növekedés jelezte, hogy jelentős önállósodási folyamattal kell majd szembe
néznie az anyaegyházközségnek. A lélekszám ekkor 2880 felett volt. A legnagyobb le
ánygyülekezet Miskolc volt 710 evangélikussal, majd Diósgyőr [252 fő), Csaba (81 fő) 
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Amót-újcsanálosi társult egyházközség 

és Sály (73 fő) következett. Az anyaegyházközség ebben az időben 300 főt számlált. 
Sajókazán már 147 evangélikus volt. 

Jelentős szerepe volt az egyházközség életében a földesúrnak, aki nagyon sokat tu
dott segíteni rangjával és ismeretségeivel az egyházközségnek. Amót számára Radváns2J<;y 
Ferenc nyújtott igen sok segítséget azután, hogy 1774-ben az arnóti gyülekezet felügye
lője lett. 

A 18. század második felében sok csapás érte Arnótot. Volt ugyan imaháza, amely 
1721-ben épült fából. 1769-ben kénytelenek voltak az arnótiak a vármegyéhez fordul
ni, mert a becsurgó eső, az olvadó hó mindent megrongált az épületben a tető hibái miatt, 
amit nem tudtak kijavítani. Ezért a vármegyétől a beázások elleni védekezés céljából 
tetőjavítási engedélyt kértek. 

Azt tervezték, hogy a rozoga faépület helyett kőtemplomot építenének, de hiába fo
lyamodtak engedélyért, nem kapták meg. Sőt az egyházközség elveszítette földjeit is. 
Ez pedig a lelkész megélhetését veszélyeztette. Hiába tettek kísérletet az építési enge
dély megszerzésére és a földek visszaszerzésére, ezek sikertelen próbálkozások voltak. 

Radvánszky Ferenc felügyelő azonban sikeresen vitte a gyülekezet ügyeit. 1776-ban 
az egyházközség visszakapta a földjeit. 1779-re pedig felépült a ma is funkcionáló temp
lom. 1779. november 1-én történt meg a felszentelése. 

A templom érdekessége az oltár. A 18. század közepéről származik, a II. József által 
feloszlatott jezsuita rend bécsújhelyi templomából vásárolták, a legenda szerint ökrös 
szekéren hozták Arnótig. Az eredeti oltárkép tűzvészben elpusztult, a jelenlegi 1910-
ben készült. 

Arnót artikuláris hely lett, az egyetlen olyan hely az egész megyében, ahol templom 
és iskola állt az evangélikus hívek rendelkezésére. A megyében élő evangélikusok vallá
sos életének gyakorlása ide összpontosult. 

A türelmi rendelet következtében 1781-ben Miskolc és Sajókaza önálló egyházzá 
alakult. Az elszakadt egyházakba 1568 hívő került. Arnóthoz továbbra is 28 filiális gyü
lekezet tartozott, összesen 1241 fővel. 

A liturgia nyelve a lakossághoz igazodott, a választott lelkésznek a szlovák nyelvet 
ismernie kellett. 1874-ig egyik vasárnap magyar, a másikon szlovák nyelven prédikált a 
lelkész. 

1868-ban Csanálos 279 lélekkel elvált az anyaegyháztól. Az önálló egyházközségi lét 
közel 100 éven át tartott. 1971-ben az újcsanálosi evangélikus egyház utolsó helyben 
lakó lelkésze, Nikodémusz János nyugdíjba vonulása után társgyülekezeti szerződést 
kötött Arnóttal. Az arnóti lelkész gondozza a híveket, istentiszteletre havonta 2 alka
lommal kerül sor. 

A 19. század második fele a folyamatos erősödés jegyében telt. 1870-ben új orgona 
szólalt meg. A templom karzata is ekkora készült el. 1877-ben a létszám az anyaegy
házban 375 fő volt, a szórványokkal együtt 510. 

A templom történetében az 1945-ös esztendő hozott újra változást. A magas temp
lomtorony figyelőhelyként szolgált. Két sarkát kilőtték, és keleti fala is megsérült. A ha-
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rangok azonban épen maradtak. Az orosz katonák a templomban bunkert ástak, lova
kat helyeztek el. Az orgona sípjait széthordták kályhacsőnek. A tornyot a háború befe
jezése után újjáépítették. 

Az 1900-as évek óta több mint 1000 fő lakik Arnóton. Ennek megközelítőleg fele 
evangélikus vallású. A falu létszáma az 1970-es évekig változatlan volt. Ettől kezdve nap
jainkig folyamatos a növekedés. Jelenleg több mint 2500 fő lakik a községben. Az újon
nan betelepültek között elenyésző számú evangélikus van. így az egykor meghatározó 
jelentőségű gyülekezet a mai napra kicsiny - a falu életében mégis meghatározó - gyü
lekezetté zsugorodott. 

Az evangélikus oktatás a gyülekezet újraindulása óta folyamatos volt. 1876-tól az 
iskolában és a templomban is a magyar nyelvet használják. Az evangélikus oktatás 1948-
ig működött. 1948 után a katolikus és evangélikus iskolákat összevonták. Az iskola te
rületét is államosították. Később a tanács újabb tantermet épített az egykori iskola mellé. 

A rendszerváltás után az egyház visszakapta az egykori iskolát, a területén külön épü
letben elhelyezett tanterem - hosszas viták után - a szerveződő református egyházköz
ség tulajdonába került. 

Az egykori iskola épületét albérlő lakja, aki 2003-ban megvásárolta a gyülekezettől 
egykori iskoláját. A kapott pénzt a templompadok cseréjére, illetve a templompadok 
fűtésének bevezetésére fordították. 

• Buday Barnabás dolgozata és más források alapján összeállította a szerkesztő. 

Diósgyőri Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3534 Miskolc III., Váru. 7 
Telefon/fax: 06-46/533-365 
Lelkész: Molnár József 
Lélekszám: 360/536/539 

A DIÓSGYŐRI GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A miskolci evangélikusság és a diósgyőri evangélikusság egyidős. Történetük egészen a 
reformációig nyúlik vissza. Diósgyőrben a lutheri tanítás 1530 táján már ismert volt, 
sőt termékeny talajra talált. Diósgyőr első lelkészét, Körtvélyesi Dánielt Philipp Me-
lanchthon avatta lelkésszé, és így természetes, hogy Luther tanítását híven adta tovább. 



Diósgyőri egyházközség 

Valaminek mégis történnie kellett Diósgyőrben, ami miatt a diósgyőriek 1567-ben ott 
voltak a debreceni református zsinaton, sőt aláírták az ottani helvét hitvallást. Valószí
nűleg olyan lelkészük lett, aki az egész gyülekezetet csendben átvitte a református val
lásra. Ez nem volt ritkaság abban az időben - a testvériség jegyében. 

A mai diósgyőri evangélikus egyházközség magját Mária Terézia királynő telepítette 
a Bükk-hegység természeti szépségben és értékekben is gazdag vidékére. A Felvidékről 
német és szlovák ajkú lakosokat telepítettek ide. Amikor a türelmi rendelet megjelent, 
és a miskolci gyülekezetet a közgyűlés megalakultnak nyilvánította 1782. április l-jén, 
akkor ezen a közgyűlésen jelen voltak a diósgyőri küldöttek is. Sőt leányegyházként 
csatlakoztak a miskolci gyülekezethez. 

1798-ban már építkezett a gyülekezet. Mint leányegyházközségnek 1798 májusában 
Radvánszky Ferenc közbenjárására a Helytartótanács telket juttatott a gyülekezetnek, 
hogy azon építhessék fel az első imaházat, valamint az első tanítói lakást. Alig fejezték 
be azonban az imaház és a tanítólakás építését, máris iskolát építettek, mert a korábbi tante
rem már nem volt alkalmas az egyre gyarapodó létszámú gyereksereg befogadására. 

Amikor elkészült az imaház, a hívek azzal a kéréssel álltak az anyagyülekezet lelké
sze. RÍSZ Pál elé, hogy évente négyszer látogasson Diósgyőrbe istentiszteletet tartani és 
úrvacsorát osztani. Ekkor már 262 tag élt a gyülekezetben. A többi vasárnapokon a ta
nító végezte az istentiszteletet. A tanítók pásztorolták a gyülekezetet és végezték az ok
tatást. Igen áldásos volt a tevékenységük. Megemlítjük idősb és ifjabb Vida Dánielt, akik 
1820-1866 között szolgáltak Diósgyőrben. Sírjuk megbecsült helyen van az evangéli
kus temetőben. 

Az 1848-as szabadságharcban a diósgyőriek is igaz hazafi módján vettek részt, majd 
elszenvedték az önkényuralmi korszak sérelmeit. Amikor a szabadságharc és a megtor
lás után konszolidálódott a helyzet, Máday Károly lett a miskolci lelkész és az egyház
kerület szuperintendense. Az ünnepen ott voltak a diósgyőriek is. Az anyaegyházköz
ség és a leány egy házközség közötti jó kapcsolat annak ellenére is fennmaradt - és ez 
meglepő -, hogy a diósgyőriek 1852. szeptember 28-án megtartott közgyűlésükön anya
egyházközséggé deklarálták magukat. Máday szuperintendens, miskolci lelkész megér
tette a diósgyőriek szándékát, de óvatosságra intette őket, mert szerinte nem voltak még 
adottak Diósgyőrött az önállóság feltételei. A diósgyőriek elfogadták a szuperintendens 
tanácsait, és továbbra is Miskolc leánygyülekezete maradt Diósgyőr. 

Szegény emberek voltak a gyülekezet tagjai. Részben vasgyári munkások voltak, rész
ben törpegazdálkodóként keresték kenyerüket. Voltak közöttük iparosok és kistisztvi
selők. Az egészségi állapotuk is aránylag rossz volt. Betegségek tizedelték őket, és a 
csecsemőhalandóság is magas volt. Ezt a szegénységet figyelembe vette az anyaegyház
község is, amely csak minimális pénzbeli szolgáltatást kért tőlük. 

Az anyaegyházközséggé váláshoz váratlan segítséget jelentett, hogy 1868-ban a le
ányegyház az államtól 50 hold földet kapott teljesen ingyen. Ezt a földet jól és ügyesen 
hasznosította az egyház. Vida Dániel tanító egy holdon mintafaiskolát telepített. En
nek híre a gyülekezet határain túl is elterjedt. Czékus István püspök is elismerőleg szólt 
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erről. Ebben az időben a diósgyőri gyülekezet a vasgyári és perecesi evangélikusokkal 
együtt 450 főt számlált. Elkezdődött tehát a templomépítés tervezése. Az imaház már 
kicsinek bizonyult. A pénzügyminisztert keresték meg kérelmükkel, aki 400 négyszög
öl nagyságú telket biztosított a templom építésére. Máris összeállították a tizenkét tagú 
templomépítési bizottságot. 

1886 júliusában kimondhatták az anyaegyházközséggé válást. Első lelkészük a mis
kolci segédlelkész, Nemes Károly lett. Zelenka Pál miskolci lelkész iktatta be. Megala
kult a nőegylet. Ez komoly segítséget jelentett a templomépítés előkészítésében, majd 
a templom belső felszerelésének beszerzésében. 

1898. július 3-án három püspök részvételével letették a diósgyőri templom alapkö
vét. A hívek áldozatkészségére jellemző, hogy egyházi adójuk négyszeresét vállalták, föld
munkával és fuvarral segítették az építkezést, a kincstár pedig fát és követ biztosított a 
templomépítéshez. A miskolci gyülekezettől oltárkéfjet, feszületet és gyertyatartót aján
lottak fel az épülő templomhoz. Kulcsár Károly, a miskolci gyülekezet gondnoka két 
harangot ajándékozott a diósgyőrieknek. 

1902. november 9-én, Luther Márton születésnapján került sor a templom felszen
telésére. Zelenka Pál püspök szolgált. A gyülekezet felügyelője dr. Görgei László MAV-
igazgató lett, akit Turóczy Pál főesperes iktatott hivatalába. A templom tervezője Mu
rányi Lajos vasgyári műépítész volt. Ezt a szép alkalmat már nem érhette meg ifj. Vida 
Dániel, a gyülekezet hűséges tanítója, aki 1902. január 12-én hunyt el. Halála nagy 
veszteség volt a gyülekezetnek. 

A templom építése idején eladták a régi lelkészlakást, és helyette újat építettek. Ezzel 
a munkával egy időben új iskola építéséhez is hozzákezdtek. 1907-ben fejeződtek be 
ezek a munkák. Görgei László felügyelő elhunyta után 1912-ben Pazar Istvánt, a mis
kolci vízmű igazgatóját választották felügyelővé, aki nagy hozzáértéssel vezette az egy
házközség ügyeit. Felügyelői szolgálata idején a gyülekezeti élet is szép fejlődésnek indult. 
1921 -ben dr. G eduly Henrik püspök egyházlátogatása alkalmával nagy elismeréssel szólt 
az egyházközség fejlődéséről. Ekkor jelentette be, hogy a minisztérium állami állású hit
oktatókat tud biztosítani a gyülekezeteknek. Ennek nyomán jelentette be igényét a 
hitoktatói állásra a gyülekezet. Az első hitoktató lelkész Vietorisz László lett. A vasgyári 
evangélikus gyerekeket is oktatta. 1932. január 24-én azonban - kilenc évi Diósgyőrben 
végzett értékes munka után - elhunyt Vietorisz László, utódja rövid ideig Moravcsik 
Sándor lett. Öt azonban megválasztották diósgyőri lelkésznek, ezért a hitoktató lelkészi 
állásba Topscher Zoltán miskolci segédlelkész került. O gondozta a vasgyári híveket is. 

Közben az egyházmegye 1923-ban Nemes Károly diósgyőri lelkészt az egyházmegye 
főesperesévé választotta. Mint templomépítő lelkészt örökítették meg nevét emléktáb
lán a diósgyőri templomon. 1930-ban meghalt, őt követte Moravcsik Sándor, aki 1964-
ig szolgált a gyülekezetben. 



Diósgyőri egyházközség 

A GYÜLEKEZET ELETE A VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

A világháború maga is, de különösen a nyomában járó politikai és társadalmi változások 
a diósgyőri gyülekezet életében komoly problémát okoztak és mély nyomokat hagytak. 

Az ostrom elülte után a gyülekezet úgy próbálta folytatni életét, mint azt korábban 
tette. Az istentiszteletek látogatottak voltak. Az emberek örültek a háború végének, 
fáradoztak a háborús sebek eltüntetésén. Az iskolában folytatódott a hitoktatás. Elkez
dődött az egyház lelki életének megújítását célzó evangélizáció. 

Az 50-es években a problémák tornyosultak. A hitoktatásra kapott állami támogatás 
megszűnt. Az egyházközség földjeit fel kellett ajánlani az államnak. Az iskolát is álla
mosították. Egyre korlátozták az egyház mozgalmi munkáját. Megszűnt a KIE, és a nő-
egyletet feloszlatták. A fennálló diktatórikus rendszer a vallásszabadságot hangoztatta, 
a valóságban azonban mindent megtett a hitélet visszaszorítására. 

Az egyezményt sem egyenlő partnerek szerződéseként fogadták a gyülekezetben, 
hanem egyoldalú diktátumot láttak abban. 

Moravcsik Sándor lelkészi jelentéseiben érzékeltette ezeket a negatív változásokat. 
Még többet látott ebből, amikor rövid ideig az egyházmegye esperese volt. Sajnos a gyü
lekezet lelkészének családi krízise és egyre súlyosbodó betegsége megterhelte a diós
győri gyülekezet életét. Mindenki látta, hogy ezen csak a lelkészváltozás segíthet. Vi
haros presbiteri ülések váltották egymást. Végül 1963-ban Moravcsik Sándor lemon
dott lelkészi hivataláról, és a tokaji gyülekezet leikésze lett. Nem kis vita után döntöttek 
Tarjáni Gyula tokaji lelkész meghívásáról Diósgyőrbe. Moravcsik Sándor idegei súlyos 
betegsége miatt felmondták a szolgálatot, és meghalt. Ez nagyon megviselte a gyüleke
zet tagjait, és nem segítette az új lelkész beilleszkedését Diósgyőrben. 

Tarjáni Gyula nagy felkészültséggel kezdte el lelkészi munkáját. Új színt hozott a 
gyülekezet életébe a bibliaórák és a szeretetvendégségek révén is. Érdekes különbség 
mutatkozott az előd és az utód szolgálata megítélésében. Moravcsik Sándor kitűnő szó
nok volt. Tarjáni Gyula viszont kitűnő teológus, ami megmutatkozott pásztori látogatá
sai és beszélgetései alkalmával. 

A gyülekezet szerény anyagi körülmények között élt. Igyekeztek mégis rendben tartani 
az épületeket, korszerűsíteni a lelkészlakást. Tarjáni Gyula lelkész 1963-1976 között 
szolgált a gyülekezetben. Sajnálatos, hogy neki is családi okok miatt kellett távoznia. 

Utóda a miskolci másodlelkész, Veczán Pál lett, akinek a beiktatása 1976. szeptem
ber l-jén történt. Azonnal hozzákezdtek a templomfűtés beszereltetéséhez, majd a kö
vetkező évben a templomrenováláshoz. Ezután a parókia tatarozása következett, miu
tán a jogcím nélküli lakót elhelyezte onnan a tanács. 

A rendszerváltozás után jelentősen megnőtt a szolgálati terület. Új feladat lett az is
kolai hitoktatás, az ifjúsággal való találkozás. Emelkedett a templomi és a templomon kí
vüli rendezvények száma is. A lelkész a város politikai és kulturális életében is részt vehe
tett, így kapta meg Veczán Pál Miskolc város elismerésének jeléül a város Szemere Berta-
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lan közéleti díját. 1997-től Veczán Pál az egyházmegye esperese lett, aki 2004-ben el
hunyt. Helyét előbb Homoki Pál segédlelkész, 2005 óta pedig Molnár József tölti be. 

Az utóbbi évtizedek eseményei azt példázzák, hogy Isten megtartó kegyelme és sze
retete mindig nagyobb, mint amilyennek hisszük és remélni tudjuk. A diósgyőri gyüle
kezetben elvégzett kazuális szolgálatok arra mutatnak, hogy Diósgyőr evangélikusságá-
nak nemcsak küzdelmes múltja, élni akaró jelene, hanem biztató jövője is van. 

• Veczán Pál lelkész dolgozatát kiegészítve összeállította Detre János. 

Diósgyőr-Vasgyári Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3533 Miskolc, Topitzer J. u. 1/b 
Telefon: 06-46/533-365 
Lelkész: Molnár József 
Lélekszám: 148/220/287 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A vasgyári és perecesi evangélikusokról az 1900-as évek elejétől van tudomásunk. Tör
ténetük egybefonódik a diósgyőri evangélikusok múltjával. Az első önálló lelkészük meg
választásáig a vasgyári és perecesi evangélikusok a diósgyőri gyülekezethez tartoztak, oda 
jártak templomba, iskolába, ott részesültek hitoktatásban. A szolgálatokat a diósgyőri 
szolgálattevők végezték. 

Szerettek volna az 1910-es években - a többi történelmi egyház gyülekezeteihez 
hasonlóan - önálló gyülekezetté szerveződni. Ehhez azonban a feltételek még nem vol
tak adottak. Amikor azonban Nemes Károly diósgyőri lelkész megismerte ezt a törekvé
süket, igyekezett segíteni a vasgyáriaknak és perecesieknek. 1908. november 15-én 
összehívta őket. Ezen a gyűlésen ki is nyilvánították leány egy házközséggé alakulásuk 
szándékát. 1909. január 19-én alakuló közgyűlést tartottak, ekkor megválasztották a pres
bitériumot. Ok le is tették az esküt a diósgyőri templomban. Amikor az alakuló ülés 
zajlott, Csemke Károly református presbiter 10 koronát ajánlott fel az építendő vas
gyári evangélikus templom javára. Ezzel elkezdődött a templomépítés tervezgetése is. 

Közben az anyagyülekezet és a leánygyülekezet között feszültség támadt a befizetett 
egyházi adó elosztásáról. De az úrvacsoraosztás is problémás lett, hiszen a vasgyáriak 
nem rendelkeztek úrvacsorai edényekkel. Ezeket végül beszerezték, és 1909. október 
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11 -én megtartották az első vasgyári istentiszteletet a vasgyári fiúiskola egyik tanter
mében. 

1910-ben megalakult az evangélikus nőegylet, amely céljául a templom belső beren
dezésének megszerzését tűzte ki. Országos gyűjtést is indítottak a templomalap gyara
pítására. Össze is gyűlt hamarosan 8500 korona. Időközben a vasgyári evangélikusok és 
reformátusok közösen istentis2rteletre alkalmas helyet alakítottak ki a leányiskola dísz
termében. 

A templomépítés terveivel együtt azonban a hitoktatás ügye is fontos volt. A vasgyári 
gyülekezetben hitoktatói állást hoztak létre. Egyébként ezt a szülők nagyon komolyan 
vették, mert fontos volt, hogy gyermekeik evangélikus hitoktatásban részesüljenek. 

Közbeszólt azonban az I. világháború. Szinte válsághelyzet alakult ki, az istentiszte
let elnéptelenedett. Az egyetlen fontos esemény a reformáció négyszáz éves jubileuma 
volt, amelyet a reformátusokkal együtt ünnepeltek meg. 

A háború után a trianoni döntés következtében nagyon sok evangélikus költözött a 
vasgyári gyülekezet területére. Főleg a Felvidékről jöttek. Újra hangsúlyt kapott a hit
oktatói állás megszervezése. Sőt egyre hangsúlyosabb igény lett a leánygyülekezetté 
alakulás. 1922. február 9-i ülésén a közgyűlés megszervezte a hitoktatói állást, és meg
engedte az egyházi főhatóság, hogy hitoktató lelkészt válasszanak a vasgyáriak. Vietorisz 
Lászlót választották meg, aki nagy szorgalommal látott hozzá a hitoktatáshoz is, a pász
tori munkához is. Szeretetvendégségekkel tette színesebbé a gyülekezeti életet. Eze
ken egyre világosabban fogalmazódott meg az anyaegyházközséggé alakulás igénye. 
Amikor Vietorisz László elhunyt, és Moravcsik Sándor lett a hitoktató lelkész, akkorra 
érett meg ez a terv. Moravcsik Sándor diósgyőri lelkész lett, helyére Topscher Zoltán 
miskolci segédlelkész került, akit már azzal a reménnyel fogadtak, hogy ő lesz a gyüle
kezet első lelkésze. 1935-ben 1000 pengő lefizetésével váltotta meg a vasgyári gyüle
kezet az önálló gyülekezetté válását. Még ebben az évben, november 10-én a vasgyári 
templom alapkövét is elhelyezték. 

A vasgyári templomot Sándy Gyula műegyetemi tanár - országos hírű templomter
vező - tervei alapján Andrássy István építészmérnök tervezte meg. A pénzügyi fedeze
tet az egyházközség 8000 pengős befizetése és a nőegylet által összegyűjtött 18000 pengő 
biztosította. El is készült a templom 1936 őszére. Az oltárképet Filadelfi János festet
te. A templom jól megtervezett alagsora különféle gyülekezeti alkalmak megrendezé
sének biztosított helyet. 

A lelkészválasztást is elindították. Az új templom lelkészének az 1936. november 8-
án megtartott közgyűlésen egyhangúlag Topscher Zoltánt hívták meg a vasgyáriak. Saj
nos megválasztása és beiktatása után hamarosan elhunyt a lelkészük. Emlékét azóta is 
kegyelettel őrzik. 

A megüresedett lelkészi állásba dr. Vető Lajos szolnoki lelkészt hívta meg a vasgyári 
gyülekezet. Beiktatására 1937. december 12-én került sor. Ettől kezdve nyugodt me
derben folyt a gyülekezet élete egészen a háború kitöréséig. A háború bizonytalanságá
ban, majd a háborút követő politikai és társadalmi helyzetben nem volt könnyű megta-
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lálni a gyülekezet helyét, feladatát és szolgálatát. Erre az időszakra esett, hogy Vető Lajos 
esperes lett, majd 1948-ban püspökké választották, és Nyíregyházára költözött. 

Újra lelkészválasztást írtak ki. 1949-ben Balikó Zoltánt hívták meg Diósgyőr-Vasgyárba 
lelkésznek, aki addig Budapesten a missziói munka felelőse volt, irányította az országos 
evangélizációkat. Áldásos munkát végzett a vasgyári gyülekezetben is, szeretetvendég
ségek, evangélizációk, konferenciák gazdagították a lelki életet. 1952-ben a diósgyőri 
gyár igazgatósága felmondta a lelkész lakását, amelyet a korábbi megállapodások alap
ján a mindenkori vasgyári lelkésznek biztosítottak. Ezt a nehézzé vált helyzetet még 
fokozta az is, hogy Balikó Zoltánt 1956 áprilisában elmozdították lelkészi állásából, és 
csak 1956 szeptemberében került vissza státuszába. Amikor Balikó lelkész nem szol
gálhatott, Moravcsik Sándor helyettesítette Diósgyőrből. Egyre szükségesebbé vált a 
lelkészlakás építése, míg végül a Géza utcában sikerült lelkészlakást vásárolni. Ehhez 
telekeladással és sok-sok segítséggel jutott a gyülekezet. 1957-58-ban Balikó Zoltán 
esperes lett. Hamarosan azonban a pécsi egyházközség hívta lelkészéül. Amikor elfo
gadta a hívást, a szolgálatokat ismét Moravcsik Sándor végezte a gyülekezetben. 1958-
ban Pásztor Pál putnoki lelkészt nevezték ki a gyülekezet lelkészéül. Beiktatására csu
pán 1959 szeptemberében került sor. A változást nehezen élte meg a gyülekezet. Töb
ben lemondtak, távol maradtak. Nem volt könnyű dolga Pásztor Pálnak. 

Fokozta a problémákat, hogy a tanács városrendezési indokkal kisajátította a Géza 
utcai lelkészlakást. Bérházba kellett költöznie a lelkésznek. Ebbe azonban nem nyugo
dott bele a gyülekezet, és két év elteltével új lelkészlakást építettek a templom kertjé
ben. Pásztor Pál 1967-1975 között esperes is volt. 

Pásztor Pál hűséges szolgálata a gyülekezetben lassan feledtette a kezdeti nehéz idő
ket. Megújult a presbitérium. Új felügyelő került a lelkész mellé: Mérai Miklós, majd 
őt Hrabács József követte, aki kiváló gyógypedagógusként volt ismert. 

A rendszerváltozás a vasgyári gyülekezet életében a sok pozitívum mellett további 
létszámcsökkenéshez vezetett. A bajok gyökerei visszanyúlnak a 80-as évekre, amikor 
elkezdődött a kohászat és általában a nehézipar leépítése. Több ezren veszítették el a 
munkahelyüket. A vasgyári lakótelepnek nevezett városrész lakossága teljesen kicseré
lődött. Az evangélikusok elköltöztek más városrészekbe, más városokba. Mára a gyüle
kezet harmadára zsugorodott. Valamikor 900 evangélikus élt itt, ma mindössze 145 
lélekről tudnak. 

Pásztor Pálnak egyre fogyott az ereje. A gyülekezet megújítására már gondolni sem 
lehetett. 1996-ban, 40 évi vasgyári szolgálat után vonult nyugalomba. 

Ekkor a gyülekezeti szolgálatokat Miskolcról látták el. Sárkány Tiborné Horváth 
Erzsébet szolgált először a vasgyári gyülekezetben, majd fiatal segédlelkészek kaptak 
lehetőséget önállóbb lelkészi szolgálatra. Varga Gyöngyi, majd Krska Mária végzett itt 
szorgalmas munkát. 1998-ban Veczán Pál vállalta el a szolgálatot. Haláláig dolgozott itt 
is (2004). Munkáját Homoki Pál segédlelkész, majd 2005-től Molnár József folytatta. 

2000 táján úgy látszott, hogy a vasgyári gyülekezet jövője a diósgyőri gyülekezethez 
való csatlakozással látszik elképzelhetőnek. Az akkori körülmények és feltételek mel-
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lett önállóan létezni nem tud. Ezért Veczán Pál úgy látta - mint esperes is -, hogy a 
szükség a hetven évvel ezelőtti szétválás után újra összekapcsolja a két gyülekezetet. 

• Veczán Pál lelkész dolgozata alapján összeállította Detre János. 
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A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A reformáció megjelenése és virágzása Egerben és környékén 
Jelenlegi történelmi ismereteink szerint 1001 -ben Egerben már jelen volt a kereszténység 
szervezett formában a Szent István király által alapított egri püspökségben. 1009-ből 
pedig már írásos bizonyíték, okleveles adat van, amely bizonyítja az egri egyházmegye 
fennállását. A püspökség hatalmas javakkal, tizenegy vármegyére terjedő területtel és 
birtokokkal rendelkezett, és a veszprémi mellett Magyarország legnagyobb és leggaz
dagabb püspöksége volt. 

A katolicizmusnak ebbe a fellegvárába a reformáció a 16. század elején érkezett meg, 
elsősorban a felvidéki Bártfáról és a Sáros vármegyei városokból. A püspök ekkor Várdai 
Pál, aki 1524-től lett egri püspök, korábban óbudai prépost, kamarai prefektus, illetve 
veszprémi püspök volt. Ugyanebben az évben erősödik fel számottevően a lutheraniz-
mus nemcsak Egerben és környékén, hanem az egész északkeleti területen, olyannyira, 
hogy II. Lajos király elrendelte a bártfai magisztrátusnak: űzze ki a város falai közül az 
evangélikusokat. Sáros vármegye minden városa pedig olyan királyi parancsot kapott, 
hogy a felkutatott lutheránus hitet valló papokat küldjék az egri püspök helynök elé, 
hogy őket méltó módon megbüntethesse. 

Habsburg (I.) Ferdinánd 1527. november 11 -én Szalaházy Tamást helyezi a veszpré
mi (római katolikus) egyházmegye éléről az egri püspöki székbe. Az 1531-ben Kassán 
tartózkodó püspök a városban meggyökeresedett lutheranizmus ellen harcot indított. 
Legelőször a híres kassai prédikátort. Dévai Bíró Mátyást fogatta el, majd Lipótváron 
és Pozsonyon át Bécsbe vitette, hogy ott bebörtönözzék. Antal eperjesi prédikátor és 
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Bertalan pap, a szepesi káptalani káplán, aki lutheránussá lett, hasonló sorsa jutott. Csak 
később bocsátották őket szabadon; Bertalant az eperjesiek kikönyörögték, majd Antal 
is kiszabadult a fogságból, és 1532. február 2-án már újra Eperjesen volt. A ,,magyar 
Luthernek", Dévainak pedig sikerült 1533-ban megszöknie fogvatartóinak markából, 
miközben Bécsből Pozsonyba kísérték vissza, hogy Szalaházy Tamás püspök elé vigyék. 
Az 1530-as években Eger és a közeli Felnémet szülöttei közül többen is eljutnak a re
formáció bölcsőjéhez, Wittenbergbe, hogy az ottani egyetem elvégzése után a magyar
országi reformáció magvetői legyenek. Pedig jól tudták, hogy bíróság, börtön, üldözte
tés várt az evangélium hirdetőire és követőire, és a halálbüntetés sem volt ritka. 

1530 januárjától Szalaházy Tamás csak névleg maradt Eger püspöke, mivel Szapolyai 
(I.) János király hadai elfoglalják a várat Habsburg Ferdinánd katonáitól. Szapolyai az 
egri püspökség adományozásával kívánta megjutalmazni hűséges diplomatáját, Frangepán 
Ferencet. Ebben az időben tehát egyszerre két püspöke is volt Egernek: a Habsburg 
Ferdinánd által kinevezett Szalaházy Tamás, valamint a Szapolyai János állította Fran
gepán Ferenc. Elődeihez hasonlóan ő is fontosnak tartotta, hogy felvegye a küzdelmet 
az Egerben és közvetlen közelében is megerősödött evangélikussággal. Az 1540 első 
hónapjaiban immár Szikszón tanító Dévai Bíró Mátyást eltávolíttatja. 1541-ben I. Fer
dinándtól azt az utasítást kapja, hogy állítsa vissza az egri egyházmegyében a katolikus 
vallást, és vessen véget a lutheránus hitújítók egyre terjedő működésének. Azonban nem 
volt képes a királyi parancsot végrehajtani, mert a régió evangélikusságának háta mö
gött ekkora már olyan hatalmasságok álltak, mint Perényi Péter báró, országos főkapi
tány, királyi kancellár, Abaúj vármegye örökös főispánja, koronaőr és erdélyi vajda; a 
Homonnai-Drugeth család, a Drágffyak, akik egy sor püspöki javadalmat kézben tar
tottak. Emellett pedig erős szellemi-lelki háttérként állt a terület mögött Bártfa váro
sa, ahol Luther tanítványa, Stöckel Lénárt, az iskola híres rektora tanított. Stöckel ha
mar felismerte, hogy a tájék szabad királyi városainak szellemi egységét megteremtve 
olyan bázist alkothat, amely fontos segítséget ad a reformátori szellem terjesztésében a 
délebbre eső részek - így Eger és környéke - számára is. Az általa írt Confessio Penta-
polüanát, amelyet Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa és Kisszeben városa 1549 júliusában 
elfogadott, augusztus 14-én megküldték elfogadásra Habsburg Ferdinándnak és Veran-
csics Antal akkori egri püspöknek is, addigi egyházi főhatóságuknak is. 

1541 sorsfordító esztendő volt úgy az egész ország, mint Eger vára számára. Ez év 
augusztus 29-én a Szulejmán által vezetett török fősereg csellel elfoglalja az „ország 
szívét" jelentő Buda várát, 150 évre birtokolva így az akkori magyar fővárost. Ugyanez 
év őszén pedig báró Perényi Péter, az ország kancellára, a magyar Habsburg csapatok 
főparancsnoka birtokába veszi az egri várat, és ezzel együtt természetesen a püspöki 
javadalmakat és azok teljes jövedelmét. A vár és a birtokok élére Varkocs Tamás várna
gyot helyezi, aki szintén lutheránus volt. Perényi, aki 1541-ig Szapolyai János párthíve 
volt, az augusztusi fordulat után átállt Ferdinánd oldalára, aki a fent nevezett hivatali 
tisztségekbe helyezte őt. Az egész család már 1530-ban csatlakozott a reformáció moz
galmához, s ő maga annak legbuzgóbb plántálói közé tartozott. Egykori feljegyzések 
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megemlékeznek Perényinek az új hitet terjesztő és védő tevékenységéről, miszerint „...az 
egri várból mindenfelé terjeszti vala az eretnekséget, s ezen végre Wittenbergából ho
zott alkalmatos férfiakat tart vala maga mellett". 

Perényi maga nem túl sokáig élvezhette egri javadalmait, amelyeket elsősorban az 
egri püspökvár végvárrá való átalakítására és fejlesztésére fordított. 1542. október 18-
án Ferdinánd király parancsára egy váratlan rajtaütéssel az esztergomi várban elfogták, 
és börtönbe vetették. A vád az volt ellene, hogy bár Ferdinánd király megbízásából fog
lalta el az egri várat és annak minden javadalmát, de azokat önkényesen, a maga javára 
használta fel, kiszorítva onnan a király embereit is. Továbbá hogy a törökkel megegye
zett arról, kiszolgáltatja nekik a várat, cserébe a szultán fogságában levő kisfia szabadsá
gáért. Korabeli iratok bizonyítják, hogy Frangepán Ferenc egri püspök keze is benne volt 
Perényi elfogatásában, akit nem szívelhetett. Fogsága alatt azonban Varkocs Tamás vár
nagy mindenben az ő szellemében járt el, mind a várbővítés munkáiban, mind az evan
gélikusság védelmezésében és erősítésében. 1544-ben már szervezett lutheránus gyü
lekezetet találunk Egerben, s az ugyanebben az évben Wittenbergben felszentelt lelkészt, 
Ruben Benedeket hívják meg a gyülekezet prédikátorának. Perényi „...minden tehetsé
gét arra fordította, hogy Luther vallását az Egri Járásban elhintse és foganatosítsa, sőt 
azokat, kiket másutt az eretnekségért kárhoztattak, oltalmába fogadta. Ugyanezért se
regesen tódultak ezek ő hozzája, mint pártfogójukhoz, mert őket udvarában táplálta, 
hogy kimenvén az Egri Megyébe, ott az lakosokat az wittenbergai kútból merített tu
dománnyal megesmerkedtessék." Perényi kemény kézzel védelmezte az evangélikus
ságot, így amikor 1541-ben Frangepán Ferenc egri püspök meghalt, gyakorlatilag lehe
tetlenné vált a megüresedett püspöki szék betöltése egészen 1548. július 20-ig, amikor 
is mintegy ötévi várfogság után újra szabad lett. Ezen időszak alatt oly tág tér nyílt a 
protestantizmus számára, s oly nagy mértékben elterjedt a lutheranizmus, hogy az ak
kori helytartótanács megállapítása szerint Egerben a római katolikus vallásnak szinte 
írmagja sem maradt. így a kinevezett püspök. Oláh Miklós sem székelt Egerben, ha
nem a király környezetének állandó tagja volt. 

Perényi Péter 1548. március 2-án meghalt, de előtte kötelezte magát, hogy az egri 
várat átadja Habsburg Ferdinándnak. Ennek teljesítése azonban özvegyére. Székely 
Klárára és kiskorú Gábor fiára maradt, akik ennek ugyanez év július 20-án tettek ele
get, átadva Niklas Salm és Báthori István országos főkapitányoknak Eger várát. Augusz
tus 15-én pedig a várparancsnokságot a legendás hírű Dobó István vette át. Dobó kato
likus volt, így a protestánsok helyzete rosszabbra fordult Egerben, azonban a püspök
ségjövedelmét ő is ugyanúgy a vár megerősítésére fordította, mint elődje, Perényi. Noha 
Oláh Miklós püspök ekkor is távol élt Egertől, ellenreformációs mozgalmat indított meg. 
Dobó elfogatta és a vár börtönébe záratta azt a három lutheránus prédikátort, akik még 
Varkocs Tamás várnagysága idején telepedtek le Egerben. Ok csak két év múlva, 1550-
ben szabadultak, mivel az az évi országgyűlés protestáns rendjei tiltakozásukat fejezték 
ki a velük való bánásmód miatt. 

Noha Dobó kapitánysága alatt lutheránus családok költöztek el Egerből, a katolikus
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ság lélekszáma továbbra sem volt számottevő. 1551-ben az egész káptalan létszáma 
csupán kilenc főből állt: négy káplán, az őrkanonok, a karnagy, az oskolamester és az 
orgonista. De még ők is elmenekültek - kettőjük kivételével, akik azonban nem tudtak 
magyarul - az 1552-es ostrom idején, úgyhogy nem volt pap a várban, aki biztatni tudta 
volna a védőket, amint azt Tinódi Lantos Sebestyén el is panaszolja Egervár viadaláról 
szóló krónikájában: „Prédicállani az népnec nem tudnac vala, s csak az jámbor hadna
gyok prédikállanac. Isten igéjével ők bátorítanac vala." Egernek tehát nincs Kapisztrán 
Jánosa, és nincs magyar klérusa, aki prédikálna a védőknek és a népnek; így prédikálnak 
a lutheránus hadnagyok, akik még Dobó ellenére is megtartják hitüket, és erősítik a 
többieket is, a Lélektől indíttatva hirdetik nekik az evangélium igéit. Közülük név sze
rint a következőket ismerjük: 

Bornemissza Gergely, aki szegény pécsi kovácsmester fiaként a magasabb iskolákat 
is elvégezte, s Dobó kapitánysága alatt hadnagy, majd 1553-tól a vár kapitánya lett. 

Figedy János hadnagy is hősi alakja volt az egri lutheránus várvédőknek. Hősiességé
ért Habsburg Ferdinánd uradalmat adományozott neki Eger közelében, ahová később 
egy „sacramentarius", tehát helvét hitvallású prédikátort hívott meg, s 1555-től nyilvá
nos istentiszteletet is tartatott, ahová tömegestül jártak Egerből „az köznépek és vité
zek". Ekkorra már ő maga is a helvét, tehát református hitet vallja és gyakorolja. 

Kátai Ferenc az egri vár lutheránus főtisztjei közé tartozott, aki 1554-től Perényi 
Gábor hadnagya lett. 1558-tól ismét az egri várban szolgált. Vitézségét még a protes
tánsüldöző Verancsics Antal püspök is így emlegette: „Az Kátai Ferentz penig... Ma
gyarországban jó, fő, jámbor és nem szegény nemes ember, soha ne hidjed, hogy az jó 
névre és tisztességre gondot ne viselne..." 

Zárkándy Pál szintén földet kapott Habsburg Ferdinánd királytól az egri diadalt kö
vetően, és kapitánytársa lett Bornemissza Gergelynek. Jelentős javításokat végeztetett 
el az ostromot követően a váron, ahol Eger és környéke jobbágyságát, de török foglyo
kat is dolgoztattak. 1555-re teljesen rendbe hozatta a várat, amely két új bástyával is 
gazdagodott, amelyeket a két kapitány tiszteletére neveztek el Bornemissza- és Zárkán= 
dy-bástyának. 

Zolthay István, Dobó hadnagya, az ostromot követően 1558-tól volt várkapitány. Né
hány évvel korábban, 1554. október 17-én Bornemisszával és Zárkándyval indult por
tyájukon Véli hatvani bég fogságába estek, és Zolthay csak súlyos váltságdíj fejében 
szabadult két évvel később a töröktől. Bornemissza azonban soha többé nem léphetett 
magyar földre, mert Konstantinápolyba vitték, ahol az Egervár ostrománál kudarcot 
vallott Ahmed vezér felakasztatta. 

Az egri vár védői, a város lakói és a közvitézek között is feltehetően nagy számban 
voltak még lutheránusok, amit bizonyítani látszik az a feljegyzés, miszerint az 1552 őszén 
lezajlott várostrom alatt a lutheránus Négyesi-Szepessy családnak állítólag egyszerre hét 
tagja esett el. 
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A reformáció alakulása Egerben az 1552-es ostrom után 
Az Eger várának győzelmes védelmében kimerült várnép magatartása 1552 végén kifeje
zetten papságellenes volt. S ezt nem lehetett a Varkocs Tamás 1540-48. évi várnagysá
ga idején időnként erőszakkal is térhódító reformáció számlájára írni, hiszen Dobó rész
ben elűzte, részben bebörtönözte az Egerben tartózkodó prédikátorokat még 1548-ban. 
A katolikus papok - közöttük az akkori egri püspök, Oláh Miklós is, aki valójában egy
szer sem fordult meg Egerben - önként menekültek el a török csapatok közeledésének 
hírére. Bár 1553 tavaszán mariánus ferencesek kis csapata érkezett Egerbe, hogy a le
égett kolostort újraépítsék. Bornemissza, aki Dobó után lett az új kapitány, eltávolít
tatta őket. 

Bornemissza fogságba esése után Figedy János és Zárkándy Pál lettek a várnagyok, 
és ők már nyíltan vallást tettek lutheránus hitükről. Az a Figedy János, aki 1552-ben 
még az egri káptalan bizalmi embere volt, s így csatlakozott Dobó seregéhez, már 1555 
elején, az Egertől szintén távol élő Újlaki Ferenc püspök halála idején lutheránus lel
készt hozatott a várba, egy bizonyos Lőrinc papot. A városban levő lutheránus gyüleke
zetnek pedig szintén ettől az évtől lett lelkésze, a város szülötte, Egri Lukács, aki Krak
kóból Bártfán keresztül érkezett vissza Egerbe. Miután 1552 óta Wittenbergben vég
zett tanulmányait befejezte, 1555-től 1558-ig marad a gyülekezet lelkésze. Amikor 
Verancsics Antal, az új püspök Egerbe érkezésének híre jött, Egri Lukács még ugyanab
ban az évben elmenekült Kolozsvárra, hogy ott folytassa igehirdetői tevékenységét. 
Lőrinc pap pedig Noszvajra költözött a várból, s az ottani, már szintén lutheránus gyü
lekezet lelkésze lett. 1555 és 1558 között Eger városának déli szomszédjai, Kistálya, 
Nagytálya és Maklár mind lutheránus lelkésszel bíró önálló gyülekezetté lettek, akik 
közösen állítottak fel egy iskolát, abban is lutheránus oskolamesterrel. 

Az 1557. november 19-én Habsburg Ferdinánd által kinevezett püspök, a már em
lített Verancsics Antal csak bő egy évvel később, 1559. febmár 26-án érkezett meg, mivel 
a püspöksége számára tényleges bevételi forrást próbált a királynál kieszközölni. Az egri 
püspökség jövedelmeit ugyanis még ekkor is a vár fenntartására, illetve annak további 
korszerűsítésére fordította a királyi kamara. Végül 1557 decemberében sikerül egyez
séget kötnie Habsburg Ferdinánddal Bécsben az egri püspöki javaknak, jövedelmeknek 
és az egri várnak a kincstár részéről való átadására. A megállapodás értelmében a püs
pök által kinevezett két egri várnagy úgy a királynak, mint a püspöknek is tartozik hű
ségesküt tenni, illetve a várat a püspök halálával a királynak átadni. A várnagyok egyike 
mint provizor a püspöki javakat és jövedelmeket adminisztrálja. Az egri püspökség tiszta 
jövedelmét pedig mostantól három egyenlő részre kell osztani: egyharmada a püspöké, 
egyharmadát a vár felszerelésére és a további építkezésekre, egyharmadát pedig a kato
naság fizetésére kell fordítani. Amennyiben a várat megillető összeg nem lenne elegen
dő, azt majd a kincstárból fogják pótolni. 

Verancsics püspökké történő kinevezésének hírére, és megtudva, hogy 1559 elején 
átveszi a várat, a reformáció hívei óvatos, várakozó álláspontra helyezkedtek. Amikor 
1559 elején Verancsics püspök megérkezett Egerbe, rögtön tájékozódott a városban és 
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a környező falvakban a gyülekezetek állapotáról. Azonnal pásztorlevelet adott ki, amely
ben kitiltotta az eretnek prédikátorokat Egerből és húszmérföldes körzetéből. Akit pe
dig ilyen prédikátor hallgatásán értek, azt 25 forint bírsággal sújtották. A három eger
völgyi falu: Maklár, Kistálya és Nagytálya lelkészeit és oskolamesterét maga elé rendelte 
frissen kapott főispáni hatalmával élve. Kiderült, hogy egyikük felszentelt római katolikus 
papként kezdte szolgálatát Kistályán, ahová még Héczey Mihály, a Boldogságos Szűz 
prépostság prépostja és püspöki helynöke iktatta be, de a Szentírás tanulmányozása során 
megvilágosíttatott, s a lutheri tanok követőinek táborába lépett. Másikuk pedig azt val
lotta, hogy Wittenberget is megjárta, ahol maga Philipp Melanchthon ordinálta. Bár biz
tosan nem tudhatjuk, de feltehető, hogy a Wittenberget megjárt lelkész a nagytályai 
lehetett, mivel Nagytálya gazdagabb volt Maklárnál, s így megengedhette magának, hogy 
külföldi ösztöndíjast fizessen. A harmadik lelkészről és az oskolamesterről semmi kö
zelebbit nem tudunk. Mivel 1559 májusában az uralkodó váratlanul Bécsbe rendelte 
Verancsics püspököt, így ő a négy lutheránust a helyükön hagyta. A várkatonaság és a 
nemesség azonban felemelte szavát, s arról biztosították a lelkészeket, hogy kiállnak 
mellettük. Tettüket nyomatékosította, hogy a török portyák sűrűsödtek az év nyarától 
Eger környékén, és nagyobb török mozgolódásról is hírek érkeztek. 

Verancsics szeptember 28-án tért vissza Egerbe, de keményebben csak 1560 febru
árjában lépett fel a protestánsokkal szemben. A püspök magához rendelte a lutheránus 
lelkészeket, a káptalant, a nemeseket, a várkatonaság összes tisztjét, valamint a jegy
zőt. Felolvastatta előttük Habsburg Ferdinánd leiratát, lefordíttatta magyar nyelvre, 
majd a következő három lehetőséget kínálta fel nekik: 1, a reformáció lelkészei vissza
térnek a római katolikus egyházhoz, és akkor megtarthatják javaikat és hivatalukat; 2. 
szabadon elköltözhetnek; 3. amennyiben mindkét lehetőséget visszautasítják, börtön
be kerülnek. A lelkészek erre azt válaszolták, hogy csak a börtönt választhatják, mert 
nekik ott kell maradniuk, ahová a gyülekezet hívta őket. Amikor a püspök börtönbe 
vettette a lelkészeket, a várkatonaság zúgolódni kezdett, hogy elhagyják a várat, és egy 
26 éves tiszt, Bernátffy (vagy Bernarttfy] Farkas azzal fenyegette meg a püspököt, hogy 
átadják a várat János Zsigmond erdélyi ellenkirálynak, mire a főpásztor őt is bebörtö-
nöztette. Egy másik forrás viszont arról tudósít, hogy a fenyegetőző hadnagyot meg
védték vitéztársai, Zolthay István és Reghy Kelemen. Az akkori két várnagy azt vála
szolta a társuk bebörtönzését követelő püspöknek, hogy ők maguk is hallottak azokról 
a tárgyalásokról, amelyekben Habsburg Ferdinánd János Zsigmond erdélyi ellenkirály
nak átengedné Tokaj és Kassa várát. 

Verancsics 1560. február 21-én levelet írt az uralkodónak, amelyben elpanaszolta, 
hogy a lutheránus hit egyre jobban terjed Egerben és környékén: „...méltóztassék Őfel
sége mindenekfelett megérteni, hogy e helyen és szomszédságában a köznép-nemesség 
és a katonai rendek nagy többsége lutheránus. Maklár, Nagy- és Kis Tálya, Egerhez egy-
egy mérföldre fekvő és a püspökséghez tartozó helységek három prédikátort és egy 
tanítót tartanak." 

A reformáció térhódításának nagyságát mi sem példázza jobban, mint az, hogy Veran-
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csics püspök közvetlen környezetében is volt híve. Amikor a püspök követet küldött a 
pápához avégett, hogy őt püspöki tisztében megerősítse, akkor „...a Pápa az ő követét 
tömlöcbe vetette, melynek az volt az oka, mert az ő követe magát Rómában el találta 
árulni, hogy ő nem idegen a Luther tudományától". 

Verancsics ellenreformációs törekvéseiben támogatást csak a királyi udvartól remél
hetett. Feljelentéseit a protestánsok ellen sűrűn küldözgette az uralkodóhoz, újra és újra 
segítséget kérve ellenük. 1560. október 8-án jelentette Habsburg Ferdinánd királynak, 
hogy Egerben két prédikátorral van dolga. Közülük az egyiket száműzni kívánja, a má
sikkal azonban nem bír semmiképpen, mert annak hatalmas pártfogója van Figedy Já
nos várnagy személyében. Figedy prédikátorának hallgatására pedig oly tömegesen jár
nak ki Verancsics jobbágyai is, „...hogy ha mind meg akarnám büntetni, a legkisebb rész 
maradna büntetlenül, s tán szökve is más urakhoz fognának menekülni". 

1560. december 7-én pedig ezt írja ellenreformációs működéséről: „Nincs egyéb 
újságom, kivált, mikor a törökök pihennek, csak az, hogy a Luther követők veszkődnek 
velem és én ő velük. Mert semmi érv, semmi igazság, még ha ujjal mutatják is azt nekik, 
nem mozdíthatja el őket tévelygő hitüktől, sőt még annál rosszabbak és erősebbek lesz
nek, minél erősebben és világosabban megcáfoltatnak. Négy a házamnál van fogságban, 
egyik prédikátor, a többi közrendű. Konok mind, és Fáraónál is megátalkodottabbak. 
Kívül ostromlók kettőt, kiket, ha le nem győzhetek, kiviszem, hogy amennyire lehet, 
egész megyém tiszta legyen az eféle szemináriumoktól." 

156L november 15-én kelt levelében pedig ezt volt kénytelen jelenteni az egri pro
testánsokról: „...azok tántoríthatatlan szilárdsággal állának közelebb gyakorolt féktelen-
ségökben és még most is önkényük szerint tartanak mind prédikátort, mind gyermek
tanítót". 

Verancsics püspök - immár a Szentszék által is megerősítve püspöki tisztében, és 
1561. szeptember 21-én Oláh Miklós esztergomi érsek által felszentelve - hiába pa
rancsolta meg a prédikátoroknak és a tanítónak, hogy térjenek katolikus hitre vagy hagy
ják el helyüket, azok ezt újfent megtagadták. Tömlöccel is megfenyegette őket, de ők 
azt felelték: „...nincs a tömlöcnek az a neme, amely hitüktől eltántoríthatná őket, mert 
a Szentlélek küldte ki ide az igét hirdetni". Erre bebörtönöztette őket, ám a várkatona
ság felzendült, s követelte a foglyok szabadon bocsátását. A várkatonaság, élén két vár
naggyal, védelmébe vette a lutheránus prédikátorokat és a tanítót, s a megyei nemes
séggel titkos egyezséget is kötöttek, amelyben kijelentették: szilárdan ragaszkodnak 
protestáns hitükhöz, s amennyiben a lutheránus prédikátorokat nem engedik szabadon 
vagy elűzik, a várat is odahagyják. A mozgalom élére pedig az egyik lutheránus várnagy, 
Reghy Kelemen állt. 

Verancsics kénytelen-kelletlen elengedte a négy bebörtönzött lutheránust, de azon
nal értesítette a királyt a várkatonaság és a köznemesség szövetségkötéséről, mondván, 
hogy az nem egyéb, mint az eretnek várkatonaság és polgárság összeesküvése a ki
rály ellen, mely Eger várát a török kezére juttatja". Egyben katonai vizsgálatot kért őfel
ségétől, remélve, hogy a prédikátoroktól ezúton megszabadulhat. 
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Számításában nem csalódott, mert Habsburg Ferdinánd azonnal elküldte Egerbe 
katonai vizsgálóbizottság gyanánt Thurzó Györgyöt, Zay Ferencet és Dersffy Istvánt mint 
katonai biztosokat, akik 1561. december 24-én szemlét rendeltek el, miután a főem
bereket Thurzó egyenként kihallgatta. A bizottság maga elé idézte a várőrség összes 
tisztjét és a nemeseket. Makacs magatartásukat lázadásnak, szerződésüket összeeskü
vésnek minősítették, és megparancsolták nekik, hogy lutheránus papjaikat azonnal 
bocsássák el, mivel az uralkodó az egri várban nem tűr meg protestánsokat. A katonák 
és a nemesek kijelentették, hogy őfelségéhez hűségesek maradnak, és bár a jövőre néz
ve is készek kötelességüket betölteni, hitüket meg nem tagadhatják és lelkészeiktől meg 
nem válnak. A vár kapitánya, Zolthay István várnagy és helyettese, Reghy Kelemen ne
vükben megerősítette, hogy ha a lutheránusokat Egerben meg nem tűrik, akkor prédi
kátoraikat és ingóságaikat magukhoz veszik, és Egert védelem nélkül hagyva máshová 
költöznek. 

Végre hosszas vitatkozás után kölcsönös engedményekkel megegyezés született. A 
lutheránusok istentiszteleti helynek megkapták az Eger várától délkeleti irányban két 
olasz mérföldre [kb. 1,5-2 km) fekvő káptalani falu, Tihamér templomát, ahol vallásu
kat gyakorolhatták. A két protestáns várnagy helyett azonban két katolikus kapitányt 
jelöltek ki a vár vezetésére. A katonai biztosok az uralkodóhoz visszatérve azt jelentet
ték, hogy az egri protestánsok vétkesek felségsértésben és a püspöki jogok megsértésé
ben, és az egész ügy „mesterséges elpártolás és pártütés". Habsburg Ferdinánd azonban 
sejthette az igazságot, vagy esetleg más úton is tudomást szerezhetett az események
ről, mivel a jelentést követően semmilyen komoly büntetést vagy megtorlást nem kez
deményezett az egri várőrség és nenmesség ellen. Márpedig akármilyen nagy szükség is 
volt a hadtudományban járatos, hűséges vitézi szívekre és kezekre, a felségárulás vétke 
a legsúlyosabb bűnök közé tartozott akkoriban és később is a történelem folyamán, amit 
nem lehetett megtorlás nélkül hagyni. Verancsics püspöknek így tehát csalárdsággal sem 
sikerült a reformáció magvetését Egerből kiirtani. De nem csak a király kételkedhetett 
a jelentés hitelességében. Az egri protestánsok is úgy gondolták, hogy az uralkodót, I. 
Ferdinándot és fiát, az apja örökébe lépő I. Miksát félretájékoztatták. Elhatározták, hogy 
meggyőzik a királyt arról, hogy ők nem eretnekek, hanem a Szentírás alapján álló ke
resztény hitben Krisztus követői és megvallói. Hitük tehát nem szakadár, eretnek hit, 
hanem az egyetemeS; vagyis katolikus egyház hite. 

Azért, hogy tanúsítsák ügyük igaz voltát, hitvallást kívántak a király elé terjeszteni. 
Ehhez a Méliusz Juhász Péter, Szegedi Gergely debreceni és Czeglédi György nagyvá
radi helvét hitvallású, azaz református lelkészek által 1562 elején készített hitvallást 
kérték el a maguk számára is, amelynek neve Confessio Debreceniensis - Confessio 
Cathohca volt. Magyarul Egervölgyi-debreceni hitvallás néven vált ismertté, s a legter
jedelmesebb hitvallások egyike, amely 221 cikkelyből áll. A hitvallás a keresztény élet 
és hit számos tételére kitér, különös tekintettel az óegyházi, sőt a tridenti zsinattal is 
egyetértő hitcikkek hangsúlyozására. Hitük e megvallása mellett pedig a hitvallás elő-
és utószavában Ferdinánd királyt és Miksa trónörököst biztosítják arról: „Mi is szentsé-
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ges királyi felségteknek minden engedelmességre, húségre és hódolatra lelkünk isme
rete szerint lekötelezzük magunkat és óhajtjuk az Úrban, hogy éljenek és legyenek sze
rencsések Királyi szentséges Felségtek." A hitvallási iratot 1562. február 6-án elküld
ték az uralkodónak és a trónörökösnek, akik nagy valószínűség szerint nem olvasták el. 
Mégis úgy döntöttek, hogy legyen bár protestáns az Egerben levő katonaság, inkább el 
kell tűrni, mintsem hogy kipróbált és bátor vitézek híján Eger vára is a török kezére 
kerüljön. 

Az Egervölgyi hitvallás azonban más szempontból is fordulópontot jelentett az egri 
hitújítás tekintetében. Nevezetesen: határozott irányváltást adott Egerben és környé
kén a reformáció lutheri és kálvini (helvét] irányzata között hitcikkeinek értelmezésé
vel. Bár 1555-től már jelen van a reformáció helvét irányvonala is, mégis 1561-62 for
dulójáig, a hitvallás kiadásáig, illetve hitegyezségként történő elfogadásáig a lutheránusság 
volt túlnyomó többségben jelen e tájékon. E hitvallással azonban szinte egy csapásra 
átveszik a helvét, azaz református kegyességet az egriek, ezzel több évszázadra megha
tározva az egri gyülekezetek lelki, hitvallási irányát is. Mágóchy Gáspár várkapitánysá
ga csak siettette ez a folyamatot, aki magát öntudatosan helvét hitvallásúnak vallotta, 
noha korábban őt is lutheránusként ismerték és emlegették. Várkapitányi teendőinek 
ellátása mellett a reformáció helvét ágának megszilárdításán fáradozott minden erejé
vel Egerben és környékén. 1562-től tehát önálló lutheránus [evangélikus) gyülekezet
ről nem beszélhetünk, s 1564-től már csak maroknyian vannak Egerben a lutheránu
sok. 1564. augusztus 14-én Mágóchy várkapitány meghívására Méliusz Juhász Péter 
látogat el Egerbe, hogy hitvitát tegyen a várkatonaság néhány lutheránusnak megma
radt főtisztjével, illetve azok vezetőjével, Alaghy Jánossal. Alaghy Hebler Mátyás nagy
szebeni evangélikus püspök hitvallását, a Brevis Confessiót hozta elő, amelyre Méliusz 
megírta a hitvallás bírálatát, néhány héttel később, nyomtatásban is megjelentetve 
(Refutatio confessionis de coena Domini Mattheus Hebler D. Alesii et his coniuncto-
rum). 1567-től bezárták a katolikus templomokat, és megrongálták az oltárképeket, 
szobrokat, valamint az oltárereklyéket kidobálták a helvét hitvallásúak. Ekkor már Eger 
a Borsod-Gömör-Kishonti Református Egyházmegye esperesi székhelye lett. Utoljára 
még Ungnád Kristóf evangélikus várkapitány ideje alatt volt evangélikus lelkész a vár
ban, 1567-ben, egy bizonyos Magdeburgi Joachim, akit a várkapitány udvari prédiká
torként tartott maga mellett. Csak közel 230 évvel később, 1791-től lett ismét lehetősége 
annak, hogy az evangélikusok szervezett formában Egerben és környékén letelepedhesse
nek, ha még nem is önállóan, de a reformátusokkal egy egyházközösség keretein belül. 

Az evangélikusság a török kiűzése után Egerben és környékén 
A történeti kutatások jelen állása szerint nem bizonyítható, csupán feltételezhető, hogy 
Eger várának 1596. október 14-én történt török kézre kerülésétől 1687. december 10-i 
felszabadításáig lett volna számottevő evangélikusság a várban és annak környékén. Csu
pán egyetlen adat bizonyítja az evangélikusság meglétét, az 1690. áprilisából származó, 
az úgynevezett commissio neoacquistica (újszerzeményi bizottság) által készített össze-
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írás, amely szerint Eger lakossága 260 háztulajdonosból áll, akik közül 175 római kato
likus, 49 mohamedán, illetve abból áttérített „új keresztény", 5 rác, azaz görögkeleti, 
21 „Calvinus" és 10 lutheránus család. Ám ez a kevés evangélikus is csakhamar eltűnik 
Egerből, mert a katolikus restauráció és térítés mindent megtett annak érdekében, hogy 
a római katolikus felekezet tagjain kívül rendes és állandó lakója Eger városának és a 
várnak ne lehessen. E célkitűzés érdekében Eger mindenkori püspöke minden eszközt 
megragadott, élve földesúri jogával és hatalmával e helyzet tartóssá tételének érdekében. 

Bár a kuruc időkben, 1705. januárjától 1710-ig ismét volt számottevő protestáns ka
tonaság [jobbára helvét, azaz református) a város falai között, ők hitüket nyilvános isten
tisztelet és szervezett gyülekezet formájában meg nem vallhatták, köszönhetően az akkori 
püspöknek, Telekessy Istvánnak II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel kötött egyezsége miatt. 

Az egri evangélikusság újraéledése a 19. században 
Az 1830-as egyházi összeírás jól tükrözi a megelőző majd másfélszáz év felekezeti gya
korlatát Eger térségében, amely szerint a következőképpen tagozódott a város vallási 
hovatartozása: 18582 lakosból római katolikus 18437, nem egyesült óhitű 145, refor
mátus, evangélikus és zsidó egy sem volt. Am alig telik el egy évtized, mindaz, ami az 
elmúlt másfél évszázad alatt lehetetlen volt, 1840-től valóra válik az 1840. évi XXIX. 
törvénycikk által, amely szabad letelepedést és vallásgyakorlatot adott immár Eger vá
rosában is. 1844 februárjában az evangélikus Petőfi is itt járt, s éppen a katolikus pap
nevelde falai között kapott szállást, ami pár évtizeddel azelőtt még lehetetlen lett vol
na, tekintettel arra, hogy napszállta után nem katolikus csak a börtönben tartózkodha
tott Eger városában. 1850 körül 20128 lélek a város lakossága, közülük 32 protestáns 
[református). Mivel az 1848-49-es szabadságharc bukását követően számos egri pro
testáns vezéregyéniség sodródott ki a közélet színteréről hazafisága miatt, akik szívügy
üknek tekintették a megalakítandó református-evangélikus egyház felállítását, így a pro
testáns gyülekezet létrehozása erősen hazafias színezetet kapott, széles körű támoga
tottságra találva még a katolikus papság és hívek között is. 

1860. augusztus 15-én került sor az egri reformátusok és evangélikusok egyházalakí
tó közgyűlésére, amelyet Prágay Lajos makiári református lelkész, valamint Vasváry 
Károly, Heves vármegye katonai ügyésze vezetett. 1855-től fáradoztak vállvetve mind
ketten azon, hogy Egerben ismét legyen protestáns közösség. A Vasváry Károly által 
felajánlott leendő imateremben a következő ünnepélyes határozatot fogadták el: „Alul
írott Ágostai és Helvét hitvallástételt követő egri lakosok, áthatva evangyéliumi szent 
vallásunk szerinti nyilvános Isteni tisztelet szükségétől, e mai napon Isten O Szent Fel
ségének segítségül hívása mellett, egyhangúlag megegyezünk abban, hogy mi itt Eger
ben ön magunk és családbelieink lelki épülésére nyilvános Isteni tisztelet tartása végett 
a makiári református anyaszentegyházhoz csatolt fiókegyházközséget alapítani fogunk 
és ezen szent cél elérése tekintetéből kötelezzük magunkat a köz-imaház felszerelésére." 

Az 1863. augusztus 16-i egyháztanácsi ülésen megfogalmazták az evangélikus-refor
mátus közös egyház hitelveit és egyházszervezeti kérdéseit is. Ezek szerint: „1. mindenkor 
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az »Egri Protestáns Egyház« elnevezést használják, jelezve az evangélikus-református 
gyülekezeti egységet és közösséget; 2. az Úrnak szent Vacsoráját ki-ki saját vallása szerint 
veheti, 3. a szolgálatok végzését a mindenkori lelkész református rend szerint végzi az 
Isteni tiszteleteken, valamint a konfirmációi- és hitoktatásban; 4. ha majd mind két fe
lekezet hívei megszaporodnak, akkor az evangélikusok és a reformátusok külön-külön, 
önálló egyházközséget hoznak létre." A gyülekezeti alkalmakat a mai Markhot Ferenc 
utca 2. szám alatti házban tartották meg, amelyet egy Herner nevezetű serfőző építte
tett az Eger patak partján 1755 körül. Az imaház felszentelése 1867. szeptember 15-én 
volt, a felszentelés szolgálatát Kun Bertalan tiszáninneni református püspök végezte e l . 

1883-ban 512 protestáns lakosa volt Egernek, közülük 278 helvét és 234 ágostai 
hitvallású evangélikus. Az 1885. december 7-i presbiteri gyűlésen pedig határozat szü
letett a makiári anyaegyháztól való elszakadásról, és az egri protestánsok önálló anya
egyházzá alakultak. 

1890-ben viszont csak 407 protestáns volt, közülük 293 református és 114 evangé
likus. A gyülekezethez csatlakozott addigra három unitárius is. A századforduló évében 
új egyezséget kötött a két magyarországi protestáns egyház a korábbi nagygeresdi, illet
ve abaújkéri egyezségek helyett. Ennek az új egyezségnek az alapján a miskolci evangé
likus gyülekezet lelkésze Egert a filiái közé sorolta, és ennek kapcsán azt kérte, hogy az 
egri evangélikusok által befizetett évi 194 Ft egyházadó felét Miskolcra küldjék. Továbbá 
az evangélikus gyermekek konfirmációra való felkészítéséről is a miskolci evangélikus 
lelkész fog gondoskodni. Az egri evangélikusok a fenti kéréseket 1900. augusztus 12-
én kelt levelükben visszautasították, mondván, ragaszkodnak az addigi helyzethez. A 
gyülekezet közös, protestáns jellege így változatlan maradt, és a gyülekezetben tovább
ra is testvéri és meghitt volt az összetartozás. A főgondnoki tisztséget többször is evan
gélikus gyülekezeti tag töltötte be, a presbitériumban pedig mindig jelen volt 4-5 fő evan
gélikus presbiter. 

Az egri evangélikusság a 20. században 
A protestáns gyülekezet számára már 1880-tól kezdve állandó gondot jelentett a 104 főt 
befogadó imaház szűkössége, ezért az új templom építéséhez megindult a gyűjtés még 
az I. világháborút megelőző években, de csak második nekifutásra valósult meg, 1930-
ban. A református templom megépítésében kimagasló szerepet játszott Lipcsey Péter 
főgondnok, aki személyes összeköttetéseit is latba vetette. így nyerte meg a templom
építés ügyéhez Hedry Lőrincnek, Heves vármegye főispánjának, valamint az akkori köz
oktatási- és vallásügyi miniszternek, gróf Klebelsberg Kunónak a támogatását is. A mi
niszter 80 ezer pengő összegű segítséget nyújtott, mivel figyelembe vette, hogy a temp
lom építésének első megindításánál a gyülekezet 1914-ben száz korona értékben jegyzett 
hadikölcsönt, amely azután elértéktelenedett, illetve elveszett. Az evangélikusság ak
kor is nagy mértékben, 20 ezer korona adománnyal járult hozzá a templom felépítéséhez. 

Az új templom felszentelésére 1930. december 7-én, vasárnap került sor. A testvéri 
viszony kifejezéseképpen a templom homlokzatára a hit, remény, szeretet hármas szim-
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bólumában a keresztet is elhelyezték a református testvérek, evangélikus hittestvére
ikre való tekintettel. Ugyancsak ennek méltánylása volt, hogy a templomszentelésen a 
harangfelhúzást és -szentelést Duszik Lajos miskolci evangélikus lelkész, hegyaljai es
peres imádsága vezette be. A templomszentelés szolgálatát Ravasz László dunamelléki 
református püspök végezte el a harangszentelést követően. Az új templomban azután 
több alkalommal tartott istentiszteletet Duszik Lajos, akinek a tiszai egyházkerület 
közgyűlésének rendelkezése szerint a Heves megyei evangélikus szórványterület tulaj
donképpen a gondozása alá is tartozott. Ezek az istentiszteletek azonban teljesen refor
mátus liturgia szerint folytak le, mindössze az igehirdető személye volt evangélikus. 

Hogy az evangélikusok is mennyire a református egyházhoz tartozónak érezték ma
gukat, arra nézve nagyon jellemző, hogy amikor a különválást célzó első lépések már 
megtörténtek, az egri evangélikusok 1934. január 7-én tartott értekezletükön kijelen
tették, hogy „a fiókegyházzá való átalakulást nem kívánják és az ellen a legerélyesebben 
tiltakoznak". 

A különálló egri evangélikus gyülekezet megalakulása 
A kiválás azonban ennek ellenére is hamarosan bekövetkezett. Az Evangélikus Egyház
egyetem az egyház érdekét és szükségét szemmel tartva már 1933. november 10-i köz
gyűlésén határozatot hozott, amely szerint a Heves megye területén élő evangélikus hívek 
lelkigondozását kezébe akarja venni. Egert és Gyöngyöst a hozzájuk tartozó szórványokkal 
együtt a tiszai egyházkerület átengedte gondozásra a bányai egyházkerületnek, és így 
alakult meg Hatvan központtal, Sztehlo Gábor lelkész vezetése alatt a Hatvan-Gyön
gyös-Eger Evangélikus Missziói Kör. 1934. szeptember 1-től átvette az evangélikus 
gyermekek hitoktatását és konfirmációra való felkészítését a református lelkésztől, aki 
ezt hosszú évek óta végezte. A református egyház kezdetben minden kedden átenged
te a régi imaházat hitoktatási célokra. A lelkész Egerben hetenként egy bibliaórát, két 
hittanórát tartott, és havonta egyszer prédikált a református templomban. 

Később azonban a református egyház vezetősége már nem nézte jó szemmel az evan
gélikusok külön szervezkedését, és minden támogatást megtagadott tőlük. Nem enged
ték át a régi imatermet istentiszteleti helyül; ezt azzal okolták meg, hogy mivel az ima
termet már kultúrteremmé alakították át, ettől a rendeltetésétől többé elvonni nem 
lehet. Nem engedték meg azt sem, hogy az evangélikusok saját liturgiájuk szerint külön 
tartsanak istentiszteletet a református templomban. Arról sem lehetett szó, hogy - amint 
az evangélikusok kérték - a segédlelkész legyen evangélikus, aki elláthatná az evangéli
kus pasztorációt és hitoktatást. Ez a merev magatartás állandó összeütközések okozója 
volt a református egyház vezetősége és Sztehlo lelkész között. Sztehlo Gábor emiatt 
arra az elhatározásra jutott, hogy ha lehetetlen az együttműködés, halad a maga útján, 
és az evangélikus fiókegyházat a református egyházzal való minden kapcsolatot meg
szakítva szervezi meg, amint az neki különben is püspökétől előírt feladata volt. 

Am 1935. január 7-én Porubszky Béla evangélikus presbiter vezetésével az evangéli
kusok közgyűlést tartottak, amelyen egyhangúlag kijelentették, hogy a református egy-
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házból kiválni nem akarnak, s nem kívánják az evangélikus fiókegyház létesítését, sőt 
„...ez ellen a legerélyesebben tiltakoznak]" Csakhogy 1935. január 14-én Sztehlo Gá
bor lelkész vezetésével az evangélikus hívek ismételten értekezletet tartottak, amelyen 
ugyancsak Porubszky Béla nyugalmazott bányafőtanácsos indítványára kimondták a 
református egyháztól való elszakadást, őt pedig a gyülekezet felügyelőjévé választották 
meg. Január 17-én pedig az egri református egyház négy evangéhkus presbitere, Porub
szky, Hecser Béla, Lestyán Pál és Wint János lemondtak presbiteri tisztségükről azzal a 
megokolással, hogy Egerben evangélikus leánygyülekezet alakult, és nekik ott a helyük. 

A szervezés rohamos léptekkel haladt előre. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
istentisztelet tartását engedélyezte a Barkóczy Béla utcában levő Állami Polgári Leány
iskola egyik termében, ahol már 1935. február 3-án meg is tartották az első istentiszte
letet. A bibliaórákat hetenként tartották az Irgalmas utcai elemi iskolában. Ugyanott 
tartotta nagy buzgalommal az elemisták hittanóráit Nagypatkó Sári okleveles tanítónő 
és egyháztag. A középiskolásokat már a tanév elején ugyancsak kivonták a református 
hitoktató tanítása alól, és most Sztehlo lelkész oktatta őket hetenként. Összeírták az 
evangélikusokat, és mindenkitől megajánlást kértek az egyházi adóra. A püspöktől se
gédlelkész kiküldését kérték, aki állandóan a fiókegyházban tartózkodna, és ellátná az 
itteni ügyeket. A püspök erre kedvező ígéretet adott. 

Közben Hatvanban önálló evangélikus egyházközség alakult, és ekkor D. Geduly Hen
rik püspök úgy határozott, hogy Gyöngyöst továbbra is meghagyja a hatvani egyházközség 
gondozásában, de Egerben önálló missziói központot létesít. A missziói kör alakuló 
közgyűlése, amelyet Tóth József alesperes vezetett le, 1935. február 18-én volt. A meg
alakult missziói egyházközség megválasztotta tisztikarát és presbitériumát. A közgyű
lés az egyetemes egyház és a kerület által biztosított segélyek, valamint a hívek által 
megajánlott egyházi adók számbavételével megállapította leendő missziói lelkészének 
javadalmát. 

A püspök 1935. március l-jével Egerbe rendelte Garam Lajos ózdi segédlelkészt, 
akinek feladatává rendelte a Heves megye keleti részén és a Borsod megyei Mezőkö
vesd környékén élő evangélikusok gondozását. A missziói lelkészt március 17-én iktat
ta be ünnepélyesen hivatalába Duszik Lajos esperes. Ugyanakkor tették le hivatali es
küjüket az egyházközségi tisztviselők és presbiterek. 

Csodálatos volt az első idő, telve lelkesedéssel, bizakodással, reménységgel, áldozat
készséggel. A hívek önkéntesen ajánlották meg egyházi adójukat, és azt önként vállalkozó 
leányok szedték be havonta. Virga Lajos igazgató a lelkész számára ingyen biztosított 
lakást. Az adakozás tette lehetővé, hogy már 1935 nagypéntekén saját kegyszereivel vé
gezhette az úrvacsorát a gyülekezet. Az áldozatkészség varázsolta oltárrá vasárnapról 
vasárnapra az iskolaterem katedráját. Adomány volt rajta az oltárterítő, a feszület, a táblát 
borító aranykeresztes lepel, a gyertyatartók, az énekszámtábla, a keresztelési edények. 
Minden kényelmetlenség mellett is állandóan zsúfolásig megtelt a terem az evangéli
kus énekek és evangélikus liturgia hangjaira. Örömmel látták, hogy többen vannak, mint
sem számították, és olyanok is közéjük tartoznak, akikről nem is gondolták, hogy evan-
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gélikusok. Közel hozta őket egymáshoz a bennük munkálkodó Szentlélek. Az egri evan
gélikus gyülekezet ekkor 217 tagot számlált a nyilvántartások szerint. 

Az evangélikus gyülekezet templomépttése 
A helyszűke és az ezzel járó kényelmetlenségek hamar rávitték az evangélikus híveket, 
hogy templomépítésre gondoljanak. Kérelmükre a város az egyházközségnek adomá
nyozta a Vörösmarty és Werbőczy utca sarkán lévő 194 négyszögöles telket azzal a ki
kötéssel, hogy amennyiben a templom 5 év leforgása alatt nem épülne meg, a telek 
visszaszáll a város tulajdonába. 

Nagy buzgalommal indult meg az adományok megajánlása és a megajánlott összegek 
törlesztése a templom céljára. Persze a hívek alacsony száma, a református templomra 
végzett ismételt gyűjtések, és nem kis mértékben a sokkal nehezebbre vált viszonyok 
azt okozták, hogy minden igyekezet mellett is egy esztendő leforgása alatt csak 3000 
pengő gyűlt össze. Mivel nem volt remény rá, hogy a templomépítés belátható időn belül 
megvalósulhasson, az egyházközség megvette a Csiky Sándor u. 23. szám alatt levő házat 
imaterem és lelkészlakás céljára. Ezzel egyrészt a meglévő pénzét biztosította, másrészt 
a hiányzó 5000 pengő törlesztése által a templomalap gyarapítása vált lehetővé. A lel
készlakba, amely két szobából és konyhából állott, Garam Lajos lelkész 1936 októbe
rében költözött be finn származású feleségével, Sole Kallioniemivel. Az imatermet, amely 
két szobából a közfal kivétele által jött létre, és amelyet Futász József evangélikus gyü
lekezeti tag festett ki ingyen, és a hívek gyűjtésből rendeztek be padokkal, szószékkel, 
harmóniummal, 1937. március 21-én szentelte fel dr. Dómján Elek püspökhelyettes 
esperes. Ettől kezdve nemcsak az istentiszteletek, hanem a bibliaórák és a hittanórák is 
itt folytak. 

Nagy eredmény volt, hogy a gyülekezet így otthonhoz jutott, de ezzel úgy látszott, 
nyugvópontra ért a gyülekezet élete. Mindenki bele is nyugodott, hogy hosszú eszten
dőknek kell eltelni, míg Egerben valóban templomot építhet az evangélikus egyház. Isten 
azonban nem nyugodott belel Amikor az emberek számításai csődöt mondtak, akkor 
kezdődik Isten matematikája. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink. És gondolatai 
megvalósítására olyan utakat és módokat talál, amelyek az emberek elől rejtve vannak. 

1937 nyarán finnugor lelkészgyűlés volt Budapesten. Ezen, valamint az ezt követő 
kéthetes magyarországi körúton Garam Lajos lelkész és finn származású felesége tol
mácsként vettek részt. Amikor az utazás közben szóba jött az egri egyház helyzete, Arno 
Voipio, a Helsinki Egyetem tanára felvetette a gondolatot, hogy Finnországban kellene 
gyűjteni a templom nélküli gyülekezet számára. A. E. Jokipii, a finn gyülekezeti mun
kaközpont titkára nyomban fel is ajánlotta, hogy a gyűjtőkörutat a lelkész házaspár szá
mára készségesen megrendezi. Abban az évben nem lehetett szó a kiutazásról, de a 
következő, 1938-as év szeptemberében a lelkészcsalád kiutazott Finnországba a gyűj
tés megejtésére. Öt téli hónapot töltöttek odakinn. Nem nagy reményekkel mentek 
ki, mert akármennyire rokonok is a finnek, nem látszott valószínűnek, hogy ennyire távoli 
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Ügy iránt nagy áldozatkészség éljen bennük. Mégis úgy gondolták, hogy mindent meg 
kell próbálniuk, hátha mégis összejön egy-kétezer pengő. 

Isten azonban ismét másképp számított, mint az emberek. Mindenütt szívesen lá
tott vendégek voltak. Nem kellett magukat rátukmálni a gyülekezetekre; sokkal több 
meghívást kaptak, mint amennyinek eleget tehettek volna. A finn gyülekezeti munka
központ (Seurakuntatyön Keskusleiitto) három nagy kömtat szervezett meg a számukra. 
A Finn Államvasutak ingyen utazást biztosított nekik. Attól sem kellett félni, hogy az 
embereket nem fogja érdekelni a mondanivalójuk, mert mindenütt sokan gyülekeztek 
össze a meghallgatásukra, még az időjárás és a terepviszonyok mostohasága ellenére is. 
Volt gyülekezet, ahol egy napon három előadást kellett tartani. Volt város, ahol 3000 
ember töltötte meg a templomot. És voltak tanyai iskolák, mélyen az erdőségek köze
pén, amelyek falait szinte szétfeszítette a beleszorult tömeg, pedig egy-egy öreg anyó
kának, bácsikának 10-15 kilométert kellett gázolnia vagy síelnie a méteres hóban, amíg 
odaért. Nem egyszer fordult elő, hogy amikor befejezték az összejövetelt, amelyen 
mindketten előadással, ének- és zeneszámokkal szerepeltek, és amely a helybeli mű
sorszámokkal két órával tovább tartott, felállt valaki és kijelentette, hogy még szívesen 
hallanának többet is a magyar testvérekről. Az adományokért pedig nem kellett házal
ni. Ez a finnek tanyarendszerű települési viszonyai mellett lehetetlen is lett volna. El
hozta ki-ki magával, amit a célra szánt, és alig volt nap, hogy a perselyek összege leg
alább ezer finn márkát, vagyis száz pengőt ne tett volna ki. 

Az öt hónapi gyűjtés eredménye 90 ezer finn márka lett. Ebből 10 ezer márkát köl
töttek az oda- és visszautazásra, a lelkész fizetésére és egyéb költségekre, a megmaradó 
80 ezer márkáért a hivatalos árfolyam szerint 8000 pengőt lehetett kapni. Ekkora ered
ményre senki nem mert volna gondolni. Isten megmutatta, hogy ő ma is csodatévő Úr, 
ugyanaz, aki valamikor megsokszorozta az öt árpakenyeret és a két halat. Megsokszo
rozta az egri evangélikusok pénzét is. Amikor a pénz beváltására került a sor, csaknem 
fele ára volt a pengőnek, így a gyűjtés eredménye 15028 pengő lett. Ezzel már komo
lyan lehetett gondolni a templom megépítésére. Ha a befejezéshez nem is elegendő, 
tető alá lehet hozni az épületet. A hiányzó többit pedig biztosan megadja Isten idejé
ben, mint az eddigit is. Az Úr ezalatt azt az örömet is megadta, hogy a Vallás- és Köz
oktatásügyi Minisztérium 1939. március I-től az egri evangélikus lelkész részére folyó
sította a rendes lelkészi kongruát, havi 90,66 pengőt. Ennek alapján az egri egyházköz
ség rendes anyaegyházzá alakult, és május 7-i gyűlésén rendes lelkészének hívta meg az 
addig missziói lelkészként szolgáló Garam Lajost. 

Az egyházközség vezetősége Sándy Gyula műegyetemi tanárt bízta meg a tervek el
készítésével, aki ezt teljesen díjtalanul vállalta, mindössze kiszállásaival kapcsolatos ki
adásait kellett megtéríteni. Az építéssel zártkörű pályázat után Popovits István építész
mérnököt bízta meg a presbitérium. 1939. szeptember 25-én kezdtek a munkához, és 
október 15-én volt az ünnepélyes alapkőletétel Marcsek János esperes szolgálatával. 

Mialatt az építés csaknem egész télen folyt, szorgalmasan haladt tovább a gyűjtés is 
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a hiányzó összeg előteremtésére. Az egri hívek gyűjtöttek megint maguk között. A gyü
lekezet nőtagjai alispáni engedéllyel gyűjtöttek Eger város lakossága körében, és ez a 
gyűjtés 2000 pengőt eredményezett. A belügyminiszter Pest, Nógrád, Heves és Bor
sod vármegye területén engedélyezte a csekklapok szétküldésével való adománykérést, 
ennek azonban csupán 350 pengő lett az eredménye. A lelkész egész télen át gyűjtött a 
dunántúli gyülekezetekben, és onnan újabb 5000 pengőt hozott. Mire elkészült a temp
lom, már ki is lett fizetve. Ki merte volna ezt gondolni másfél évvel előbb? 

1940. június 30-án szentelte fel a templomot Turóczy Zoltán tiszakerületi püspök. 
A templomszentelésre nemcsak egriek gyűltek össze felekezeti különbség nélkül, ha
nem velük együtt örvendező hittestvérek a szomszédos gyülekezetekből is, különösen 
Ózdról és Diósgyőrből. Az ünnepségen a hegyaljai egyházmegye 13 papja vett részt. Az 
ünneplő gyülekezet először a régi imaházban gyűlt össze, hogy elbúcsúzzon az otthon
tól, amely három éven keresztül befogadta, és amely minden igénytelensége mellett is 
minden egyháztagnak a szívéhez nőtt. Innen a gyülekezet a papság vezetésével ünnepi 
menetben vonult az új templomhoz. A püspök vitte az oltári feszületet, a többi pap a 
többi szent tárgyat: keresztelőedényt, úrvacsorai edényt, gyertyatartókat, Bibliát. 

A templom kapujában a tervező, Sándy Gyula átadta a püspöknek a templom kul
csát. A templomban a gyülekezet elénekelte a „Jövel, Szentlélek Úristen" kezdetű éne
ket, utána a püspök Róm 6,3-13 alapján megtartotta szentelési beszédét: Nem tudjá
tok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelked
tünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen 
a feltámasztott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új élet
ben járjunk. Ügy hangzott ez az ige ebben az ünneplő gyülekezetben, mint lakodalmas 
nép közt a koporsószeg döngése. Mégis éppen a halálról szóló ige volt helyénvaló ezen 
az örömünnepen. Mert halál nélkül nincs élet. Nincs bölcső anya nélkül, aki hajlandó a 
halál partjáig elmenni az új életért. Nincs új élet az ó-Ádám halála nélkül. Nincs örök 
élet Krisztus halála nélkül. A nemzet sem élhet a hősi halottak önfeláldozása nélkül. -
Az önmegtagadás és az önfeláldozás sem más, mint a halál aprópénzre váltva. Gyüleke
zet, egyház nem élhet meg nélküle. - Ez a templom is csak úgy épülhetett meg, hogy 
voltak, akik önmagukat adták érte: az egyházközség lelkésze feleségével, akik Finnor
szágban és Magyarországon gyűjtöttek a templom javára; a finn nép, amely közösséget 
érezve távoli faj- és hittestvérei iránt, szívesen áldozott érte; a gyülekezet tagjai, akik 
vágytak a templom után, dolgoztak és áldozatot hoztak, hogy legyen templomuk; a ma
gyar evangélikus gyülekezetek és Eger város lakossága, akiknek adományai szintén hozzá
járultak a templom falainak emeléséhez. - A templomszentelés nem pont, nem utójá
ték a gyülekezet életében, hanem előjáték, felhívás újabb küzdelemre, újabb halálra az 
életért. 

A beszéd után a püspök imádkozott, majd megáldotta az új templomot és a gyüleke
zetet. Utána a helyi lelkész tartotta a szószékről az első igehirdetést 2Kor 8,9 alapján. 
Feledhetetlen az első úrvacsora, amelyet Marcsek János szolgáltatott ki dr. Vető Lajos 
alesperes segédletével. Az evangélikusokon kívül reformátusok, sőt római katolikusok 
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is járultak az Úr asztalához. Az istentisztelet utáni díszközgyűlésen Porubszky Béla fel
ügyelő megnyitója után Garam Lajos lelkész az építés történetét, dr. Lestyán Pál má
sodfelügyelő az ünnepi nyilatkozatot olvasta fel. Az ünneplő egyházközséget az egyház
megye nevében Pazar István egyházmegyei felügyelő, a református egyház nevében Paulik 
Béla református lelkész, a város nevében dr. Káinok István polgármester köszöntötte. 
De jöttek üdvözlések Finnországból, sőt Rómából is, Onni Tálas finn nagykövettől, an
nak bizonyságára, hogy az egri evangélikus egyház örömében sokan részt vesznek. 

A templomot szentelő gyülekezet már örömmel láthatta a templom mögött a pap
lak teljesen felemelt, tető alatt álló falait. Ennek megépítése úgy vált lehetővé, hogy a 
régi imaház épületét az egyház eladta 8500 pengőért, és ennek az összegnek a kiegészí
tésére 10 ezer pengő bankkölcsönt és 2500 pengő egyéb adósságot vállalt magára. A 
paplak ugyanazon év őszére készült el, és a lelkész családjával november l-jén be is 
költözött. A két épület elkészítése kereken 50 ezer pengőbe került. Hogyan volt ez 
lehetséges? Isten csodát tett. Kevesen vagyunk, szegények, jelentéktelenek vagyunk, de 
éppen azért választott ki az Úr, hogy megmutathassa rajtunk hatalmát. Az a reménysé
günk, hogy Isten, aki eddig velünk volt, ezután is közöttünk fog lakozni. O, aki a temp
lom látható falait építette, fel fogja húzni az egyház láthatatlan, lelki épületét is. Aki 
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. (Fii 1,6) 

Az egri evangélikus gyülekezet jelene 
A gyülekezet elmúlt 60 évében a lélekszám tovább növekedett az induló 217 főről, és 
a 2002-es országos népszámlálás nyomán szerzett legfrissebb adatok szerint Egerben 
368 lélek, míg a hozzátartozó, három közigazgatási megyét átölelő szórványterület 110 
településén 310 lélek, összesen 778 fő vallotta magát ágostai hitvallású evangélikusnak. 
A gyülekezeti nyilvántartásban azonban csak 455 fő szerepel, mivel csak ennyi evangé
likusnak áll rendelkezésükre a címe. A templomépítés évétől máig három ízben volt 
nagyobb templomfelújítási munka a gyülekezetben, legutóbb 2000-ben a templom fenn
állásának hatvanadik évfordulóján. 1995-től újra megélénkültek az egri gyülekezet finn 
testvérgyülekezetével a kapcsolatok. A Pori-teljái Evangélikus Gyülekezet már több
ször is nagyobb adománnyal segítette egri testvérét. Maradandó élményt nyújtott a 
többszöri kölcsönös gyülekezetlátogatás a gyülekezeti tagok számára mindkét közösség
ben. Hűséges segítőtársak voltak a lelkészek szolgálatában az elmúlt évtizedek felügye
lői, id. Isó Vince, dr. Révész Tamás és Csepregi Béla. 

2000. október l-jével új munkakörrel bővült az egri evangélikus lelkész szolgálata: a 
börtönmissziói szolgálattal. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet különböző 
felekezetű foglyait az egri evangélikus lelkész, Aklan Béla Sándor gondozza, illetve 
lelkigondozásukat szervezi a város történelmi felekezeteinek, a római katolikus, refor
mátus és baptista lelkészeknek a részvételével. 
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Az Egri Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Ruben Benedek 1544-1548? 
Lőrinc pap és Egri Lukács 1555-1558 
Verancsics püspök fogoly prédikátora 1560-1562 
Magdeburgi Joachim 1573-1578 
Prágay Lajos (református) 1860-1882 
Kazai Sándor (református) 1883-1885 
Gere Lajos (református) 1885-1887 
Apostoli Bertalan (református) 1887-1889 
Kovács Károly (református) 1889-1902 
Nagy Béla (református) 1902-1905 
Tóth István (református) 1905-1934 
Paulik Béla (református) 1934 
Garam Lajos 1934-1943 
Dr. Ottlyk Ernő 1943-1947 
Újhelyi Aladár 1947-1988 
Tóth Attila 1988-1992 
Tarjáni Gyula (megbízott helyettes lelkész) 1993 
Id. Deme Károly (megbízott helyettes lelkész) 1993-1996 
Aklan Béla Sándor és Aklanné Balogh Éva 1996-

Aklan Béla Sándor 

Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3855 Fancsal,,Rákóczi u. 43. 
Telefon: 06-46/387-862 
Lelkész: Gerlai Pál segédlelkész 
Lélekszám: 414/155/427 

A TELEPÜLÉSRŐL RÖVIDEN 

Abaúj-Torna vármegye története így tesz említést Fancsalról: „Villa Fonchal". A falu 
nevével egy 1262-ben kelt oklevélen találkozunk először. Ez úgy említi a helyet, mint 
az abaúji vár tartozékát. IV. Béla idején a királyné tárnokmesterének adományozták. 
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1275-ben bíráskodási kiváltságot is kapott. Fancsal a török korban teljesen elnéptele
nedett, lakatlanná vált. Az is maradt másfél évszázadon át. 

Ma az észak-magyarországi kistelepülések egyike. Volt egy-egy időszak, amikor a la
kosság elérte a 600 főt. Ma lakóinak száma nem éri el a 400-at. 133 evangélikus él a 
faluban, a lakosság többi része katolikus, református, és van néhány görög katolikus. 

A GYÜLEKEZET MÚLTJÁRÓL 

1719. november 30. óta megszakítás nélkül van evangélikus lelkésze Fancsalnak. Ezen 
a napon iktatták be Clementis Jánost, a gyülekezet első lelkészét. Olyan időben lett itt 
lelkész, amikor a fancsali gyülekezet egyedül Jób-Fancsali Jób nemesúr családjából és 
még három jobbágycsaládból állt. A gyülekezethez tartoztak még az Alsófügödön szé
kelő Szirmay István birtokának tagjai. 1720-ban Fancsal akkori földesura, a Szemere 
család evangélikus vallású tótokat telepített az újraéledő faluba. 

A fancsali lelkészek sajátos körülmények között dolgoztak. A gyülekezet első lelké
sze, Clementis János huszonnégy évi fancsali szolgálata után lett az akkor megszerve
zett egyházmegye esperese. Dómján Elek személyében fancsali lelkészből püspök lett, 
a szórványlelkészből pedig püspöki titkár. Hirdette itt az igét esperes, espereshelyettes. 
Sőt hosszú időn keresztül váltották egymást a gyülekezetben a segédlelkészek is. A lel
készek sorából kiemelkedett Czirbesz András, aki harminchét éven át volt a gyüleke
zet lelkésze. 1855-ben halt meg 59 éves korában, sírja a fancsali temetőben van. 27 éves 
korától haláláig volt a falu papja. 

1964-ben Péter Jenő segédlelkészként került a Borsod-Hevesi Egyházmegyébe. O 
volt a tizenötödik lelkész, aki az abaúji evangélikusok között szolgált. Abban az időben 
Abaúj megye területén öt evangélikus lelkész szolgált öt önálló gyülekezetben. 2000 táján 
Péter Jenő így írt: „Ma magányos farkasként egyedül járom ezt a csodálatos tájat..." 

Az elmúlt hat évtizedben a fancsali gyülekezetnek négy lelkésze volt: Tessényi Kor
nél (1942-1953), BuchallaÖdön (1954-1955), Pintér Károly és Pintér Károlyné (1955-
1966) és Péter Jenő (1966-2005). Mind a négy lelkésznek sajátos feladata volt, ami
kor ebben a gyülekezetben szolgált. Tessényi Kornél a háború alatt és az azt követő 
kemény esztendőkben pásztorolta a fancsaliakat. Neki lelket kellett öntenie a háború 
eseményei által megviselt emberekbe. Talán ezért is vitte magával a házaknál tartott 
bibliaórákra a hegedűjét is. Amikor pedig - lelkileg is - birkózott az államosítás sokféle 
gondjával, az iskola államosításával jött kérdésre gondolva - hol lehet majd hittanórát 
tartani? - kibővítették a sekrestyét. Amikor az egyházi javadalmi földek átadása követ
kezett: hogyan tovább? Buchalla Ödön rövid szolgálata alatt nem tudott megoldást adni 
a kérdésekre. A Pintér házaspár tizenegy évig volt ezen a terepen. Kemény munkát igé
nyelt tőlük szolgálatunk Ura Fancsalon is, a szórványokban is. 

De nemcsak lelkészek váltották egymást a gyülekezetben, hanem bizonyos értelem
ben a gyülekezet maga is változott. Ennek egyik látható része, hogy Fancsal immár társ-

•ii i l i i i i 



BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE 

egyházközségként működik Hernádvécsével. Korábban Hernádvécse Fancsal szórványa 
volt, 1788-ban önállósult. 1790-ben templomot is építettek. Ezt a mai időkig nagyon 
átalakították. De érdekesség, hogy minden vasárnap és ünnepnap Abaúj első istentisz
teletét - amely reggel 9 órakor kezdődik - ebben a templomban tartják. A gyülekezet 
létszáma nagyon lecsökkent. A gyerekekkel együtt 34 lelket számlálnak. Ennek alapján 
tervezte a lelkész Hernádvécse szórvánnyá visszaminősítését. 

Ha Hernádvécse a szórványok közé kerül, akkor Encs léphet a helyére. Ebben a vá
rosban ma 230 evangélikus él, templomot is építettek, amelyet 2005-ben D. Szebik 
Imre püspök szentelt fel. Lehetséges, hogy napjainkban a gyülekezet súlypontja ide kerül 
át. Igaz, eddig három település nevét emlegettük, de a Fancsal körüli településekből 
mintegy 55 falu a gyülekezet szolgálati területét jelenti. Ha mindezt számba vesszük, 
akkor a gyülekezet területén ma 529 evangélikussal számolhatunk 21 településen. 

A gyülekezet területén három templom van. A fancsali műemlék jellegű templom 
sok gondot okoz. 1937-ben volt egy nagyobb tatarozás, amikor elvégeztek minden fel
újítási munkálatot, ami szükségesnek mutatkozott. 1963-ban helyi evangélikus kőmű
vesmesterek és a gyülekezet tagjaiból kikerült segédmunkások hozták rendbe templo
mukat. Tévedett, aki arra gondolt, hogy már miinden kész, az új lelkésznek nem lesz 
más dolga, csak prédikálni. Alig érkezett meg Fancsalra Péter Jenő, máris hozzá kellett 
kezdeni a toronysisak festéséhez. Látványos munka volt, amint zöld színt kapott a to
ronysisak. Belül a templomban ugyanekkor Farkas Károly nyíregyházi orgonajavító ge
neráljavítást végzett a Rieger-féle orgonán. Villamos fújtatást is beszereltek az orgoná
ba. Trajtler Gábor megelégedéssel és elismeréssel állt fel az orgonapadról, amikor elké
szült a javítási munka. Legutóbb 1995-ben végeztettek felújítást az orgonán. 

Czékus István püspök 1877-ben látogatást tett Fancsalon. Ennek jegyzőkönyvében 
szerepel, hogy a templom falait 1834-ben egy földrengés meggyengítette. Veszélyesen 
repedeztek a falak. Ezért 1877-ben lebontották ezeket a részeket, és újból felépítet
ték. Hiába renoválták a templomot 1937-ben Tóth József lelkész idejében, 1958-ban 
szakértői becslések alapján arra lehetett számítani, hogy a torony eldől, és vele együtt 
a templom homlokzati fala is. Nagy szakmunkát igénylő munka várt a szakemberekre, 
ha meg akarták menteni a templomot a pusztulástól. A 70-es évek elején újra jelent
keztek a repedések a boltíven és a falakon. Talaj fúrásokkal, alapfeltárással megállapí
tották azonban, hogy nem a feltételezett földrengés, nem is a domboldalon előforduló 
talajcsúszás okozta ezeket a sorozatos bajokat, hanem az, hogy a templom eredetileg 
három fázisban épült. Temető volt a templom helyén. Az alap sem egyedi sírra, hanem 
tömegsírokra került. De amikor az alapot készítették, nem ástak le a szilárd talajig. Csak 
az az egy lehetőség kínálkozott a templom megmentésére, hogy alábetonozzák az egész 
épületet. 1976-ban a régi alap alá új alap került. Mintha egy hatalmas „beton karosszék
be" ültették volna a templomot. Négy évig várták ennek a munkának a hatását. A repe
dések nem jelentkeztek újra. így hozzá lehetett kezdeni a teljes külső és belső felújítás
hoz. 1980. augusztus 24-re lettek készen a munkával. A belső festést úgy állították helyre, 
ahogyan azt Szita István 1963-ban megtervezte. Ugyanekkor a felújítással párhuzamo-
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san könnyen járható lépcső is készült a templomhoz. A hálaadó istentiszteleten Amriskó 
Máriát - a lelkész kedves tanítványát - bocsátotta ki a kerület püspöke, Ottlyk Ernő a 
lelkészi munkatársi szolgálatra. Végül a gyülekezet összefogásával parkosították a temp
lomdombot. Nyírfákkal és fenyőfákkal telepítették be, amely mára valóságos erdővé 
nőtt a templom körül. 2000-ben az egész területet kerítéssel vették körül. Aki ma rá
néz erre a templomra, nem is gondolja, hogy az 1996-ban felújított templomtetővel, 
toronysisakkal és csatornarendszerrel az egész épület háromnegyed részében újnak 
mondható. De lassan megint lépnünk kell - írta a lelkész. 

Az encsi új templom 
2000-ben a gyülekezet területén egy új templom építésére gondoltak. Encsen már 1997 
óta foglalkoztak a tervvel, mert egyre fontosabbnak érezték az istenháza szükségét. Encs 
Abaúj megye központja. 230 evangélikus él itt. 

„Egy kicsit visszamegyek a múltba. A 60-as évek közepén - alig, hogy idekerültem -
meglátogatott bennünket az országos főtitkár, Karner Ágoston. Virágvasárnapi istentisz
teleten szolgált az anyagyülekezetben. Felhívta a figyelmemet, hogy a fejlődő Enccsel 
számolni kell. Ott előbb-utóbb templomra lesz szükség. Őszintén bevallom, akkor 
magamban mosolyogtam rajta. Ugyanis az 1966-os hivatalos választói névjegyzékben 
mindössze két encsi testvér neve szerepelt. Lehetett néhány evangélikussal több is, de 
két olyan hittestvérrő 1 van szó, akik lelki és anyagi vonatkozásban is kötődtek a fancsa
li gyülekezethez... 

Most már látom, hogy a főtitkárból a próféta szóltl Ugyanis teltek az évek, s az abaúji 
falvak elnéptelenedtek, létszámukban megfogyatkoztak. Ezt mi, evangélikusok is meg-
éreztük. Itt azonban áttelepülésről volt szó. Nem tűntek el. Csaknem valamennyi ott
honából elmozdult evangélikus Encsen talált otthonra, munkahelyre, munkára, család
alapításra. S a falusiakból egyre inkább kisvárosi polgárok lettek. Egész Abaújt tekintve 
Encsen van a legtöbb gyermek." így érvelt a lelkész, amikor összegezte az encsi evangé
likusok gyarapodását. 

Az itt végzett lelkészi munka is hozzájárult ahhoz, hogy a közös lelki otthont, a temp
lomot és a gyülekezeti központot kialakítsák a városban. Eddig az istentiszteletet, a 
bibliaórát, a hitoktatást és a konfirmációi előkészítőt házról házra járva tartotta a lel
kész. A helyi református gyülekezet frissen épült templomában havonta egy alkalom
mal lehetővé tette istentisztelet tartását. 

Benczúr László építész tervezőasztalán egyszer csak alakulni kezdett az encsi temp
lom terve. 133 fő befogadására készültek az épület tervei. A templomtérben 82 em
bernek készült hely, a karzaton 30-an férnek el. A gyülekezeti terem 20 fő befogadásá
ra készült, a lelkészi hivatal helyisége pedig az ügyek intézésére alkalmas. Mindez két 
telekrészen épült meg, amelyet a városi önkormányzat ajándékozott az encsi evangéli
kusoknak. A későbbiekben lehet majd gondolni lelkészlak építésére is, hiszen a telek 
rendelkezésre áll erre a célra. 
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A fancsali parókia 
Hangulatos, kúriaszerű épület. A gyülekezet igyekezett erejéhez mérten rendben tar
tani, tatarozni, felújítani, modernizálni. A parókián lakó lelkész így nézte otthonát: 
„Elődeim idejéből érdemes megemlíteni a tető palázását. Többszöri külső-belső festé
sek természetesen voltak - egészségügyi szempontból is. Idejövetelem idején nemhogy 
fürdőszoba lett volna, de még kút sem volt az udvaron. A portán kívüli csörgőről hord
tuk a vizet inni, főzni, mosakodni, mosni. Nem zúgolódtunk. Gyakran elővettem - még 
ma is megteszem - néhai dr. Schulek Tibor lelkész levelét, melyet 1966. szeptember 
12-én keltezett, hat nappal fancsali beiktatásom előtt. Idézek belőle: ))Szűk és szegé
nyes, elhagyatottnak látszó körülmények között gondolj mindig arra, hogy első elődöd 
még szűkebb, még szegényebb, véres protestánsüldözésektől terhes körülmények kö
zött tette meg az első kapavágásokat az Úrnak ottani szőlejében.« S mindig rendeződ
tek a dolgok. 1976-ban átépült a parókia konyhai része. Lett egy kis előtér, főzőfülke, 
új éléskamra és szép fürdőszoba. Hidrofóros rendszerrel lett hideg-meleg víz a már 
említett csörgőből. Bővizű forrásból vezettük be a vizet." 

A parókián jelentősebb korszerűsítés 1990-ben történt. Parkettáztak, hőtárolós vil
lanykályhákat állítottak be, s ezzel korszerűsödött a fűtés. A házat rákötötték a víz- és 
csatornahálózatra. 1997-ben bekötötték a gázt az egyházközség minden helyrajzi szám
mal jelzett portájához, így a templomhoz és a parókiához is. A folytatás még korszerűb
bé teszi a fűtést mindkét objektumban. 

A gyülekezet lelki élete 
A konfirmációi előkészületkor használt kátéban azt tanulták a fiatalok az egyház szolgá
latáról és feladatáról, hogy az egyháznak hirdetnie kell az evangéliumot, ki kell szolgál
tatnia a szentségeket, és szolgálnia kell szeretettel minden embernek. 

A lelki élet tehát a gyülekezetben ezeknek a szempontoknak az érvényre juttatásával 
folyt Fancsalon és szórványaiban. Szólaljon meg újra a lelkész szava: „Visszagondolva a 
mögöttünk lévő 50 évre, közvetlen elődömtől és idős testvérektől hallottam, 35 éven 
keresztül magam is tapasztaltam, a fentiekben sem külső, sem belső körülmények nem 
gátoltak bennünket. Világi szervekkel - tanács, párt - sem volt semmiféle ütközésünk. 
Sőt - úgymond - megértettük egymást. Istentiszteleteinket megtartottuk említett két 
templomunkban, minden református templom ajtaja is nyitva volt előttünk szórványa
inkban, ahol meg még református templom sem volt, illetve ma sincs, mindig akadt egy 
kedves család, megosztva velünk otthonát, s együtt voltunk Isten igéje körül, testvéri 
közösségben." Többször el is hangzott az egyházmegyei közgyűléseken az esperesi jelen
tésben, hogy az egyházmegye legtemplomosabb gyülekezete a fancsal-hernádvécsei gyü
lekezet. Ez a szórvány-istentiszteletekre is igaz. Nemcsak evangélikusok, hanem reformá
tusok is jelen voltak ezeken az alkalmakon. Ez jelzi a szórványhelyzetben a felekezetek 
közötti jó viszony fontosságát. Érvényesült ez a jó kapcsolat a reformáció ünnepe körüli 
alkalmakon és az imahéten is. 1966 óta minden évben november 1-én istentisztelet van 
a fancsali temetőben, részben külön, részben együtt evangélikus és katolikus szolgálattal. 

* őO 



Fancsal-hernádvécsei egyházközség 

Az iskolák államosítása, tehát 1948 után az egyházmegyében egyedül Fancsalon nem 
szűnt meg, és azóta is folyamatos az iskolai hitoktatás. Az iskolában mindig helyet ka
pott ez a munka, sőt még a szórványokban is, ahol volt gyermek. Minden gyermek be 
volt akkor íratva hivatalosan hittanra! Mára - az iskolák körzetesítése miatt - csak 
Fancsalon van iskolai hitoktatás. Ahol a gyerekek iskolai szétszórása miatt nem érhetők 
el az iskolában, megoldották a hitoktatást gyülekezeti hittanórák szervezésével. Ezt a 
parókián végezte a lelkész. 

„Konfirmációban - ezt csak az utóbbi 35 évre vonatkozóan tudom bizton állítani -
mindössze három gyerek nem részesült. Két gyermek, akiknek szülei Békésből kerül
tek Abaújba és tanárok voltak, és egy fiú, aki szórványban élt" - idézzük Péter Jenő 
lelkészt. 

Ahogyan öröm a gyülekezetnek, hogy 1719 óta mindig volt lelkész Fancsalon, úgy 
öröm - a lelkésznek is - , hogy Fancsal lelkészeket adott az evangélikus egyháznak. 

1980. augusztus 24-én a fancsali templomból - amelyet szépen felújított a gyüleke
zet - Amriskó Mária kiküldésére került sor lelkészi munkatársként. Dr. Ottlyk Ernő 
püspök indította útjára Péter Jenő kedves tanítványát a szolgálatba, akit azóta is kísér a 
gyülekezet imádsága. Adámi László lelkész házastársaként szolgál Nyíregyházán. 

1996. július utolsó vasárnapján avatta lelkésszé Péter Attilát D. Szebik Imre püspök a 
fancsali templomban. A fancsali gyülekezet akkor nemcsak egy fiatal lelkészért imádkoz
hatott, aki lelkészük fia, hanem gondolhattak arra a küzdelmes papi szolgálatra, amelyet 
az apa, Péter Jenő végzett Fancsalon és környékén példás hűséggel. 

S a két tanítvány összehozta a fancsali gyülekezetet két másik gyülekezettel. Amriskó 
Márián keresztül lett testvérgyülekezet Fancsal és Nyíregyháza-Kertváros gyülekezete. 
Péter Attila által pedig egymásra figyelő gyülekezetté vált a testvéri kapcsolatban Mag
lód és Fancsal. 

Zárszóként álljon itt Péter Jenő gondolata: „Mögöttünk az utolsó 50 év is... Hát, 
valahogy így éltünk és élünk mi itt a végeken. Jó érzés arra gondolni, hogy a végeken 
élünk, de nem vagyunk egyedül. Gondjainkkal és örömeinkkel együtt magához és egy
máshoz ölel minket Jézus, aki mindannyiunknak ezt ígérte: Én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig." 

• Péter Jenő dolgozata alapján összeállította Detre János. 

tOm 



BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE 

Hatvani Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3000 Hatvan, Úttörő u. 5. 
Telefon: 06-37/342-199 
Lelkész: Fatalin Helga 
Lélekszám: 493/289/698 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MÚLTJA 

A gyülekezet gyökerei összeköttetésben vannak az 1867. május 19-én megnyitott Bu
dapest-Hatvan-Salgótarján vasútvonallal. E vonal fontos csomópontja volt Hatvan. 
A Felvidékről evangélikus családok települtek ide, a vasúti kolónián lakáshoz jutottak, 
és a vasútnál különféle beosztású munkát vállaltak. Amikor pedig továbbépült a vasút 
Losoncon, Zólyomon át Ruttkáig, akkor további telepesek érkeztek Hatvanba. 1880-
ban 28 evangélikust tartott nyilván az aszódi gyülekezet, amely a hatvani evangélikuso
kat felkarolta, templomába befogadta. Az aszódi lelkész keresztelte és temette a hatva
niakat is. 1892-ben az országos összeírás szerint 98 evangélikus élt itt - csak megjegyez
zük, hogy a reformátusok száma 151 volt ekkor. 1900-ban azonban még több evangélikust 
találunk Hatvanban: ebben az évben 132 lelket számláltak. 

Az 1904. július 3-án megtartott aszódi közgyűlésen Moravcsik Mihály lelkész törté
nelmi visszapillantást adott a hatvani gyülekezet keletkezéséről és lelkigondozásáról. Be
jelentette, hogy a hatvaniak megköszönik az aszódi gyülekezet gondoskodását, amelyet 
eddig tapasztaltak a lelkészi szolgálat terén. Ugyanakkor a lelkész ismertette azt a meg
egyezést, amely létrejött a hatvani evangélikusok és reformátusok között. Ekkor már 
volt Hatvanban református templom is, lelkész is. Az egyesülés okaként azt jelölték meg, 
hogy így válik lehetségessé, hogy az evangélikusok gyülekezetté szerveződjenek a refor
mátusok segítségével. A szerződésben ugyanis az is benne volt, hogy az evangélikusok 
bármikor elválhatnak a reformátusoktól. A megegyezés arról is döntött, hogy az evan
gélikusoktól beszedett egyházi adó egyharmad részét a majdan felépítendő evangélikus 
templomra teszik félre. 

Az aszódi egyházközség közgyűlése elfogadta a hatvaniak leválási kérését, és a hatva
ni evangélikusok 1904. július elején elszakadtak Aszódtól, és csatlakoztak a közös evan
gélikus-református egyházközséghez Hatvanban. 

Tudunk arról is, hogy a 20-as években több evangélikus lelkész és vallástanító lelkész 
végzett hosszabb-rövidebb ideig rendszeres szolgálatot Hatvanban, míg végül Raffay 
Sándor püspök 1932-ben kiküldte a finnországi tanulmányútról éppen hazaérkezett 
Sztehlo Gábort lelkésznek a gyülekezetbe. Ebből arra következtethetünk, hogy az 1904-
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ben életbe lépett szerződés ekkor már nem volt érvényes, és a hatvani gyülekezet önál
ló életet kezdett. 

Ebben az időben épült a templom, amely 1935-ben lett kész. A templom Sándy Gyula 
tervei alapján készült. Ezen a templomon is érvényesült Sándy magyaros jellegű elkép
zelése, amelyet pártázott díszítésekkel és sgrafitto-ornamentikával fejezett ki. 

A hagyomány szerint Sztehlo Gábor a templomszentelés napján mondott le lelkészi 
hivataláról Hatvanban, és távozott Nagytarcsára. Jávor Pál lett a missziói egyházközség 
új lelkésze. 

Elkészült a templomi kegyszerkészlet is. Az úrvacsorai és keresztelési edényeket 
Révész István tervezte. Ezeket a terveket használták fel a tárgyak elkészítéséhez Winter-
nantel és Szombathy ötvösök. A cibóriumot és az úrvacsorai kelyhet vert ezüstből ké
szítették archaizáló stílusban. 

A templom nagyon megszenvedte a világháború alatt azt, hogy közel volt a vasútál
lomáshoz. A hatvani csomópontot sokszor heves bombázások pusztították. A templom 
és a mellette felépült lelkészlakás mind állagában, mind felszerelésében nagy károkat 
szenvedett. Jávor Pál lelkész vezetésével fogtak hozzá a károk felméréséhez és a hely
reállításhoz. Lassan sikerült pótolni és rendbe tenni azt, amit a hadi események pillana
tok alatt megrongáltak. így amikor 1947-ben lelkészváltozás volt Hatvanban, nemcsak 
a lelki munkát, hanem a helyreállítási munkát is folytatni kellett. Jávor Pál Ceglédre 
távozott, és helyét Terey Endre lelkész vette át, akit 1947. május 4-én iktattak be hiva
talába. 

1948-ban sort kerítettek a torony ideiglenes befedésére, a parókián szükséges javí
tások elvégzésére, a templom festésére, a csatornák kijavítására, a kerítésjavításra, mel
léképület építésére. A tönkrement, illetve megsemmisült berendezés pótlását is szor
galmazták, így székeket vásároltak, oltárterítőket és szőnyegeket vettek. 

1953-ban került sor a templomtető kijavítására, és egy év múlva már a templom 
ablakait cserélték szép díszes üvegre. Járdát építettek, és beszerezték a palát a torony 
esetleges helyreállításához. Az ismert időben ez a csekélynek látszó munka nem is volt 
olyan csekély! Mindebben Terey Endre lelkész vezető szerepet vállalt. Nem volt könnyű 
feladat a gyülekezet megtartása a lelkész számára. Ebben a megújulásban, de a lelki 
megújulásban is nagy segítséget jelentett az egyházközség új felügyelője, aki Danielisz 
Mihály felügyelőt váltotta 1950. október 1-én: Rőczey Jenő. Az új felügyelőt új tiszti
kar és új presbitérium élén iktatták be. 

Terey Endre lelkész nevéhez fűződik, hogy a gyülekezeti munka felpezsdítésére 1957-
58-ban női presbitereket választottak és iktattak be Hatvanban. Ez az újítás - miután 
Hatvan város volt ekkor - sokkal simábban ment, mint másutt mehetett volna. 

Ebben az időszakban súlyos teherként nehezedett a gyülekezetre a félelem. 1950 
nyarán az újhatvani ferences szerzeteseket és „klerikálisnak" bélyegzett családokat in
ternálták a városból. Ez az esemény sokkolóan hatott az evangélikusokra is. Ha idővel 
enyhült is a sokkhatás, ez a szomorú tény jól érzékelhető károkat okozott a gyülekezet
ben lelkiekben is, anyagiakban is. 
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1959-ben fontos lelkészcsere résztvevője volt Budapest-Zugló, Hatvan és Salgótar
ján. Közegyházi érdekből Boros Károly salgótarjáni lelkész budapest-zuglói lelkész lett. 
Terey Endre Hatvanból Salgótarjánba költözött, Scholz László pedig hatvani lelkész lett. 
A gyülekezet történetében az a két évtized, amelyet a lelkész népes családjával együtt 
Hatvanban töltött, igen jelentős volt. Hűséges pásztort kaptak, aki magas színvonalú 
munkát végzett Gyöngyösön is, sőt ellátogatott a Mátrában élő evangélikusokhoz is. 
Komoly teológiai megalapozottsággal, nagy hűséggel, pásztori szívvel dolgozott. Ének-
költői és irodalmi munkássága egész egyházunkban ismert. 

Az istenháza iránti gondosságának jele volt, hogy először is áthelyeztette a sekres
tyeajtót, hogy ne az oltártéren keresztül legyen a templomba a bejárat, hanem az oltár
tól jobbra, ahol a keresztelőkő áll. Ezzel új sekrestye keletkezett. Ebbe megfelelő szek
rényt szerzett, amelyben az oltárterítők, kegyszerek, úrvacsorai edények elférnek. Sőt 
a fontosabb iratoknak is jutott itt hely. A templomban kijavították a vakolat és a festés 
hiányosságait. Másutt talán apróságnak tűnik, de itt minden nagy beruházásnak számí
tott: a zár kicserélése, az oltárrács megjavítása, a betonpadozat repedéseinek kiöntése 
vagy a parókián végzett fenntartási munkák. 

1963. szeptember 15-én a teljesen felújított templomért adtak hálát. Jelen volt Virágh 
Gyula esperes, aki igét hirdetett és megáldotta a templomot. A gyülekezet áldozati 
vasárnapot tartott. Ezzel a munkával tovább gyógyultak a templom háborús sérülései. 
Még ebben a hónapban váltásra került sor a felügyelői tisztben: Rőczey Jenő lemon
dott, és helyére Szkokán Lajost választották felügyelővé. 

1966-ban felújították a gyülekezeti termet is. Alkalmassá tették ezt a helyet kisebb 
gyűlések, összejövetelek, bibHaórák, szeretetvendégségek megtartására. Sőt a téli idő
ben istentiszteletek és áhítatok megtartására, mert a templomot nem fűthették. 

Amikor 1967. augusztus 24-én dr. Ottlyk Ernő püspök ellátogatott Hatvanba, szemé
lyében másodízben köszöntött Hatvan püspököt, míg Gyöngyös első alkalommal. 

1968-ban a hívek adományából és az LVSZ segítségével Hatvanban kifestették a 
templomot, a gyöngyösi imaház pedig 5 darabból álló paramentus-garnitúrát kapott. 
Közben a parókia lassan felzárkózott a városi nívójú lakások sorába azzal, hogy csator
názták, és bekötötték a városi vizet. Ez 1965 óta volt így. 

Változások voltak a gyülekezet helyi képviselőinek a személyében is. 1971 -ben meg
halt Rőczey Jenő korábbi felügyelő, akinek bibliás hite és belmissziós lelkülete mély nyo
mokat hagyott a gyülekezetben. 1975-ben pedig elhunyt az egyházközség hűséges gond
noka, Balogh Lajos. 

1975. június 4-én újra püspökfogadásra készült a gyülekezet. Ottlyk püspök ismét 
meglátogatta a hatvaniakat. Látogatásával érzékeltetni kívánta azt, hogy mint főpász-
tornak, kiemelkedő gondja van a szórványgyülekezetekre, és igyekszik a helyszínen ta
nulmányozni a helyi problémákat és feladatokat. 

1976. június 13-án Szebik Imre esperes tett látogatást a gyülekezetben. Ekkor vet
ték használatba Hatvanban is az új bibliafordítást. Örömmel tették, hiszen e fordítás 
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célja is az volt, hogy Isten igéje még érthetőbb legyen és még közelebb kerüljön korunk 
emberéhez. 

1979-ben a városi tanács aszfalttal burkoltatta be a templom előtti kis teret. Azt a 
segítséget, amelyet a Gustav Adolf-Werk nyújtott a gyülekezetnek, a harangok villamo
sítására, a gyülekezeti terem festésére és a felszerelések pótlására fordították. 

1980-ban a templomtorony négy sarkát javították ki. A kiemelkedő díszeket új le
mezzel borították be, ezzel elkerülték a beszakadás veszélyét. Lefestették az utcai ke
rítést, rendbe hozták a csatornákat. 

Sok elvégzett munka, sok-sok feladat, megmaradt, sőt lelkileg erősödött gyülekezet 
búcsúztatta Scholz László lelkészt nyugalomba vonulásakor. 

1981. március 22-én iktatta be Szebik Imre esperes dr. Barcza Béla lelkészt. A gyü
lekezet Ottlyk püspököt várta - immáron harmadik alkalommal - , aki Gyöngyösre is 
ellátogatott. így mindkét gyülekezet tájékoztatást adhatott a püspöknek arról, hogyan 
élnek, milyen gondokkal küzdenek. Úgy látszik, ezek a püspöklátogatások megelevení-
tőleg hatottak a gyülekezet tagjaira. Megtapasztalták, hogy a kiegyensúlyozott hitélet
hez hozzátartozik a rendben tartott templom, gyülekezeti terem és parókia is, amelyeket 
folyamatosan felújítani és modernizálni kell. Ennek ideje jött el a következő években. 

1985-ben ünnepelt a gyülekezet, ekkor volt 50 éves a templom. Dr. Nagy Gyula 
püspök volt az ünnepi alkalom igehirdetője. 

1992-ben telefont kapott a lelkészi hivatal. Különösen a szórványhívek számára volt 
nagy jelentőségű, hogy telefonon elérhetővé vált a lelkészük. 

1994-ben - az egyházközség területén - ünnepélyesen felszentelték Bagolyirtáson a 
Názáret kápolnát a hozzá épített pihenőházzal. A Fébé Diakonisszaegyesület tulajdona 
ez a templom, amely nagy lehetőség a mátraiak számára. 

1995-ben Hatvan hatvan éves templomát D. Szebik Imre már püspökként áldotta 
meg ünnepi istentisztelet keretében. Erre az évfordulóra a gyülekezeti termet átalakí
tották kápolnateremmé, új oltárt és szószéket építettek be, amelyet szintén felszentelt 
a püspök az ünnepi istentiszteleten. 

1996-ban érdekes vállalkozásba fogott a gyülekezet. Meghívták Terey Endrét, az 
egykori lelkészt, és összegyűjtötték az egykori hatvani konfirmandusokat. Egész napos 
program volt. Majd a gyülekezet ennek az évnek a második felében hozzákezdett a to
ronyfelújításhoz, amely folytatódott a következő esztendőben is. 

Már csak a régi terv volt megvalósítatlan: a templom teljes külső felújítása. Még folyt 
• a munka, amikor D. Szebik Imre püspök felszentelte az ajándékba kapott villanyorgo-
na-harmóniumot, és megemlékezett Sztehlo Gábor halálának 25. évfordulójáról. 2000-
ben fejezték be a templom külső tatarozását, amelyet Veczán Pál esperes áldott meg. 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG „JELLEGZETESSÉGEI" 

A hatvani gyülekezetnek nincs tradíciója. Ezért általában úgy tekintenek a gyülekezet
re, mint amelynek nincs gyökere. A hívek szinte kivétel nélkül betelepültek Hatvanba, 
főként vasutasok és azok leszármazottai. Gyöngyösön inkább értelmiségiek vagy ezek 
leszármazottai élnek evangélikusként. A szórványhelyzet miatt alig alakultak ki olyan 
egyházi szokások, amelyekhez kötődni lehetne. A kicsiny létszám ellenére nagyon sok
színű a gyülekezet. 

A szórványhelyzet is meghatározó, ezért nem könnyű az egyházi élet. 414 lélekkel 
lehet összesen számolni a gyülekezet egész területén. Hatvanban a város lakosságának 
alig 1%-a evangélikus. Gyöngyösön alig 0,5%. De mindig arra kell gondolni, hogy Hat
vanban 1840-ben három evangélikus emberről tudtak, és alig száz év múlva már önálló 
gyülekezete van Hatvanban az evangélikusoknak! 

A gyülekezet tagjait a mobilitás jellemzi. Amennyi előnye van annak, hogy Budapest, 
Jászberény, Gyöngyös a közelben van, annyira hátrány is ez. Hétköznap szinte minden
ki utazik. S a mozgó embereket a lelkész alig éri utol. Előfordul az is, hogy egy család a 
városon belül rövid idő alatt 3-4-szer is lakóhelyet változtat. De a mobilitásnak előnye 
is van, mert a környékről evangélikus családok költöznek be a városba. Ha őket sikerül 
bekapcsolni a gyülekezetbe, az nagy gazdagodást hozhat. 

A gyülekezetépítő munkát 2005-től, Barcza Béla nyugdíjba vonulása óta Fatalin Helga 
végzi. 

Az eddig leírtakra igaz Barcza Béla lelkész megállapítása: a hűséges munka sohasem 
marad eredménytelen, mert abban él az Isten ereje a gyülekezetért. 

A Hatvani Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Sztehlo Gábor 1932-1935 
Jávor Pál 1935-1947 
Terey Endre 1947-1959 
Scholz László 1959-1981 
Dr. Barcza Béla 1981-2005 
Fatalin Helga 2005-

• Barcza Béla dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 
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Miskolci Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. 
Telefon: 06-46/505-726, 06-46/505-727 
Lelkészek: Sándor Frigyes, Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi másodlelkész 
Lélekszám: 1272/1896/2090 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A 16. században a magyar ajkú lakosság a Perényi birtokon élt Miskolcon, Diósgyőrben 
és Csabán. A Perényi család érvényesítette a „cuius regio eius religio" elvét, a birtoka
ikon gyakorlatilag mindenki a lutheri tanítást hallotta az igehirdetésben, és ezt tanulták 
a gyerekek. A birtokos nem törődött a lutheránusellenes törvényekkel, figyelmen kívül 
hagyta az 1523-as és 1525-ös törvényeket. Miskolc lakosságának zöme evangélikus volt 
a 16. század közepén. 

1543-ban a város tanácsa hívta meg lelkészül Miskolcra Dévai Bíró Mátyást, aki eb
ben az időben a „magyar Luthernek" számított. De már Miskolcon is egyre inkább a 
helvét úrvacsoratan felé fordult. Nyilván nem ezért, hanem más indokkal zaklatták a 
helybéli katolikus szerzetesek Dévai Bíró Mátyást, aki ezek elől a zaklatások elől Deb
recenbe menekült. 

1554-ben - a feljegyzések szerint - Miskolc akkori katolikusai lelkészükkel. Hevesi 
Mihállyal együtt evangélikusok lettek. Sajnos hamarosan, 1567-ben a debreceni zsina
ton Hevesi Mihály nevét már a helvét aláírók között találjuk. Ezzel megpecsételődni 
látszott a miskolci evangélikusok hitvallási irányultsága. 

A török időkből alig van konkrét adat az evangélikusokról. De a 18. század második 
felében Miskolc már leányegyházközség volt a maga 710 evangélikusával. így biztató 
volt az 1781. október 25-én megjelent türelmi rendelet, amely száz családnak lehető
vé tette az önálló életet, a templomépítést. Csak tornya, harangja és nyilvános utcából 
nyíló bejárata nem lehetett ennek a templomnak. Sőt a rendelet lehetővé tette lel
kész és tanító alkalmazását és számukra a lakások megépítését. 

Erről a királyi rendeletről 1782. április l-jén közgyűlést tartottak Miskolcon Rad-
vánszky Ferenc felügyelő elnöklete alatt. Ezen a közgyűlésen ott voltak a diósgyőri és a 
csabai evangélikusok is, sőt eljöttek az arnótiak és a Sályban élő hívek is. Egyhangú lel
kesedéssel határozták el, hogy Miskolcot anyaegyházközséggé fejlesztik. Az alapítást és 
a határozat végrehajtását Miskolc, Diósgyőr és Csaba evangélikussága magára vállalta. 
Összeírták a híveket. Mérlegelték az önkéntesen tett adományokat, megajánlásokat. A 
legszegényebb ember sem akart kimaradni ebből a gyülekezetszervezésből. 
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1782. május 4-én Radvánszky Ferenc vezetésével küldöttség utazott Bécsbe Miskolc
ról. Vitték magukkal az anyaegyházközség alapításának kérését, amelyet az uralkodó
nak szándékoztak átadni. A beadványra másfél év csend következett. A várakozás fe
szült volt, hiszen minden ilyen kérelem kétesélyes. De a türelemmel várt engedélyt 1783. 
augusztus 21-én kiadta a Helytartótanács. Ezt először Borsod megye közgyűlésén hir
dették ki 1783. október 8-án, majd október 9-én a miskolci evangélikusság szervezke
dő közgyűlést tartott. Az anyaegyházközséget alapító gyülekezet 371 családot mutatott 
ki. így a lélekszám 1288 lehetett. 182 magyar, 128 szlovák, 61 német család volt az 
egyházközségben. 

Az első lelkészt 1783. november 30-án iktatták be. Ezzel egy időben egy faházat 
átalakítottak imaházzá, és azt is felszentelték. Trsztyenszky János kishonti esperes lett 
az első lelkész a városban. Néhány nap múlva meghívták kántortanítónak Venich Györ
gyöt. Igyekeztek a református egyházközséggel jó kapcsolatot tartani. így harangjuk az 
evangélikusoknak is szólt. A temetőben helyet kaptak a mi híveink is. Ezzel az enge
déllyel azonban olyan engedmények kapcsolódtak össze, amelyek igen nagy feszültség 
forrásai lettek a későbbiekben. Ugyanis az evangélikusok lemondtak azokról a külsősé
gekről, amelyek nem voltak mellékesek számukra. Elhagyták az oltárt, a gyertyatartó
kat, a keresztet. A lelkészt arra utasították, hogy ne viseljen albát, mózestáblát, az ál
dásnál pedig ne vessen keresztet. Ez olyan nézeteltérést okozott, hogy már-már felve
tődött az Arnóthoz való visszatérés gondolata is. Ha pedig a visszatérés nem sikerül, 
akkor inkább katolikusok lesznek. 

A gyülekezet lelkésze nem bírta elhordozni ezt a feszültséget, és 1784. október 24-
én, egyévi szolgálat után elbúcsúzott Miskolctól. A nagyhonti kiscsalomjai gyülekezet 
lelkésze lett. 

Hosszú István lelkész kapott hívást Miskolcra, aki azt elfogadta, és 1784. november 
14-én már meg is érkezett a gyülekezetbe. A lelkészváltozással remélték a kiéleződött 
ellentétek elcsitulását, de az ellentétek nem szűntek meg a három nemzetiség között. Ekkor 
Venich György helyére Nagy Jánost hívták meg Osgyánból kántortanítónak, mert úgy 
érezték, hogy a feszültség ébrentartásában nagy szerepe volt Venich György kántortaní
tónak. Nagy János 1789. február 8-án érkezett Miskolcra, de elsősorban a tanítást kapta 
feladatul, ezért kimondottan kántortanítónak Záborszky Sámuelt választották meg. 

1791. november l-jén Hosszú István elbúcsúzott a gyülekezettől, és Padár (Gömör 
m.) lelkésze lett. Ekkor Miskolcra Risz Pál dobsinai tanítót választották lelkészül, aki csak 
1793. január 13-án foglalta el miskolci lelkészi állását. Addig a híveket a reformátusok 
gondozták. Sok-sok próbálkozás után végre sikerült lecsillapítani a kedélyeket a nemze
tiségek között, megszilárdult a lelkész státusza, és a gyülekezeti fegyelem helyreállt. 

Ebben az időben ugyanis a templomépítés látszott a legfontosabbnak. Az alapterv már 
1787-ben készen volt. 1789. május 9-én ünnepélyesen elhelyezték az alapot. Az újra 
fellángolt torzsalkodás miatt ezután semmi nem történt a templomépítés ügyében. 1792. 
április 16-án vették elő újra a tervet. Ekkor azonban sem pénz, sem anyag nem állt a 
gyülekezet rendelkezésére. Végül 1795-ben mozdult el az építkezés ügye a holtpont-

68 



Miskolci egyházközség 

ról, és 1797-re készen lett a templom. Elült a torzsalkodás vihara, amint a hívek látták 
a templomépítés előrehaladását. A hívek megbarátkoztak az oltárral. A templomból 
hiányzott az orgona, de már voltak padok. 1797. október 29-én történt a templom fel
szentelése. 

A figyelem ezután az iskolára fordult. Az elemi iskola két tanerős volt. Az alsósokat 
Záborszky tanító tanította, a felsősöket pedig Nagy János professzor. Nagy János ha
marosan távozott Miskolcról, és helyére Dunay Imre tállyai tanítót választották meg. 
Az új iskolaépület építését 1803. december 8-án határozta el a közgyűlés. Az emeletes 
épületet 1805-ben adták át rendeltetésének. Ekkor a harmadik tanítói állás megszer
vezésének is nekiláttak. 1806-ban elválasztották a leány tanulókat a fiúktól, mert ek
kor választották meg harmadik tanítóként Vásárhelyi Mátyást. 

1817. július 20-án, vasárnap délután - éppen az istentisztelet idején - villámcsapás 
érte a templomot. A behatoló villám megsebesítette a szószéken álló, imádkozó lelkészt. 
Több gyülekezeti tag is megsérült. A tetőzet kigyulladt. Pillanatok alatt leégett, lesza
kadt. Az oltárt és néhány padot sikerült kimenteni a tűzből. A többi berendezés porig 
égett. A helyreállítást helyi és országos adományokból és külföldi gyűjtésből tervezték. 
A reformátusok megengedték, hogy az újjáépítés idején a deszkatemplomot használ
hassák az evangélikusok. 

Az újjáépítéskor részben szerkezeti, részben elhelyezési változtatásokat is foganato
sítottak. A toronyépítéshez 1814-ben a húsvét utáni napon fogtak hozzá. De elfogyott 
a pénz, így az építkezést a tető magasságában abba kellett hagyni. 1820. október 25-én 
szentelték újra a templomot. 

1821-ben másodlelkészi állást szerveztek a gyülekezetben. Erre az állásra Nagy Mi
hály nyíregyházi segédlelkészt hívták meg, de ő 1834-ben tállyai lelkész lett. Szeretett 
volna ugyan Risz Pál utóda lenni, de az első lelkészi állásra Komáromy József tokaji lel
készt hívták meg Miskolcra. 

1843-ban újra tűz pusztított Miskolcon. 815 lakóház teljesen leégett, vele együtt 
számtalan gazdasági épület. Allatok pusztultak el. A pusztító tűz hat órán át dühöngött, 
tombolt. Az egyházközség valamennyi épülete tető nélkül maradt. Volt ugyan biztosí
tása az egyházközségnek az épületekre, így a kár nagy része megtérült. Az összeadott és 
az összegyűjtött pénz nemcsak a károk helyreállítására volt elegendő, hanem orgonát is 
vásároltak, amelyet 1845-től vettek használatba. 

1848 márciusában a politikai fejlemények izgalomba hozták a várost. A március 
15-i eseményekre összegyülekezetteknek Máday Károly igazgató - aki egyben kisegítő 
lelkészként is ismert volt a városban - lendületes beszédben méltatta a nap jelentősé
gét. A világosi fegyverletételt követő megtorlások elől azonban menekülnie kellett Mis
kolcról. Egy ideig barátai rejtegették, de üldözői rájöttek rejtekhelyére. Elfogása után 
súlyos büntetésre számíthatott volna, ha nem menti ki őt gyors közbenjárásával Berze-
viczky Titusz. Megmentője ajánlatára végül a szepesbélai gyülekezet lelkésze lett 1850 
júniusában. 

A gyülekezet egy része ebben az időben Komáromy Józseffel került szembe, aki le-
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téve esperesi tisztét, elvállalta az állami kinevezést a bányai egyházkerület élére szuperin-
tendenciális adminisztrátorként. 1850-1860 között a lelkészi szolgálatot segédlelkészek 
látták el. Szinte ennek a kornak jelképes lezárása is lehetett az az ünnepélysorozat, amely
nek keretében éppen Miskolcon 1860. augusztus 1-3. között ünnepélyesen beiktatták 
szuperintendensnek Máday Károlyt az egyházkerület élére. 

1861. március 5-én elhunyt Komáromy József lelkész. A lelkészi állás betöltésekor 
három magas egyházi rangú lelkész volt a jelölt, akik közül Máday Károlyt választották 
meg. Jó érzékkel érezte meg Máday püspök, hogy a gyülekezetet a toronyépítés befe
jezése teszi helyre az eddigi feszültségek után. 1863. május 26-án kezdődött meg a 
munka, és fél év múlva készen is voltak. Három harangot rendeltek a toronyba. Ezek 
1865. január 28-án érkeztek meg a vasútállomásra. Onnan a templomig vezető úton a 
város összes harangja kísérte őket. A szentelési ünnep április 20-án volt. 

Szomorúan látták 1870-ben, hogy a torony fényes bádogozását megtámadta a rozs
da, a harangok pedig közel kerültek a leszakadáshoz. A tornyot le kellett festeni, a ha
rangoknak pedig új állványzatot kellett készíttetni. Mire ezzel a munkával végeztek, a 
gyülekezet újra túl volt egy lelkészválasztáson. 

1865. június 24-én lemondott lelkészi állásáról Máday Károly püspök, és Dobsinára 
költözött. Új lelkészül Zelenka Pál irsai lelkészt választották meg, akit 1866. február 
20-án iktattak be hivatalába. Sok gondot vett át, de bölcsességével és Isten segítségével 
igen hasznosan nyúlt a kritikus pontokhoz. 1873-ban a régi graduálénekeskönyv helyett 
a Nagy-győri énekeskönyvet vezette be a gyülekezetben. A régi énekeskönyveket össze
gyűjtötték, és a környékbeli szegényebb gyülekezeti tagoknak szétosztották, hogy le
gyen énekeskönyvük az istentiszteletre és otthoni használatra. Olyan alapos volt a gyűjtés, 
hogy még mutatópéldány sem maradt az utókornak belőle. 

1877-ben a régi parókia lebontása volt soron. Április és szeptember között, mintegy 
fél év alatt felépítették az egyemeletes parókiát. 

1878. augusztus 30-ról 3l-re virradó éjszakán hatalmas árvíz zúdult Miskolcra. 260 
épület pusztult el a hatalmas árban. Nagy kárt szenvedett a templom is, a parókia is, 
hiszen ezek az épületek a Szinva- és a Pece-patak partján voltak. Még a tanítás is két 
hét késéssel indult meg az iskolában. Csaknem három esztendő kellett ahhoz, hogy az 
árvíz emlékké váljék. 

Az 1880-as évek több ünnepi évfordulóról való megemlékezést hordoztak. A gyüle
kezet megalakulásának százéves évforduló-sorozatai jöttek. A gyülekezet megalakulá
sának centenáriumára a „százas női bizottság" a templombelső díszes helyreállítását 
határozta el. A munkát el is végeztették. így kétnapos fényes ünnepet ülhetett a hálás 
szívű gyülekezet. 

1890. május 28-án Zelenka Pál püspök lett a kerületben, Czékus István halála után. 
A miskolci gyülekezettől sok időt vett el a püspök munkájában a kerület irányítása. 
Különösen nehéz időszak volt az 1891-94. évi budapesti zsinat ideje. Amint ez befeje
ződött, Zelenka Pál ismét igyekezett a miskolciaké lenni. Készültek ugyanis a templom 
százéves ünnepére. Amikor 1897. október 31-én hálát adni jött a templomba a gyüle-
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kezet, megújított templombelső fogadta őket az új oltárképpel, amelyeket Székely 
Bertalan festett. 

A 20. század még azzal az örömmel indult, hogy a diósgyőri templom elkészült. 
Miskolcon azonban az elemi iskola léte került végveszélybe. Olyan igényekkel lépett 
ugyanis fel a megye közigazgatási bizottsága, amelyek teljesítését az egyházközség mint 
iskolafenntartó megvalósíthatatlannak látta. Az lett a vége a huzavonának, hogy 1907-
ben a két iskolát tanítóival együtt át kellett adni a városnak. 

Zelenka Pál 1910. december 4-én váratlanul elhunyt. Csók György, aki korábban 
sziráki lelkész volt, lett az utóda. 1911. április 30-án volt a beiktatása. Csók György 
azonban 1916-ban 48 évesen elhunyt, lelkileg teljesen összetörten, mivel fiát elvesz
tette a világháborúban. Utódát, Duszik Lajost 1916. december 24-én választották meg, 
aki vonzó szónok hírében állott. 

1917-ben a gyülekezet megünnepelte a reformáció 400 éves jubileumát. Ezt az év
fordulót azzal szerették volna emlékezetesebbé tenni, hogy egy szeretetotthont létesí
tenek a városban. Ez kiemelt országos szeretetotthon lett volna, amely azonban végül 
Budapesten valósult meg. Ettől eltekintve is gazdag programot nyújtott a megrende
zett ünnepségsorozat. 

1918 őszén a várost is elérte a spanyolnátha. Naponta temettek. Az időjárás is igen 
hidegre fordult. Nagy volt a nyomor. 

1919. november 30-án jelentették be, hogy az eperjesi evangélikus jogakadémia 
Miskolcra költözik. Hamarosan jött a tanítóképző is. Nehéz időszak volt a pénzváltás 
kora. Már az új pengővel a templomrenoválásra készültek. A gyülekezet lelkészeire 
nehezedett az átköltözött intézmények lelki irányítása. A sok-sok munka, feladat szin
te egymásba mosta a napokat, heteket, hónapokat, de a teher egy-egy ünnep közbeik
tatásával elhordozhatóbbá vált. A templom felújítása után megtartott ünnepen 1941. 
október 5-én Turóczy Zoltán püspök adta az áldást. 

A történelem egyre inkább a világháború eseményei felé fordította a gyülekezet fi
gyelmét is. A front átvonulásakor a lelkész nem hagyta el a gyülekezetet, de sok nehéz
séggel megterhelt évek vártak rá is, a miskolci gyülekezetre is. A földreform elvitte a 
vattai birtokot. Előbb az egyházközség bérházai kerültek állami tulajdonba, majd kö
vetkezett a tanintézetek államosítása. Végül a jogakadémia szűnt meg működni 1949-
ben. 1950-ben pedig előzetes zaklatások után feloszlatták az Evangélikus Nőegyletét, 
és vagyonát át kellett adni a Magyar Nők Demokratikus Szervezetének (MNDSZ). 
Megkezdődött a gyülekezet kialakult alkalmainak a visszaszorítása is. Ilyen volt a fog
házszolgálat leállítása, de megszűnt az Evangélikus Diákszövetség és a Luther Szövet
ség is. Folyamatosan szüntették meg az iskolában a hitoktatást. Ezzel igyekeztek elle
hetetleníteni a hitoktató lelkészeket megélhetésükben. Ekkor Duszik Lajos és dr. Weiszer 
Elek lelkészek vették vállukra a megnövekedett feladatokat. A két lakóépület államo
sítása mellett a gyülekezet értékes könyvtárának pusztulása volt nagy veszteség. A több 
évszázadot kiállt könyvek egy részét az orosz csapatok melegedés céljából elégették, 
másik része nyomtalanul eltűnt. A gyülekezet azonban élni akart. 
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De hiába igyekezett a gyülekezet segíteni a lelkészek megnövekedett munkájában, 
valami mindig nehezítette a helyzetet. így 1950. július l-jén Duszik Lajos főesperes 33 
évi szolgálat után lemondott lelkészi állásáról, és nyugdíjazását kérte. Erezte a gyüleke
zet, hogy ez nem így ment végbe, s a háttérben valami más történt. Duszik Lajos távo
zását az államvezetés kezdeményezte Vető Lajos püspökön keresztül, s a lelkész nem 
önként vonult nyugdíjba. Smid István nyugalmazott főesperes segített helyettesként a 
gyülekezeti munkában. A gyülekezet egy merész húzással, a válsághelyzet megoldását 
célozva, meghívta lelkészének Vető püspököt. Ezzel Miskolc püspöki székhellyé vált 
volna. Vető püspök azonban nem fogadta el a hívást. 

A lelkészi állás nem maradhatott üresen. 1951 júniusában a gyülekezet dr. Weiszer Elek 
vallástanár lelkészt választotta meg lelkészéül, aki már 1933 óta nevelte a város ifjúsá
gát. Nehéz idők voltak ezek. Az emberek többsége félelemben élt, mert vallásának, hi
tének gyakorlása súlyos következményekkel járhatott. Némi reményre adott okot az 
1956-os forradalom, a beindult hitoktatás, Bodrog Miklós rövid segédlelkészi szolgálata. 
De a reménység rövid ideig tartott. 1956 vívmányaiból nem sok maradt. Újra megfigyelés 
alatt álltak a munkavállalók. így gyermekeiket sem megkereszteltetni, sem hitoktatásra 
járatni vagy konfirmáltatni nem merték. Ez a későbbi években felnőtt generációkon meg 
is látszott. De a személyi kultusz sötét évei után, Káldy Zoltánnak a déli egyházkerület 
püspökévé választását követően egyházunk is megindult a kibontakozás útján. 

Szomorú események kavarták fel a gyülekezet lelki nyugalmát. 1963. február 22-
én elhunyt Duszik Lajos, majd 1964. június 14-i hatállyal közegyházi érdekből Kisvár-
dára helyezték át dr. Weiszer Elek lelkészt. Felajánlották még számára a hernádvécsei 
lelkészi állást is, de egyik felkínált lehetőséget sem fogadta el. Elhagyta lelkészi hiva
tását, és világi állásban helyezkedett el. Sértődöttsége 1986-ban bekövetkezett halá
láig tartott. 

Átmenetileg a hernádvécsei lelkész. Túrmezei Sándor kapott megbízást a gyüleke
zet gondozására. Miután azonban az akkori presbitérium lemondott lelkészválasztói 
jogáról. Vető püspök dr. Fabiny Tibor csöglei lelkészt nevezte ki miskolci lelkésznek. 
Erre az időszakra esik a szeretetvendégségek felélesztése, amelyeknek háziasszonya 1983-
ig Duszik Lajosné volt. Fabiny Tibor 1968-ig volt Miskolcon. A lelkészválasztásig Szebik 
Imre komáromi lelkész kapott helyettes lelkészi megbízást, aki már volt segédlelkész a 
gyülekezetben, és felesége révén is kötődött a városhoz. 1968. szeptember 22-én a 
közgyűlés egyhangúlag meghívta lelkészéül Szebik Imrét. Segítőtársa lett 1972-től má
sodlelkészként Veczán Pál. A sokféle elfoglaltsággal járó lelkészi munkát gazdagította 
az is, hogy 1975 és 1985 között az egyházmegye esperesi tisztét is Szebik Imre viselte. 
A politikai helyzet enyhülésével Miskolcon is nyugodtabb légkörben dolgozhatott a lel
kész is, a világi tisztségviselő is a gyülekezet előrehaladásán. Továbbra is fontos alkalom 
volt a szeretetvendégség, amely az idősebbek, a felnőttek hitbeli, kulturális és emberi 
kapcsolatait mélyítette. De az ifjúsági szeretetvendégségek is fontosak voltak, hiszen 
ők a korosztályuknak megfelelően mutathatták be tudásukat. 
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1974-ben Trajtler Gábor tervei alapján újították fel az orgonát. A város is felismerte 
ennek értékét, és 1976-tól kezdődően itt tartották a „Collegium Musicum" orgonakon
certeket. Ebben az esztendőben Veczán Pál másodlelkész diósgyőri lelkész lett. Utóda 
Balicza Iván segédlelkész, majd 1978-tól másodlelkész volt, aki azonban egy esztendő 
múlva már Salgótarjánban szolgált. 

1983-ban a gyülekezet készült a 200 éves jubileumra. Káldy püspök prédikált az is
tentiszteleten, délután pedig bemutatták a szeretetvendégségen Szebik Imre és Várhe
gyi Miklós könyvét, amely a gyülekezet történetének 200 évét foglalta össze. 

1984 tavaszán Budapestre utaztak a gyülekezetből az 500 éves Luther-emlékkiállí
tást és a teológiát meglátogatni, majd nyáron az LVSZ-világgyűlés megnyitó istentisz
teletén is sokan részt vettek. A delegátusok kirajzásakor a zsúfolt templomban Miskol
con egy brazil püspök prédikált. Sok élményt adó és hitben megerősítő lehetőség volt 
találkozni a nagygyűlés programjával. 

1968-1982 között a temető sorsa került a várossal való tárgyalások asztalára. A vá
ros a kisajátítás eszközével próbált területhez jutni, amellyel az egyházaknak különösen 
nagy bevételi kárt okozott, de felépülhetett a megyei könyvtár és a sportcsarnok, vala
mint a 3. számú szervizút is itt készült el. 1980-ban kegyeleti park kialakítása volt a 
tervben. 1982-ben már engedték itt az urnás temetést, végül 1989-ben minden kötött
séget feloldottak a temetés formáját illetően. 

A gyülekezet a maga anyagi forrásaiból 1974-ben elkészíttette a templomi hangosító 
rendszert, majd 1976 végére a templom fűtését is megoldották. Örömteli alkalmak 
voltak a lelkészavatások is. 1978-ban Koháry Ferencet, 1981-ben Cserági Istvánt és 
Zaveczky Józsefet avatta lelkésszé a kerület akkori püspöke. 1980-ban lelkészi munka
társként bocsátották szolgálatba Mosoni Editet. 

Amikor Balicza Iván Salgótarjánba került. Pintér János, Mosoni Edit és Donáth László 
voltak Szebik Imre segédlelkészei. 

1985-ben újra lelkészváltozás történt a gyülekezetben. Szebik Imrét a budavári gyü
lekezet hívta meg lelkészéül. Utódaként Sárkány Tiborra és Sárkányné Horváth Erzsé
betre esett a választás, akik 1985 júliusában foglalták el szolgálati helyüket. Közben 
Sárkány Tibort esperessé választották, és ezt a tisztét 1985-1997 között, nyugalomba 
vonulásáig töltötte be. Azt vették észre a miskolciak, hogy minden lelkészváltás új le
hetőséget nyitott meg a gyülekezet lelki életének gazdagítására. így tapasztalták a Sár
kány házaspár esetében is. A templomba is, a bibliaórákra is többen jöttek, mint koráb
ban. Ehhez valószínűleg az enyhülőben lévő politikai légkör is hozzájárult. 

1990. március 17-én Szebik Imrét beiktatták az Északi Egyházkerület püspöki szol
gálatába, akinek az első vidéki útja Miskolcra vezetett. 

A testvérkapcsolat kialakítása is jelzi a gyülekezet nyitottságát és érdeklődését, test-
vér-gyülekezeti kapcsolatban vannak Brassó gyülekezetével, a finnországi Tamperével 
és a németországi Stollberg gyülekezetével. Kölcsönös látogatások erősítik a kapcsolatot. 

A jó gazda gondosságával újítják fel épületeiket is. 1994-ben a harangok felújítása 
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történt meg. Az orgona villamos fújtatását korszerű megoldással végezték el. A paróki
án dolgoztak 1997-ben. Az evangélikus temető teljes hosszában bitumenút épült 1993-
94-ben. Előtte történt a ravatalozó tetőszerkezetének kicserélése (1990-ben), majd a 
teljes külső-belső tatarozás és a temetőkapuk cseréje 1999-ben. Átépítették a temető 
vízvezetékrendszerét, és új vízvevő helyeket alakítottak ki díszkutakkal. 

1997. szeptember 6-án történt meg Sándor Frigyes és Sándorné Povazsanyecz Gyön
gyi beiktatása a Sárkány házaspár nyugdíjba vonulása után. Már az új lelkészek szolgá
latával ünnepelte a gyülekezet 1997 októberében a 200 éves templomot, és ekkor ha
tározták el a hívek, hogy ezután minden évben október utolsó vasárnapján megemlé
keznek a templomszentelés ünnepéről. 

2001 szeptemberétől újra evangélikus gimnázium lett a Kossuth Lajos Gimnázium 
Miskolcon. Ez az épület korábban az evangélikus tanítóképző volt. Az iskolában 2005 
óta Valentinyi Erzsébet iskolalelkész látja el a spirituális szolgálatokat mind a diákok, 
mind pedig a tanárok körében. 

Egy nagyvárosi gyülekezetre Isten ilyen sokat és sokfélét bízott, és ő adott erőt is 
hozzá. 

Ózd-Putnoki Társult Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3600 Ózd, Váci M. u. 12. 
Postacím: 3630 Putnok, Rákóczi u. 77. 
Telefon: 06-48/471-563 
Lelkész: Tóth Melinda 
Lélekszám: 265/574/735 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A borsod-gömöri missziói kör Ózd központtal 1898-ban alakult meg. Az anyakönyve
ket 1899-től vezetik a gyülekezetben. Elemi iskolája nem volt. A tanköteles gyerekek a 
Vasgyár társult iskolájába jártak, vagy más felekezetek iskolájában kaptak tanulási lehe
tőséget. 

A tiszai egyházkerület Tátralomnicon megtartott közgyűlésének határozatai között 
rögzítette az 1901. szeptember 10-13. között megtartott közgyűlés azt, hogy 698 lélek 
elcsatoltatott Sajókazától és átsorolták a borsod-gömöri missziói körbe, amely Ózd 
központtal megalakult. 
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1900 táján 45 község evangélikusai tartoztak a missziói körhöz. Ekkor már 1321 evan
gélikust tartottak nyilván. Ebből Ózdon élt 452 evangélikus, a többi szórványfaluban 
lakott. Lelkészük Turóczy Pál főesperes volt. 

1902-ben épült fel az ózdiak temploma. Felszentelésére 1902. augusztus 30-án ke
rült sor. Tervezője és építője Szvoboda Gyula építész volt. Az egész építkezés szíve-lel-
ke Ferjentsik Miklós vasgyári mérnök volt. Eljött a felszentelésre Zelenka Pál püspök. 
A templom új orgonáján Becht József miskolci kántor orgonált. 

Az ózdi gyülekezet életét három évtizeden át Marcsek János lelkész és felesége agi
litása határozta meg. Marcsek lelkész 1924. október 1 -én kezdte meg a szolgálatot. 1954. 
július 9-ig volt a gyülekezet lelkésze. Akkor egyházpolitikai okokkal lehetett csak indo
kolni kényszernyugdíjazását. Felesége a papnék összefogásának munkása volt. Lapot 
adtak ki Evangélikus Papnék Lapja címmel, amelybe a lelkész felesége igen hasznos 
cikkeket írt a szerkesztési munkák mellett. Szorgalmazta és végig is vitte az Özvegy 
Papnék Otthona megszervezését Kistarcsán. Felmérései szerint 1936-ban 509 volt a 
papnék száma egyházunkban. 

A GYÜLEKEZET A HABORU UTÁN 

A háború nyomainak eltüntetése mindenütt, így Ózdon is emberfeletti munkát igényelt. 
De az, ami a lelkek sérülését folyamatosan és fokozatosan okozta, szinte megállíthatat
lannak tűnt. 

1950-ben a gyülekezet lélekszáma 1756 evangélikust jelentett. Ez még 13 főnyi 
emelkedést mutatott, de 1951-ben már csökkent a lélekszám 1649-re. A kazuális ese
mények igen aktív gyülekezet benyomását keltik. Évente átlagosan 30 körül volt a ke-
resztelések száma, 20 gyermek konfirmált és 13 házasságot áldottak meg. 

Jelentkezett azonban állami oldalról az egyházi munka erőltetett visszaszorítása. Az 
1950. február 16-i jegyzőkönyv azt rögzítette, hogy Farkaslyukban és Bánszálláson az 
ottani polgármester megtiltotta az istentiszteletek tartását, és a bibliaórákat is beszün
tette. Ilyen célra nem bocsátotta tovább az egyházközség rendelkezésére az iskolát. Egy 
év múlva, 1951. február 8-án azt rögzítette a jegyzőkönyv, hogy a vallástanítás egyre 
nagyobb nehézségekbe ütközik. Azt is tapasztalták, hogy az egyházi esketések helyett 
más megoldást keresnek a fiatalok - nyilván nem önként. Az 1951. március 11-i jegy
zőkönyv pedig már azt állapította meg, hogy az ózdi gyülekezet ötven évi szép fejlődése 
után most már kizárólag csak a templomban működhet. 

Mindazok a virágzó egyesületek, amelyek Ózdon is tevékenykedtek, megszűntek. 
Befejezte tevékenységét a női Luther-szövetség, az ifjúsági Luther-szövetség. Az ifjúsá
gi munka nagymértékben összezsugorodott. Az istentiszteletek látogatottsága csökkent. 
A hitoktatásban részt vevő gyermekek száma folyamatosan apadt. Királdon és Somsályon 
egyetlen gyereket sem írattak be hitoktatásra. A kórházban fekvő betegekhez a lelkész 
csak abban az esetben juthatott be, ha a beteg a lelkészt a kezelőorvosán és a kórház-



BORSOD-HEVESI EGYHÁZMEGYE 

gondnokságon keresztül hívta. így a hetenkénti rendszeres kórházlátogatói szolgálat 
megszűnt. 

Az evangélizáció azonban még folyt. Borsodnádasdon, Ózdon megtartották a nyolc
napos evangélizációt Túrmezei Erzsébet szolgálatával, de Bánszálláson erre már nem volt 
lehetőség. Bibliaórát hetente a gyülekezet négy részén tartottak: Ózdon, Borsodnádas
don, Járdánházán és Putnokon. 

Johann Sebastian Bach halálának 200. évfordulóján az ózdi templomban orgonahang
verseny volt. Gyermekevangélizációt is tartott Ózdon Sátory Tilda, gyülekezeti evangéli
zációt pedig Balikó Zoltán. És megemlékeztek 1950. augusztus 31-én a templomépítés 
50 éves évfordulójáról. 

1952-ben Farkaslyukban a látogatottság csökkenése miatt megszűnt az istentiszte
let. De ugyanakkor Táblában a református gyülekezeti teremben kéthetente megkez
dődött az istentiszteleti szolgálat. 

Tovább nehezedett a gyülekezeti munka végzése 1953-ban, amikor Ózd városi taná
csa állami tulajdonba vette a gyülekezeti házat. Csaknem ezzel párhuzamosan 1953. július 
1 -jén kapott értesítést Marcsek János lelkész a nyugdíjintézettől, hogy tudtán kívül 1954. 
július 9-től nyugdíjazzák. 

1954. augusztus 1-től Virágh Gyula került az ózdi gyülekezetbe lelkésznek. Még 
ugyanebben az esztendőben megszavazták Ózdon a putnokiak önállóságát (december 
19.). 1955-ben 26 gyermek keresztelésére került sor, a konfirmandusok száma 18 volt. 
Még az esketések száma is maradt - a korábbi számnak megfelelően - 1 3 . De 1962-ben 
már csak 7 gyereket kereszteltek, 4 párt eskettek és 13 egyházi temetés volt. A konfir
máció még 20 fiatalt hozott össze. 

Az 1956-os forradalom idejéből nincs adatunk arra, hogyan élt akkor a gyülekezet. 
Azt azonban tudjuk, hogy 1958-ban elkezdték a templom renoválását. 

1960-ból van adatunk, amely a lélekszámokat rögzít: a gyülekezetben 1300 evangé
likus volt ekkor. Ózdon 915, Borsodnádasdon 173, Bánszálláson 72, Somsályon 60, 
Járdánházán 25 és a szórványokban 55 evangélikusról tudtak. 

Az 1958-ban megkezdődött templomrenoválást 1961 nyarán fejezték be. 1966. jú
lius 7-én Virágh Gyula elköszönt az ózdiaktól. Tizenkét évet töltött közöttük. Hét éven 
át az egyházmegye esperese is volt. A budapest-pesterzsébeti gyülekezetben lett lel
kész. Utódjául - két hét múlva - a közgyűlés megválasztotta Pintér Károlyt, majd július 
3-án Vető püspök beiktatta a lelkészt, valamint Pintér Károlynét a gyülekezet segédlel
készeként. Jelszóként hangzott a lelkész beköszöntő mondata: „Lelkesedjünk együtt!" 
Ez a jelszó felrázta a gyülekezetet, és mindenki összefogást ígért. A keresztelések te
kintetében 1966 mélypont volt. Mindössze 6 gyermeket kereszteltek, és 16 evangéli
kus szertartás szerinti temetés volt! 1967-ben azonban, amikor az ózdi lélekszám 888, 
a borsodnádasdi 162 volt, és a szórványban élők száma 202-re csökkent, már 13 keresz
telés történt, és 12 temetés volt. 1967. szeptember 3-án óttlyk püspök látogatott Ózdra. 

A hetvenes évekbe átlépve az első szembetűnő adat, hogy 1970-ben a lélekszám 694 
volt. 1972-ben a templom tetőzetét hozták rendbe, majd 1972. szeptember 3-án óttlyk 
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püspök szolgálatával megemlékeztek a templomépítés hetvenedik évfordulójáról. Az 
ünnep utáni hétköznapok a lelkész házaspárnak sok munkát adtak. 1971-ben 491 evan
gélikust számláltak, a szórványokban pedig 117 evangélikusról tudtak. 

Nem tudni, mi a magyarázata annak, hogy a 70-es években az ózdi gyülekezeti házba 
többször is betörtek. Sok jegyzőkönyv és napló megsemmisült az illetéktelenek látoga
tásakor, így a gyülekezet életéről semmi adat nem maradt az 1971-1981 közötti időből. 

Pintér Károly és felesége 1981-ig szolgált Ózdon. Ettől kezdve gyorsan váltották 
egymást a lelkészek. A Pintér házaspárt Cserági István követte, majd Donáth László. 
Arról, hogy ők ketten mit végeztek, nem áll rendelkezésünkre írásbeli adat. 1984-1989 
között Tarjáni Gyula lelkész végezte a szolgálatokat Ózdon és környékén. Felesége, Vass 
Ilona lelkészi munkatársként nemcsak férjét támogatta a munkában, hanem szolgálata
ival az ózdi gyülekezetet is. Hogy eddig milyen változások történtek az elinduláshoz vagy 
a gyülekezet fénypontjaihoz viszonyítva, arra csak egy adat: 1985-ben összesen egy es
küvő volt a gyülekezetben. A Tarjáni házaspár sokféle módon kísérelte meg összeszedni 
a gyülekezetet. Kirándulást szerveztek, ökumenikus alkalmakat tartottak. 1987. áprihs 
11 -én a városi tanács megszüntette az ózd-somsályi protestáns közös templom haszná
lati jogát, mert a templom épülete életveszélyessé vált. A két felekezet el is készítette 
a templom lebontása után visszamaradt értékek szétosztási jegyzőkönyvét. A bútorzatot 
és a harangot a budai szeretetotthonnak adta át a gyülekezet, az egyéb tárgyakat pedig 
egymás között elosztották. Amikor Sárkány Tibor esperes hivatalos vizsgálatot tartott 
a gyülekezetben, elismeréssel nyugtázta a lelkész munkáját. Nyilván nem a lelkész hi
bája, hogy 1988-ban ismét csak egy házasságkötés történt a gyülekezetben. 

1988. január 27-én tárgyalták a presbitériumban a borsodnádasdi templomban 20 
éve használaton kívüli orgona hasznosításának lehetőségét. A tótkomlósi gyülekezet vételi 
vagy bérbevételi szándékkal fordult a gyülekezet vezetőségéhez. Nagy Gyula püspök 
is. Sárkány esperes is támogatta a kérést. 

Az új szelek Ózdon is fújtak, mert 1988-ban elkezdődhetett a gyülekezeti hitokta
tás. A meghirdetett lehetőségre a szülők közönnyel válaszoltak. Működik ugyan a gyer
mekbibliakör vasárnap délelőtt, sőt négy alkalommal volt családi istentisztelet is, gyer
mek-szeretetvendégség és evangélizáció volt a gyülekezetben, a felnőtteknek két sze
retetvendégséget rendeztek, és két orgonahangverseny is volt a templomban. Tarjáni 
Gyula lelkész 1988. november 21-én mégis jelezte a presbitériumnak, hogy 1989. jú
lius l-jével nyugdíjba kíván vonulni. Egészségi állapota is megromlott. 

1989. augusztus 1-től Jákiné Tóth Melindát küldte ki Nagy Gyula püspök az ózdi 
gyülekezetbe. 1990. június 17-én az új püspök, Szebik Imre iktatta be az egyházközség 
új felügyelőjét, Burghardt Etát és négy új presbitert. Az új lelkésznő igyekezett színes 
programokat összeállítani, és ezekkel összefogni a gyülekezetet. így jártak Rozsnyón 
kiránduláson, templomi hangversenyeken. Amikor 1991. június 15-én Sárkány Tibor 
beiktatta az ózdi gyülekezet lelkészi szolgálatába Tóth Melindát, a lelkésznő igyekezett 
tovább építeni a közösséget a gyülekezetben. Szarvasra (1991), Sajógömörre (1992), 
szlovák körútra (1992) mentek. Amikor 1992. augusztus 30-án a templom 90 éves ün-
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népét ülték, a sajógömöri lelkész prédikált Ózdon. Majd tovább mozgott a gyülekezet. 
Tállyán jártak {1992} a Kossuth-ünnepségen, majd 1992. október 23-án a város veze
tői és a történelmi egyházak képviselői megemlékeztek 1956 eseményeiről a Gyári te
metőben lévő kopjafa előtt. 

1994-ben Borsodnádasdon bevezették a templomba a gázfűtést, majd 1994. októ
ber 1-jére elkészült az ózdi templom belső tatarozása. A hálaadó istentiszteletre eljött 
Szebik Imre püspök és Sárkány Tibor esperes is. 

1999-ben betörtek a templomba. Értékes gyertyatartókat vittek el, de elloptak egyéb 
fémtárgyakat is. Ezeket kalapáccsal szétverték. A rendőrség megtalálta a tettest. Az 
egyházközség visszakapta összetört értékeit. A gyülekezet egy idős tagja hozta rendbe 
és javította ki az ellopott tárgyakat, így kerültek újra helyükre, az oltárra. Még erre az 
esztendőre esett, hogy a borsodnádasdi templom harangjait elektromosan vezéreltté 
tették. 

Feladatok azonban maradtak a későbbiekre is. A templom tornyának felújítása igen 
sürgős lenne. 2002-ben készültek a 100 éves ünnepre, kívül-belül tervezték a megújí
tást erre az ünnepre. 

2003 nyarán Tóth Melinda lelkésznőt az Arnóti Evangélikus Egyházközség választotta 
meg lelkészéül. Ózdon Buday Barnabás segédlelkész kezdte meg szolgálatát, majd az év vé
gére ismét Tóth Melinda lett a gyülekezet pásztora, akit ismét beiktattak szolgálatába. 

„Tudom, az Úrnak terve van velem" - ez segíti tovább lelkész és gyülekezet Isten 
dicsőségére való együttmunkálkodását. 

Sajókazai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3720 Sajókaza, Rákóczi u. 1. 
Telefon: 06-48/355-001, 06-48/355-902 
Lelkész: Balázs Tibor diakónus lelkész 
Lélekszám: 437/216/884 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MÚLTJA 

A gyülekezet történetének talán legrégibb ismert adata, hogy 1681-ben evangélikus 
lelkész hirdette az evangéliumot Sajókazán. A gyülekezet legrégebbi tárgyi emléke egy 
ezüst gyertyatartó, amely 1728-ból való. A 18. század elején Kurittyánhoz tartozott 
Sajókaza. Több mint száz évig temploma sem volt. De Kurittyán elnéptelenedett, Sajó-



Sajókazai egyházközség 

kaza pedig egyre népesedett. Eleinte Sajó-Arnóthoz tartozott, később Gömör-Panyithoz, 
majd ismét Sajó-Arnóthoz. 

A türelmi rendelet előírásai alapján a sajókazai Radvánszky Ferenc közbenjárásával 
1782. március 14-én folyamodtak II. József császárhoz a nyilvános egyházközséggé ala
kulás érdekében. Az engedély 1783. március 8-án kelt, amelyet még ebben az évben 
kézhez is vehettek. 1787-ben megindult a lelkészlak építése azon a telken, amelyet 
Radvánszky Ferenc ajándékozott a gyülekezetnek. Tőle kapta ajándékba a gyülekezet 
az első harangot is. 

1803-ban megválasztották az első tanítót, MedveczJsy Andrást. 1804-ben pedig meg
épült az iskola és a tanítói lak. 

A templom alapkövét 1850. július 11-én helyezték el, és ezzel vette kezdetét a 
sajókazai evangélikus templom építése. Hamarosan leállt az építkezés a fedezet hiánya 
miatt. Ebben az időben ugyanis nagy volt a szegénység a hívek körében. Radvánszky 
Albert felügyelő mégis azon fáradozott, hogy a Gusztáv Adolf Egylet révén segítséget 
kapjon a gyülekezet az építkezés beindítására. 1858-ban beindult a munka. 1863-ban 
azonban az épülő falakat a rombadőlés fenyegette. Végül 1869. december 19-én fel
szentelésre készen volt a templom. 

Az 1791-ben kapott harangot kétszer kellett átöntetnie a gyülekezetnek: 1872-ben 
és 1905-ben. 1873-ban Radvánszky Béla és Géza bárók beszerezték a második haran
got, amelyet azonban 1917-ben hadi célokra igénybe vett az állam. 

1889-ben - adományként - került a templomba a keresztelőkő. 
1901-ben a tátralomnici kerületi gyűlés Sajókaza délnyugati részét 54 községgel, 280 

családdal, 698 lélekkel elcsatolta Sajókazától, és megalakította a borsod-gömöri missziói 
kört Ózd központtal. Sajókazának még így is maradt 60 község, 370 család, 1202 lélek. 
Ebből Sajókazán lakott akkor 238 evangélikus. 

1903-ban tovább gazdagodott a templom. Radvánszky Béla oltárképet ajándékozott 
a gyülekezetnek. A gyülekezet énekkara pedig 1904-ben orgonát készíttetett. Az orgo
na egymanuálos, négy és fél oktávos. A pedál egy oktávos. A regiszterek száma 6. Ké
szítette Szalay Gyula műorgonakészítő, aki Székesfehérvárott dolgozott. Az orgona je
lenleg használhatatlan állapotban van. 

191 l-ben épült meg az új tanítói lakás, amelyet 1913-ban kerítéssel vettek körül. 
1914-ben átalakították és kibővítették a parókiát. Majd 1923-ban újonnan be kellett 
fedetni a templom tornyát. 1925-ben sikerült a templomot teljesen megújítani, a kör
nyezetét is rendezni: templomfeljárót, kaput és kerítést készítettek. 

A gyülekezet lélekszámának változásai 
Az 191 l-es leírásban az adatgyűjtő részletesen foglalkozik azzal, hogy az egyházközség 
anyakönyveit 1784-től vezetik. Elemi iskolája van, amelyben egy tanító dolgozik. A le
ányegyház Kurittyán, ahol szintén van tanító. A gyülekezet lelkésze 1903-ban Leskó Béla 
koronaőr. Ebben az időben Sajókaza teljes lakossága 2342 fő. Ebből evangélikus volt 308, 
református 846, katohkus 1119 és izraelita 68. Kurittyánban 472 fő lakik. Ebből 200 
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evangélikus, 57 református, 211 katolikus és 4 izraelita. Rudabányán 307 evangélikus 
lakott. 43 szórványfalu tartozott ide. Az összes evangélikus ebben a gyülekezetben 1452 
volt, a tanulók száma pedig 154. 

Az 1940-es leírásban megállapították, hogy az egyházközség kezdettől színmagyar 
gyülekezet. 1681-ben alakult, 1784 óta vezetik az anyakönyveket. Lelkésze ekkor Li
geti Antal, a segédlelkész Nikodémusz János volt. A felügyelő báró Radvánszky Kálmán 
földbirtokos. A tanító Pálkövi János segéd-kántortanító. Az anyagyülekezet lélekszáma 
311, a leánygyülekezetekben a hívek száma: Jákfalván 68, Kurittyánban 170. 4 fiók
gyülekezet volt ezen a részen: Rudabánya 178, Ormospuszta 62, Edelény 52 és Sajó
szentpéter 85 lélekkel. 62 szórványtelepülés tartozott Sajókazához. Összesen 1621 
evangélikus tartozott a gyülekezethez. A tanulók száma összesen 246 volt. 

A gyülekezet krónikája a háború után 
A gyülekezet életében nagy törés volt 1948, amikor a gyülekezet területén működő 
összes iskolát államosították - tanítóikkal együtt. Állami tulajdonba kerültek az iskolák 
épületei, a tanítói lakások és a javadalmi földek is. 

1950 és 1954 között Deme Károly volt a gyülekezet lelkésze. Deme lelkész - a gyü
lekezet beleegyezésével - korábbi nagylelkű szolgálatai viszonzásaként beköltöztette a 
parókia egyik szobájába a lakásából elűzött Radvánszky Kálmánt. Nem volt veszélyte
len akkoriban egy bárót befogadni. 1950 novemberében Radvánszky Kálmán az espe
resen keresztül kérte Vető püspök segítségét, hogy a könyveit és iratszekrényeit - ame
lyek a híres Radvánszky-könyvtár részét alkották - megmenthesse. Moravcsik esperes 
megköszönte Deme lelkész bátor tettét, amikor értesítést kapott Radvánszky Kálmán 
beköltözéséről a parókiára. Nem csupán bátor lépés volt ez, hanem kifejezése annak, 
hogy megbecsülik az ősöket, akik templomot, parókiát építettek a gyülekezetnek. Ez 
nemcsak bátor tett volt, hanem a becsületes viszonzás magatartása - írta az esperes. Rad
vánszky bárót 1951-ben rövid időre Putnokon bebörtönözték ezüsttárgyak birtoklása 
miatt. A rendőrfőnök közbenjárására azonban szabadon engedték. 

1951 októberében Deme lelkész a püspökét kérte közbelépésre, ugyanis a parókia 
egyik szobáját le akarták foglalni néhány hónapra bányászoknak szálláshelyként. De az 
egyik szobában Radvánszky Kálmán lakott, a másik szobában Deme lelkész, a harmadik 
pedig irodaként, vendégszobaként és az egyházközségi levéltár szobájaként működött. 
Ez a levél is jelzi, milyen kiszolgáltatott helyzetben volt egy lelkész - különösen egy 
bányásztelepülésen. 

Az ügy csúcsa volt, hogy az Észak-Magyarország című lapban támadást indítottak 
1953-ban a lelkész ellen „Puszipajtások..." címmel. A cikk azért született, mert Rad
vánszky Kálmán a parókián lakhatott. Együttes támadás volt ez a lelkész, a gyülekezet 
és a báró ellen. Az elindult folyamatot nem lehetett megállítani. Radvánszky Kálmán 
1953. március l-jén elhagyta a parókiát, Deme lelkész pedig 1954-ben Sajókazát. 

A gyülekezet 1954 nyarán már lelkészválasztással foglalkozhatott. A szeptember 26-
án megtartott presbiteri ülésen már két jelölt szerepelt: Solymár András komádi és Gáli 
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Sándor rudabányai segédlelkész. Solymár Andrást választották meg 17 igen szavazat
tal. Gáli Sándor 5 szavazatot kapott. Ekkor az esperes a lelkészi állás gyors betöltését 
javasolta, miután a nagy szórványterület nem maradhatott ellátatlanul még rövid időre 
sem. Ezért közgyűlést hirdettek a presbiteri ülés napjára, amikor is az összegyülekezett 
hívek közfelkiáltással Solymár Andrást fogadták el lelkészüknek. Beiktatása meg is tör
tént október 24-én. 

A szórványszolgálatok ellátására a gyülekezet a lelkész rendelkezésére bocsátott egy 
saját forrásból vásárolt motorkerékpárt. 

A putnoki szórvány 1954 novemberében azzal a kéréssel állt elő, hogy nyilvánítsák 
fiókegyházközséggé. Ehhez kérte Sajókazától Dubicsányt, Galgócot és Vadnát, valamint 
a Bán völgyét. Az ózdi egyházközség pedig átengedné Zubogyot, Kánót, Imolát és Éger
szögöt. Ha pedig nem marad életképes ez a putnoki szerveződés, akkor a régi határok 
visszaállnak. A lelkészi szolgálatot segédlelkész alkalmazásával kívánták megoldani. 

Az 50-es évek egyik jellegzetessége a gyülekezetben az anyagi gondokkal való küzde
lem. A legkisebb munka is gondot jelentett az anyagiak hiányában. A lelkész fizetését 
alig tudták biztosítani, templom- és parókiatatarozásra már nem jutott pénz. Sem a 
kurittyáni, sem a rudabányai templom javítására nem lehetett gondolni, pedig állapo
tuk évről évre romlott. 1955-ben - a lelkész javaslatára - a teológus otthon javára tar
tott szupplikáció is elmaradt, mert azt a kevéske pénzt is inkább a kerítés kijavítására 
szánta a gyülekezet. 

1956-ban felmerült az elképzelés, hogy Rudabánya önálló egyházközséggé szerveződ
jék. Mint fiókegyházközség élné ezt az önállóságot, de a lelkészi szolgálatot a sajókazai 
lelkész látná el. Az önállósághoz Rudabánya megkapná a Szuha-pataktól északra és észak
keletre eső területet és Szuhakállót. így 480 evangélikus tartozhatna ide. Sajókaza gon
dozásában pedig továbbra is megmaradna a Szuha és a Sajó jobb oldali része 896 evan
gélikussal. Abban is megegyeztek, hogy ha a lelkész kiszáll a rudabányai érdekeltségű 
területre, akkor ennek költségeit Rudabánya fizeti majd. 1958. április 13-án született 
meg végül Rudabánya önállóságának határozata. 

Közben a sajókazai templom palatetőzetét kijavították. Végeztek kisebb javításokat 
a kurittyáni templomon is. Elhatározták a lelkészlakás átalakítását. Sőt a gyülekezet 
fennállásának 175. évfordulójára ünnepséget terveztek, amelyre vállalták a sajókazai 
templom külső javítását, vakolását és a torony kijavítását, valamint a parókia felújítá
sát. A határozatnak megfelelően megtörtént a templom külső felújítása, a parókián is 
történtek átalakítások (előszoba, konyha, fürdőszoba kialakítása). Megtartották a jubi
leumi ünnepséget is 1958. október 15-én, megemlékezve a templom alapkövének 100 
évvel ezelőtti elhelyezéséről és a gyülekezetalapítás 175. évfordulójáról. Jelen volt Vető 
Lajos püspök és Balikó Zoltán esperes a helyi lelkész, Solymár András mellett. 

Az 1960. február 28-án kelt jegyzőkönyv arról ad hírt, hogy a gyülekezet anyagi okok 
miatt nagy erőfeszítések árán tud csak működni. Erőlködik, mint az ellenszélben vitor
lázó hajó. Vannak, akik mások helyett is fizetik az egyházfenntartói járulékot. Mások 
pedig inkább azt hangoztatják, hogy a pap is menjen a bányába. Sokan azt terjesztették, 
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hogy csak azért tud még élni az egyház, mert az állam folyósítja a lelkészek fizetését. S 
nem akarták elhinni az igazságot, inkább hittek a hívek is a propagandának. 

1961-ben a sajókazai egyházközséghez 895 evangélikus tartozott. 696 evangélikus vett 
részt az egyház fenntartásában. Jákfalván a gyülekezeti alkalmak tartására nem volt meg
felelő épület. 

Sajnos a 60-as évek elejétől kezdve a gyülekezet lélekszáma rohamosan csökkent. 
Nehezítette a helyzetet, hogy nem volt helyük az összegyülekezésre. Kazincbarcikán a 
református templomban nyílt istentiszteletre alkalom. Ajákfalvi új iskolában nem gyü
lekezhettek össze az evangéUkusok, mert ott a KlSZ-szervezet működött. Az istentisz
teleteket családoknál tartották. A lélekszámot elsősorban ott tudták tartani, ahol lel
kész volt jelen. így Sajókazán 1963-ban 897 evangélikusról tudtak, és Rudabányán kö
zel 400-ról, de a családok megkeresése nagy nehézségekbe ütközött, és a gyülekezeti 
motorkerékpár igen rossz állapotban volt. Aggódva gondoltak arra a gyülekezetben élők, 
vajon megoldott-e a lelkészutánpótlás. 

1963-ban újra szükségessé vált a sajókazai templom renoválása. Tudnak-e áldozni a 
munkára, és mekkora az az összeg, amit erre felajánlanak - kérdeztek meg minden csa
ládot egy kérdő-kérő levéllel. Alig néhányan válaszoltak. Mégis megkezdődött az ado
mányok befizetése. Ez tette lehetővé, hogy a festési munkákat elkezdjék a templom
ban. Ezt sikeresen el is végezték, még a templom tornyát is befedték palával, és a lel
készlakra is új vakolat került. Csak az volt a nagy baj, hogy a szépen megújított templomot 
kevesen látogatták. 

1969-ben, december 21 -én Pásztor Pál esperes szolgálatával ünnepelték meg a temp
lom felszentelésének centenáriumát. 

1972-ben Solymár Andrást a Nógrád megyei felsőpetényi gyülekezet választotta lel
készéül, ő el is hagyta Sajókazát. Ottlyk Ernő püspök helyettes lelkészként Buchalla 
Ödön tokaji lelkészt küldte ki abban a reményben, hogy ez hosszabb távon megoldja a 
sajókazai szolgálatokat. 1972. október l-jén be is iktatták hivatalába az új lelkészt, akit 
közben elfogadott a gyülekezet mint a püspök által küldött szolgálattevőt. Ezt tették 
Kurittyánban is, Rudabányán is. A lelkész már szolgálati gépkocsival rendelkezett, amely 
megkönnyítette a szórványban élő hívek gondozását is. 

Az anyagi gondok azonban nem akarták elhagyni a gyülekezetet. Saját erőből képte
lennek látszott a gyülekezet arra, hogy templomát, a toronytetőt és a lelkészlakás hiá
nyosságait rendbe tegye. 1976. március 15-én, esperesi látogatásán Szebik Imre elmond
ta, hogy a fiatal lelkészek csak ott fognak állást vállalni, ahol mind a lakás, mind a fize
tés megfelel a mai követelményeknek. Sajókaza az utolsó, azaz a huszonnegyedik órában 
van! A régi lelkészlakás helyett újat kellene építeni, és a lelkésznek legalább havi 3000 
forint fizetést biztosítani. Még abban az évben bevezették a parókiára a vezetékes vizet. 

A 70-es években tovább csökkent a lélekszám. A helyi iskolában nem volt mód a 
hitoktatásra. Az anyagyülekezetben a gyülekezeti teremben, a szórványban magánhá
zaknál volt lehetséges a hitoktatás. Szükségessé vált a templom rendbetétele, mert per
gett a vakolat, a templomablakok és a toronyablakok a málladozó téglák miatt vészé-
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lyeztették a templomba jövőket. Most az a helyzet állt elő, hogy az anyagi lehetőségek 
ellenére lanyha volt az adakozókedv. 1980-ban villamosították a kurittyáni templom ha
rangjait. . • • . 

1981-ben új szolgálati gépkocsit kapott a közegyháztól a gyülekezet. Az idős lelkész 
azonban olyannyira elfáradt, hogy nyugdíjazását kérte. Sok méltatlan kritika érte. Na
gyon magára hagyta minden munkában - még a fizikai munkában is - a gyülekezet. 1982. 
szeptember l-jén Buchalla Ödön lelkész befejezte szolgálatát. 

1982. november l-jén Nagy Gyula püspök Cserági Istvánt küldte szolgálatra segéd
lelkészként. Kemény szóval kellett a gyülekezetet a lelkészlak lakhatóvá tételére rábír
ni, mert ha nem teszik, ezzel azt fejezik ki, hogy nem becsülik meg a lelkészt, és őt azonnal 
elhelyezik onnan. Legalább tizenöt gyülekezet ma is lelkészre vári 

1983-ban Pintér János állt szolgálatba. 15 hónapot töltött Sajókazán, mert a gyüle
kezet elégedetlen volt a szolgálatával. 1984. december 15-én le is mondott a lelkész, és 
1985. március 22-én távozott Sajókazáról. 

1985 húsvétján püspöki megbízással Balázs Tibor látta el a szórványszolgálatokat, majd 
augusztustól a sajókazai feladatokat is. Sárkány Tibor esperes lett a helyettes lelkész, 
és ő felügyelte Balázs Tibor munkáját. Végül 1985. december 7-én Szebik Imre espe
res beiktatta a diakónus lelkészi állásba Balázs Tibort, aki megbízást kapott a sajókazai 
gyülekezet gondozására. 1986-ban hozzá is kezdtek - szinte pénz nélkül - a templom
renováláshoz. 1987-ben már a sajókazai harangokat is elektromos rendszer működtet
te. 1988-ban pedig már a kurittyáni templomon folyt a munka. Tetőt cseréltek, kívül-
belül megújították az épületet. 1989-ben a parókiát vakolták be Sajókazán. Ez év szep
temberétől már órarendbe illesztve folyt az iskolai hitoktatás. Amikor a rendszerváltás 
idején Sajókaza lakossága az első szabad választásokon Balázs Tibort polgármesterré vá
lasztotta, ezzel azt fejezte ki, hogy méltányolja eddigi tevékenységét a gyülekezeti 
munkában. A gyülekezeti alkalmak látogatottsága lassan növekedni kezdett. 2000-ben 
a sajókazai templom új tetőfedést kapott. így rendezett épületekkel és növekvő érdek
lődéssel kezdődött el Sajókazán és környékén az új évezred. 
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Tállya-Abaúj szántó-Tokaj-Sátoralj aújhelyi 
Missziói Társult Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3534 Miskolc, Stadion u. 41. II/5. 
Telefon: -
Lelkész: László Milán segédlelkész 
Lélekszám: 88/157/246 

A TALLYAI EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTENETE 

A tállya-abaújszántói egyházközség társult jellege 1956 novemberében az egyházme
gyei közgyűlés határozataként alakult ki. Korábban mindkét egyházközség önálló gyü
lekezet volt. Erre az itt élő evangélikusok száma is lehetőséget adott. Sőt mindkét te
lepülés mezővárosi ranggal rendelkezett. Temploma is van mindkét településnek. Tállyán 
is, Abaújszántón is II. József türelmi rendelete után épült templom. A gyülekezetek 
múltja azonban egészen a reformációig nyúlik vissza. 

A kezdetek visszavezetnek a reformáció magyarországi megjelenéséig. Szkárosi Hor
váth András - akit a magyarországi reformáció legnagyobb költőjének tartunk - 1542-
1549 között Tállyán volt lelkész. A hegyaljai reformációnak jellegzetes alakja volt ez a 
Nagyváradról indult, valószínűleg ferences rendi szerzetes. Miután csatlakozott a refor
mációhoz, és Luther tanait magáénak vallotta, Tállyán szolgált. Ez abban az időben volt, 
amikor - a 16. század közepén - még nem vált ketté Luther és Kálvin tanítása, és nem 
hangsúlyozták a lutheri és a kálvini reformáció két ágát, de már érezhető volt a kálvini 
tanítás egyre erőteljesebb térhódítása a Hegyalján is a 16. század második felében. 

Tállya mezőváros első írásos említése 1275-ből való, és „villa Tálya" latin megneve
zéssel szerepel egy oklevélben. 1330-ra datálják a település Szent László tiszteletére 
épült templomát. Ebben az időben 200-250 lakosa lehetett Tállyának. 

A reformáció ezt a hegyaljai települést nem kerülte ki. Mind Luther, mind Kálvin 
tanításai gyökeret tudtak verni itt. A Sárospatakról ehndult, és éppen ferencesek köré
ben hódító hitújítás az 1540-es, 1550-es évekre az egész Hegyalját megreformálta. De 
ez a vidék is - a 16. század második felének kemény kálvini térhódítása révén - egészen 
az ellenreformáció kezdetéig dominánsan hordozta a református jelleget. 

Kiváló prédikátorok egész sora szolgált Tállyán. Közöttük volt Károli Gáspár, a későbbi 
gönci esperes és bibliafordító. Akik őt követték a szolgálatban, azok is jelentős szerepet 
töltöttek be Tállya szellemi életében. 

A történeti hűséghez az is hozzátartozik, hogy jeles protestáns főurak segítették a 
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prédikátorok munkáját. Rákócziak, Perényiek, de mindenekelőtt Lorántffy Zsuzsanna 
támogatása jelentett sokat Tállya életében és polgárosodásában. 

Az evangélikusok mindig kevesebben voltak, mint a reformátusok. Sőt a későbbi 
időben erőre kapó katolikusok is többen voltak az evangélikusoknál. A korabeli adatok 
azt mutatják, hogy a mezőváros lakóinak 6%-a volt evangélikus. 

A tállyai evangélikus gyülekezet 1784-ben alakult. Sajnos az első anyakönyvek elég
tek egy tűzvész alkalmával. E megsemmisült anyakönyvekben olyan bejegyzések is vol
tak, mint Kossuth Lajos keresztelési adatai. A ma meglévő anyakönyveket 1810 óta 
vezetik. A tállyaiak első temploma II. József rendelete után épült, 1786-1788 között. 
Ez a templom leégett. A ma látható templom több átalakítás után 1892-ben nyerte el 
végső formáját. Erről tanúskodik a templom falán elhelyezett emléktábla is, amelynek 
felirata; „E templom, melyben 1802. szeptember havában Kossuth Lajos, nagy hazánk
fia megkereszteltetett, épült 1790-ben, megújítatott közadakozásból 1892-ben, és új
ból felszenteltetett szeptember 19-én, Kossuth Lajos 90. születésnapján." 

A gyülekezet személyi eseményeit rögzítő anyakönyvek latin bejegyzéseket tartal
maznak 1810-tőI a század közepéig. Ettől kezdve mindent magyarul jegyeztek be a lel
készek az anyakönyvekbe. 

A gyülekezet lélekszáma a település lakói számának növekedésével együtt nőtt. Az 1910-
es népszámláláskor 152 lakos vallotta magát evangélikusnak. Ugyancsak a népszámlá
lásból tudjuk, hogy Abaújszántón 182, Szerencsen 135, Tokajban 104 evangélikus élt. 

Az anyakönyvek arról is tanúskodnak, hogy viszonylag kevés lelkész szolgált itt a 
gyülekezet megalakulása óta eltelt 200 év alatt (lásd a felsorolást a fejezet végén). 

Az anyakönyvek segítettek a tanítók megnevezésében is, hiszen ők alkalmanként 
kazuális szolgálatokat végeztek a gyülekezetben. Ezek az adatok arra engednek követ
keztetni, hogy a tállyai gyülekezetnek a 19. századtól kezdve mindig volt iskolája 1948-
ig, az államosításig. Gyülekezeti célra az ingatlanrendezési törvény alapján az egyház
község visszakapta régi iskolaépületét. 

A 20. század derekán, Gáli Sándor tállyai szolgálatának kezdetén zajlott Tállya és 
Abaújszántó gyülekezeteinek társítása. Ezt az tette lehetővé, hogy az abaújszántói lel
kész, Solti Károly Budapestre költözött, s így a lelkész nélkül maradt gyülekezet társá
vá vált Tállyának. 

A tállyai és abaújszántói templomok mellett templom és imaház van Monokon és 
Hernádbűdön. A monoki imaház 1912 óta funkcionál. Eredetileg nem imaháznak épült, 
de a múlt század elején a gyülekezet lélekszáma igényelte, hogy a monokiaknak önálló 
imaháza legyen. A hernádbűdi templom pedig az egyházmegye legfiatalabb templomai 
közé tartozik. 1957-ben épült a hívek áldozatkészségéből. Turóczy Zoltán püspök szen
telte fel. Örömmel vették birtokba a hernádbűdiek. Akkoriban ebben a faluban 80 evan
gélikus élt. 

Gáli Sándor lelkész halála után minden szolgálatot elláttak a lelkészek ebben a gyü
lekezetben, de parókus lelkészt nem iktattak be. Pásztor Pál akkori esperes, aki diósgyőr
vasgyári lelkész volt, Hernádbűdöt gondozta. Péter Jenő fancsali lelkész gondjaira Abaúj-
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szántót bízták. Veczán Pál diósgyőri lelkész pedig Monokot és Tállyát vette gondozás
ba. Tarjáni Gyula lelkész 1980-1983 között Tállya és Abaújszántó gondozására kapott 
megbízást, de amikor nyugalomba vonult, Veczán Pál lelkész végezte a tállya-abaújszántói 
gyülekezet gondozását. 

1992-ben - Kossuth Lajos halálának századik évfordulóján - teljesen megújították a 
tállyai evangélikus templomot. A visszakapott iskolaépületben pedig gyülekezeti ter
met rendeztek be. 1994-ben felújították az orgonát. A munkát Koppány Zoltán orgo
naépítő végezte. 

A Borsod-Hevesi Egyházmegye minden esztendőben augusztus utolsó szombatján 
egyházmegyei találkozót szervezett Tállyára, ahova a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye 
gyülekezetei is ellátogattak. Ilyenkor a tállyai templom zsúfolásig megtelt. A templom 
adott helyet a térség tavaszi és őszi kulturális seregszemléire jött énekkarok találkozó
jának is, és mint Kossuth keresztelő temploma adott helyet a március 15-i megemlékezé
seknek is. 

AZ ABAÚJSZÁNTÓI EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE 

Egy régi templomról megemlékezve indulunk el az abaúj szántói gyülekezet megismeré
sére. Kevesen tudják ma már, hogy a település szomszédságában található Cekeházán 
volt a Kassa és Nyíregyháza között élő evangéUkusok egyetlen temploma. Cekeháza 1942 
óta Abaúj szántóhoz tartozik. Ez a templom olyan hely lehetett, ahol vasárnaponként 
szekértáborok verődtek össze, amikor istentiszteletre jöttek az evangélikusok. A régi 
templom helyét ismerik a településen, az ott funkcionáló iskola közvetlen szomszédsá
gában volt. 

Ennek a cekeházi templomnak az utóda az 1792-ben épült abaújszántói evangélikus 
templom. Amikor ez az új templom épült, a régi épületet eladták, a lebontott anyagot 
pedig felhasználták az új templom építéséhez. A kutatás révén előkerült adatok szerint 
az 1525 táján épült templomot 1694-ben renoválták. Az 1681 -ben artikuláris gyüleke
zetként működő gyülekezetet Fábry Gergely alapította. Ebből a gyülekezetből alakult 
ki a későbbi abaújszántói egyházközség. Első ismert lelkésze Petrovics Jakab volt. Ö 
Monokról menekült el 1735-ben, és Abaújszántón élt a század végéig. A gyülekezet 
eredeti anyakönyve szintén 1735-ig tekint vissza, de sajnos ez tűzvész martaléka lett. 
1782 óta vezetik a gyülekezetben folyamatosan az anyakönyveket. 

Nemcsak a települést, de a gyülekezetet is megpróbálta két súlyos kolerajárvány. Isten 
azonban adott a gyülekezetnek jeles igehirdetőket. így volt az abaújszántóiak lelkésze 
1775-től Lányi Mátyás, 1785-től pedig Draskóczi tiszteletes, aki a szomszédos Tállya 
lelkésze volt. 

Az egyházközség fenntartását és a templom gondozását a gyülekezet tagjai alig bír
ták. Az egyházközség megörökölt egy roskadozó épületet, a Roszlovici-kúriát. Ezt elad
ták. Ennek árát építették be az abaújszántói templom épületébe, valamint iskolát is 
építettek. Ekkor a gyülekezetet 60 család alkotta. Amikor a templomot építették, 
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Abaújszántó prefektusához fordultak segítségért. A vármegye jelölte ki a paplak, a temp
lom és az iskola helyét. 1789-ben indult meg a templom alapozása, amelyben a monoki, 
a tállyai és a fancsali hívek is segítettek. 1799-ben került sor a templom felszentelésé
re. Torony nélküli volt ekkor a templom. így is nagy összegbe került, az akkori pénzegy
ség szerint 4256 pénzbe. Ezt részben a cekeházi egyházi vagyon eladásából, részben a 
hívek adományaiból és kétkezi munkájából fedezték. 

1815-ben gondoltak a torony felépítésére. De ez csak gondolat maradt, nem való
sult meg. Sőt akkor még nem gondolhattak azokra a csapásokra, amelyek később pró
bára tették a falu lakóit is, az evangélikusokat is. 1844-ben, majd 1862-ben és 1869-
ben hatalmas tűzvész pusztított a községben. A pusztító tűz nagyságát mutatja, hogy 
1869-ben egyetlen éjszaka 141 lakóház égett le. Az evangélikus templom is súlyos ká
rokat szenvedett, használhatatlanná vált. Új helyet kellett keresni az istentiszteletek 
számára. így kaptak helyet az úgynevezett Weiss-házban. 1881-ben ismét súlyos ter
mészeti csapás tette próbára az embereket: hatalmas árvíz zúdult a településre. Olyan 
magas volt az áradás, hogy az evangélikus templomban is vízben úszkáltak a padok. 
A víz magával sodort 400 könyvet is. Olyan nagy csapás sújtotta a falut, hogy az még a 
királyt is megrendítette, és pénzadományt küldött az árvízkárosultaknak. 

A megpróbáltatások sora ezzel még nem fejeződött be. Tíz évvel később a nagy filo-
xérajárvány tette tönkre a szőlőt. Olyan elkeseredett volt a falu népe, hogy a lakosság 
egyharmada kivándorolt Amerikába. 

Az egyházközség élére 1900-ban Cékus Kálmán lelkész került. Az ő lelkészi mun
kálkodása idején kezdték el a - csaknem száz éve megálmodott - toronyépítést. 1924-
ben fejeződött be a munka. A II. világháború idején Varga László volt a gyülekezet lel
késze. Ahogy közeledett a front - a lelkészekre nézve nem éppen kedvező hírekkel -, 
Varga lelkész a családjával együtt távozott, és nem is tért vissza Magyarországra. Ekkor
ra a gyülekezet lélekszáma ismét erőteljesen lecsökkent. Solti Károly volt a gyülekezet 
utolsó lelkésze. 

A társult egyházközség a közelmúltban 
Az 1956-ban az egyházmegyei közgyűlés által véglegesített gyülekezeti társulás után a 
környék evangélikusságának élete összekapcsolódott. Nemcsak Tállya és Abaújszántó 
társult, hanem velük együtt a szórványok élete is összefonódott. 

Az itt élő evangélikusok száma folyamatosan csökken, és ezzel párhuzamosan fogy a 
társult gyülekezet jövőjének esélye is. A legújabb népszámlálási adatok szerint Abaújszán-
tón 26, Tállyán 24, Monokon 9, Hernádbűdön 10 evangélikus él. A Szerencsen lakó 
evangélikusok száma 30 körül van. Különösen a fiatalok elvándorlása miatt a kazuális 
szolgálatok száma nem számottevő a keresztelési anyakönyvben. Alig került bele be
jegyzés az elmúlt 20 év alatt. Inkább a temetési bejegyzések száma állandó. 

A történelem mégis arra tanít, hogy Isten megtartó szeretete nagyobb, mint a mi 
erőtlenségünk és kishitűségünk. A sok vihart megélt Hegyalján is emberé a munka, de 
Istené az áldás. 
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ATALLYA-ABAUJSZANTO-TOKAJ-SATORAUAUJHELYI MISSZIÓI TÁRSULT 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LÉTREHOZÁSA 

Az egyházközség létrehozásának gondolata az egyházi vezetés struktúrájában 2005-ben 
fogalmazódott meg. Ezt a gondolatot az a tény hívta életre, hogy Borsod-Abaúj-Zemp
lén megye Miskolctól keletre fekvő területén, bár kis számban, de élnek evangéliku
sok. Számuk valamikor jelentős volt, de a múlt század során a népesség mozgásának és 
többek között a más keresztény egyházak törvénykezésének, szokásainak köszönhető
en elenyészővé vált. A több száz ülőhelyes evangélikus templomok ma már csak néhány 
fő részvételével megtartott egyházi szolgálatoknak adnak otthont. Ezért is minősültek 
vissza az itt található, többnyire istentiszteleti hellyel és parókiával is rendelkező gyü
lekezetek szórvánnyá. 

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint a címben említett településeken, továbbá 
Sárospatakon, Golopon, Hernádbűdön és Monokon összesen 217 evangélikus él. Az itt 
található gyülekezetekben a szolgálatokat három helyről látták el a lelkészek: Miskolc-
Diósgyőrből, Nyíregyházáról és Nagycserkeszről. A 2005. október 26-án meghozott 
északi egyházkerületi közgyűlési határozat értelmében a területen még működő gyüle
kezeteket össze kell vonni, és 2006. január l-jével létre kell hozni egy missziói egyház
községet, amelynek pásztorolását rá kell bízni egy missziós lelkészre. A közgyűlés hatá
rozatában foglalt átalakulást azonban elő kellett készíteni. Ezért helyezte D. Szebik Imre, 
az északi egyházkerület püspöke László Milán segédlelkészt már 2005. szeptember 1-
jén Miskolcra, hogy - miután a diósgyőr-vasgyári gyülekezet szolgálati lakását haszná
latba vette - innen végezze a missziós munkát. Mivel László Milán státusza még csak 
segédlelkészi, ezért a püspök felügyelő lelkészt is jelölt ki számára a 2005 augusztusá
tól Diósgyőrben szolgálatot teljesítő lelkész. Molnár József személyében. Ö az, aki 10 
éves tapasztalattal a tarsolyában komoly segítséget nyújt a nem mindennapi munkában. 

Az országos egyház, segítve a misszionálást, a segédlelkész rendelkezésére bocsátot
ta egyik személyautóját, amely nélkül ez a szolgálat elképzelhetetlen lenne. Ha három 
szóval kellene jellemezni az itt folyó tevékenységet, akkor ez így hangozna: látogatás, 
látogatás, látogatás. Ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy az itt élő emberekben 
tudatosodjon a tény, hogy valóban van lelkészük, nem csak egy messziről jött papjuk, 
aki havonta egyszer megtartja az istentiszteletet, és már fáradtan siet is tovább. 

Sokoldalú munka az, amely jelenleg a missziói egyházközségben folyik. Az emberek 
felkutatásán, lelkigondozásán kívül sok energiát kell fektetni az egyházi ingatlanok el
hanyagoltságából adódó rendezetlenségek kibogozására is. Bérleti szerződések felülvizs
gálata, aktualizálása, kommunális csatornázás ügyeinek intézése, korábbi felújítási mun
kálatok hibáinak garanciális javíttatása, talán halálra ítélt, düledező templomok meg
mentésének kísérlete - mindez a missziós lelkész feladata. 

A lelki munka egyik legszembetűnőbb eredménye az, hogy Tokajban is beindult a 
hosszú idő óta szünetelő istentiszteleti szolgálat. Igaz, hogy az alkalmat egyelőre havonta 
csak egyszer van mód megtartani, de a pásztor-bárány kapcsolat ennél sokkal aktívabb. 



Tállya-abaújszántó—tokaj-sátoraljaújhelyi missziói egyházközség 

Az itt élő kb. 28 evangélikusból 7-8 fő stabilan részt vesz az istentiszteleteken, és van
nak, akik sajnos betegségük miatt nem juthatnak el ide. Ok házi alkalmakon élhetnek 
az úrvacsora szentségével. 

Bibliaóra hetente egyszer van Sátoraljaújhelyen, hittanóra ugyancsak egyszer a Sá
rospataki Református Gimnáziumban. 

Összefoglalóan el lehet mondani, hogy a 217 evangélikusból kb. 45-55 fő látogatja 
az istentiszteleteket. Ez a szám nem kevés. Ami viszont elgondolkodtató, az a gyüleke
zeti tagok átlagéletkora. Gyermekek sajnos nincsenek, mert a fiatal házaspárok nagyobb 
városokba költöztek. 

Tervek mindezek ellenére vannak. A segédlelkész azon fáradozik, hogy Hernádbűdön 
segítse egy alapítvány létrejöttét, amely többek között az 1956-ban épült, immár süllyedő 
templomot lesz hivatott megmenteni. Továbbá a tokaji templom renoválását is sürget
ni igyekszik, amely munkálatot a nyíregyháza-kertvárosi gyülekezet vállalta magára. Erre 
egy presbiteri határozatban kötelezték magukat, amelyben vállalták a templom helyre
állítása mellett a teljes ingatlan tulajdonjogának 2006. december 31 -i hatállyal való vissza
szolgáltatását. 

A tervek között szerepel az is, hogy minden gyülekezetben legalább havonta kétszer 
lehessen teljes istentisztelet, amelynek egyelőre financiális akadályai vannak. Persze 
kitartásra is szükség van, hiszen egy-egy vasárnap 150-250 km megtételét jelenti. Min
denre van erőm a Krisztus Jézusban, aki megerősít engem - írja Pál apostol, aki a misszió 
példaképe lehet számunkra ma is. Ez az ige kíséri a segédlelkész minden napját és len
díti át a nehézségeken. Isten segítsége nélkül tehát nem haladhatna ez a munka sem, 
hiszen ha ő nem építené a házat, hiába fáradnának az építők. 

A tállyai gyülekezet lelkészei 
Mayer Mátyás 1797-1834 
Psenyeczki Nagy Mihály 1834-1873 
Hajász Pál 1873-1909 
Varsányi Mátyás 1910-1912 
Ifj. Oláh Károly 1912-1925 
Zeman Zoltán 1925-1950 
Hernád Tibor 1950-1955 
Gál Sándor 1955-

• Veczán Pál és László Milán dolgozata alapján szerkesztette Detre János. 
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Esperesi székhely: 1114 Budapest, Táncsics u. 28. 
Telefon: 06-1/356-9736, 06-1/225-8853 
Esperes: Bence Imre 
Egyházmegyei felügyelő: dr. Győri József 

Az egyházmegye 1952. július 1-én alakult meg, eredetileg nyolc egyházközséggel, Várady 
Lajos esperessel az élen. Legújabban a piliscsabai önálló egyházközség megalakulásával 
tizennégyre nőtt az egyházmegye anyagyülekezeteinek száma. 

AZ EGYHÁZMEGYE MÚLTJA 

A Duna jobb és bal partján élő evangélikusok gyülekezete külön egyházmegyét alko
tott, amelyhez a város környéki falvak is csatlakoztak - általában leány-, illetve fiók
egyházközségként és szórványként. 

Ez az egyházmegye az 1840-es években vált ki a Pest megyei esperességből. A koráb
bi időkben a bányai egyházkerület egyik legnagyobb egyházmegyéjéhez tartoztak. Úgy 
gondolkodtak azonban a Pesten és Budán élő evangélikusok vezetői, ha a pozsonyi gyü
lekezetek és a soproni gyülekezetek alkothatnak külön esperességet, akkor a Pest-Bu
dán élők is lehetnek önállóak, és városi esperességet hozhatnak létre. Kérésüknek a bányai 
egyházkerület 1841-ben eleget tett, és 1843-ban megalakult a Pest városi önálló espe-
resség. Az esperesi tisztet felváltva töltötte be Láng Mihály, Kollár János és Székács 
József. 1844-ben a Mária Dorottya hercegnő segítségével létesült budai egyházközség 
csatlakozott az esperességhez negyedikként. 1847-ben Székács József támogatásával a 
váci gyülekezet lett az ötödik egyházközsége az esperességnek. 
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A budai egyházmegye esperesei 
Várady Lajos 1952-1955 
Muncz Frigyes (espereshelyettes] 1955-1956 
Danhauser László 1956-1958 
Várady Lajos 1959-1971 
Korén Emil 1971-1985 
Szebiklmre 1985-1990 
Missura Tibor 1990-1994 
Bálint László 1994-1998 
Szeverényi János 1998-2003 
Bence Imre 2003-

Budafoki Evangélikus Egyházközség 

^^B 

Lelkészi hivatal: 1221 Budapest, Játék u. 16. 
Telefon: 06-1/229-2538 
Lelkész: Solymár Gábor 
Lélekszám: 1170/1338 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A gyülekezet megalakulásának éve 1921. Ekkor a budafoki, albertfalvai, budatétényi, 
budaörsi és törökbálinti evangélikusok elhatározták, hogy evangélikus gyülekezetet hoz
nak létre. Az alakuló közgyűlést 1921. január 9-én Budafokon tartották. Az egyházköz
ség hivatalos megalakulása azonban 1928. augusztus 12-én történt. Az egyházközség első 
lelkésze Petrovics Péter lett, a felügyelői tisztet pedig Macskássy Sámuel töltötte be. 

A gyülekezet hamarosan a templomépítés terveivel is foglalkozott. A terv 1935-re 
vált valóra. Raffay püspök 1935. november 3-án szentelte fel a budafoki templomot. A 
templom eredeti terveiben a parókia is szerepelt. Ennek felépítése azonban a világhá
ború közeledése miatt meg sem kezdődhetett. 

A gyülekezet gyors gyarapodása igazolta azok törekvését, akik szorgalmazták a buda
foki egyházközség megalakítását. A kulturális élet fellendült. Létrehozták a nőegyletét. 
Az evangélikus ifjúsági egylet pedig Budafoki Ifjúsági Diákszövetséggé alakult. A gyü
lekezetben énekkar is működött. A lélekszám az alakuláskor 800 fő volt, ami később 
1000 fő körüli létszámra bővült. A mai létszám is 800 körül van. Időközben azonban 
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levált a gyülekezetről a törökbálinti és a budaörsi filia, a kelenvölgyi szórvány pedig el
néptelenedett. 

1942-ben Petrovics Péter lelkész nyugalomba vonult, Macskássy Sámuel felügyelő 
pedig lemondott tisztségéről. Kökény Elek lett a lelkész 1942-ben, a felügyelő pedig 
Jóby Frigyes Vilmos, majd dr. Szánthó Gyula lett. Az ő szolgálati idejükben vonult vé
gig a háború Budafokon. 

A gyülekezet élete a háború utáni években 
A háború ugyan 1945 kezdetén véget ért Budafokon, de a háború okozta súlyos megpró
báltatások még sokáig kísérték a gyülekezetet. Mind emberi életekben, mind anyagiak
ban súlyos veszteségeket hagyott maga után a front. 

1945. május 18-án ült össze a presbitérium, hogy felmérje a veszteségeket, és meg
kezdjék a károk helyreállítását. A lelkész és a felügyelő elnökletével 11 presbiter jelent 
meg ezen a gyűlésen. Rögzítették, mekkora kárt szenvedett az egyházközség a hívek 
soraiban is, ingóságaiban és ingatlanállományában is. Sok egyháztag sorsáról semmi 
információjuk nem volt. A szovjet megszállás során a templomból elhurcolták az oltár
szőnyeget. Összetörték az ajtókat és ablakokat. Csodálatos módon a templomot ennél 
nagyobb kár nem is érte. A parókia - amely akkoriban az Apponyi út 13. számú ház első 
emeletén működött - a harcokban nem sérült meg, de azután az oroszok teljesen fel
dúlták és kirabolták. A kirablást megkönnyítette, hogy Kökény Elek lelkész az 1945. 
december 25-i istentisztelet után meglátogatta gyermekágyban fekvő házastársát, Bu
dafok ostroma pedig éppen karácsony napján kezdődött el, és a lelkész nem tudott vissza
térni a parókiára. 

Ez a dúlás azzal járt, hogy megsemmisültek az 1935 óta vezetett dokumentumok. 
Egyedül az úrvacsorai edények és az anyakönjrvek maradtak meg. Ezeket az egyik pres
biter, Karnay Béla mentette ki. A presbitériumban az a közös vélemény született meg, 
hogy a károkat közös munkával kell helyrehozni, és mihamarabb pótolni kell az elve
szett értékeket. A lelkész a gyülekezet tagjait szorgalmasabb templomlátogatásra kér
te. A felügyelő pedig a gyülekezet összefogásában bízott. 

Sajnos erről a nyilván igen aktív és izgalmas korról egyetlen jegyzőkönyv sem maradt 
fenn, így a történteknek csak a végeredményéből lehet következtetni a gyülekezet élni 
akarására. 

1947-ben lelkészváltozás történt Budafokon. Kökény Elek lelkész ötévi nehéz szol
gálat után elfogadta a rákospalotai gyülekezet meghívását, és lemondott lelkészi állásá
ról. Megmaradt az 1947. május 4-ei lelkészválasrtó közgyűlés jegyzőkönyve, amely az 
egyházközség lelkészi díjlevelét rögzítette. A gyülekezet 1947. június 15-én Moór Henrik 
és Kemény Lajos esperes szolgálatával beiktatta új lelkészét: Fogarassy J. Árpádot, aki 
korábban a budapest-zuglói gyülekezet segédlelkésze volt. 

Az új lelkész alig foglalta el hivatalát, máris a legnehezebb kérdések egyikével, az 
anyagiakkal kellett foglalkoznia. A templom ablakait be kellett üvegeztetni, és a temp
lom tetejét is ki kellett javíttatni. A jegyzőkönyvekből arra lehetett következtetni, hogy 
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1947 október végére sikerűit helyreállítani a háborús károkat. A lemondott tisztségyi-
selők helyét is sikerült betölteni, és a szeptember 7-én tartott közgyűlésen beiktatták 
dr. Somogyi József főiskolai tanárt felügyelőnek, Kemény Lászlót jegyzőnek, Radnay 
Mártont pedig kántornak, aki az énekkar szervezését végezte. Az 1948. április 18-i jegy
zőkönyv szerint sikeresen, mert az énekkar akkor már működött. Radnay Márton ko
rábban kisterenyei állami tanító volt. 1936-ban választották meg kántornak Budafokon. 

1948 az iskolák államosításának éve volt. Sok nehéz kérdéssel kellett szembenézni a 
gyülekezeteknek, akár volt iskolájuk, akár nem. Budafokon is a gyülekezeti elnökség és 
a presbitérium keményebben foglalt állást az iskolák államosításáról. Még a közgyűlés 
sem helyeselte az államosítást, aggályosnak tartotta azt az egyház tanítási jogának szem
pontjából. 

Még ehhez a korszakhoz tartozik, hogy a budafoki gyülekezet jelentősebb, több tag
ból álló ingatlanvagy ónnal rendelkezett. Ez Kerécz Ferenc és felesége, Ábel Katalin örök
alapítványa volt. Ez a vagyon egy zuglói és két budafoki lakóházból, egy budafoki telek
ből és Kunszentmiklóson 150 hold földterületből állt. Ezt a vagyont az egyházközség 
kezelte. Az alapítványi pénztár vezetése mindig pontos volt, de a befolyó jövedékekkel 
baj volt. A bérlők nem fizették pontosan a bérleti díjakat, sőt volt, aki régóta adós volt, 
de hátraléka behajthatatlannak bizonyult. 

Arra is érdemes felfigyelni, hogy az egyházközség tisztikarában és presbitériumában 
sok volt a felsőfokú végzettséggel és doktorátussal rendelkező tag. Ez a helyzet az 50-
es években erősen megváltozott. Csak az utóbbi években tapasztalható újabb fordulat. 

A fordulat éve: 1949 
Az alapítványi birtok államosításra került. Az államrend egyik intézkedése volt ez az 
egyház megpróbálására. Ennek volt is sikere Budafokon. Alig választották meg és iktat
ták be a tisztikart, máris - különböző indokokra hivatkozva - lemondott a vezetőség 
jelentős része. Ki a munkája torlódására hivatkozott, ki elköltözött. Olyannyira elbizony
talanodtak a presbiterek is, hogy a lelkész kénytelen volt meginteni presbitériumát, mert 
reformáció ünnepén nem voltak jelen az istentiszteleten. 

1949 októberétől Brebovszky Gyula segédlelkész megkezdte budafoki gyülekezeti 
tevékenységét. 

Az ötvenes évek 
Dezséry László püspökké választásával indult ez az időszak. 1950. május 21-én tartot
ták a püspökválasztó közgyűlést. A jelenléti íven 23 aláírás szerepel. A gyülekezet adó
fizetőinek száma ebben az időben kb. 1000 fő volt. 

1950 októberében esperesi vizsgálat volt a gyülekezetben. Az esperes az adófizetés 
növelését jelölte meg kiútként a kiesett alapítványi birtok pótlására. Miután az első 
helyen az anyagiakat említette az esperes, ebből sértődés is fakadt a gyülekezetben. De 
a hitélettel kapcsolatos zavart is értetlenül fogadta az esperes. Nem értette meg az in
doklást, hogy miért maradtak el a Baross Gábor-telepen az eddig szokásos házi isten-
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tiszteletek. Az volt az igazság, hogy az ott élő hívek féltek otthonaikat házi istentiszte
let céljaira rendelkezésre bocsátani. Ezzel itt megszűntek az istentiszteletek. 

De tény, hogy 1950 legelején már szembetalálta magát a gyülekezet az 1949-ben 
államosított alapítványi birtokból származó bevételek hiányával. Az ingatlanok egy ré
sze Budafok város, más része Budapest főváros, a földbirtok pedig Kunszentmiklós község 
tulajdonába került. A presbitérium ugyan tudomásul vette a fejleményeket, de azt már 
nem értették, hogy a hatóság továbbra is adatszolgáltatásra kényszerítette a volt tulaj
donost az elvett birtokról, és ezt a gyülekezetnek teljesítenie kellett. 

1950. június l-jével az addig Budafokon szolgáló Brebovszky Gyulát segédlelkész
ként Óbudára helyezte át a püspök. Helyére Roszík Mihály volt pilisi segédlelkész ke
rült, így továbbra is biztosítva volt a nagy kiterjedésű szórvány magas szintű lelkészi 
ellátása. 

A hitéletben annyi változás történt, hogy sikerült több helyen is megindítani a csalá
di istentiszteleteket, de a Baross-telepen történteket nem lehetett elfelejteni. 

Emlékezetes maradt, hogy 1951 -ben karácsony második napján a templomban Bach-estet 
tartottak. Még egy érdekesség 1951 tájáról: ebben az időben Kelenvölgy volt a gyüleke
zet legelevenebb része. Nemcsak fellángolásnak minősült, hogy az új tisztségviselők be
iktatását is itt végezték, hanem hosszabb időre meghatározó helyzet alakult ki. 

Az 1951 -ben és 1952-ben történtek - a hiányos jegyzőkönyvek miatt - nem rekonst
ruálhatók, de tény, hogy a gyülekezetben bizonytalanság volt érzékelhető. A személyes
kedések és támadások mindennaposak voltak. 

Ebben az időben a presbiteri üléseket az istentiszteletek előtt tartották a templom 
sekrestyéjében. Ha nem tudták lezárni a témák megtárgyalását az istentisztelet előtt, 
akkor együtt maradt a presbitérium az istentisztelet után is, hogy befejezze a napiren
det. Közgyűlést azonban csak az istentisztelet után tartottak. 

1952 októberében az esperes és az egyházmegyei felügyelő látogatást tett Budafo
kon. Gyűlést is tartottak a vizsgálat után. Ezen a gyűlésen az egyik presbiter megtámadta 
a lelkészt a liturgiái változtatások miatt. Ehhez a támadáshoz csatlakozott a kántor is, 
bár a presbitérium nem osztotta a véleményüket. A helyzet azonban fokozatosan el
mérgesedett. 1954-ben Fogarassy Árpád lelkész megvált a gyülekezettől. A helyettes 
lelkészi megbízást a gyülekezetben Sikter László lelkész kapta. 

1953-ban ünnepelték Budafokon a gyülekezet fennállásának 25. évfordulóját. Ok
tóber 11-én Vető püspök látogatott a gyülekezetbe. Az ünnepi közgyűlésen dr. Somo
gyi László felügyelő olvasta fel az eltelt 25 évről írott dolgozatát. Az ünnepre is rányomta 
azonban bélyegét az egyre erősödő torzsalkodás, a gazdasági élet romlása, a hitélet ha
nyatlása. A presbiterek alig jártak az ülésekre. Vető püspök javaslatára megpróbálták 
bevezetni az istentiszteleteken a mozgó perselyt, amely egyébként jól bevált. De a lavi
nát elindította, hogy az ünnepen összegyűjtött perselypénzt ismeretlen tettes ellopta. 
A lelkész is, a felügyelő is elfelejtette betenni a perselypénzt a páncélszekrénybe. A pres
bitérium mindkettőjüket megrótta, és az ellopott pénz megtérítésére kötelezte a lel
készt és a felügyelőt. Az 1953. október 25-én tartott presbiteri ülésen a legfőbb téma 
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a betöréses lopás volt. Tény, hogy a közbiztonság romlását mutatta az eset. Arról is tár
gyaltak, hogy biztosítást kellene kötni ilyen esetekre. De az egész gyűlésre ez nyomta 
rá a bélyegét, s arról az ünnepről, amelyet két héttel korábban ünnepelt a gyülekezet, 
szó sem esett. 

Először a felügyelő, dr. Somogyi József mondott le. Erről 1953. november 1-én tár
gyalt a presbitérium. Nem fogadták el a felügyelő lemondását. November 29-én azon
ban Fogarassy Árpád lelkésszel szemben nyújtottak be bizalmatlansági indítványt. Ennek 
okairól hallgattak a jegyzőkönyvek. Ne csodálkozzunk, hogy ilyen helyzetben válságban 
volt a gyülekezet. Ezen már nem segített az elfogadott zárszámadás és költségvetés, nem 
enyhített egy harmónium beszerzésének lehetősége, amelyre egyébként a presbiterek 
bőségesen adakoztak. 

A válság megoldása érdekében Fogarassy Árpád lelkész 1954. május l-ig püspöki 
engedéllyel szabadságra ment. Márciusban Várady Lajos esperes presbiteri ülést tartott 
a kialakult válsághelyzetről. Segítséget jelentett, hogy Sikter László lelkész szolgálatra 
jelentkezett, és május 15-ig vállalta a helyettesítést. Május 16-án ismét presbiteri ülést 
tartott Várady esperes. Ezen bejelentette, hogy Fogarassy Árpád lelkész 1954. április 
30-án lemondott lelkészi állásáról. Május 15-től a püspök Csákó Gyula püspöki titkárt 
küldte helyettes lelkészként Budafokra, akinek megbízatása addig szólt, amíg az új lel
készt meg nem választja a gyülekezet. A presbitérium új díjlevelet készített. Várady es
peres javaslatára a presbitérium másodlelkészi állást is szervezett. 

A lelkészválasztó gyűlést június 5-én tartották a gyülekezetben, amelyen jelen volt 
Muncz Frigyes egyházmegyei közjegyző. Ezen a gyűlésen egyhangúlag meghívták Visontai 
Róbert lelkészt. A közgyűlés ezt a döntését 1954. július 4-én a beiktatással erősítette 
meg. Visontai lelkész a nyugdíjazásáig, 1977-ig szolgált Budafokon. Szolgálatának első 
féléve lecsendesítette a gyülekezetben kialakult háborgást. 1955-ben Bodrog Miklós má
sodlelkész is megkezdte szolgálatát a gyülekezetben. Az 1955. március 13-án tartott 
közgyűlésen bevezették az évente négyszeri áldozati vasárnapot, és megválasztották a 
tisztségviselőket és a presbitereket is. 

A sok baj közepette is többször bizonyságát adta a gyülekezet annak, hogy élni akar. 
Sok újítás született ebben az esztendőben. Az istentisztelet időpontját 10 óráról 11 órára 
tették át. Bevezették a havonkénti presbiteri ülést, amelyre minden hónap első vasár
napján került sor az istentisztelet után a sekrestyében. Az iratterjesztésben ekkortájt 
csak az Evangélikus Élet volt kapható. Az anyagi helyzetre pedig jellemző példa volt, 
hogy a konfirmandusok ajándékát Stötzer Frigyes pénztáros fedezte saját zsebéből. Sze
rették volna a templomot bekeríteni, és erre külön gyűjtést kellett szervezni. 1956 ta
vaszán sikerült is megépíteni a kerítést. Ezzel egy időben kezdték el a templomkert ki
alakítását is. 

Ilyen körülmények között köszöntött be a forradalom és szabadságharc éve, 1956, 
amelyről azonban nem szól feljegyzés az akkor készült jegyzőkönyvekben. Más forrás
ból vált ismertté, hogy a lelkész a forradalom végnapjaiban legalább egy, a november 6. 
és 8. közötti budafoki események során elesett katonát eltemetett. A jegyzőkönyvek-
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nek ez a hallgatása sokat sejtet arról a korról. Némileg fellendült a gyülekezeti élet. Bár 
kevesebb volt a keresztelés, de az úrvacsorázók száma megnőtt. Még a gyermekbibliakör 
látogatóinak száma is gyarapodott. 

A forradalom utáni első presbiteri ülést 1957. január 1-én tartották meg. A gyűlés
ről készült jegyzőkönyv némileg tükrözi azt a szabadabb légkört, amely a forradalom 
következtében az egyházban is kialakult. A presbiteri ülésen kétharmados aránnyal 
Turóczy Zoltánt választották meg az északi egyházkerület püspökévé, egyhangúlag Mády 
Zoltánt kerületi felügyelővé, majd szintén kétharmados többséggel esperessé Várady 
Lajost, egyházmegyei felügyelővé Schumann Zoltán budafoki felügyelőt választották. 
Ezeket a döntéseket a január 6-i közgyűlés helybenhagyta, de kétharmados szavazással 
nem erősítette meg a presbiterek választását az esperesi tisztről, hanem arra Danhauser 
Lászlót választották meg. Ezután áprilisban került sor a presbitérium kiegészítésére. 

E kezdeti időszak után csendes év várt a gyülekezetre. A hitélet fellendült. Az ének
kar működött. Rendszeresek voltak a felnőtt és gyermek-bibliaórák. Szeretetvendég
séget is tartottak. Egy új segédlelkészi állás megszervezéséhez is hozzáfogtak. így lett 
kilenc hónapon át a gyülekezet segédlelkésze Karner Ágoston. A lelkészi jelentés sze
rint a templomlátogatottság megkétszereződött, a rendszeresen úrvacsorázók száma is 
gyarapodott. Majdnem a teljes gyermeklétszám érdekelt volt a konfirmációban és a 
hitoktatásban. Még az adófizetési kedv is növekedett. 

Igyekeztek a szórványokat is aktívan bevonni a gyülekezeti életbe. Ezért az 1957. 
szeptember 22-i közgyűlésen a szórványok képviselői is bekerültek a megújított pres
bitériumba. 

A gyülekezeti élet egyik megelevenítő aktusa volt az imaközösségek megszervezése. 
De a Cantate vasárnapi hangverseny is jó visszhangra talált, amely egyházmegyei alka
lom volt. 

Ez a fellélegzési időszak igen rövidnek bizonyult. 1958 úgy vonult be a gyülekezeti 
történetbe, mint a megmerevedés éve. Igen szűkszavúvá váltak a jegyzőkönyvek. A lel
készijelentés arról szólt, hogy a gyülekezetnek jó és békés volt a hatóságokkal való kapcso
lata. A gyülekezet nem akart semmiképpen felesleges konfliktusokba keveredni az állami 
hatóságokkal. 

Karner Ágostont Schreiner Vilmos követte a segédlelkészi állásban. Az új segédlel
kész hamar beilleszkedett a gyülekezetbe. Az 1957-ben elindított albertfalvai istentisz
teletek továbbra is látogatottak voltak. Már előre tervezték a templom 25 éves évfor
dulójáról való megemlékezést, amelyet a lelkész azzal látott volna igazán méltó ünnep
lésnek, ha a gyülekezet hozzákezdene a parókiaépítéshez. A terv tovább érett 1959-ben 
is. Ekkor azonban ehhez a tervhez csatlakozott a kelenvölgyi imaház építésének szük
sége is. A templom is tatarozásra szorult Budafokon. De a tervek mellett egyre érez
hetőbb volt a gyülekezet lelassulása. Pedig 1960-ban volt a templom építésének huszon
ötödik évfordulója. November 3-ára tervezték az ünnepet, de erre az ünnepre - bár
mennyire is igyekeztek - részben külső okokból nem kerülhetett sor. Az év maga is 
szürkére sikeredett. A gyülekezet aktivitásából csak a szeretetvendégségre telt. Továbbra 

nn 



BUDAI EGYHÁZMEGYE 

is terv maradt a parókiaépítés, a templomtatarozás és a fűtés korszerűsítése. Talán csak 
a kelenvölgyi szórvány mutatott igazi aktivitást, ahol saját erőből megtörtént az imaház 
falainak belső megerősítése. 

A hatvanas esztendők 
Az 196l-es évből fennmaradt jegyzőkönyvek sem sugározzák a derűt. Mintha a vergő
dés képét festenék ezek a gyülekezet életéről. Talán az az egyetlen biztató jel, hogy a 
gyülekezet, a presbiterek és a lelkész egymásba kapaszkodnak, és így buzdítják egymást 
a kitartásra. Lemorzsolódás. Kimentések, majd ok nélküli távolmaradások. Csökken a 
templomlátogatás. Különösen feltűnő lett a gyermekek visszahúzódása a gyermekalkal
makról. Az anyagi élet némi pozitívumot mutatott, de a rendelkezésre álló pénz egy 
nagyobb munka megkezdéséhez elégtelen. 1962-ben a templomlátogatás csökkenése a 
perselypénz csökkenését is eredményezte. A lelkész már csak külföldről érkező segély
ben reménykedhetett, ha hozzákezdenek a tatarozáshoz. Miután a segédlelkész fizeté
sét rendezte a püspöki körlevél, és olyan összegben állapította meg, amelyet a gyüleke
zet nem tudott fizetni, Schreiner Vilmos segédlelkészt elhelyezték Budafokról. Nem 
volt utóda, így a lelkész egyedül maradt ezen a nagy szolgálati területen. 1963-ban vég
re befejeződött a templom tatarozása. Az anyagi problémák azonban ezzel nem szűn
tek meg. 

A nagy kiterjedésű szórványterületet a lelkész maga látta el, mert segédlelkészre 
remény sem mutatkozott. 1964-ben az egyház külföldi segélyből hat Trabant gépkocsit 
tudott vásárolni szórványautó céljára, de ebből nem jutott egyetlenegy sem Budafokra, 
ezért a presbitérium egy szolgálati motorkerékpár megszerzésére gondolt. 1965-ben egy 
nagytétényi templom számára fenntartott telek eladásáról folytak tárgyalások, miután 
semmi remény nem látszott a telek beépítésére. Az ebből befolyt összeget egy orgona-
harmónium beszerzésére tették félre. 1966-ban Trajtler Gábor segítségével találtak egy 
ilyen hangszert. Ára 10 ezer forint volt. Erre valóban fedezetet nyújtott a telek eladása. 
A tervek szerint húsvét után vásárolták volna meg, de csak később lett nyoma annak, 
hogy a hangszert megvásárolták. 

Az 1966. év elején segédlelkészként Szirmai István került Budafokra, akit azonban a 
püspök még ebben az évben Szentendrére helyezett át. Ebben az időben a gyülekezet 
anyagi élete már egyensúlyt mutatott. De az általános kép az előző évekéhez hasonló
nak bizonyult. 

1967 változást hozott az egyházvezetésben is: Vető Lajos püspök lemondott, Ottlyk 
Ernőt püspökké választották, és átvette a kerület irányítását. Erre az évre esett Visontai 
Róbert lelkész szolgálatának 25. évfordulója a gyülekezetben. Megünnepelték ezt az al
kalmat, köszöntötték a lelkészt, és jutalmat is átnyújtottak neki. De ez az év a lelkész 
elleni vádaskodásoktól sem volt mentes. A jubileum megpróbált elégtételt nyújtani, mert 
az 1967. június 5-i gyűlésen egy presbiter igen élesen, bántóan támadta a lelkészt sze
mélyében. A presbitérium érezte, hogy nem a gyülekezethez illő ez a helyzet, ezért ke
reste a megbékélés útját. A hitélet azonban továbbra is langyos maradt. Hiába hívták 
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Kökény Elek korábbi lelkészüket, hiába szólították példaadásra a presbitereket, nem 
mozdult a gyülekezet. 

1968-ban a gyülekezet jelentős LVSZ-segélyt kapott. Ez megindította a régóta hú
zódó tatarozást. A templomon a tetőszerkezetet, a templomban pedig a padokat, az 
ablakkereteket és a fűtést javították ki. 1969-ben fejeződött be a templom legfonto
sabb javításainak munkasorozata. Ezt megzavarta, hogy illetéktelen személy vagy sze
mélyek behatoltak a templomba, és ez a betörés vetette fel a templom zárhatóságának 
kérdését is. Sőt a templom elkészülte azonnal felvetette a régi tervet: a templom mel
lett felépítendő parókiát. Abban is reménykedtek, hogy a gyülekezet összetartozásá
nak megoldását is jelenthetné ez az építkezés. 

Amikor beköszöntöttek a hetvenes évek, eljuttatták az egyházvezetéshez az első ké
relmet a paplaképítésre. Ez azonban akkor az egyházi hatóságnál elakadt. Pedig úgy lát
ták Budafokon, hogy a tanácsnál éppen akkor volt benn a reformátusok és a katoliku
sok hasonló kérvénye, és az engedélyre nagyobb lenne az esély így. 

Befejezésül: dr. Major Jenő gyülekezeti jegyző krónikája véget ért 1970-nel. De a 
gyülekezet azóta is él Budafokon. Tartják az istentiszteleteket, gondozzák az épülete
ket, lelkészek váltják egymást a szolgálatban, építik és őrzik azokat a lelki és anyagi ér
tékeket, amelyekkel a jövő nemzedéket elindíthatják, gazdagíthatják és imádságaikkal 
erősíthetik. 

Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 17. 
Telefon: 06-1/224-0640, 06-1/224-0642 
Lelkész: Bácskai Károly, Zsugyel Kornél segédlelkész 
Lélekszám: 1156/2247/2628 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTENETE 

A kezdetektől 1941-ig 
Budán a reformáció eszméi már a mohácsi vész előtt ismeretesekké váltak. Első hirde
tői Grynaeus Simon és Vinschemius Vitus tanárok voltak. A budai tanács első evangé
likus lelkészül Speratus Pált hívta meg. A mohácsi vész után azonban az evangélikus 
hitet vallók legnagyobb része IL Lajos király özvegyével, Mária királynéval együtt el
menekült Budáról, és a nagyon kis számban itt maradottak alkottak kis közösséget. A 
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török hódoltság alatt rövid ideig a budavári Mária Magdolna-templomot használhatták 
a katolikusokkal közösen, később azonban a törökök ezt a templomot is mecsetté ala
kították át. 

A török uralom és az ellenreformáció alatt a budai evangélikus egyház teljesen meg
szűnt, és csak a pesti evangélikus egyház fiókgyülekezete volt. 

1819-ben Mária Dorottya főhercegnő támogatása segítségével ismét megszervező
dött az önálló evangélikus budai gyülekezet mintegy 50 taggal, de sem imaházuk, sem 
lelkészük nem volt, és istentiszteleteiket először Mária Dorottya várbeli otthonában tar
tották. 1844-re a hívek száma 400-ra emelkedett, a gyülekezet templom és lelkész után 
vágyott. Gyűltek az adományok a templomalapra. Az 1844 szeptemberében tartott 
közgyűlésen templomépítésről és Bauhofer György somorjai lelkész meghívásáról ha
tároztak. 

1846-ban elkezdődött az első budai evangélikus templom építése a Dísz tér déli ol
dalán, a későbbi Honvédelmi Minisztérium helyén. A templomot 1847. szeptember 26-
án szentelték fel, amely eseményen jelen volt gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos 
is. A templom mellett parókia és elemi iskola is épült. Ekkor a budai gyülekezethez 450 
evangélikus tartozott. 

Az 1891-es népszámláláskor a Duna jobb partján mintegy 5500 evangélikus lélek volt. 
1893-ban a honvédség kisajátította a Dísz téren azt a területet, amelyen a templom, a 
parókia és az iskola állt, és az egyházi épületeket lebontották. Tárgyalások után kormány
döntés született, hogy a Bécsi kapu téren az állam az evangélikus hívek részére megfe
lelő templomot, iskolát és lelkészlakást építtet, amit a növekvő gyülekezet örömmel 
vett tudomásul. Az új templomot 1895-ben szentelték fel. A gyülekezet lassan meg
erősödött, a hívek száma nőtt, és a nagy kiterjedésű budai oldalon lakó hívekben feltá
madt a vágy a területileg elkülöníthető gyülekezetek önállósodására. 1909-ben önálló 
lett Óbuda, 1918-ban Kelenföld. 

Az 1935. évi statisztikai adatok szerint a budai oldalon lakó 14794 evangélikusból 
Óbudához 2649, Kelenföldhöz 3788 lélek tartozott, a budavári gyülekezet területén 
8357 fő maradt, amelyből a budai hegyvidéken 3751 lélek lakott. 

A budai hegyvidék nagy kiterjedésű: a Svábhegytől, a Farkasréti temető mellől vagy 
a Krisztina tértől messze volt a Bécsi kapu téri evangélikus templom. Többekben fel
merült az a gondolat, hogy Budahegyvidék is önálló gyülekezetté alakuljon. Alakult egy 
kis mag, amely szívügyének tekintette a gyülekezet önállósodását és híveinek összegyűj
tését. Dr. Mohr Győző tanárnak, az egyházközségi tanügyi bizottság elnökének lelké
ben már régtől fogva élt a vágy, hogy Budahegyvidéknek önálló temploma, lelkésze le
gyen. Hű társa volt ebben a munkában Alberti Berán Oszkárné [Mária néni), akivel együtt 
1926-tól kezdve nyolc év szervezési munkája után 1934-ben a budavári egyházközség 
presbitériuma elé léptek egy budahegyvidéki templomépítő egyesület létrehozására 
vonatkozó konkrét javaslattal, amelynek értelmében templom, iskola, kultúrterem és 
lelkészlakás építését kívánták megvalósítani. 

Ennek nyomán 1935. márciusában megalakult a Krisztinavárosi Evangélikus Temp-
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lomépítő Egyesület, amely a kerületi polgármesterhez fordult kérelmével, hogy egy 500 
személyt befogadó templom építéséhez telek adományozásával segítse a híveket. 

1935. május 17-én elkészült az egyesület alapszabálya, megválasztották a tisztikart, 
a választmányt, és az okmányokat elküldték a megfelelő hatóságokhoz. D. dr. Raffay 
Sándor bányai egyházkerületi püspök javaslatára - akit tiszteletbeli elnöknek választot
tak - egyesületük nevét Budai Hegyvidéki Evangélikus Hősök Templomát Építő Egye
sületté változtatták. E változás oka az volt, hogy az új templom - anyagi szempontból -
szélesebb igényt kielégítő, a háborús hősök emlékét is őrző épületként nagyobb valószí
nűséggel lett volna felépíthető a budai hegyvidék területén. Sokan csatlakoztak ado
mányokkal a kiadott felhíváshoz; az egész országból érkeztek igények olyan személyek
től, akik hozzátartozóik emlékét kívánták megörökíteni a templomban, és ezért lehe
tőségeiknek megfelelő összeget ajánlottak fel. Az egyesület vezetői 1936 márciusában 
megismételték kérelmüket a templomtelek ügyében, de most már a fővárostól kérték 
annak teljesítését. Az egyesület alaptőkéje 5000 pengő volt. 

Az egyesület keretében havonként műsoros teadélutánokat tartottak, amelyek szer
vezéséhez olyan háziasszonyokat kértek fel, akik a süteményen vagy a pénzadományon 
kívül tekintélyükkel is emelték a rendezvények színvonalát, és vonzották az ingyenesen 
fellépő művészeket. 

A műsorok kialakításában sokat jelentett a megalakuló énekkar Rezessy László ének
tanár vezetésével. A rendeswényeket - más helyiség hiányában - a Déli pályaudvar az
óta lebontott régi épületének étterme feletti díszteremben tartották. 

A Hősök templomának szervezői hetenként tartottak összejövetelt az Attila utcai 
elemi iskolában. Itt születtek a műsortervek, innen szervezték a gyülekezet kialakításá
nak munkáját. Valójában ebből a körből indult a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházköz
ség megalapításához szükséges elvi és anyagi feltételek meghatározása és megteremtése. 

Közben az egyesületi alapszabály - egyházi és belügyi szervek kívánságának megfele
lően történt - többszöri módosítása személyi viszályokat szült az egyesület vezetőségé
ben, ami oda vezetett, hogy 1938. február 17-én az elnökség lemondott, és az egyesü
let megszűnt. 

Egy év szünet után a templomépítés ügyének továbbvitelét, a műsorok szervezését, 
az adományok gyűjtését az országos Luther Szövetség 1939. február 22-én megalakult 
budahegyvidéki csoportja vette át, amelyet dr. Mohr Győző alapított. A megszűnt temp
lomépítő egyesület szervezői itt végezték tovább a munkájukat. 

Nyilvánvaló volt, hogy máról holnapra nem lehet templomot építeni. Szükség volt 
arra, hogy istentiszteletek tartására megfelelő helyiséget szerezzenek, hiszen a budavá
ri és a kelenföldi templom túl messze esett a budai hegyvidék területétől. 

Dr. Mohr Győző tanár Alberti Berán Oszkárné kezdeményezésére kieszközölte a 
kerületi polgármesternél, hogy a formálódó gyülekezet a Németvölgyi úti elemi iskola 
étkező helyiségét használhassa istentiszteleti célra. 

Az első istentiszteletet Glatz József vallástanító lelkész tartotta itt 1936. április 14-
én. A kántori teendőket Rezessy László zenetanár, az énekkar vezetője látta el. Szószék-
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ként és oltárként először csak egy kis asztal szolgált, később az adományokból feszüle
tet, oltárképet, oltárterítőket, gyertyatartókat és vázákat is beszereztek. A budavári 
gyülekezet úrvacsorai és keresztelési készleteket adott. 

Istennek hála, az istentiszteletek látogatottsága növekedett, és a helyiség kicsinek bi
zonyult, ezért Becker Jenő és Kun Gyula presbiterek megállapodtak a Böszörményi úti 
polgári leányiskola igazgatójával, hogy az iskola tornatermét vasárnaponként istentisz
teleti célra átengedi. Ehhez az engedélyt a kerületi polgármester is megadta, és azl év
ről évre meghosszabbította. 

A tornateremben az első istentisztelet 1937. október 31-én volt. A lelkészi szolgála
tot a teológiai végzettségű vallástanárok felváltva végezték: Gaál József, Glatz József, 
Hüttl Ármin és Reif Pál. 

A gyülekezet mozgatórugója és összefogója Alberti Berán Oszkárné, továbbá Kun 
Gyula, a körülöttük alakult ifjúsági csoport, az énekkar, valamint a műsoros esteket szer
vező Luther Szövetség helyi csoportja volt. Ok tartották egyben a pásztor nélküli nyá
jat. A kántori teendőket Rezessy László, majd Koch István tanár látta el. A gyülekezet 
szépen gyarapodott. Az 1941. évi nagypénteki úrvacsorai istentiszteleten már száznál 
többen vettek részt. 

A növekedéssel egy időben örvendetesen megnőtt a hívek áldozatkészsége is. Az 
önkéntes adományok 1941. június végére 600 pengőt tettek ki. 

Ebből a pénzből Kun Gyula terve alapján Ribi Imre oltárszekrényt készített, amely 
zárt állapotban dobogón álló ruhásszekrénynek látszott, kinyitva azonban háromszár
nyú oltár volt. Polca képezte az oltárt Bibliával, kereszttel, gyertyatartókkal és virágvá
zákkal. Oltárképül Munkácsy Mihály „Krisztus Pilátus előtt" című festményének rész
lete, egy Jézust ábrázoló reprodukció szolgált. Fölötte háromszögletű keretben Isten 
szemének ábrázolása volt látható. Az oltár adományokból úrvacsorai és keresztelési kegy
tárgyakkal, az ünnepi rendnek megfelelő oltárterítőkkel, szőnyegekkel és térdeplőkkel, 
az énekszámok elhelyezésére szolgáló táblákkal és megfelelő számú Dunántúli énekes-
könyvvel egészült ki. 

Az 1941. június 22-én tartott istentiszteleten azonban dr. Gyimesi Károly lelkész be
jelentette a gyülekezetnek, hogy a nyár folyamán lelkészhiány miatt nem lesznek isten
tiszteletek. A vári egyházközségnek ez az intézkedése a budahegyvidékiek tiltakozását 
váltotta ki, és önálló lelkészi kör megalakítása tárgyában memorandumot intéztek az 
egyházmegye elnökségéhez. 1941. augusztus 10-én küldöttség ment Kemény Lajos bu
dapesti espereshez. Hivatkoztak arra, hogy 1936 áprilisa óta rendszeresen van buda
hegyvidéki istentisztelet, a hegyvidékhez 3-4000 evangélikus lélek tartozik, és az isten
tiszteletek tartásához szükséges kellékekkel (oltár, kegyszerek, énekeskönyvek) is ren
delkeznek. 

Ugyanekkor azt is kérték, hogy az 1924. június 22-én megállapított kelenföldi ha
tárvonalat módosítsák a XI. és XII. kerület határvonalára, mert a XII. ker. Lejtő út és 
környékének evangélikus hívei Budahegyvidékre jártak. Az esperes a beadványt és a 
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kérést indokoltnak tartotta. Meghatározta az alakuló budahegyvidéki lelkészi kör teljes 
határvonalát. 

A lelkészi körhöz tartozott az I. kerületi Döbrentei térről indulva a Hegyalja úttól, 
majd az 59-es villamos vonalától jobbra eső terület a farkasréti végállomásig, a Török
bálinti út jobb oldala a Spanyolrétig, majd egész Budakeszi, onnan a város felé haladva 
az Ördögárok vonalától, az Olasz fasortól, majd a Krisztina körúttól jobbra eső terület 
a Döbrentei térig. 

Azt a budahegyvidéki igényt, hogy az így körülírt terület evangélikus lakosai önálló 
gyülekezetként kívánnak tevékenykedni, dr. Varsányi Mátyás budavári lelkész is felis
merte és támogatta. így egyetértett azzal a kérvénnyel is, amelyet 1941 augusztusában 
írt a Luther Szövetség budahegyvidéki csoportjának vezetősége az espereshez, amely
ben gyülekezeti lelkész kiküldését kérte Budahegyvidékre. 

1942-1949 
1942. március 15-én dr. Varsányi Mátyást lelkészi állásából felmentették és nyugdíjaz
ták. A megüresedett budavári lelkészi állásra az 1942. május 27-i közgyűlési határozat 
alapján úgy írták ki a pályázatot, hogy már két lelkészi kör kialakítását tervezték. 

A budavári lelkészi állásra Sréter Ferencet hívták meg, akit 1942. szeptember 13-án 
iktattak be. A második lelkészi kör megalakításához 1942. október 5-én pályázatot ír
tak ki. Az 1942. december 13-án tartott lelkészválasztó közgyűlésen Budahegyvidék első 
lelkészéül Danhauser László vallástanárt választották meg, akit Kemény Lajos esperes 
a Bécsi kapu téri templomban iktatott be hivatalába. 

Budavár és Budahegyvidék így ekkor még egy gyülekezetet alkotott két lelkészi kör
rel, közös presbitériummal, egy felügyelővel (aki ekkor dr. Vladár Gábor igazságügy
miniszter volt) és közös gazdasági-pénzügyi hivatallal. 

Danhauser László korábban hitoktató lelkész volt, és igen nagy aktivitással vetette 
bele magát a gyülekezetszervezési munkába. 1943 októberében sikerült a XIL Böször
ményi út 5/a szám alatt egy egyszoba-hallos garzonlakást szerezni lelkészi hivatal céljá
ra, amelyet Sréter Ferenc november 3-án szentelt fel. A gyülekezet megalakulásának a 
szervezeti változásokon túl ez volt az egyetlen fizikai jele. Délelőtt itt tartották a hiva
talos órákat, délután különböző alkalmak helyéül szolgált. Bibliaórák, ifjúsági alkalmak, 
cserkész-összejövetelek, énekkari próbák, vasárnapi iskolai előkészítő, bibliaiskola és 
konfirmációra való felkészítés - mind ebben a kis lakásban zajlott. 

A lelkész munkáját nagyban segítette a Luther Szövetség budahegyvidéki csoportja, 
hiszen tevékenységük eddig is arra irányult, hogy az önálló gyülekezet megalakuljon, és 
ehhez megtörténtek az első lépések. 

Az istentiszteletek a Böszörményi úti polgári iskola tornatermében vasárnaponként 
10 órakor, a Sváb-hegyen havonta egyszer, az új Szent János-, az OTBA- és a Vöröske
reszt-kórházban, a Siesta és a Budakeszi Szanatóriumban, valamint a Lipótmezei Elme-
és Ideggyógyintézetben a reformátusokkal közös teremben kéthetenként voltak. 
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1943. május 30-án a fővárostól válasz érkezett a többször igényelt templomtelek 
ügyében. A főváros a XII. Böszörményi út 22. szám alatti telek területét jelölte ki temp
lomépítés céljára. Itt akkor az a barakk polgári leányiskola állt, amelynek tornatermét 
használta a gyülekezet eddig is istentiszteleti helyiségül. A telek 1500 négyszögöl volt, 
amelyből a főváros templom- és paplaképítési célra 800 négyszögölt kívánt átadni. A 
gyülekezet a teljes területet kérte, mert iskola építését is tervezte. Ebben az esetben 
azonban az egyháznak le kellett volna mondania a budavári elemi iskoláról. Ez komoly 
megfontolást kívánt, de végül olyan döntés született, hogy Budahegyvidék mind az 1500 
négyszögöl területet igényelte azzal a feltétellel, hogy amíg az új iskola nem épül meg, 
addig a budavári iskola nem bontható le. 

Téglajegyek árusításával megindult az intenzív gyűjtés, amely igen rövid idő alatt 
eredményt hozott. A háborús időszak miatt a Budai (budavári-budahegyvidéki) Evan
gélikus Egyházközség a templomépítés elkezdéséig az összegyűjtött 15300 pengőből 
10000 pengő értékben értékmegőrzés céljából Érdligeten ingatlant vásárolt. 

1943. november 5-én elfoglalta szolgálati helyét Gráf Etelka diakonissza testvér, aki 
a gyermekmunkából és a leányok közötti munkából vette ki a részét azon túlmenően, 
hogy délelőttönként az irodai munkában segített. Az első budahegyvidéki segédlelkész 
Ferenczy Zoltán volt. A lelkészi kör megalakulásától számított első évtizedben az egy-
házfi szolgálatot Czabay Jánosné végezte. 

Az egykori elöljárósági nyilvántartás alapján Budahegyvidék területén ekkor 3000 
evangélikus élt, és ennek 10%-a, mintegy 300 személy járt rendszeresen istentisztelet
re és más gyülekezeti alkalmakra, akiket a lelkész rendszeres családlátogatások útján 
hívogatott. A lelkészi napló tanúsítja, hogy fáradhatatlanul kereste és gyűjtögette a nyájat. 

Danhauser László később mind az ifjúságnál, mind a felnőtteknél megalakította az 
őrálló mozgalmat. Bizonyos utcákat vagy területeket rendszeres lelkigondozókra bízott, 
akik számára képzést tartott, és akiket havonként beszámoltatott elvégzett munká
jukról. 

A gyülekezet zömét értelmiségiek alkották, középosztálybeliek, hivatalnokok, továbbá 
kereskedők, iparosok. De többször megtörtént az is, hogy a barakk polgári iskola torna
termében egy időben három aktív miniszter hallgatta Isten igéjét, közöttük dr. Vladár 
Gábor igazságügy-miniszter, a budai evangélikus gyülekezet felügyelője. 

1944 májusában sikerült Danhauser László VIL ker. Bajza utcai lakását Becker Jenő 
presbiter XII. ker. Pilsudskiút (ma Stromfeld Aurél út] 32. szám alatt lévő háromszo
bás lakására cserélni. 

Danhauser Lászlót 1944. május 1-től december l-ig tábori lelkészi szolgálatra ren
delték, de Budapesten maradva ez idő alatt is végezhette gyülekezeti munkáját, amely
ben Bagár Iván segédlelkész segítette. 1944 közepétől a budahegyvidéki lelkészi kör az 
igére szomjas, mások üdvösségéért felelős, szolgáló gyülekezetté alakult. 

Az első evangélizációt Budahegyvidéken a „32 templom evangélizációja" alkalmával 
a tékozló fiú története alapján Csepregi Béla tartotta. Ez lelki ébredést indított el a 
gyülekezetben. Joób Olivér nyíregyházi lelkész budavári evangélizációján a hegyvidéki 
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hívek is nagy számban vettek részt. Böjti és adventi előadás-sorozatok - amelyeket so
kan látogattak - minden évben rendszeresen voltak, vendégelőadók szolgálatával. 

A hegyvidéki ifjúság eleven barátságot ápolt a budapesti testvérgyülekezetek ifjúsá
gával, akiket vendégül láttak, illetve meglátogattak. Heti bibliaóráikon kívül szeretet
vendégségek tartásában és az énekkar működésében, valamint a vasárnapi iskolák veze
tésében is aktívan tevékenykedtek. Megszervezték az iratterjesztést, amelyet az ifjúság 
Balta László vezetésével a főváros egyik legjelentősebbjévé tett; itt mindig megtalálha
tó volt a legfrissebb evangéliumi irodalom. A nehéz háborús idők ellenére a Luther 
Szövetség helyi csoportja továbbra is megtartotta kultúrestjeit, és gyűjtött a templom
építési alapra. A hegyvidékiek részére díjmentes finn nyelvtanfolyamot indított Zongor 
Endre lelkész vezetésével. 

Az istentiszteleti helyiségként is funkcionáló polgári iskolát a honvédség 1944. október 
4-én lefoglalta katonai kórház céljára. A gyülekezet emiatt kényszerűségből a Böször
ményi út 28. szám alatti református imateremben kért és kapott helyet, amelyet a re
formátusok ingyenesen bocsátottak rendelkezésükre. A háború eseményeinek követ
keztében a gyülekezeti alkalmakat egyre nehezebben lehetett megtartani. A riadók, 
bombázások, Budapest ostroma már elérte Budahegyvidéket is. Az ostrom előtti utol
só istentisztelet karácsony második ünnepén volt. A további alkalmak megtartását az 
ostrom lehetetlenné tette. A gyülekezeti alkalmak 1944. december 26-tól 1945. feb
ruár 16-ig szüneteltek, ezalatt az óvóhelyeken meghúzódó lakosság puszta életének meg
mentéséért küzdött. Az óvóhelyekre várták és hívták a lelkészeket. Danhauser László 
az Orbánhegy, Ferenczy Zoltán a Böszörményi úti lelkészi hivatal környékén, Bagár Iván 
a Győri út és a Déli pályaudvar, Várady Lajos a Csörsz utca, Jávor Pál menekült ceglédi 
lelkész a XIL kerületi elöljáróság közelében végezte szolgálatát. Gráf Etelka diakonissza 
testvér az őt befogadók körében teljesítette hivatását. Kereszteltek, áhítatokat, biblia
órákat tartottak, vigasztaltak, beteget ápoltak, segítettek és temettek, temettek... 

A lelkészi hivatalba rövid időre német katonák szállásolták be magukat, de kárt nem 
okoztak, mert a kényszerből ott lakó Ferenczy Zoltán ezt megakadályozta. A lelkészi 
hivatal később megsérült, mennyezetében egy megakadt és fel nem robbant bomba kárt 
tett, és ekkor már Ferenczy Zoltán is kénytelen volt onnan távozni. A lakást az oroszok 
feldúlták, de jelentős értéket nem vittek el. Az ostrom végeztével az ifjúság a lelkész 
segítségével hamar használhatóvá tette az irodát. 

Az élet az ostrom után nehezen indult. A gyülekezet segédlelkész nélkül maradt, mert 
Bagár Iván 1945 márciusában meghalt, Ferenczy Zoltánt pedig a beteg vári lelkészek 
helyettesítésére rendelték. Gráf Etelka diakonissza testvért az egyház visszahívta. A 
bibliaórák magánlakásokban indultak. Az ostrom alatt a Böszörményi úti barakk-iskola 
leégett, ezért továbbra is a reformátusok adtak helyet a gyülekezetnek. 1945. február 
25-én itt volt az ostrom utáni első istentisztelet. A Böszörményi úti református temp
lomban vasárnaponként egy istentiszteletet tartottak. Bibliaórák keddenként a Böször
ményi út 5/a szám alatti lelkészi hivatalban voltak. 
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A budahegyvidéki lelkészi körben evangélizáció először 1945. október 15-20. között 
volt, amelyet dr. Mády Zoltán tanár tartott. 

Az ifjúság számára tartott evangélizáción dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár szolgált. 
A gyülekezet ifjúsága szeptemberig heti egy, majd Hernád Tibor segédlelkész Hegyvi
dékre kerülése után 1945. szeptember 1-től kezdve heti két alkalommal jött össze. Az 
órákon szerdánként igeszolgáiat, pénteken népművészeti ismeretanyag volt a téma. 

Az ostrom és a Nyugatra való kitelepülések következtében a gyülekezet létszáma 
nagyon lecsökkent. A lelkész az őrállók segítségével mégis megpróbálta összegyűjteni a 
nyáj maradékát. Az ostrom miatt elmaradt konfirmációi oktatást áprilistól októberig 
pótolták, a konfirmációi ünnepély a reformáció napján, 1945. október 31-én volt. 

Az ifjúság a vasárnapi iskolát tartotta és az iratterjesztést kezelte. Ok alkották az ének
kar gerincét is. Az énekkar munkáját újra Rezessy László vezette. A Luther Szövetség a 
szegényeket, árvákat, elhagyottakat gondjába vette. Pályaudvari szolgálatot végeztek az 
átutazó katonák között. Szeretetvendégséget és karácsonyi ünnepélyt szerveztek. 

1945. június 12-én D. dr. Raffay Sándor püspök nyugalomba vonult. Helyére az 
egyházkerület gyülekezetei augusztus 15-én Ordass Lajos kelenföldi lelkészt választot
ták meg a bányai egyházkerület püspökének, aki hivatalát 1948. szeptember 8-i letartóz
tatásáig töltötte be. Püspökké szentelése 1945. szeptember 27-én volt a Deák téri temp
lomban. 1947-ben a Lutheránus Világszövetség első alelnökének is megválasztották. 

1946 elején hosszú keresés után a budahegyvidéki lelkészi kör a XII. ker. Kiss János 
altábornagy u. 43. szám alatti garzonház földszintjén kapott istentiszteleti célra ideig
lenesen egy helyiséget, amely csak 100 személy befogadására volt alkalmas, ezért a lel
készek vasárnaponként 9 és 11 órakor két istentiszteletet tartottak. A termet a gyüle
kezeti tagok adományokkal és kétkezi munkával istentiszteleti célra hamar alkalmassá 
tették. 

A Kiss János altábornagy utcai teremben az első istentisztelet 1946. február 17-én 
volt. A helyiséget Kemény Lajos esperes avatta fel. Az imaterem ideiglenes megoldást 
jelentett a gyülekezet számára, de a templomépítési szándékot nem homályosította el. 
1946. október 13-tól kezdődően a szabadság-hegyi Diana utcai általános iskolában is 
voltak istentiszteletek. 

A nehéz helyzetben lévő hívek megsegítésére a gyülekezet ingyenkonyhát létesített. 
A Fébé-konyhában 1946-tól 1947 nyaráig Szendrey Piroska Pálma diakonissza testvér 
volt a vezető, aki a gyülekezeti munkába is besegített. A kibombázott, egyedül maradt, 
nélkülöző gyülekezeti tagok megsegítésére cukoradományt, tejkonzervet, csokoládét is 
osztottak. Ruhát, cipőt svéd ajándékcsomagból sikerült juttatni a rászoruló híveknek. 
A svédek egy 50 személyes népkonyhát is felállítottak a Kiss János altábornagy utcai 
tanítóképzőben, ahova a hegyvidéki gyülekezet is javasolhatott rászorulókat. Ez sok család 
számára jelentős segítség volt, akiknek ebben az ínséges időben ez volt az egyetlen le
hetősége hozzájutni egy tál meleg ételhez. A Fébé leányinternátusban 30 gyülekezeti 
tag kapott naponta egy-egy tál meleg ételt észak-amerikai evangélikus hittestvérek ado
mányából. A nyári hónapokban 70 gyermeket kísértek naponta a Margit-szigetre dán 
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és svéd étkeztetési akció keretében. Karácsonykor 120 személy élelmiszercsomagot, 95 
személy ruhát, 31 személy pénzbeli segítséget kapott. 

1946. szeptember l-jén a püspök Hernád Tibor segédlelkészt a Békés megyei Elek
re helyezte, helyére Balikó Lajos tábori főesperest küldte Budahegyvidékre segédlel
késznek. A gyülekezet tagjai részt vettek a Fébé-konferenciákon, a tahi, gyenesdiási, 
alcsúti ifjúsági és a nagytarcsai közösségi konferenciákon. A gyülekezet lelkészét meg
választották a Magyarországi Evangélikus Missziói Egyesület elnökének. 

Az 1947-es év nagy eseménye volt, hogy február 9. és 16. között Turóczy Zoltán ti
szántúli püspök evangelizált Budahegyvidéken „Hol a boldogság?" címmel. Mivel a gyü
lekezetnek nem volt olyan helyisége, ahol nagy tömeget tudott volna fogadni, ezért a 
református gyülekezet segítségét kérte, ahol a kápolnát, a nagy- és a kistermet össze
nyitva kb. 1000 embert lehetett fogadni. Az evangélizáció alatt végig telt ház volt. Az 
igehirdetést Isten áldása kísérte, a gyülekezet lelkiekben megelevenedett. 

A Kiss János altábornagy utcai istentiszteleti terem kicsinysége miatt újra szükség 
volt a Németvölgyi úti iskola tornatermének istentiszteleti célra történő igénybevéte
lére, amit a polgármestertől meg is kaptak. 

A fellendülő lelki élet egyre sürgetőbbé tette, hogy legyen a gyülekezetnek templo
ma, ahol az egész gyülekezet összegyűlhet. A gyülekezet budahegyvidéki lelkészi köre 
már 1943—ban ígéretet kapott a fővárostól templomtelek kiutalására. A háború azon
ban akkor az építkezést lehetetlenné tette. 1947 áprilisában a gyülekezet vezetősége az 
ígért templomtelek ügyében megkereste a fővárost. A tanácskozás eredményes volt, és 
három telek jöhetett számításba, de az események másként alakultak. 

1947 szeptemberében a gyülekezet tudomására jutott, hogy az Alkotás utcai volt hon
véd helyőrségi kórház területén lévő romos katolikus kápolnát a katolikus egyház kiigé
nyelte, és azt a Honvédelmi Minisztériumtól díjmentesen meg is kapta. Ebből kiindul
va 1947. szeptember 19-én a gyülekezet vezetői kérvényt írtak a protestáns kápolna 
romos épületének megszerzésére. Ezt egy október 4-én kelt beadvánnyal az emeleti rész 
igényével is kiegészítették, amelyet gyülekezeti teremként kívántak használni. 

1947. szeptember 24-én honvédelmi miniszteri és pénzügyminiszteri hozzájárulás
sal a gyülekezet 10 évre díjmentesen megkapta a kért épületet. Az aláíró Veres Péter 
honvédelmi miniszter volt. A kórház valamennyi épülete, így a protestáns kápolna is 
siralmas állapotban volt, romokban hevert. A kiutalás után Bretz Gyula építészmérnök 
a helyreállítási tervet napok alatt elkészítette. Az ő önzetlen munkája mellett szorgal
mas mesteremberek és gyülekezeti tagjok segítettek. Az október 13-án imádsággal el
kezdett munka 1947. november 16-ra befejeződött. Ezen a napon a délelőtt 11 órai 
istentisztelet keretében avatta fel a Böszörményi út 2/a szám alatti kápolnát Kemény 
Lajos esperes. A helyreállítási munka 26 ezer Ft-ba került. 

A gyülekezet egy 1947. október 24-i hagyatéki véghatározattal Mikus Csák István 
zeneszerző, karnagy hagyatékaként a XII. ker. Királyhágó u. 5/b szám alatti épület II. 
emeletén egy háromszoba-hallos lakást örökölt. Ebben kibombázottakat, árván maradt 
gyerekeket és az emlékezetes B-listázások miatt állás nélkül maradt tisztviselőket he-
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lyeztek el ideiglenesen, amíg sorsuk meg nem oldódott. Itt felállításra került egy ingye
nes népkonyha is, amely két éven át működött. A népkonyha megszűnése után az egy
házi vezetőség ezt a lakást a gyülekezet bevonása nélkül értékesítette, ami jelentős fe
szültség forrása volt az országos egyház és a gyülekezet között, hiszen a segédlelkésznek 
nem volt lakása, és a gyülekezet számított erre a lakásra a templomalap céljaira való ér
tékesítés szempontjából is, mert a templomépítés újra napirendre került. 

1948 januárjában fővárosi döntés született arról, hogy a budahegyvidéki lelkészi kör 
a korábban igényelt Böszörményi úti telek helyett egy másik telket kap. 

A székesfőváros közgyűlése 1948. június 23-án kelt határozatával a Budai Evangéli
kus Egyházközségnek használatba adta a XII. ker. Kiss János altábornagy utcai, 8258001. 
helyrajzi számú, 994,4 négyszögöles telket. A telek az újonnan épült XII. kerületi elöl
járóság mögött a Margaréta utcáig terjedt (jelenleg játszótér). A telek templom, egyhá
zi hivatali helyiségek és paplak építésére szolgált volna. A leirat értelmében az építke
zést egy éven belül el kellett volna kezdeni, és három éven belül be kellett volna fejez
ni. Bretz Gyula elkészítette a telekre a beépítési vázlattervet és a költségtervezetet. A 
program olyan nagy volt, hogy megvalósítása a pénzügyi fedezet által megszabott ütem
terv szerint csak részletekben lett volna lehetséges. A templomtelek birtokában ismét 
megindult a templomépítési gyűjtés. Újra téglajegyeket adtak ki, amit a hívek megér
téssel fogadtak. Rövid idő alatt mintegy 50 ezer Ft-ra történt megajánlás. Ismételten 
kérelemmel fordultak az egyházi vezetőséghez újjáépítési vagy más címen juttatott tá
mogatásért, de nem kaptak segítséget. 

1948. április 3-án meghalt Balikó Lajos ny. tábori főesperes, a gyülekezet segédlel
késze. Március elején a kápolnában tartott szolgálat közben lett rosszul, innen került 
kórházba, így szinte szolgálat közben vette magához Urunk. 1948. július 18-án elhunyt 
Reif Pál hitoktató lelkész is, aki a budahegyvidéki gyülekezet alapítói közé tartozott. 
Az ő helyére Roszík Mihály volt szarvasi segédlelkész kapott meghívást. 

1948. február 29-én felavatták a postás alapítványú kórház (volt Siesta, ma Onkoló
gia) protestáns kápolnáját, és ettől kezdve vasárnaponként itt is voltak istentiszteletek. 

Április 18-án a gyülekezetet csendesnap keretében meglátogatta D. Ordass Lajos 
püspök, előadást tartott a férfiaknak, illetve a gyülekezetnek, és igét hirdetett a kápol
nában. A budapesti centenáriumi ünnepségsorozat keretében D. Kapi Béla püspök is 
szolgált Budahegyvidéken. 

1948. június 10-ével ifj. Rimár Jenő volt nagyváradi lelkész került segédlelkészként 
a gyülekezetbe, majd a püspök október 15-én Kádár Gyula segédlelkészt is ide helyez
te. A lelkészi hivatalként szolgáló lakást 1948. október 1-i hatállyal sikerült ugyanab
ban a házban, a Böszörményi út 5/a alatt az I. emelet 2-ben lévő kétszobás lakásra el
cserélni, így az iroda mellett a segédlelkész számára is lehetett lakást biztosítani. 

1948 szeptemberében elkezdődött D. Ordass Lajos püspök koncepciós pere, amely 
a gyülekezetet is nagyon megrendítette, hiszen jól tudták, hogy ez csak ürügy a püspök 
elmozdítására. 

1948. november 1-től az IKV a Hitelbanktól átvette a Kiss János altábornagy u. 43. 
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szám alatti épületet, és évi 2500 Ft lakbért állapított meg a gyülekezet számára. Ezt a 
helyiséget bibliaórákra és énekkari próbákra használták a helyőrségi kápolna megszerzése 
után is, és a presbitérium - rendkívül bölcs előrelátással - úgy döntött, hogy a helyisé
get megtartja, és fizeti a bérét. 

1949-1952 
A gyülekezetben továbbra is élt a remény, hogy a templom, amelyre mindig oly nagyon 
vágyott, felépül. Ezért az 1949-es évet a templomépítés célja határozta meg. Egy 3000 
lelkes gyülekezet számára a 200 férőhelyes kápolna csak ideiglenes megoldást jelent
hetett. 1949. január 16-án a templomépítés céljára tartott szeretetvendégségen D. Kapi 
Béla nyugalmazott püspök szolgált a gyülekezetben. 

1949. április 17-én, húsvét vasárnap örömteli esemény történt Budahegyvidéken. A 
kápolna mellett felállításra került egy 60 kg-os kis harang, amely a Miatyánk imádkozá
sa alatt szólalt meg. A harangot dr. Lipcsey Miklós és családja ajándékozta a gyüleke
zetnek. Ez a harang szól az istentiszteleteken a mai napig is az Úrtól tanult imádság, a 
Miatyánk elmondása alatt. 

Lelkileg nagyon hasznosnak bizonyultak az újonnan indított „körzeti szeretetvendég
ségek", amelyekre a lelkész személyre szólóan hívta meg az egyházközség egyes körze
teiben lakó híveket a közelebbi megismerkedés végett. Ezeken az alkalmakon a lelkész 
tájékoztató beszámolója, a felügyelő írásmagyarázata és beszélgetések töltötték ki az időt. 

A templomépítés gondolata változatlanul élénken foglalkoztatta a gyülekezetet. Ki
látás nyílt arra, hogy a gyülekezet megszerezheti a lelkészi kör területének közepén fekvő 
Xn. ker. Istenhegyi út 2/a szám alatti, mintegy 1000 négyszögöles telken épült emele
tes, magas alagsorú házat, az úgynevezett Finally-villát. A jó helyen fekvő épület igen 
alkalmas lett volna a gyülekezet céljaira, mert a földszinti helyiségeket aránylag kis 
költséggel át lehetett volna alakítani istentiszteleti helyiséggé, az egyik emeleti lakást 
lelkészi lakásnak, a másikat lelkészi hivatalnak, az alagsori helyiségeket pedig egyéb 
gyülekezeti célokra lehetett volna felhasználni. Az épület 12 éve épült, az ostrom után 
teljesen helyreállították, így kifogástalan állapotban volt. 

Közben 1949 szeptemberében a gyülekezet vezetői azzal a kérelemmel fordultak a 
XII. kerületi elöljárósághoz, hogy a számunkra használatba adott Kiss János altábornagy 
utcai telek beépítésének határidejét 5 évvel hosszabbítsák meg oly módon, hogy egy
ben a gyülekezet tudomásul veszi a használatba adott terület öt évre történő parkosítá
sát. A hosszabbítást megkapták. 

Nagyon nehéz idők kezdődtek. Balta Lászlót, az iratterjesztés és az ifjúság vezetőjét 
koncepciós perben 3 évi szabadságvesztésre ítélték, amelyből 2 és 1/4 évet szénbányá
ban le is töltött. 1949. július 4-én a Honvédelmi Minisztérium értesítette a gyülekeze
tet, hogy a helyőrségi kórház területén lévő, gyülekezeti célokra használt bérleményt a 
Honvédelmi Minisztérium augusztus 1-jei hatállyal felmondja, jóllehet a gyülekezet azt 
a saját erőből történő rekonstrukció fejében 1947 szeptemberében 10 évre kapta meg. 
A gyülekezet vezetői hiába kértek haladékot, az átvételre kiküldött bizottság július vé-
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gén megjelent, és az egyházközségtől - a kápolna kivételével - elvette az általa bérelt 
helyiségeket. Október 25-én a gyülekezet lelkésze a kórházparancsnokságtól élő szó
ban felszólítást kapott a kápolna azonnali átadására, mivel Szimonidesz Lajos, az akkori 
utolsó protestáns tábori püspök - a gyülekezet megkerülésével - már a teljes épület
komplexumot átadta a honvédség céljaira. Itt 1949. október 31-én tartották az utolsó 
istentiszteletet, amelynek befejezése után a kápolna bejáratát azonnal lezárták. Hosszú, 
szívós harcok eredményeképpen D. Szabó József püspöknek mindössze annyit sikerült 
elérnie, hogy később egy órára visszatérhettek az épületbe, és az ingóságokat átvitték a 
Kiss János altábornagy utca 43. szám alatti terembe. Kártalanítást sem ekkor, sem pe
dig a későbbiek folyamán nem kapott a gyülekezet. 

Budahegyvidék gyülekezete ismét „hajléktalanná" lett. A bajban nagyon jó volt, hogy 
megtartották a Kiss János altábornagy utcai helyiséget, így újra ott zajlottak az istentisz
teletek. Ismételten kérték a polgármestertől, hogy a Németvölgyi úti elemi iskolában 
is tarthassanak vasárnaponként istentiszteleteket, hiszen a 100 főt befogadó imaterem 
kicsinek bizonyult. Ideiglenesen megkapták a tornatermet Wieland Miklósné közben
járására, aki ennek az iskolának tanára volt. Politikai okok folytán azonban a polgármesteri 
hivatal a bérletet rövidesen, 1949. november 3-án felmondani kényszerült. Jobb meg
oldás hiányában a Fébé ajánlott fel egy lakást a gyülekezet céljaira a XII. ker. Márvány 
u. 23. szám alatti lakóházuk III. emeletén. Vasárnaponként itt 10 órakor, a Kiss János 
altábornagy utcában pedig 9, 11 és este 7 órakor volt istentisztelet. 

A nehéz helyzetben lévő hegyvidéki lelkészi kör tovább is kereste azt az épületet, 
amelyben elhelyezhetők a gyülekezeti helyiségek. A korábban megfelelőnek látszó Fi-
nally-villa megszerzésének a terve anyagi és telekkönyvi nehézségek miatt meghiúsult. 

Danhauser László fáradozása eredményeként végül sikerült a XII. ker. Tartsay Vil
mos utca 11. szám alatt megfelelő épületet találni. Ebben a villában az emeleten há
romszobás, a magasföldszinten négyszoba-hallos lakás, az alagsorban egy házmesteri lakás, 
egy különálló egyszobás lakás és egy garázs volt. A villa 222 négyszögöl területen fek
szik. Az érdligeti házat eladták. 

Az egyház a vételhez hozzájárult, és a szerződés 1949. november 20-án létrejött. 
December l-jén Danhauser László és családja beköltözhetett az emeleti lakásba. 

1949. december 1 -jén Kádár Gyula segédlelkészt elhelyezték a gyülekezetből. 1950. 
január l-jétől a püspök - a háború alatti és utáni gyermekmentő munkájával nevessé 
lett - Sztehlo Gábort küldte Budahegyvidékre segédlelkészi szolgálatra. 

1950-től az állami diktatúra terrorja az egyházak életét az eddiginél is súlyosabban 
érintette. 

1950. január 31 -én egy püspöki körlevél felszólítására a Luther Szövetség budahegy
vidéki csoportja 12 éves működés után kimondta feloszlatását. Pénzeszközeit a buda
hegyvidéki gyülekezetnek adta át belmissziói, főleg templomépítési célokra. Ugyanek
kor megszűnt a Mária Dorottya Nőegylet is. 1950. január 28-tól a Diana utcai általános 
iskolában és a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban - állami intézkedésként - megszüntet
ték a vasárnapi iskolát. 1950 márciusától a Diana utcai iskolában megszüntetett isten-
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tiszteleti alkalom helyett a XII. ker. Őzike u. 5. szám alatti lakásban tarthatták meg 
szabadság-hegyi alkalmaikat: vasárnaponként 10 órakor istentiszteletet, II órakor gyer
mek-bibliaórát, csütörtökön du. 6 órakor bibliaórát. 

1950. április 29-én a bányai egyházkerület elnöksége leiratot küldött a gyülekezet
nek, amely szerint az egyetemes egyház külön fegyelmi bírósága Ordass Lajos püspök 
ügyében ítéletet hozott, és őt a hivatalából való elmozdításra ítélte. Az ítélet következ
tében a püspök hivatala megüresedett, és az egyházkerületi presbitérium annak válasz
tás útján való betöltéséről intézkedett. Ekkor Dezséry Lászlót választották bányakerü
leti püspöknek. 

1950. április 23-án Budahegyvidékre helyezték Szendrey Piroska Pálma diakonissza 
testvért, segédlelkészi kongruával. 

1950. május I-től az Állami Kórházban (volt Vöröskereszt, később Sportkórház) és 
a postás alapítványú kórházban (volt Siesta Szanatórium, ma Országos Onkológiai In
tézet), június 15—tői pedig az új Szent János Kórházban is megszüntették az evangéli
kus istentiszteletek tartását, és megtiltották a betegek látogatását. 

1950 júliusától kezdve Rezessy László a kántori teendőket, valamint az énekkar ve
zetését vidékre helyezése miatt nem tudta vállalni. Átmenetileg önkéntes kántorok szol
gáltak a gyülekezetben díjazás nélkül, főleg az ifjúság köréből. 

1950 második félévétől a budavári és a budahegyvidéki lelkészi kör pénzügyi szem
pontból - próbaképpen - kettévált és önállósult. 

A gyülekezet azon igyekezett munkálkodni, hogy a Tartsay Vilmos utcai épületbe a 
lelkész után a lelkészi hivatal is beköltözhessen. Egy csere folyományaként a lelkészi 
iroda a földszinti lakásba, a pénztár pedig a volt házmesteri lakásba költözött. A házban 
lévő utolsó idegen lakó elhelyezését Czabay Jánosné egyházfi Kiss János altábornagy utcai 
lakásának eladása a későbbiekben megoldotta. 

Egyre nehezebb helyzetben voltak azok, akik a gyülekezetben szolgálatot vállaltak. Az 
Állami Egyházügyi Hivatal bekérte azok listáját, akik civilként vállalták alkalmak tartását. 

Az ÁEH a rejtett hitoktatás elleni intézkedésként a világiak által vezetett alkalmak 
megszüntetését követelte, és a nem lelkészeket, amennyiben tovább szolgálnak, állás
vesztéssel történő fenyegetéssel akarta megfélemlíteni: ez azonban nem sikerült, min
denki tovább vállalta a szolgálatokat. Hetenként 7 istentisztelet, 11 csoportban vasár
napi iskola és 12 bibliaóra volt. 

Január 23-tól a gyülekezet szolgálói munkaközössége, illetve az őrállók számára a 
gyülekezet lelkészei öthónapos tanfolyamot tartottak kedden és pénteken délutánon
ként. Gyakorlati lelkipásztorkodást Danhauser László, bibliaismeretet Ferenczy Zol
tán, dogmatikát Ruttkay Elemér tanított. 

1951. február 2-án az Evangélikus Missziói Egyesület Budahegyvidéken tartotta köz
gyűlését, amelyen az egyesület az egyetemes felügyelő utasítására kimondta feloszlását. 

A XII. ker. Márvány u. 23. szám alatti ház III. emeletén lévő gyülekezeti termet 
májusban lakás céljaira vissza kellett adni a Fébének, illetve az egyházi főhatóságnak. 

A gyülekezet sok tagját, köztük presbitereket és egyéb tisztségviselőket is kitelepí-
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tettek. 24 óra leforgása alatt el kellett hagyniuk lakásukat, amelyet soha többé nem kap
hattak vissza, és minimális mennyiségű ingósággal a Belügyminisztérium által kijelölt 
vidéki kényszerlakhelyre, nyomorúságos körülmények közé vitték őket. A gyülekezet 
lelkészei és itthon maradt tagjai imádságos szeretettel hordozták ügyüket. Presbitériu-
mi határozat született arról, hogy a kitelepítettek részére az istentiszteleteken gyűjtést 
szerveznek, és a befolyt összegek elosztását a kitelepítettek között a lelkészek saját 
belátásuk szerint végezzék. A gyűjtés és az elosztás - a legnagyobb titokban - megtör
tént. Danhauser László lelkész például turistaöltözetben, hátizsákjában vitte az élelmi
szert vidékre a kitelepített híveknek. 

Május végével felmondták a szabadság-hegyi Őzike utcai lakásban tartott istentisz
teleti lehetőséget is, ezért ismét a református egyház sietett a budahegyvidéki evangé
likusok segítségére. A XII. ker. Diana u. 17. szám alatti villában lévő református imate
remben vasárnaponként 9-10 óráig és csütörtök délutánonként másfél órán át tarthat
ták meg alkalmaikat az evangélikusok. 

Szendrey Piroska Pálma diakonissza munkatárs segédlelkészi kongruáját megvonták, 
ezért ezt ettől kezdve a gyülekezet közadakozásból térítette a részére. 

A gyülekezet 1951. július 31-én szeptember 1-i hatállyal felmondta a Kiss János al
tábornagy utcai imaterem bérletét, ahol 1951. augusztus 26-án tartották utolsó isten
tiszteletüket. 

Az új budahegyvidéki kápolnát 1951. szeptember 2-án szentelte fel Dezséry László 
püspök. A kápolna kicsinek bizonyult. Vasárnaponként 3 istentiszteleten két és félszer 
telt meg. Az új kápolna felett nagy volt az öröm, de a templomépítésről továbbra sem 
mondtak le. 

A pénztárosi teendőket 1951. október 1 -tői szétválasztották, ezért a budavári főpénz
tár megszűnt, és a továbbiakban a két lelkészi kör önállóan gazdálkodott az anyagiakkal. 

Dezséry László püspök 1951. október 19-én Pesthidegkút gondozását - a Fébé Dia
konisszaegyesület megszűnése miatt - Budahegyvidékre bízta. 

Egy 1951. december 23-i püspöki határozat értelmében Ruttkay Elemér budahegyvi
déki segédlelkész lett, emellett óraadó hitoktató maradt, mert az önálló hitoktatói stá
tusz megszűnt. Az énekkar vezetését dr. Gyimesi Károlyné karnagy vette át. 1952 feb
ruárjában a kápolnába harmóniumot, valamint hangszórókból és mikrofonból álló han
gosító berendezést vásároltak. 

1952. augusztus 1-én az eddigi 4 egyházkerület helyett kettőt létesítettek. A buda
hegyvidéki gyülekezet az Északi Evangélikus Egyházkerület Budai Egyházmegyéjének 
része lett. D. dr. Vető Lajos lett az újonnan megalakult északi egyházkerület püspöke, 
Várady Lajos csepeli, majd budavári lelkész lett az esperes. 

1952 szeptemberétől Biczó Ödönné (Mária néni) lett a gyülekezet kántora, aki több 
mint két évtizedes áldott kántori szolgálatáért nem fogadott el ellenszolgáltatást, azt 
teljesen ingyenesen végezte. 

A gyülekezeti épület földszintjén 60 személyes gyülekezeti termet alakítottak ki. A 
kápolna falait művészi kivitelű keresztény szimbólumokkal díszítették. 
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Az 1952. november 6-án tartott presbiteri ülésen Várady Lajos esperes felvetette 
Budahegyvidék önállósodásának kérdését. Mivel a két lelkészi kör gazdálkodási szem
pontból gyakorlatilag már 1951 októberétől szétvált, és az önállósodásra lelkileg is 
megérett, aktuálissá vált az önálló gyülekezetté alakulás, ami 1953 januárjában történ
hetett meg. 

1953, az önállósulás esztendeje 
1953. január 11 -én a Tartsay Vilmos utcai kápolnában tartott ünnepi közgyűlésen, ame
lyen mindkét püspök, az esperes, az egyházmegyei felügyelő és vendég lelkészek, vala
mint a testvéregyházak képviselői is részt vettek, felolvasták azt a határozatot, amely
nek értelmében a budahegyvidéki evangélikus gyülekezet önálló egyházközség lett. 

Az ünnepi közgyűlésen Danhauser László ismertette az elmúlt 10 év történetét. Dr. 
Kardos Ernő hálát adott Istennek a gyülekezet megalakulásáért. Megválasztották a gyü
lekezet új tisztikarát. 

Az első presbiteri gyűlésen, 1953. február 1 -én létrejött a gazdasági-pénzügyi bizottság 
és a belmissziói bizottság. Megválasztották a számvizsgáló bizottságot és két gondno
kot. A gyülekezet a fő hangsúlyt továbbra is a lelki gyarapodásra helyezte. 

1953. április 11-én az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke Glatz Józsefet 
mindennemű egyházi funkcióból azonnali hatállyal felfüggesztette. Ennek oka az volt, 
hogy a lelkész pénzbeszedői munkája során Budakeszin összetűzésbe került a termelő
szövetkezeti belépésre agitáló népnevelőkkel, akik ezért feljelentették. A pénztárosi 
teendőket ideiglenesen Zulauf Henrik nyugalmazott lelkész vette át. 

A gyülekezet a zsinati törvények értelmében feladatul kapta a területén lévő két 
szeretetintézmény pásztorolását. Az intézetek átvétele megtörtént. 

1954-1955, a pesthidegkúti templomépítés évei 
Szendrey Pálma diakonissza testvér - hosszú betegségéből felgyógyulva - július l-jén 
újra elfoglalta helyét az irodában, és átvette a diakóniai munka irányítását. A püspök 
Ferenc2:y Zoltánt 1954. július 10-én visszahelyezte a gyülekezetbe, majd december 1-
én újból elhelyezte. 

A pesthidegkúti fiókgyülekezetnek a budahegyvidéki gyülekezethez történt csatolá
sa után napirendre került a hidegkúti templomépítés befejezése, amit az egyházi főha
tóság Budahegyvidékre bízott. A templomépítéshez az anyagi források a fiókegyház 
templomalapjából, az országos offertóriumból és a gyülekezeti segélyből rendelkezésre 
álltak. Ennek alapján templomépítő bizottságot választottak, és a tervezéssel megbíz
ták Bretz Gyulát. A kivitelezésre beérkezett ajánlatok alapján az építkezés október 19-
én megkezdődött. 

1954-ben Cantate sorozatot indítottak, amely 7x3 estéből állt. Az ekkor megjelent 
új énekeskönyvet - e sorozat következtében is - örömmel fogadta a gyülekezet. 

1954 végén a gyülekezethez csatolták Nagykovácsi község fiókgyülekezetét is. Itt 
Ruzicska László lelkész, havi egy alkalommal pedig budahegyvidéki lelkész szolgált. 
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1955. március 15-én az egyetemes egyház felajánlotta a budahegyvidéki gyülekezet
nek a pesthidegkúti templom örökös használati jogát, amelynek rövid története a kö
vetkező. 

1941. október 5-én a Fébé védnökségével kezdődött el Pesthidegkúton a templomépí
tés. 1942-ben tető alá hozták az épületet, de az építés folytatását a háborús viszonyok 
megakadályozták. 1945 után sem volt anyagi lehetőség a továbbépítéshez. 1948-ban a 
Fébé - józan megfontolásból - az egyetemes egyháznak adta át az egész épülettömböt. 

1954-ben megkezdődött a templomépítés befejezése. Országos gyűjtésből 95 ezer 
Ft érkezett, amely a legfontosabb munkák elvégzésére volt elegendő. A gyülekezet a 
templomépítés terheit vállalva, a munka szervezését szívesen végezte, azzal a reménység
gel, hogy először a filiában, majd utána az anyagyülekezetben is lesz lehetősége templom
építésre. 1955. március 15-ével az egyetemes egyház örökös birtokhasználatra átadta 
Budahegyvidéknek a templomépületet az alagsorral, a mellette álló kisebb épülettel, 
kerttel és teniszpályával együtt. A megállapodás értelmében a Lelkésznevelő Intézettel 
közösen használták a templomot. 

Istentiszteletet 1955-ben a Tartsay Vilmos utcában vasárnaponként három alkalom
mal, a Szabadság-hegyen kéthetenként, Budakeszin havonta egyszer, Pesthidegkúton a 
teológiai tanárokkal felváltva hetente, Nagykovácsiban havonta egyszer tartottak. 

1955. június 19-én az év kiemelkedő eseménye volt a pesthidegkúti templom fel
szentelése. A Gyülekezeti Segélyből és önkéntes adományokból alig három hónap alatt 
befejezett építkezés után a templomot ünnepi istentisztelet keretében szentelte fel D. 
dr. Vető Lajos püspök. Ezzel egyidejűleg volt a konfirmációi ünnepély is Pesthidegkúton. 
Az ünnepen mindkét püspök részt vett. Az ünnepi istentiszteletet közgyűlés követte, 
délután pedig szeretetvendégség volt. 

A püspöki hivatal június 21-én Ruttkay Elemért megbízta a pesthidegkúti fiókgyü
lekezet önálló gondozásával, de július 11 -én ezt a határozatot módosította, és augusz
tus l-jével Budahegyvidékre helyezte Ruttkay Elemért, egyúttal megindította számára 
a másodlelkészi státus létesítését. Szeptember 1-jei hatállyal Groó Gyula lelkészt he
lyezte a pesthidegkúti fiókegyházhoz missziói lelkésznek. Hozzá tartozott Nagykovácsi 
gondozása is. 

1955. július 12-re Dezséry László déli egyházkerületi püspök az északi egyházkerü
lethez tartozó Danhauser Lászlót beidézte a hivatalába. Dezséry bírálta a lelki vezetést, 
kifogásolta a sok „lótás-futást", azaz a sok vendég-igehirdetői szolgálatot, főleg olyanok 
részéről, akiknek „egyházpolitikai irányzatát az egyházi főhatóság megítélte", és akik
nek szolgálatát Budapesten nemkívánatosnak minősítette. Olyan elemek tömörülésé
nek színterét látta Budahegyvidéken, amelyek - úgymond - káros befolyást gyakorol
nak a gyülekezetre. Danhauser megjegyezte, hogy Budahegyvidéken nincs semmilyen 
kirívó jelenség, vendég-igehirdetőként a barátait hívta meg, de mindenkor és minden
ben alávetette magát az egyház törvényeinek és a törvényes felsőbbség intézkedéseinek. 
A püspök a gyülekezet felügyelőjét sem tartotta „megnyugtató jelenségnek", sem azt, 
hogy sok „nemkívánatos személy" járt a gyülekezetbe. Rendelkezett arról, hogy a gyüle-
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kezet lelkésze vendég-igehirdetőket egyelőre nem hívhat. Elrendelte, hogy az évi mun
katervet tartalmában is ki kell dolgozni, és engedélyeztetni kell a püspökkel. A munka
terv kidolgozásában a gyülekezet „tanbeli fogyatékosságait figyelembe kell venni". 

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy Dezséry László, aki a pesthidegkúti templom-
szentelésen részt vett, látta, hogy az oltár központjában egy kereszt van. Az oltár víz
szintes lapja és a kereszt között egy hármashalom ívelésű rész látható, amelynek kö
zépső halmával kapcsolódik össze a kereszt, és ezen az adományozó neve olvasható: „Báró 
Radvánszky Albert ajándéka Isten dicsőségére". Ezen úgy felháborodott, hogy felhábo
rodásának már a helyszínen is teret adott, és „fasiszta és reakciós provokációnak" mi
nősítette a látottakat. Ennek volt a következménye a beidézés és a tárgyalás. Ekkor kez
dődött Danhauser László reakciósként kezelése, megbélyegzése, és vele együtt a gyüle
kezet egészének rendkívül hátrányos, méltatlan megítélése. 

A presbitérium július 29-én presbiteri ülésen vitatta meg Dezséry püspök észrevé
teleit, és az intézkedéseket a gyülekezet életébe való durva beavatkozásnak tartotta. A 
lelkészt és a felügyelőt feltétlen bizalmáról biztosította. Sajnálattal vették tudomásul, 
hogy Zulauf Henrik és Mohr Henrik nyugalmazott lelkészek szolgálatát a gyülekezet a 
továbbiakban nem veheti igénybe. 

A gyülekezet Ruttkay Elemért 1955. szeptember 16-i hatállyal Budahegyvidék má
sodlelkészévé választotta, akinek ünnepélyes beiktatása október 10-én történt meg. 
Három évtizedes, áldott szolgálata mindig a gyülekezet építését szolgálta. 

1955 szeptemberében Várady Lajos politikai nyomásra lemondott esperesi tiszté
ről. Az egyházmegyei ügyeket Muncz Frigyes espereshelyettes vitte tovább. 

1955 őszén ifj. Széchey Bélát, a gyülekezeti ifjúság egyik vezetőjét a rendőrség kon
cepciózus célzatú feljelentésre letartóztatta, majd háromnapi fogvatartás után elengedte 
ugyan, de a gyülekezetben némaságra kárhoztatta, amit csak az 1956. évi forradalom 
oldott fel. 

Szeptember 1 -jén új irodai munkatársat vettek fel Radnóti Ilona személyében, aki a 
gyülekezet lelki építésében is tevékenyen részt vett. 

Az énekkar vezetését szeptember l-jétől ismét Rezessy László vette át. Ennek ered
ményként az elmaradtak közül sokan újra visszatértek az énekkarba. A nagy énekkar 
mellett ifjúsági énekkar is alakult ifj. Mossóczy Vilmos karnagy vezetésével. A gyüleke
zet gyermekkórusa, a „pacsirták" gyermek-szeretetvendégségeken szolgáltak Horváth 
László vezetésével. 

1956-1957, egyházunk megújulásának esztendei 
A közegyházban a világpolitikai események hatására őszintébb és bátrabb hang kezdett 
uralkodni. Sürgető követeléssé vált: legyen az egyház igazi egyház, legyen tiszta az ige
hirdetés, legyen vége a személyi kultusznak, a terrornak, a törvénysértéseknek, a sza
bálytalanságoknak. A sérelmek orvoslása és a félreállított személyek rehabilitálása nem 
volt tovább húzható. A bizalmatlanság minden gátat elsodort, amit az egyházi és a világi 
hatalom felállított. Az észak—európai országok evangélikus sajtója és az ország egyházi 
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közvéleménye követelte D. Ordass Lajos püspök rehabilitációját. A rehabilitációt elő
ször az állam tette meg. Ezt az Egyházak Világtanácsának 1956 nyári galyatetői ülésén 
a Lutheránus Világszövetség jelen lévő vezetői a leghatározottabban kérték, ami októ
ber 5-én meg is történt. Az események és a bizalmatlanság hatására Dezséry László és 
Vető Lajos püspök lemondott, és D. Ordass Lajos, valamint Turóczy Zoltán püspök újra 
átvehette 1950-ben, illetve 52-ben törvénytelenül elvett hivatalát. Lemondott Grün-
valszky Károly egyetemes főtitkár és Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő is. 

1956. október 31-i Deák téri istentiszteleti prédikációja után D. Ordass Lajos püs
pök átvette a déli egyházkerület püspöki hivatalát. November 3-ra értekezletet hívott 
össze, amelyen az északi egyházkerület vezetésére felkérte Turóczy Zoltánt, az egyete
mes egyház adminisztrációjának vezetésére dr. Göttche Ervin egyetemes főügyészt, a 
Sajtóosztály vezetésére Bottá Istvánt, az Evangélikus Elet szerkesztésére dr. Kéken 
Andrást, a Lelkipásztor főszerkesztőjének Turóczy Zoltánt, szerkesztésére Veöreös Imrét. 
A külföldi segélyek ügyvitelére id. Kendeh György kapott ideiglenes megbízást. 

Budahegyvidéki szempontból az 1956. év eseményei az alábbiak voltak: 
1956 januárjától - felsőbb egyházi rendelkezésre - a Lelkésznevelő Intézet Hűvös

völgyből az Üllői útra, az Evangélikus Szeretetotthon a Modori utcába, az Egészségügyi 
Szeretetintézmény pedig a hűvösvölgyi Lelkésznevelő Intézet helyére költözött. Az 
északi egyházkerület tanácsa a pesthidegkúti fiókegyházat ismét a budahegyvidéki gyü
lekezethez csatolta. 

Az egyetemes egyház vezetése a gyülekezet felelős kezelésére bízott szeretetintéz
mények szétköltöztetése után a Pihenő Otthon épületét lelkészlakások kialakítása cél
jából elvette Budahegyvidéktől. Az intézményeket Sztehlo Gábor, ill. Ruzicska László 
1957. január 1-től átvette önálló gazdálkodásra. Az átköltözéssel egy időben ennek az 
előkészületei folytak. 

1956. március I3-án váratlanul elhunyt Zulauf Henrik nyugalmazott lelkész, a gyü
lekezet pénztárosa, aki korábban a Fébé igazgató lelkésze volt. Három évig végezte 
hegyvidéki gyülekezeti szolgálatát - nemcsak a pénztárban, hanem letiltásáig a szószé
ken is. A gyülekezet és a Fébé tagjai mély részvéttel kísérték utolsó útjára szeretett 
lelkészüket. A pénztár kezelését megbízottként Radnóti Ilona vette át. 1956 júniusá
ban az egyházi főhatóság engedélyezte Mohr Henrik nyugalmazott lelkésznek a filiákban 
való vendégszolgálatát. 

1956. június 10-én a Budai Egyházmegye felügyelőjévé Zimmermann Aladárt válasz
tották. 

Gyülekezetünk imádkozó hátvédként állt a változásokat végbevivő, alakuló, tisztuló 
egyházi események mögött. 

Ősszel véget ért az ún. „Dezséry-interdiktum", visszaállíttatott a parókiális jog, azaz 
mindaz megtörténhetett a gyülekezetben, amit a gyülekezet lelkésze és a gyülekezet a 
törvényes keretek között cselekedni kívánt. A gyülekezet lelkésze és elnöksége a szó
székre azt hívta meg igét hirdetni, akit akart. A pesthidegkúti filia gondozása visszake
rült Budahegyvidékhez. 

118 



Budahegyvidéki egyházközség 

D. Ordass Lajos püspököt, a gyülekezet tagját az egyházközség tiszteletbeli presbi
ternek választotta, amit a püspök örömmel elfogadott. Ö nyolcesztendei hallgatás után 
1956. október 14-én Budahegyvidéken hirdette először az igét. Ebben a gyülekezetben 
vasárnapról vasárnapra mint egyszerű gyülekezeti tag vett részt az istentiszteleteken, 
és türelemmel várta Isten igazságosságának győzedelmeskedését. Ez a nap nemcsak a 
gyülekezet, hanem az egész magyar evangélikus egyház számára történelmi jelentőségű 
dátum. 

A szokásos és tervezett reformációi sorozatokat az októberi események miatt nem 
lehetett megtartani, azonban 1956. október 31-én délelőtt az ünnepi istentiszteleten a 
rehabilitált Kendeh György kelenföldi lelkész hirdette az igét. 

Groó Gyula november 1-ével a Sajtóosztályon kapott beosztást, ezért lemondott a 
fiókgyülekezetben viselt tisztéről. Helyére Károlyi Erzsébet segédlelkészt küldték ki. 
A püspök - szintén november 1 -ével - a gyülekezetbe helyezte Csonka Albert segéd
lelkészt is. 

Az októberi forradalom után megszűnt a Nagykovácsi községben tartott havi egy is
tentiszteleti alkalom, mert mindössze 3 evangélikus személy maradt a községben. 

Az istentiszteletek látogatottsága 1956 októberétől kezdve ugrásszerűen megemel
kedett. Októberben és az utána következő hónapokban a hittanórákra 250-280, a va
sárnapi gyermekbibliaköri alkalomra 70-80 gyermek járt. A havi gyermek-szeretetven
dégségek átfogó témája „Gyermekcipőben az üdvösség útján" volt. Vetítések, flanelok, 
jelenetek, elbeszélések, szavalatok és zeneszámok tették élvezetessé ezeket a délutá
nokat. Ezeket az alkalmakat a felnőtt ifjúság szervezte, de még a serdülő ifjúság is szí
vesen részt vett a rendezésben. 

Újra megindulhatott a szolgálat a kórházakban, ahol nagyon várták Isten igéjének 
vigasztaló megszólaltatását. A gyülekezet lelkészei az új Szent János-kórházban, az Or
szágos Elme- és Ideggyógyintézetben, a budakeszi Korányi és a Fodor szanatóriumban 
végeztek szolgálatot. 

A serdülők összejövetelein fogyott a létszám, ami komoly gondot jelentett. A fel
nőtt ifjúság növekvő létszáma ugyanakkor örömteli változás volt a gyülekezet életében. 
Az ifjúság maga által választott vezetőivel, szolgáló közösségével, énekkarával minden 
gyülekezeti alkalmat megragadva élt és dolgozott, vezetői országosan is ismertek voltak. 

A közegyház életében jelentős esemény volt, hogy Vető Lajos püspök és Mihályfi Emő 
egyetemes felügyelő lemondása miatt választásokra került sor. A gyülekezet közgyűlésé
nek javaslata megegyezett a végül megválasztottakkal, az északi egyházkerület püspökévé 
Turóczy Zoltánt, felügyelőjévé dr. Mády Zoltán tanárt választották, akiket 1957. február 
6-án iktattak tisztségükbe. D. Szabó József az egyházkerület püspökhelyettese lett. 

A Budai Egyházmegye is új esperes és egyházmegyei felügyelő választását rendelte 
el. A gyülekezet javaslata ez esetben is egybeesett a végső választással, így esperesnek -
Várady Lajos helyett - Danhauser Lászlót, felügyelőnek Zimmermann Aladárt válasz
tották, akiket április 3-án a budahegyvidéki gyülekezetben iktattak be tisztségükbe. 
Turóczy Zoltán püspök úr iktató beszéde, Paavo Viljanen finn esperes keresetlen szavai 

dMm 



BUDAI EGYHÁZMEGYE 

és a finn lelkészek üdvözlete, Ordass püspök úr könnybe fulladt szavai, a sok-sok test
véri köszöntés felejthetetlenné tette ezt a napot. 

Februárban dr. Carl E. Lundquist, a Lutheránus Világszövetség főtitkára és Zeuthen 
V Mogens, az Evangélikus Világszövetség Kelet-Európai Segélyosztó Szolgálatának ve
zetője látogatott a gyülekezetbe egy ifjúsági találkozó keretében az LVSZ elnökségi ülé
sének idején. 

Október 13-án egyházmegyei csendesnap volt a gyülekezetben, amelyen délelőtt 
Ordass Lajos püspök hirdette az igét visszatérése utáni első szolgálatának évfordulóján. 
A csendesnap címe a minneapolisi evangéhkus világgyűlés témája volt: „Krisztus meg
szabadít és egyesít]" Október 31 -én a gyülekezet énekkara hangversennyel ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját. 

Az év végének áldott alkalmai voltak a karácsonyi szeretetvendégségek és a szilvesz
teri együttlét. Bár a létszám, különösen a serdülő ifjúság alkalmain és az istentisztelete
ken csökkenő tendenciát mutatott, de az evangélizációk és a csendesnapok mindig új 
lendületet hoztak a gyülekezet életébe, ilyenkor különösen is tapasztalható volt a Lé
lek megújító ereje. 

1957 novemberétől kezdve az állami erőszak egyházunkban az 1956 őszén lemon
dott, az államot maradéktalanul kiszolgáló személyek visszahozatalát követelte, majd 
végre is hajtotta. 

1958-1963, egyházunk szomorú évei 
1958. január 23-ra Grnák Károly, az A E H miniszteri biztosa országos esperesi értekez
letet hívott össze Vető Lajos és Mihályfi Ernő elnökletével. (Országos esperesi értekez
letet jogszerűen csak a két püspök hívhatott volna össze, az AEH ezt teljesen törvény
telenül tette. Ordass Lajos és Turóczy Zoltán nem ment el az ülésre.) Itt kijelentették, 
hogy Turóczy püspök már idős, követelték, hogy menjen nyugdíjba. Ordass Lajos reha
bilitációja megfelelő légkörben indult, de csak a valutaügyben történt ártatlanságát 
mondták ki, politikailag nem tartották alkalmasnak az egyház vezetésére. Káldy Zoltán 
pécsi esperes kimondta, hogy az egyházszakadás megakadályozása érdekében azok, akik 
nem tudnak az állammal együtt dolgozni, mondjanak le, mert csak ártanak az ügynek. 
A Lutheránus Világszövetségtől pedig azt kell kérni, hogy ne avatkozzon be a magyar 
belügyekbe. Danhauser László budahegyvidéki lelkész ellen az alábbi vádakat hozták 
fel: lázító körutakat tesz Ordass püspök mellett, a reakció hangját tolmácsolja, az 1956-
os hatalomátvétel után, tehát jogtalanul lett esperes, továbbá: „ilyen" érzülettel nem 
lehet Vető püspököt szolgálni. 

A budahegyvidéki presbitérium az eseményeket és a véleményeket az 1958. február 
1 -én tartott ülésén megtárgyalta, és határozatot hozott, hogy kiáll lelkésze mellett, 
Ordass Lajos és Turóczy Zoltán püspököket tekinti elöljáróinak, és megköszöni nekik, 
hogy esküjükhöz hívek maradtak. 

Kényszer hatására azonban Mády Zoltán felügyelő már 1957 decemberében, Turóczy 
Zoltán püspök 1958 elején lemondott. 
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1958 júniusában sikerült a XII. ker. Királyhágó utca 16. szám alatti foghíjas telket 
megvenni templomtelek céljára. Bretz Gyula építészmérnök terve szerint a telken 26 
m hosszú utcafronton és 21,3 m mélységben U alakú lakóépület és templom lett volna 
megvalósítható, amely 10 X 16 m méretű lett volna [a pesthidegkúti 8x16 m). 

Az egyházi főhatóság úgy rendelkezett, hogy a továbbiakban sem Foton, sem Gyenes-
diáson nem lehet konferenciákat tartani. A gyülekezet nem kapott engedélyt arra sem, 
hogy Piliscsabán a serdülőknek három-, a felnőtteknek pedig egynapos csendesnapot 
tarthasson. így ezeket Pesthidegkúton tartották meg. A serdülő ifjúság részére Balaton-
akarattyán, a Müller család telkén elhelyezett sátortábor körül mintegy 50 fiatal rész
vételével tartottak konferenciát a Keveházi házaspár, Danhauser László, Csonka Albert 
és a felnőtt ifjúság szolgálatával. 

A felnőtt ifjúság a Bakonyban, a Kab-hegyen egy erdészlakban keresett táborhelyet 
magának. A táborozás egyházi jellege miatt a gyülekezetet és lelkészét rosszakaratúan 
feljelentették. Emiatt az A E H Danhauser Lászlótól és Csepregi Bélától megvonta a 
kongruát, sőt később egyéb következményei is lettek a táborozásnak. 

Az egyházi vezetésben történt változások a gyülekezet életére is kihatottak. D. Ordass 
Lajos püspök ismételt eltávolítása, Dezséry László fél napra történt visszahelyezése és 
lemondása következtében Korén Emil püspökhelyettes vette át a déli egyházkerület 
vezetését. Danhauser László kénytelen volt tapasztalni, hogy Vető püspök nem kíván 
vele mint esperessel együtt dolgozni. A budavári templom restaurálása alkalmából tar
tott ünnepélyen Vető Lajos nem kívánta „az állam előtt rendezetlen helyzetű" esperes 
jelenlétét, a csepeli templomszentelésen sem vehetett részt esperesként, kiderült, hogy 
kongruáját és családi pótlékát a püspök tudtával és javaslatára vonták meg a nyári bako
nyi táborozás tudatos és rosszindulatú félreértelmezése miatt. Danhauser László ezért 
október 23-án lemondott esperesi tisztségéről. Előkészítést nyert mindaz, ami már a 
Dezséry László „félnapos püspökségét" követő lemondása előtti, 1958. június 24-én 
elmondott hírhedt egyházromboló beszéde óta várható volt, ami 1959-ben be is követ
kezett a budahegyvidéki gyülekezet és Danhauser László életében. Az államhatalmi dik
tatúrához hasonlóan az egyházban is megtörtént a teljes visszarendeződés. 

A karácsonyi időszakban több kis csoportban lehetett csak az ünnepet szeretetven
dégséggel megülni. A felnőtt ifjúság a gyermekeknek és a felnőtteknek mind az anya
gyülekezetben, mind a filiában műsorral szolgált. Ezek az alkalmak ismét megerősítet
ték a gyülekezetben azt a vágyat, hogy mielőbb saját templomuk legyen, ahol egyszerre 
tudnak ünnepelni. A gyülekezet felnőtt énekkara karácsony másodnapján zenés áhíta
tot tartott, és ekkor mutatkozott be a gyülekezet előtt a Budai Egyházmegye új zene
kara is, amelyet Danhauser László hívott életre még esperessége idején. 

Szilveszter estéjén „Nincsen itt maradandó városunk" cím alatt az ifjúsági csoport az 
élet mulandóságára figyelmeztetett nívós műsorral, amelynek keretében haláltánc-misz-
tériumjátékot adtak elő. Ennek hatása döbbenetes volt. Az éjféli áhítat után a gyüleke
zet még néhány órát örömben és vidámságban együtt töltött. Ezzel az évvel a budahegy
vidéki gyülekezet életének igen aktív, áldott szakasza zárult le. 
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1959. január 1 -én - Danhauser László kényszerű lemondása miatt - kiírták az esperes
választást. Január 28-án Várady Lajos budavári lelkészt választották esperesnek, aki 
élvezte feletteseinek bizalmát. Beiktatása február 28-án történt meg. 

Budahegyvidéken lejárt a presbitérium hat évre szóló megbízatása, ezért tisztújítás
ra került sor. A választási közgyűlés február 8-án, a beiktatás február 22-én történt. 

1959 elején D. Káldy Zoltán megtartotta székfoglaló beszédét, amely ugyan a déli 
egyházkerület püspökének útmutatása volt, de mondanivalója az egész egyháznak szólt. 

Az 1959. március 2-án tartott presbiteri ülésen Danhauser László bejelentette: Vető 
Lajos püspök közölte vele, hogy „egyházi érdekből" vidékre kívánja helyezni. Március 
10-én Grnák Károly egyházügyi főelőadó közölte az állami döntést: Danhauser László
nak Budapestről mennie kell, különben családjával szemben retorziókat alkalmaznak. 
13-án Danhauser László elfogadta a bakonycsernyei gyülekezetbe történő áthelyezését. 

Az 1959. április 2-án tartott presbiteri ülésen felmerült, hogy Danhauser László ál
láspontja szerint ő a Tartsay Vilmos utcai lakásba költözésekor saját háromszobás laká
sának árát a ház vételárába befizette, ezért a lakást családja csak akkor hagyja el, ha más, 
hasonló színvonalú lakást kap a gyülekezettől, illetve a közegyháztól. Ez a tény hosszú 
időre megkeserítette a gyülekezet, a volt és az eljövendő lelkész életét, mert az ügy anyagi 
vonzata a gyülekezetet teljesen lehetetlen helyzetbe hozta, ugyanakkor sokféle indula
tot szított, és megosztotta a gyülekezetet. A kérdést 1960. január végéig nem is sike
rült rendezni. 

Várady Lajos esperes kitűzte a lelkészválasztást, a választási névjegyzék és a lelkészi 
díjlevél elkészítésének határidejéül június 30-át jelölte meg. 

Danhauser László távozása után a gyülekezet egységes akarattal Ruttkay Elemért 
szerette volna lelkészéül megválasztani, de ehhez az egyházi főhatóság nem adott enge
délyt, őt is a „megbízhatatlanok" közé sorolta. Az esperes a presbitériumot augusztus 
18 —án összehívta, és mivel sem a gyülekezet, sem az eltávozott lelkész nem tehetett az 
eseményekről, hanem ez „kívülálló tényezők" fellépésének eredménye volt, azt állapí
totta meg, hogy a püspök küldési joga fennáll, és Káldy Zoltán déli egyházkerületi püs
pök Zoltai Gyula tiszaföldvári lelkészt, Csongrád-Szolnok megyei esperest ajánlja Buda
hegyvidékre lelkésznek. Várady esperes közölte: tudomásul kell venni, hogy a püspök 
állásfoglalása a gyülekezet érdekének szemmel tartásával történt. Zoltai Gyulát szep
tember 20-án iktatta be budahegyvidéki lelkésznek, aki családjával először az egyik iro
dába, majd 1960 januárjában a szolgálati lakásba költözött be, miután Danhauser Lász
ló családja 1960. január 21-én kiköltözött a lakásból egy I. ker. Attila úti háromszobás 
öröklakásba, amelynek megvételéhez a gyülekezet hatalmas kölcsön felvételével tudott 
hozzájárulni. A lakáskérdés ilyen megoldása miatt Prőhle Henrik, a pénzügyi bizottság 
vezetője tisztségéről lemondott, mert nem látta biztosítottnak a gyülekezet gazdálko
dását. A gyülekezetet a diktatórikus intézkedések miatt ezen a tavaszon sokan végleg 
elhagyták. 

A püspök Csonka Albertet 1959. november 25-ével Szákra rendelte ki adminisztrá
tor lelkészi megbízatással. Mivel így az elvégzendő feladatokhoz kevés lett a lelkész, Zoltai 
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Gyula beadványban fordult a püspökhöz, hogy a teológiát végzett segédlelkészt, Ká
rolyi Erzsébetet bízza meg általános lelkészi feladatok ellátásával addig is, amíg a zsinat 
dönt a női lelkészek felszentelése ügyében. Ezt a megbízást Károlyi Erzsébet meg is kapta. 

A gyülekezet új lelkésze fontosnak tartotta a szolgálatok írásbeliségének meglétét. 
O maga is leírta szolgálatainak az eredményét, és ezt a szolgatársaktól is megkövetelte, 
így ha minden alkalmon nem is vett részt, tudott arról, hogy mi történt. Részletes éves 
programot készített, minden alkalomra címmel, igehellyel, és gondoskodott annak be
tartásáról. Igeszolgálatát a gyülekezet szívesen fogadta, a régi szolgáló testvérek a helyü
kön maradtak és a lelkész segítőtársai lettek. Megtartotta azt a régi rendet, hogy reformá
ciói, adventi, böjti és nagyheti sorozatokat tartottak a gyülekezetben, sőt bevezette a 
pünkösd heti igehirdetés-sorozatot is. 

1960 májusában a gyülekezet örömmel vette tudomásul özv. Kuzmányi Gyuláné azon 
óhaját, hogy kb. 100-120 ezer Ft értékű Magasút dűlői telkét és házát a gyülekezetre 
hagyta. 

Jelentős tehertétele volt a gyülekezetnek az 1960-6l-es években az új lelkész befo
gadásán túl az a felsőbb egyházi igény, hogy a Danhauser László idejében megválasztott 
presbitérium és tisztikar a gyülekezetből kiiktassék. 

Bár Zoltai Gyula beiktatásán és utána is mindenki egyesült erővel támogatta őt ab
ban, hogy beilleszkedjék, és a szolgatársak - lelkészek és nem lelkészek - a gyülekezet 
érdekében kompromisszumokat vállaltak, Zoltai nehezen fogadta el a gyülekezetben 
lévő helyzetet. Sokszor tett összehasonlítást saját precíz munkája és elődje munkája 
között, amellyel sokak érzékenységét sértette. A beleszólási jogot meghagyta ugyan a 
munkatársaknak, de csak a saját elképzeléseit valósította meg az éves munkatervben, 
ami eddig nem volt jellemző a gyülekezetben. A legkisebb olyan kritikai megjegyzésre 
is, amely az ő látásával, felfogásával ellentétes volt vagy annak látszott, megsértődve 
elvonult, nem hagyva teret a megbeszélésnek. Ostorozta a gyülekezetet az anyagiakért, 
kritizálta a lakáskérdés elhúzódását, a számára felújított lakást, a gyülekezet kápolnájá
nak és termeinek elhanyagoltságát, azt állítva, hogy ezeket rajta kívül senki sem veszi 
észre, és nem dolgozik a gyülekezet érdekében. A presbiteri gyűlések rendszerint ve
szekedésekké fajultak, amelyekre Zoltai gyakran az esperes megjelenését is kérte, hogy 
az esperes személyes megjelenésével segítse a munkájában, azaz saját elképzelései meg
valósításában. Mivel az egyházi főhatóság többször is tudomására hozta a gyülekezet
nek, hogy felügyelőjét nem nézi jó szemmel, dr. Kardos Ernő a nyomásnak engedve, a 
békés kibontakozás érdekében 1960. október 2-án lemondott. Az egyházvezetőség ul
timátumszerűén vetette fel a kérdést: Zoltai Gyula vagy Kardos Ernő maradjon a gyü
lekezetben. Ezért döntött Kardos Ernő - a teljes gyülekezet bizalmát és szeretetét bíró 
felügyelő - a lemondás mellett, hogy „a múlt ne legyen tehertétel a gyülekezet életé
ben". Ugyanilyen diktatórikus módon mondatták le Pollner Jenőt másodfelügyelői, majd 
dr. Jármay Gyulát is ügyészi tisztségéről. A presbitériumnak a fentiek miatti tiltakozá
sára hivatkozva a december 29-re összehívott közgyűlésről Zoltai Gyula kivonult, és 
közölte, hogy addig nem szolgál, amíg a presbitériummal nem tud együttműködni. 
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Várady esperes az 1961. január 10-ei presbiteri gyűlésen közölte, hogy a felső egy
házi vezetés a lelkészcserével együtt természetesnek tartotta volna a tisztségviselők 
cseréjét is, amit a presbitérium - titkos szavazással -11:4 arányban elutasított. Az es
peres erre kijelentette, hogy az egyházmegyei elnökség nevében január 13-ra (3 napon 
belül) összehívja a közgyűlést, és ott megteszi határozati javaslatát. Ezen a szabálytala
nul összehívott, rendkívüli közgyűlésen Várady Lajos esperes felszólította a közgyűlést, 
hogy döntsön, Zoltai Gyula lelkész vagy a tisztikar lemondását kívánja-e. A határozat
hozatal előtt többen hozzá kívántak szólni, de az esperes erre senkinek sem adott lehe
tőséget, hanem teljesen váratlanul és minden előzmény nélkül három presbitert, akik a 
gyülekezet érdekében mindeddig következetesen szót kértek, felszólított, hogy hagy
ják el a gyülekezetet, mivel utánanézett, hogy a nevezettek nem fizettek egyházi adót 
az elmúlt évben. Kijelentette, hogy adományokat nem lehet figyelembe venni, ezért ők 
nem presbiterek, de még csak nem is szavazattal bíró egyháztagok. Ezután a közgyűlés 
a beterjesztést - Várady diktatórikus nyomására - 47:7 arányban elfogadta, azaz a tisz
tikart felmentette. A szavazást heves vita követte, amelyben mindkét oldalról sok ke
serű indulat jutott kifejezésre. 

1961. február 19-én új tisztikar került beiktatásra, de a felügyelői és az ügyészi tiszt
ség betöltetlen maradt, mert ezekre a tisztségekre egészen 1964-ig nem találtak vállal
kozót. 

A kápolna és az épület tatarozása egyre sürgetőbbé vált. Az épület beázott, rosszak 
voltak a csatornák, hullott a vakolat. A kápolna belső tere, az alsó iroda és a gyülekezeti 
terem is felújításra szorult. Az épület süllyedt, az utcafronti fal repedezett. Kisebb át
alakítás is szükséges lett volna, mivel a gyülekezet augusztus 1 -tői Lábossá László sze
mélyében új segédlelkészt kapott, akinek az elhelyezése Pesthidegkúton a szeretetott
hon igazgatói irodájában ugyan ideiglenesen megoldódott, de segédlelkészi lakásra a 
végleges megoldás érdekében így is szükség lett volna. 

1961. szeptember 1-i hatállyal Krauss Ottó vette át a pénztárosi teendőket, de csak 
a bizonylatolás és könyvelés szempontjából. A pénz kezelését - teljesen törvénytelenül 
- továbbra is Zoltai Gyula végezte, amiből a későbbiekben súlyos problémák adódtak. 
A pénztáros alkalmazásának indoka most - Zoltai Gyula részéről - az volt, hogy a lelké
szeket ezekkel a teendőkkel nem lehet terhelni, ők inkább a lelki munkát végezzék. 

A püspök 1961. október 1-i hatállyal Lábossá László segédlelkészt Csepelre helyez
te. Helyette Szelényi Zoltánt rendelte ki segédlelkészi szolgálatra úgy, hogy főállásban 
a szeretetintézményeknél volt, és Budahegyvidéken csak besegített. 

Az év eleji események rányomták bélyegüket a gyülekezet életére, a látogatottság és 
az anyagi tehervállalás rohamosan csökkent. A gyülekezet anyagi helyzete szükségessé 
tette a templomtelek eladását, amelyet a Klement Gottwald Művek 62 ezer Ft-ért 
megvett. Ozv. Kuzmányi Gyuláné 1962. január közepén meghalt. A közjegyzőnél a 
gyülekezet képviselője bejelentette, hogy végrendelet van a birtokában. A hagyatéki 
tárgyaláson azonban kiderült, hogy az örökhagyó Amerikában élő testvérének öt leszár
mazottja is igényt tart az örökségre, akik kételkedtek a végrendelet valódiságában, for-
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mai hibát véltek felfedezni az okmányokon. Az ügy az Igazságügyi Minisztériumot is 
megjárta, de 1962. május 5-i határozatával ez a fórum is a gyülekezetnek ítélte az örök
séget. Az oldalági rokonok kielégítésére a gyülekezet felajánlott 5000 Ft-ot és a hagya
téki ingóságokat, nem kívánván peres utat választani. A gyülekezet előszerződést kö
tött Nagy Györggyel, aki a területet 80 ezer Ft-ért megvette, és telekmegosztásra is 
átadott 10 ezer Ft-ot. A kifizetések után (oldalági rokonoknak 5000 Ft, temetési költ
ség 2650 Ft, ügyvédi költség 2000 Ft, illeték 27150 Ft) könyvelési hiányosságok miatt 
nem volt pontosan megállapítható, hogy mekkora összeg birtokába jutott a gyülekezet, 
amelynek következtében később peres eljárások is indultak. 

Szelényi Zoltán súlyos beteg lett, szolgálatát 1962. április 1. után már nem tudta el
látni, ami nagymértékben növelte a gyülekezet lelkészeinek terheit is. A gyülekezet mér
hetetlen fájdalmára a fiatal, szeretett lelkész rövidesen meghalt. Helyére a püspök au
gusztus 1-i hatállyal Barcza Béla segédlelkészt rendelte a gyülekezetbe szolgálattételre. 

Férjhezmenetele miatt Károlyi Erzsébet is megvált segédlelkész! állásától. Az ő he
lyén 1962 végén Kőszeghy Tamás segédlelkész állt szolgálatba. 

1962 novemberétől kezdve olyan anyagi természetű kérdések kerültek napvilágra, 
amelyek azt bizonyították, hogy különféle célokra felvett összegek nem kerültek be az 
egyházközség pénztárába. A pénztári bizonylatok eltűntek, vagy nem is lettek kiállítva. 
Az ellenőrzés során kiderült, hogy Zoltai Gyula bizonyíthatóan nem tud elszámolni 
pénzösszegekkel. Ezekről az ügyekről a presbitérium tárgyalt, de a jegyzőkönyvek nem 
lelhetők fel a gyülekezet iratai között. Az 1962. november 15-1963. február 20. kö
zötti jegyzőkönyvek hiányoznak. Hiányzik az 1962-1966 közötti irattári anyag is. Az 
anyagi természetű problémákon túl Zoltai Gyula erkölcsi tekintetben is alkalmatlanná 
vált az egyházi szolgálatra. A feltárt hiányosságok oly súlyosak voltak, hogy a presbité
rium egyhangú felszólítására Zoltai Gyula 1963. január 26-án kénytelen volt lemondá
sát bejelenteni, amelyet a gyülekezet és az egyházi főhatóság is elfogadott. Lemondásra 
kényszerült ugyan, de vissza akart kerülni, aláírásokat gyűjtött, amelyekkel alkalmassá
gát kívánta bizonyítani. A lakásban maradt családjával együtt, de a lakás terheit nem 
fizette, és mivel Vető püspök kérésére a gyülekezet nem jelentette fel, a pénztárból 
hiányzó pénzösszegek visszafizetését is megtagadta. 

1963. február 20-án Zoltai Gyula a szűkebb kezelésében lévő tárgyakat az esperes 
jelenlétében átadta Csengődy László kiküldött adminisztrátor lelkésznek. 

A viharos lelkészváltás idején az istentiszteletek és a bibliaórák látogatottsága nagy
mértékben lecsökkent. Az elszabadult indulatok közepette többen más gyülekezetek
ben találtak nyugalmat. A fiatalok néhány hónapig a Deák téri gyülekezet ifjúsági órá
jára jártak. 

Annak ellenére, hogy Zoltai Gyulának a saját hibájából kellett lemondania, a buda
hegyvidéki gyülekezetből való távozását feltételekhez kötötte. Ezek között szerepelt az, 
hogy Vető Lajos és Káldy Zoltán egyházi munkakörben való elhelyezést ígértek neki, 
amely egy másik szolgálati lakásba való költözéssel járt volna együtt, ennek lebonyolí
tásáig a szolgálati lakásban maradhatott. A két püspök ígérete azonban nem teljesült. 
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ezért Zoltai Gyula kilépett az evangélikus egyház szolgálatából, világi állásban helyez
kedett el, ennek ellenére a lakásban maradt. így a lakáskérdés igen hosszú ideig (1982-
ig) nem nyert megoldást, súlyos problémákat vetett fel, és általános nyugtalanságot 
okozott a gyülekezetben. Az egyházközség vezetősége a lakás elhagyásának, illetve ki
ürítésének követelésével kapcsolatosan, valamint jogos anyagi követelésének elnyerése 
céljából pert indított Zoltai Gyula ellen. A Fővárosi Bíróság az ügyet hivatalból egyházi 
bírósághoz tette át, mivel a felperes egyházközség volt, az alperes pedig az egyház volt 
lelkésze, aki még mindig az AEH-tól kapta a kongruát. 

Az evangélikus egyház legfelsőbb bírósága Káldy Zoltán diktatórikus intenciói alap
ján a tárgyban úgy döntött, hogy Zoltai Gyula és családja a lakásban maradhat mindad
dig, amíg a budahegyvidéki egyházközség Zoltaiék lakáskérdését meg nem oldja. A 
szolgálati lakásért Zoltai Gyula semmiféle térítést vagy használati díjat nem volt köte
les fizetni, sőt a tanács által a lakásra kivetett adót is az egyházközség fizette helyette. 
A gyülekezettel szemben fennálló adóssága ügyében a bíróság Zoltait részletfizetésre 
kötelezte. A döntés ellen fellebbezésre nem volt lehetőség, mert az ügyet Káldy Zoltán 
püspök önkényes döntése alapján már első fokon a legfelsőbb egyházi bíróság tárgyalta. 

Az istentiszteletek és a bibliaórák látogatottsága csökkent, a gyermekmunka hóna
pokig szünetelt. A serdülőkorúak bibliaórája megszűnt. Anyagi veszteséget jelentett a 
lecsökkent adományozó kedv, illetve az eltűnt összegek hiánya, amelyek visszaszerzése 
reménytelennek bizonyult. Megmérgezte a gyülekezet életét a Zoltai Gyula által ger
jesztett hangulat, a cinikus és rosszindulatú megjegyzések és tettek sorozata, amelye
ket felerősített az a tény, hogy Zoltai a szolgálati lakásban birtokon belül volt, és elzár
kózott minden lehetőségtől, amely ezt a helyzetet megoldotta volna. 

1963. február 15-ével az északi egyházkerület püspöke Kőszeghy Tamás segédlelkészt 
a hegyvidéki gyülekezetből más szolgálatba helyezte át, és helyét nem kívánta betölte
ni. A helyettes lelkész szolgálatba lépésekor tiltakozott ez ellen, mert így több helyen 
nem lehetett istentiszteleti alkalmat tartani a távolságok miatt, de tiltakozása eredmény
telen maradt. 

Az 1963. február 26-án tartott presbiteri gyűlésen Várady Lajos esperes bejelentet
te, hogy a megüresedett lelkészi állásra a püspök Csengődy László egyházkerületi lel
készt küldi ki Budahegyvidékre helyettes lelkészként, aki ekkor már 10-12 napja ellát
ta ezt a feladatot. 

Döntés született arról, hogy a lelkészválasztás meghívással történjék. A presbitéri
um a közgyűlésnek egyhangúlag Csengődy Lászlót ajánlotta megválasztásra, amelyhez 
a püspöki hozzájárulás érthetetlen okból késett, és így a lelkészválasztásra csak 1963. 
szeptember 29 —én kerülhetett sor. A beiktatást 1963. október 20-án Várady Lajos 
esperes végezte. 

1963. május 14-én leirat érkezett a két egyházkerület püspökeitől, amelyben elren
delték az új Agenda használatát. Ebből kimaradt az istentisztelet végén eddig presbite
ri határozat alapján énekelt magyar himnusz. Mivel a presbitérium a himnusz eléneklé-
séhez ragaszkodott, kérelemmel fordult Vető püspökhöz ennek engedélyezése ügyében. 
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A június 17-én érkezett válasz megtiltotta az Agendától történő bármiféle eltérést, és 
nem engedélyezte a himnusz éneklését az istentiszteleteken. 

A gyülekezet az énekkar fennállásának 25. évfordulóját ünnepi hangverseny kereté
ben ünnepelte meg. Az énekkart a vidékre helyezett alapító, Rezessy László utódjaként 
ifj. Mossóczy Vilmos karnagy vezette. 

Június 13-án Nagy György, a Magasúti dűlőn lévő örökölt ingatlan vevője kérte az 
elszámolást arról a 10 ezer Ft-ról, amelyet a telekmegosztást célzó intézkedésekkel 
kapcsolatos kiadások fedezete céljából 1962. június 2-án Zoltai Gyula lelkészen keresztül 
az egyházközség részére befizetett. Ez a befizetés Zoltai Gyula részéről az egyházköz
ség pénztárába nem történt meg. Mivel az elszámolást Nagy Györgynek a gyülekezet 
nem tudta megadni, követelése dolgában egyházi bírósághoz fordult, és Zoltai Gyula 
ellen feljelentést is tett. 

Szeptember 19-én Vető püspök azt kérte a gyülekezettől, hogy a Zoltai Gyula által 
okozott belső válságból való kibontakozás érdekében fizesse ki a tartozások kiegyenlí
tésére visszatartott összeget, amely a felmondási időre járt Zoltai Gyulának [hathavi 
bér). Ez megtörtént. 

1964-1970 
Az 1964-es évben a gyülekezet fontos feladata volt, hogy az 1960. október 2. óta betöl
tetlen felügyelői és az 1960. november 21 . óta betöltetlen jegyzői tisztségekre megfe
lelő tisztségviselőket válasszon. A javaslatot az ápriUs 12-én tartott közgyűlés elfogad
ta, és felügyelőnek id. Széchey Bélát, tiszteletbeli gondnoknak Udvaros Istvánt, gond
noknak Mitterpacher Ferencet, jegyzőnek Metz Károlyt és Kézdy Pált választotta meg, 
akiknek a beiktatása május 24-én volt. 

Az 1964-es évre is rányomta bélyegét Zoltai Gyula jelenléte a gyülekezet épületé
ben, a pereskedés a gyülekezet jogos követelésének a visszaszerzésére, de a gyülekezet 
a legnehezebb időszakon túljutott. Csengődy László szolgálatba állásával a gyülekezet 
tagjai kezdtek visszatérni. Ugyanakkor a gyülekezet sok korábbi tagja új gyülekezeté
ben már új lelki otthonra talált. 

A szenior és ifjúsági órák látogatottsága megfelelő volt, de a serdülő ifjúság össze
gyűjtése továbbra sem sikerült. A húsvét utáni első vasárnapon 17-en konfirmáltak. Az 
istentiszteletek látogatottsága valamelyest nőtt. Sajnos augusztusban megszűnt a Dia
na utcai istentiszteleti alkalom, mivel a helyiségre a bérbeadó családjának volt szüksége. 

Október hónapban megtörtént a templom, a gyülekezeti terem, az irodák és a ki
szolgáló helyiségek festése és részleges mázolása. Mindez 9500 Ft-ba került, amelyet 
15 ezer Ft körüli céladomány fedezett. A nehéz anyagi helyzetben lévő gyülekezet bi
zonyította, hogy hívei áldozatvállalással is mindig támogatják egyházközségüket, ha az 
szükséges, és jó célt szolgál. 

A hatvanas évek közepétől kezdve a gyülekezet életével kapcsolatos adminisztrációs 
tevékenységet jelentősen csökkenteni kellett. Csak a legszükségesebb dolgokat rögzí
tették írásban; a nem lelkészek tevékenysége a gyülekezeti szolgálatban a zaklatásoktól 

117 



BUDAI EGYHÁZMEGYE 

történő megóvásuk érdekében csak egész hézagosan lett feljegyezve. Több esemény csak 
utólagos visszaemlékezésekből volt felidézhető. 

1964-ben az ifjúsági és a gyermekmunka Csengődy László irányításával átszervezés
re került. A gyermekbibliaköröket vasárnap 9 és 11 órakor egy vezető és egy segédve
zető tartotta. 

Az ifjúsági órákat szerda esténként Csengődy László tartotta ifj. Széchey Béla közre
működésével. Az órákon a bibliamagyarázatok mellett az ifjúságot érdeklő témákról 
vezettek beszélgetést. A záró áhítatokat általában az órákon részt vevő fiatalok tartot
ták. Az óra 1965—tői kezdve néhány éven át két korcsoportra bontva működött (ser
dülő-ifjúsági), közös áhítattal. Szenior ifjúsági bibliaórák kedd esténként voltak dr. Koczor 
Miklós vezetésével. 

A budahegyvidéki és a budavári gyülekezet ifjúsága szeretetvendégség keretében 
kölcsönösen meglátogatta egymást. A hegyvidéki ifjúság meglátogatta a pasaréti refor
mátus ifjúságot is, ahol a közös alkalmon Csengődy László és Joó Sándor pasaréti refor
mátus lelkész szolgált. 

Ezeknek az alkalmaknak külső beavatkozás következtében nem lett folytatása. A 
hatvanas évek közepétől megszűnt a nagyobb ifjúsági rendezvények, konferenciák tar
tásának a lehetősége. A bibliaórákon kívüli közösségformáló ifjúsági összejövetelek szer
vezésére nem maradt más lehetőség, mint a kis csoportokban, titokban megtartott ki
rándulások és az akkor divatos „házibulik" rendezése családoknál. Ezeken az alkalma
kon lelkészek nem vettek részt, de mindig volt ige melletti elcsendesedés és komoly 
témákról folytatott beszélgetés is. 

Az északi egyházkerület püspöke 1965. október 1-től kisegítő lelkészi szolgálatra a 
budahegyvidéki gyülekezetbe helyezte Takács Józsefet. Szolgálatának díjazása a gyüle
kezet részéről csak jelképes összeget jelentett (100 Ft), mivel szolgálatát a kongrua 
fejében végezte. Takács Józsefet régi gyülekezeti szolgálatából többen elkísérték Buda
hegyvidékre, így Berecz Péter vegyészmérnök is, aki az ifjúság aktív tagja lett. 

Az 1965. október 8-i presbiteri gyűlésen Csengődy László állásfoglalást kért azzal kap
csolatban, hogy az 1953. évi Vlll. törvénycikk - amely az egyház szeretetszolgálatáról 
szólt - előírta a gyülekezet területén lévő szeretetotthonok működése feltételeinek a 
biztosítását és a gyülekezet vezetőségének felelősségét. Elmondta, hogy ezt a buda
hegyvidéki gyülekezet tovább nem vállalhatja, ugyanis az igazgatótanács, illetve annak 
vezetője az otthonok ügymenetébe nem tud érdemben beleszólni, illetve belelátni, mert 
abba a szeretetotthonok igazgatója nem enged semmiféle betekintést. Ezért Csengődy 
László, az igazgatótanács elnöke kérte e tisztség alól való felmentését. Ezt az intézmény 
igazgatóságának is bejelentette. Ezzel egyidejűleg Csengődy László az egyházi főható
sághoz intézett levelében kérte, hogy az 1966. évben összeülő zsinat az 1953. évi Vlll. 
törvénycikk megváltoztatásának a lehetőségét vizsgálja meg. Ennek meg is lett az ered
ménye, mert a zsinat által megalkotott új törvény levette az egyházközségekről a terü
letükön levő szeretetotthonok sokféle kötelezettséggel járó terheit. 

1966. november 30-án a szerdai bibliaóra keretében Stöckl Rudolf, a franciaországi 
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taizéi protestáns szerzetesrend magyar tagja ismertette rendjük szolgálatát, és a beszél
getés során válaszolt a felvetett kérdésekre. A bibliaórát Csengődy László vezette, aki 
személyes barátságban volt a meghívott szerzetessel. A meghívás mégis komoly bonyo
dalmat okozott, mert mind a püspök, mind az ÁEH felé utólag meg kellett magyarázni, 
hogy hogyan kerültek kapcsolatba ilyen „káros tanításokat hirdető, rossz irányba befo
lyásoló eszmeiségű" személlyel. Csengődy László ezért a meghívásért súlyos elmarasz
talásban részesült. 

1966-ban a Zoltai Gyula ellen indított polgári peres eljárás során a Fővárosi Bíróság 
ítéletet hozott, amelyben Zoltait a Nagy György-féle ügyben okozott kár, továbbá ka
mat, ügyvédi költség és perköltség megtérítésére kötelezte havi 300 Ft részletfizetési 
kötelezettséggel mindaddig, amíg az okozott kár meg nem térül. Ez a gyülekezetnek az 
anyagi vonatkozáson túl erkölcsi elégtételt is jelentett, mert a polgári bíróság elismerte 
igazukat, amit egyházi vonatkozásban nem sikerült elérni. 

Az egyházközségnek további gondot jelentettek a szolgálati lakásban keletkezett 
beázások és csőtörések, amelyek a kápolnára is átterjedtek, valamint a gombásodás, amely 
a fa födémszerkezet egy részének szétporlásához vezetett. Szakértő által készített szak
vélemény alapján a károsodás továbbterjedése részleges fertőtlenítéssel megállítható volt. 
A karbantartásokat a gyülekezet elvégeztette, amely mintegy 40 ezer Ft kiadást jelentett. 

1966. december 1-én az északi egyházkerület püspöke 40 ezer Ft-ot adományozott 
ugyan az egyházközségnek, amelyet azonban az 1960. évi Danhauser-Zoltai lakásügy 
elintézése során kapott 80 ezer Ft törlesztésére visszatartott. Ez a gyülekezetet nagyon 
rosszul érintette, mivel a felmerülő újabb és újabb költségek miatt anyagilag nem tu
dott talpra állni, azért is, mert a jogtalanul használt lakás felújításának terhe is a gyüle
kezetet sújtotta. 

1967. május 22-én Vető Lajos püspök egészségi állapotára hivatkozva bejelentette 
lemondását, és nyugdíjazását kérte. Az új püspök D. dr. Ottlyk Ernő teológiai tanár lett, 
akit június 20-án iktattak be az északi egyházkerület püspöki hivatalába, és június 25-
én parókus lelkészként a budavári lelkészi körbe. Augusztus 13-án D. dr. Ottlyk Ernő, 
az egyházkerület új püspöke látogatást tett a gyülekezetben, ahol az istentiszteleti szol
gálat megtartásán kívül találkozott a presbiterekkel is. 

1967. október közepén a gyülekezet tudomására jutott, hogy Zoltai Gyula a budahegy
vidéki gyülekezet tulajdonában lévő lakását, amelyet jogcím nélkül használt, cserére, 
illetve eladásra kínálta, ezért ellene a gyülekezet elnöksége a kerületi rendőrkapitánysá
gon feljelentést tett, ahol kérte azt is, hogy ellenjegyzése nélkül ne fogadjanak el ki-, illet
ve bejelentkezést a lakásba. 

A lelki élet területén csendes munka folyt. A gyülekezet beletörődött Zoltaiék je
lenlétébe a házban, és bár emiatt nagyon sokan távoztak a gyülekezetből, de ez a körül
mény a maradókat már csak kisebb mértékben irritálta. Az istentiszteletek és bibha-
órák látogatottsága stagnált, a lelkészek és a mellettük szolgáló nem lelkészi munkatár
sak egyetértésben dolgoztak együtt. Nem voltak viharos, nagy események, sem jó, sem 
rossz értelemben. 

éüBm 



BUDAI EGYHÁZMEGYE 

1968. február 4-én dr. Ottlyk Ernő püspök a pesthidegkúti fiókegyházközségben tett 
látogatást. Böjti, nagyheti és adventi alkalmaikat ebben az évben is megtartották ven-
dég-igehirdetők szolgálatával. A Tartsay Vilmos utcai kápolnán kívül Pesthidegkúton és 
Budakeszin tartottak rendszeresen istentiszteletet. Minden kedden szenior, szerdán 
ifjúsági és serdülő, pénteken gyülekezeti bibliaórák voltak. A gyermekek részére vasár
naponként két gyermek-bibliaórát, minden hónap első vasárnapján gyermek-isten
tiszteletet és minden hónap utolsó vasárnap délutánján szeretetvendégséget tartottak. 

A gyülekezet anyagi segítségére szolgált, hogy 1969 májusában átutalták azt a Lu
theránus Világszövetségtől kapott 38 400 Ft segélyt, amelyet az épület renoválási költ
ségeire még 1966-ban igényelt Budahegyvidéken. Ezenkívül a gyülekezet kölcsöntör-
lesztésre még 10 ezer Ft-ot is kapott. 

Az énekkar vezetését Gárdonyi Hajna vette át, így az énekkari munka újra elindult. 
Az Evangélikus Országos Egyházi Bíróság a lakáshasználat ügyében 1969. március 7-

én a gyülekezet Zoltai Gyula ellen indított lakáshasználati díj és járulékai iránti kerese
tét elutasította. A gyülekezet a döntés ellen panasszal élt, de bele kellett törődnie, hogy 
az egyházi főhatóság a gyülekezettel és annak érdekeivel szemben, mint mindig, most 
is Zoltai Gyulát támogatta. Mivel határozatilag kimondták, hogy a lakáskérdést a buda
hegyvidéki gyülekezetnek kell megoldania, így remény sem maradt arra, hogy a lakás
ból a Zoltai család eltávozzék, és arra sem, hogy a gyülekezet a 20 ezer Ft-ot meghaladó 
jogos követeléséhez hozzájusson. A hír már nem is rendítette meg a gyülekezetet. 
Hozzászokott a helyzethez, és igyekezett csendben, békességben tovább élni és dolgoz
ni. Ez azért volt lehetséges, mert a gyülekezetben szolgáló lelkészek között, valamint a 
lelkészek és a nem lelkészi munkatársak között is nagyon jó volt a kapcsolat. 

1970 októberében a sekrestye céljaira használt irodahelyiség mennyezete nagy terü
leten leszakadt. Ennek az oka a tartógerendák elkorhadása volt, amelyeket sürgősen ki 
kellett cserélni. 1970 decemberében a javítás megkezdődött, mivel lehetőség nyílt 
ECLOF-kölcsön elnyerésére. A javítási munkák a pénzalapok birtokában megtörténtek. 

1970-2001 
Az 1970-es éveket részben a csendes belső munka, részben pedig a gyülekezet lelkészei
nek megalkuvás nélküli harcai jellemezték. 

A gyülekezet lelki életét - meglehetősen megfogyatkozott látogatottság mellett -
istentiszteletek, bibliaórák, konfirmációs oktatás és családlátogatások határozták meg. 
Az élénkebb színt az énekkar folyamatos munkája és szolgálatai jelentették. Az ének
kart a Gárdonyi család külföldre távozása után Veöreös Enikő karnagy vezette, majd a 
70-es évek végétől az ismét Budapestre költözött Rezessy László vette át a munkát. Az 
énekkar az anyagyülekezetben és a pesthidegkúti filiában istentiszteleteken és zenés 
áhítatokon végzett szolgálatokat. 

A vasárnap esténként tartott havi zenés áhítatokat Rezessy László később zenetörté
neti ismertetésekkel is kibővítette, amelyet az egyes szerzőkről állított össze, különös 
tekintettel az evangélikus zeneszerzőkre és általában a keresztény egyházzene nagy egyé-
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niségeire. A zeneszámok közötti prózai részeket és ismertetéseket dr. Mohr Tamás adta 
elő, aki maga is több Rezessy-zenemű szövegének a szerzője. 

A lelkészeknek több belső és külső körülménnyel kellett harcaikat megvívniuk, ami 
rengeteg időt és energiát emésztett fel. Ez különösen Csengődy László parókus lelkész 
szolgálatát és életét keserítette meg. Ezek közül a legjelentősebb volt az előző fejeze
tekben már leírt, szolgálati lakásért folytatott reménytelen küzdelem a felső egyházi 
vezetéssel, a kerületi tanáccsal és a lakásban lakó, egyházi szolgálatból kivált volt lel
késszel. A lelkésznek sok idejét felemésztette a tárgyalásokra való felkészülés és az azo
kon való részvétel. Ugyanakkor a gyülekezet is szerette volna látni a lakáskérdés meg
oldódását, és várták, hogy a kápolna feletti lakásba valamelyik, köztük tényleges szol
gálatot végző lelkész és családja költözzön be. A megoldásra azonban egészen 1982-ig 
várni kellett. 

Csengődy Lászlónak és a másodlelkésznek, Ruttkay Elemérnek sok kellemetlenség
ben és megaláztatásban volt része Ordass Lajos püspökkel együtt, abból a puszta tény
ből fakadóan, hogy Ordass Lajosnak és családjának a gyülekezet területén, a kápolnától 
nem messze volt a lakása. A püspök úr a Tartsay Vilmos utcába járt templomba, ahol 
egyszerű gyülekezeti tagként vett részt az istentiszteleteken. Csengődy Lászlónak ugyan
abban a Márvány utcai házban lakott az anyósa és feleségének húga, és amikor látogatá
sukra a lelkész a házba betért, az utcai megfigyelők ezt azonnal jelentették az államha
talmi szerveknek. Ruttkay Elemér lelkész pedig - aki a gyülekezetben évente több mint 
300 családlátogatást végzett - pasztorizációs szolgálatának részeként időnként meglá
togatta Ordass Lajost is mint gyülekezetének tagját, ami szintén nem maradt titokban 
az ÁEH és a legfelsőbb egyházi vezetés előtt. 1970. február 24-én a Budai és a Pesti 
Egyházmegye összevont lelkészi munkaközösségi ülésén, ahol a két esperesen kívül 
megjelent a két hivatalban lévő püspök és az A E H két vezető tisztségviselője is, a meg
hirdetett programtól eltérően a két püspök a lelkészek számára teljesen váratlanul egyet
len kérdést tűzött napirendre: Ordass Lajost támadták azzal a „váddal", hogy önéletraj
zi írásait külföldön meg akarják jelentetni, és ennek előkészületei folynak. Emiatt Ordass 
Lajost ellenségnek, sőt hazaárulónak titulálták, anélkül, hogy a később megjelent ön
életrajzi írásoknak egyetlen sorát is ismerték volna. Az ülésen minden lelkészt felszólí
tottak: nyilatkozzanak, hogy Ordassal szemben vagy mellette állnak. Csengődy László 
és Ruttkay Elemér még a megfélemlítésnek ebben a fenyegető légkörében sem volt 
hajlandó Ordass püspökről bármiféle elítélő szót mondani, sőt kiálltak gyülekezetük tagja 
mellett. Emiatt Csengődy Lászlót Káldy Zoltán már ezen az ülésen elmarasztalta, és a 
lelkészek állhatatosságuk miatt hosszú évekig hátrányos megkülönböztetést szenved
tek el az egyház egyes vezetői részéről. 

1971. november 22-én elhunyt D. Turóczy Zoltán, egyházunk evangélizáló püspö
ke, akit egész magyar evangélikusságunk őszinte szívvel gyászolt, és akinek szolgálataira 
a budahegyvidéki gyülekezet tagjai is hálás szívvel emlékeztek. 

Az 1970-es évekre is jellemző volt a gyülekezeti épület állagának folyamatos romlá
sa. A süllyedések, beázások és egyéb károsodások helyrehozatala nagyon sok pénzt, időt 
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és energiát igényelt. Ezeknek az elhárításában nagyon sokat tett Bretz Gyula felügyelő 
dr. Müller Miklóssal, Mitterpacher Ferenc gondnokkal, Mészáros Jánossal (az egyházfi 
férjével) és a gyülekezet több, építési munkákban jártas szakemberével, valamint az 
egymást követő lelkészekkel, Csengődy Lászlóval és Kőszeghy Tamással együtt. 

A gyülekezet pénzügyi egyensúlya ezekben az években nagyon nehezen volt bizto
sítható. Az önkéntes hozzájárulást fizetők száma alacsony, az offertórium kevés volt. 
Az egyházkerület segéllyel és kölcsönnel többször segített a gyülekezeten. 

1978. augusztus 14-én elhunyt D. Ordass Lajos, egyházunk hitvalló püspöke, a gyü
lekezet tagja, akit a magyar és az egyetemes evangélikusság története egyik legállhatato
sabb, legnagyobb egyéniségének tartunk. Halála mély fájdalommal töltötte el egyhá
zunk híveit, és őszintén gyászolta őt a világ evangélikussága is. Temetési szertartásán -
az elhunyt püspök kívánságának megfelelően - a budahegyvidéki gyülekezet lelkésze, 
Csengődy László imádkozott. 

Hosszú évek szünete után 1979. november 1-4., majd 1980. november 14-16. kö
zött voltak csendesnapok a gyülekezetben, részben vendég-igehirdetők szolgálatával. 

A gyülekezet életében az 1980-as évek hoztak jelentős változásokat, részint az álla
mi diktatúra enyhülésével összefüggésben. A Magyarországi Evangélikus Egyház számára 
az állami szervek megengedték, hogy megrendezhesse az LVSZ VII. nagygyűlését. A 
Magyarországi Evangélikus Egyház és D. Káldy Zoltán elnök-püspök meghívására a 
Lutheránus Világszövetség tagegyházai többségi szavazással úgy döntöttek, hogy a meg
hívást elfogadva a világgyűlést 1984 nyarán Budapesten rendezik meg. Ez igen jelentős 
esemény volt egyházunk életében, hiszen ezzel megnyíltak a kapcsolatok megterem
tésének a lehetőségei egyházunk és a világ többi evangélikus egyháza között. A világ
gyűlés előkészületének évei alatt D. dr. Ottlyk Ernőt egyházunk köztiszteletben álló, 
világnyelveket is kiválóan ismerő, tudós teológiai professzora, dr. Nagy Gyula váltotta 
fel az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki székében. Beiktatása 1982. szeptem
ber 26-án történt. 

A világgyűlés előkészítése kapcsán különös módon oldódott meg a budahegyvidéki 
gyülekezet lakáskérdése. A nagygyűlés egyik kőnyomatos lapjának szerkesztője már 
évekkel az esemény előtt Budapestre szándékozott költözni az előkészületek megtéte
le céljából, amihez számára egyházunknak lakást kellett biztosítania. Kőszeghy Tamás 
lelkésznek tágas lakása volt az Üllői út 24. szám alatti egyházi épületben. Lehetőség nyílt 
arra, hogy a budahegyvidéki gyülekezet meghívja lelkészének az addig közegyházi szol
gálatban álló Kőszeghy Tamást, akinek a számára az egyetemes egyház felszabadította a 
Tartsay Vilmos utcai szolgálati lakást oly módon, hogy a Zoltai család részére vásárolt 
egy kisebb belvárosi lakást. így az Üllői úti lakást a kőnyomatos lap szerkesztője részére 
át lehetett adni. Mivel ez a meglehetősen bonyolultnak tűnő, személyi változásokat is 
magában foglaló eseménysorozat mindenki számára előnyösnek látszott, példás együtt
működéssel végre is hajtották. Kőszeghy Tamás elfogadta a gyülekezet meghívását és 
az ezzel együtt járó lakáscserét. Zoltai Gyula is elfogadta a felkínált kisebb lakást. A 
„vezéráldozatot" mégis Ruttkay Elemér, a gyülekezet hűséges lelkipásztora hozta, aki 
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annak érdekében, hogy lehetővé tegye az új lelkész meghívását és beiktatását, három 
évtizedes budahegyvidéki szolgálata után nyugalomba vonult. 1981. augusztus 27-én a 
gyülekezet délelőtt istentiszteleten és délután szeretetvendégségen búcsúzott attól a 
lelkészétől, akinek lelkileg nagyon sokat köszönhetett, és akinek hivatás- és gyüleke
zetszeretete ma is példakép a gyülekezet számára. 

Kőszeghy Tamás 1981. szeptember 1-től először helyettes lelkészként, majd októ
ber 11 -tői megválasztott lelkészként állt be a gyülekezet szolgálatába. Beiktatása 1981. 
november 14-én, vasárnap délután istentisztelet keretében történt, a gyülekezet tagja
inak - akik korábbról már ismerték őt -, lelkésztársainak és barátainak szeretetétől 
övezve. 

Szolgálatba lépésével a gyülekezetben két gyülekezeti lelkész és egy kisegítő lelkész 
(Takács József) volt állásban, ezért az egyik pásztor igazgató lelkész lett: 198l-l984-ig 
Csengődy László, 1984-tól nyugdíjba vonulásáig Kőszeghy Tamás volt Budahegyvidék 
igazgató lelkésze. 

1984. július 22-én, az LVSZ-nagygyűlés megnyitó istentiszteletén, amelyen D. Káldy 
Zoltán végezte az igehirdetés szolgálatát, akit a világgyűlésen a Lutheránus Világszö
vetség elnökévé választottak, a budahegyvidéki énekkar is lehetőséget kapott a közös 
énekkari szolgálatban való részvételre, A világgyűlés rendezvényein a gyülekezet több 
tagja is végzett rendezői szolgálatokat. 

Igen megtisztelő és szép élmény volt 1984. július 29-én a világgyűlés delegációjának 
látogatása Budahegyvidéken és a pesthidegkúti filiában. A világ különböző részeiről 
érkezett vendég lelkészeket körülvette a gyülekezet szeretete. A vasárnap délelőtti isten
tisztelet után a gyülekezet nőtagjai az alagsori gyülekezeti teremben ebédre látták ven
dégül a külföldi lelkészeket és a gyülekezet presbitériumát, délután pedig a pesthideg
kútiak szeretetvendégségen fogadták a delegációt. Itt a külföldi vendéglelkészek előtt 
Csengődy László szépítés nélkül feltárta az evangélikus egyház (és az egész magyaror
szági kereszténység) valódi állapotát és államhatalmi nyomás alatti helyzetét, amit a 
vendégek hatalmas érdeklődéssel hallgattak. Csengődy László tájékoztatója nem tudó
dott ki, ezért nem lett baj belőle. 

Csengődy László 1985 májusában, 60 éves korában, szolgálatában és küzdelmeiben 
megfáradva, sőt meghasonulva váratlanul bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát. A 
püspök szeptember 30-ával teljesítette a nyugdíjazási kérelmet. A gyülekezet 1985. 
október 20—án szeretetvendégségen búcsúzott el tőle, aki parókusként - igen nehéz 
körülmények között - a leghosszabb ideig volt a gyülekezet lelkésze. Nyugdíjba vonu
lása után nem sokkal családjával együtt a Német Szövetségi Köztársaságba költözött. 
Hosszú, nehéz betegség után 1992-ben, 67 éves korában meghalt. 

Az 1984 és 1987 közötti évek az egyházi megtisztulás éveinek számítottak. A gyüle
kezet több tagja részt vett az 1986. május 18-án megjelent „Testvéri szó a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház minden tagjához" című felhívás előkészítésében, amelyet végül 
19-en írtak alá, közöttük a gyülekezet több tagja is. 

A budahegyvidéki gyülekezet két levelező teológiát végzett tagját gyülekezeti mun-
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katársi szolgálatba iktatták: Szebik Imre esperes 1986. december 14-én Urbán Eszter 
tanárnőt, Kőszeghy Tamás lelkész pedig 1987. február 8-án Berecz Péter vegyészmér
nököt. A két újonnan beiktatott gyülekezeti munkatárs a gyermek- és az ifjúsági mun
kában végzett szolgálatokat. 

1987. május 17-én hosszú betegség után elhunyt D. Káldy Zoltán püspök, a Luthe
ránus Világszövetség elnöke. Utódjául a Déli Evangélikus Egyházkerület - két jelölt közül 
- dr. Harmati Béla lelkészt választotta püspöknek, akinek a szolgálatához egész egyhá
zunk a megújulás reményét fűzte. A déli egyházkerületi, majd 1990-től kezdve az egye
temes felügyelő dr. Frenkl Róbert orvosprofesszor lett. 

A gyülekezet idősebbekből álló és egyre fogyatkozó létszámú énekkara mellett 1989-
ben megalakult a Budahegyvidéki Ifjúsági Ének- és Zenekar (BIÉZ) Hikisch Zoltán 
oboaművész, karnagy vezetésével. A fiatal, lelkes együttes új színt hozott a gyülekezet 
életébe: rendszeresen szolgálnak a gyülekezet különféle alkalmain, istentiszteleteken, 
gyülekezeti napokon, zenés áhítatokon és számos egyéb alkalommal is. 

1989. február 5-én igen jelentős és ünnepélyes esemény történt a gyülekezetben. A 
vasárnap délelőtti 11 órai istentiszteleten, majd az ezt követő közgyűlésen dr. Nagy 
Gyula, az északi egyházkerület püspöke rehabilitálta a gyülekezet alapító lelkészét, 
Danhauser Lászlót, aki meghatottan köszönte meg a püspök szavait és intézkedését, de 
elmondta azt is, hogy az egykori egyházi vezetés vele szemben tett intézkedései miként 
törték ketté gyülekezetépítő munkáját és zilálták szét egész családjának életét. 

1990 tavaszán nyugalomba vonult dr. Nagy Gyula, az északi egyházkerület püspöke, 
akinek utódjául az egyházkerület gyülekezetei Szebik Imre budai egyházmegyei esperest 
választották. Az új püspök beiktatása a budavári templomban március 17-én történt. 

1990. december 28-án D. Szebik Imre püspök dr. Széchey Béla levelező teológiát 
végzett budahegyvidéki gyülekezeti tagot diakónus lelkésszé avatta. 

1990-ben - részint Kőszeghy Tamás lelkésznek és kiváló nyelvtudásának is köszön
hetően - Budahegyvidék testvér-gyülekezeti kapcsolatot teremtett a finnországi Tuusula 
város evangélikus gyülekezetével. A Helsinkitől mintegy 30 km-re északra lévő, 27 ezer 
lakosú város területe Budapestével pontosan azonos: 525 km^. Ezen a hatalmas terüle
ten 24 ezer evangélikus tartozik a gyülekezethez. A budahegyvidéki evangélikusok és a 
tuusulai evangélikus gyülekezet kapcsolata tartósnak bizonyult, amelynek ápolására 
mindkét gyülekezet nagy gondot fordít, ami nemcsak kölcsönös látogatásokban merül 
ki, hanem - amennyire a nyelvi akadályok ezt lehetővé teszik - lelkileg is értékes. Ugyan
csak nagyon jó testvér-gyülekezeti kapcsolat alakult ki a schrobenhauseni evangélikus 
gyülekezettel [Németország) is, amelynek talán a konfirmandusok cserelátogatásai a 
legértékesebb elemei. A kapcsolatok ápolásában Bácskai Károly lelkésznek, feleségé
nek és a gyülekezet számos tagjának nyelvismerete szintén fontos tényező. 

1991. május 6-án a gyülekezet finn és nyugat-németországi segítséggel igen szép hangú 
elektromos orgonát szerzett be és helyezett el a kápolnában. A vasárnap esti zenés áhí
tatokon ettől az időponttól kezdve több magas színvonalú orgonahangversenyt adott 
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Kertész Botond, a gyülekezet kántora és Rezessy László, a gyülekezet karnagya, vala
mint több fiatal vendégművész is. 

Több évtizedes várakozás után újból felcsillant a templomépítés reménye. D. Szebik 
Imre püspök már budavári lelkészi beiktatásától kezdve arra biztatta a gyülekezet fel
ügyelőjét, dr. MüUer Miklóst és a lelkészt, Kőszeghy Tamást, hogy a gyülekezet építsen 
templomot, és ehhez keresse meg a lehetőségeket. Ez 1985-86-ban még utolérhetet
len álomnak tűnt, az idő előrehaladtával azonban egyre reálisabbá vált, amelyhez D. 
Szebik Imre püspökké választása után minden anyagi, jogi és erkölcsi segítséget meg
adott. Az I990-es éveket először a templomépítés reménye, ezután ennek előkészüle
tei, majd a megvalósulása töltötte ki. 

Az 1991. év végén a gyülekezet otthont adott a világ keresztény ifjúsága számára ren
dezett taizéi találkozó mintegy 60-80 résztvevője számára, akik az újévi istentiszteletet 
együtt ünnepelték a kápolnában a gyülekezet tagjaival. Különösen is megható volt a 
fiatalok számára az észtek süketnéma fiataljaival való találkozás és együtt imádkozás 
élménye. A budahegyvidéki találkozót dr. Széchey Béla és dr. Csonka Géza szervezte. 
Nagy segítséget jelentett Csepregi Márta tanárnő szolgálata, aki a finn és észt nyelve
ken elmondottakat magyarra fordította. 

1992-93-ban Kőszeghy Tamás és Rezessy László az énekkarral együtt két éven ke
resztül kísérletezett a II órai istentiszteleten énekeskönyvünk énekes liturgiájának a 
bevezetésével (havonta 1 alkalommal). Kőszeghy Tamás különösen szép hangja és biz
tos énektudása is elősegítette ezt. Sajnos a gyülekezet nem fogadta igazi megértéssel az 
énekes liturgiát, azt szokatlannak, egyesek „túl katolikusnak" tartották, ezért a kísérle
tezést abba kellett hagyni. 

I994-95-ben a lassan érlelődő templomépítési tervek megvalósulására váratlanul 
reális lehetőség kínálkozott. A XII. ker. Márvány u. 23. szám alatti háromemeletes ház 
korábban a Fébé Diakonisszaegyesület tulajdona volt, amelyet a Fébé - az államosítás
tól való, nem alaptalan félelmében - az 50-es évek elején az egyetemes egyháznak adott 
át. Az épület több lakásában nem egyházi kötődésű személyek laknak. A XII. kerületi 
önkormányzat, abban a téves hiedelemben, hogy ezek a lakások önkormányzati tulaj
dont képeznek, a 90-es évek elején eladta azokat a benne lakóknak. Később a tévedés 
kiderült, és az önkormányzat kárpótlásképpen felajánlotta az evangélikus egyháznak a 
XII. ker. Kék Golyó u. I5/d és 17. szám alatti csereingatlanokat, a mintegy 1000 négy
szögöles telket a rajta álló, műemlék jellegű lakóépülettel. Az egyetemes egyház - a Fébé 
egyetértésével - az ily módon birtokába került ingatlant a budahegyvidéki gyülekezet
nek adta, hogy ott templom, gyülekezeti központ és lelkészlakás létesüljön. 

Az I997-es év a gyülekezet életében jelentős változásokat hozott. Kőszeghy Tamás, 
a gyülekezet igazgató lelkésze már korábban bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát, 
időt és lehetőséget teremtve így arra, hogy a gyülekezet megfelelő lelkész utódot ke
ressen. Valóban, a gyülekezet nem lelkészi vezetői két év alatt több számba vehető je
lölttel folytattak tájékozódó beszélgetést, illetve meghívták őket istentiszteleti, biblia-
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Órai, csendesnapi szolgálatra. Végül Bácskai Károly mezőberényi lelkész volt az, aki a 
gyülekezet vezetőinek és tagjainak a bizalmát fenntartás nélkül megszerezte, és aki vál
lalta a budahegyvidéki gyülekezetben a lelkészi szolgálatot. A lelkészválasztó közgyűlés 
titkos szavazással egyhangúlag lelkészéül választotta Bácskai Károlyt. Külön ajándék a 
gyülekezet számára, hogy a lelkész felesége, Vári Krisztina szintén felszentelt lelkész, 
és Szebik Imre püspök segédlelkészként őt is a gyülekezetbe helyezte. A lelkészi „őr
ségváltás" 1997. június 28-án történt, Bácskai Károly lelkész beiktatásával és Vári Krisz
tina segédlelkész gyülekezeti szolgálatába állásával. Kőszeghy Tamás nyugalmazott lel
késztől a gyülekezet szeretetvendégségen búcsúzott, megköszönve neki és feleségének 
hűséges, Isten Szentlelkétől megáldott gyülekezeti szolgálatát. Takács József három év
tizedes gyülekezeti szolgálatát a gyülekezet egy őszi szeretetvendégségen köszönte meg, 
és elbúcsúzott tőle is. 

Bácskai Károly úgy jött a gyülekezetbe, hogy vállalta a templomépítés rendkívül nehéz, 
embert próbáló feladatát. A templomépítést megelőzően az elhanyagolt, rossz állapotú 
épületben lakók és a telek területén garázst használók méltányos elhelyezése, kiköltöz
tetése évekig elhúzódott. Eközben azonban Benczúr László Ybl-díjas építészmérnök és 
munkatársai több fázisban több tervváltozatot is elkészítettek. Végül az ő terveik alap
ján, pályáztatás után a kivitelezési megbízást a jó referenciákkal rendelkező Confector 
Mérnök Iroda Kft.-nek adták. Az alapkövet D. Szebik Imre püspök 1998. november 
21 -én tette le. Az ünnepségen egyházunk több lelkésze és tisztségviselője mellett a XII. 
kerületi önkormányzat képviselői, a református és római katolikus gyülekezetek képvi
selői, a tuusulai és schrobenhauseni testvérgyülekezetek delegációi, a Fébé egyesület 
képviselői és számos vendég vett részt. Az építkezés azonban valójában csak 2000 janu
árjában indult meg, és a 2001. április 7-i felszentelési ünnepre a 21 . század igényeit is 
kielégítő templomot és gyülekezeti központot adtak át a kivitelezők. Az építkezés le
bonyolításában oroszlánrésze volt a gyülekezet templomépítő bizottságának és kiemel
kedően a bizottság vezetőjének, Jalsoviczky Béla épületgépész mérnök másodfelügye
lőnek, aki két éven keresztül minden idejét, tudását és energiáját az épületegyüttes 
felépítésének szentelte. A templomépítő bizottság tagjai is hatalmas terhet viseltek a 
vállukon, és áldozatos munkájuknak nagyon sokat köszönhet a gyülekezet, de mellet
tük a gyülekezetnek legalább 50-60 tagja is részt vett valamilyen formában a templom
építés munkájában. 

A templomszentelés csodálatos ünnepi alkalmán Istennek hálát adva emlékezett vissza 
a gyülekezet nemcsak a templomépítés próbás idejére, de az azt megelőző évek, évti
zedek olykor csüggesztő, mégis reményteljes várakozására is, és mindazokra, akik gyü
lekezeti jelenlétükkel, aktivitásukkal lelket öntöttek az építés terveit dédelgetőkbe, majd 
az adott történelmi pillanatban idejüket, szakértelmüket odaszánva vállalták a temp
lomépítés gondját és felelősségét. A templomépítést a gyülekezet tagjain kívül sokan 
segítették, elsősorban anyagi, de ezen túlmenően erkölcsi, jogi és műszaki szempont
ból is, elsősorban a Magyarországi Evangélikus Egyház, az Északi Evangélikus Egyház
kerület és a Lutheránus Világszövetség. Nagy segítséget nyújtott még a Gusztáv Adolf 
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Egyesület, a tuusulai és a schrobenhauseni testvérgyülekezet, több belföldi evangéli
kus gyülekezet, a Fébé Diakonisszaegyesület, a Budahegyvidéki Templomépítési Ala
pítvány számára adományokat adók és számos, a templomépítést szívén viselő evangé
likus és más vallású magánszemély is. 

A budahegyvidéki evangélikus gyülekezet Istenbe vetett bizalommal és Jézus Krisz
tusba vetett élő reménységgel élt egész történelme folyamán, és él ma is. 

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Danhauser László 1943-1959 
Ferenczy Zoltán (segédlelkész) 1943-1945 
Bagár István (segédlelkész) 1944-1945 
Hernád Tibor (segédlelkész) 1945-1946 
Balikó Lajos (segédlelkész) 1946-1948 
Ifj. Rimár Jenő (segédlelkész) 1948 
Kádár Gyula (segédlelkész) 1948-1949 
Sztehlo Gábor (segédlelkész) 1950 
Glatz József (segédlelkész) 1951-1953 
Ruttkay Elemér (másodlelkész, 1955-ig segédlelkész) 1951-1981 
Ferenczy Zoltán (segédlelkész) 1954 
Groó Gyula (segédlelkész) 1955-1956 
Károlyi Erzsébet (segédlelkész) 1956-1962 
Csonka Albert (segédlelkész) 1956-1959 
Várady Lajos (helyettes lelkész) 1959 
Zoltai Gyula 1959-1963 
Lábossá László (segédlelkész) 1961 
Szelényi Zoltán (segédlelkész) 1961-1962 
Barcza Béla (segédlelkész) 1962 
Kőszeghy Tamás (segédlelkész) 1962-1963 
Csengődy László (kezdetben helyettes lelkész) 1963-1985 
Takács József (kisegítő lelkész) 1965-1997 
Kőszeghy Tamás 1981-1997 
Buczolich Márta (kisegítő lelkész) 1985-1986 
Donáth László (kisegítő lelkész) 1986-1988 
Böröcz Enikő (kisegítő lelkész) 1990-1991 
Bácskai Károly 1997-
Bácskainé Vári Krisztina (segédlelkész) 1997-2004 
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Budaörsi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2040 Budaörs, Szabadság u. 57. 
Telefon: 06-23/414-871 
Lelkész: Endreffy Géza 
Lélekszám: 732/509/859 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTENETE 

A kezdetek 
A magyarországi evangélikusok szórványélete nem alakulhatott át közösségi, gyüleke
zeti életté addig, amíg csak az ellenreformáció erői hatottak, és a vallás gyakorlásának 
legalább valamilyen megtűrt formáját nem harcolhatták ki maguknak a protestánsok. 

n . József 1781. október 13-án írta alá a türelmi rendeletet, amely korlátok között 
ugyan, de szabadabb vallásgyakorlatot biztosított. 

Ezt követően alakult meg a Pesti Evangélikus Egyház 1787-ben. Az 1790-91-es or
szággyűlés a vallásgyakorlási jogokat a 26. törvénycikkben mondta ki, amelyeket a tole
ranciarendelet biztosított. Ezt a kedvező helyzetet használták fel az evangélikusok és 
reformátusok arra, hogy engedélyt kérjenek alkotmányozó zsinat tartására. A pesti evan
gélikus zsinat 1791. szeptember 12-től október 14-ig ülésezett báró Prónay László el
nöklete alatt. Az egyházi alkotmány elkészült, de legfőbb megerősítést nem nyert. Mégis 
a zsinati határozatok alapján vált lehetővé az evangélikus egyház országosan szervezett 
működése. Ennek a viharos történelmi időszaknak a következtében is megerősödött az 
a gyakorlat, hogy az egyház a gyülekezetekben él. Későbbi egyházi törvényeink ebben a 
szellemben intézkedtek. 

Pesten további evangélikus gyülekezetek alakultak meg. 1837-ben két új gyülekezet 
szerveződött, majd a magyar egyház három körzetre tagolódott. (A későbbiek során, 
1940-től kezdődően hat körzetre osztották fel, amelyekből a második világháború után 
önálló gyülekezetek alakultak ki. A német egyház egyesült a Deák téri gyülekezettel.) 
Megépültek sorra a templomok és iskolák, amelyek a magyar iskolák történetében és a 
közművelődésben jeles szerepet játszottak. 

Sok hűséges lelkész és hitvalló gyülekezeti tag munkáját áldotta meg Isten. Ezek közé 
tartozott Mária Dorottya (1797-1855), József nádor felesége. Feljegyezték róla, hogy 
amikor a budai várpalota ablakából lenézett, imádkozott, hogy a Duna jobb partján, 
Budán és környékén is alakulhassanak evangélikus gyülekezetek. 

1844-ben szerveződött meg a Budavári Evangélikus Egyház. 1844-ben az óbudai 

Mik 



Budaörsi egyházközség 

gyülekezet is megalakult. Az első anyakönyvek a pesti és budai gyülekezetekben 1787-
től, illetve 1844-től keletkeztek, ezek kutatása adhatna pontosabb adatokat Budaörs és 
szórványai ekkori evangélikusságáról. 

Az egyházmegyék területi beosztása sokat változott a történelem során. A kerület 
kialakulásakor a Nógrádi Egyházmegyéhez tartozott nemcsak Buda és környéke, hanem 
az egész vármegye területe is. Első ismert esperese Merzenschlag András (1615-1635), 
a gyászévtizedben Kaurinszky János (1669-től), azt követően MarcelH György (1683-
1685) volt az egyházmegye esperese. Hoitsi János esperessége idején vált ki és alakult 
meg a pest-békési egyházmegye. Sárkány Sámuel, illetve Válka János idején szervező
dött meg és vált önálló egyházmegyévé 1843-ban a budapesti egyházmegye, amely a 
második világháború után szűnt meg. Az első időben a pesti és budai lelkészek váltot
ták egymást az esperességben, és csak 1860-tól kezdve választottak külön esperest. 
Elsőnek Láng Mihályt választották meg, őt követte Elefánt Mihály (1868-1872). Ne
ves esperese volt az egyházmegyének Bachát Dániel és Scholtz Gusztáv. Két utolsó 
esperese Broschko Gusztáv Adolf volt 1924-től, és Kemény Lajos 1931-től az egyház
megye megszüntetéséig. 

A Budaörsön és szórványaiban élő evangélikusok a Budapesti Evangélikus Egyház
megyéhez kerültek, amikor az 1843-ban megalakult, és 1844-ben a budai oldallal, majd 
1847-ben a váci eklézsiával gyarapodott. 

A 19. század végén és a 20. század elején találkozunk olyan törekvésekkel, különö
sen Budafokon és környékén, benne Budaörs és szórványai területén, hogy a protestán
sokat közös gyülekezeti keretbe akarták összevonni. Ennek azonban nem volt elég köz
egyházi támogatottsága sem evangélikus, sem református részről, és nem teremtődött 
meg a jogi kerete sem. Annyira elhalványult ez a történelmi jelenség, hogy ma már vitat
koznak egykori létezésén. Ennek nyomai Budafokon egy pecsétnyomó, a közös templom
építés, és Biatorbágyon egy telekkönyvi adat, ami másképpen is értelmezhető. Minden
esetre tény, hogy a Budakörnyéki Földhivatalban a biatorbágyi 551/456 helyrajzi szá
mon (Nagy u. 35.) a tulajdonlapon olvasható a bejegyzés: 1871. július 25-én vétel címén 
a Biatorbágyi Evangélikus és Református Egyházközség tulajdona. Lehet, hogy ez a porosz 
egységtörekvések kései hajtása volt. I. Frigyes porosz király 1817-ben királyi hatalmá
val akarta megvalósítani az uniót reformátusok és evangélikusok között, amelynek az 
eredménye egy harmadik egyháztest, az uniált egyház létrejötte lett. De az is lehet, hogy 
nehéz helyzetben lévő gyülekezetek megható törekvése volt ez az együttműködésre az 
ökumené korszakát megelőző időben. Albertfalvára - ma Budapest, XI. kerület - szász 
evangélikusok települtek. Még a 1970-es években is mutogatták az Ormay Norbert utcá
ban azt a házat, amely állítólag protestáns templomnak épült, és lebontásáig mint lakó
ház működött. A szászok leszármazottai valószínűleg a később megalakult budafoki re
formátus gyülekezetbe olvadtak be. Az evangélikus egyház mintha ebben az időszakban 
kevesebb gondot fordított volna a Buda környéki evangélikusok gondozására. 

Az első világháborút követő Tanácsköztársaság tette meg az Isten nélküli ideológiát 
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„államvallássá". A szekularizáció, amely a felvilágosodás, a nagy francia forradalom és 
az ipari forradalom idején felerősödött, a világháború következtében tovább terjedt, mert 
az elkeseredett tömegeket a szűnni nem akaró szenvedés közepette könnyű volt eltán
torítani agitációkkal, amelyek a természettudományos világképet tudatosan állították 
szembe a bibliai világképpel, a tudomány fejlődését a keresztény hittel. 

A megoldatlan társadalmi kérdésekért is sokszor az egyházat tették felelőssé, és a 
társadalom életében háttérbe szorították a keresztény erkölcsöt. Ebben a helyzetben 
mégis alakultak új gyülekezetek. 

Az első világháború után a nagy összeomlás következtében és Magyarország terüle
tének összezsugorodása miatt sokan érkeztek Buda és környéke területére a békekö
téssel elszakított országrészekből, köztük evangélikusok is. Voltak például, akik gyalog 
menekültek ide Késmárkról, mivel nem volt más lehetőségük puszta létük és szerette
ik megmentésére. Az önállósult budafoki gyülekezet első lelkésze, Petrovics Pál Erdély
ből menekült ide. 

A Buda környéki evangélikus „hívők kicsiny közössége Isten Szentlelkétől indíttat
va" egymásra talált, köztük a budaörsi és környékbeli evangélikusok is, és elhatározták 
a fiókegyházközség megalakítását. Egyesek amerikai hittestvérek körében szervezett 
gyűjtéssel akarták megteremteni a missziói egyházközség anyagi alapjait. Ezt azonban a 
kerület püspöke, D. Raffay Sándor - aki az első világháború végétől a második végéig 
hordozta ennek a szolgálatnak a terhét - nem helyeselte. 

1921. január 9-én tartották Budafokon az alakuló közgyűlést, és így a Budai Evangé
likus Egyházközség fiókegyházközsége lett Budafok. D. Raffay Sándor püspök javasla
tára a bányai kerület alapító segélyt adományozott. 

Első lelkészük Szűts Gábor kelenföldi lelkész lett, megválasztották vallástanárnak 
Lombos Alfréd lelkészt, felügyelőnek Janisch Gyulát, és „énekvezetői" (kántori) szol
gálatra Levius Ferencet. 

1923-ban a fiókegyházközség kérelmére Budafok nagyközség a Piac téren telket ado
mányozott paplak és templom építésére. 

1924-ben a budai egyházközség kelenföldi lelkészi köre önálló gyülekezetté alakult. 
A szórványban élő evangélikusok fiókegyházközsége is tervezgethette az önálló gyüle
kezeti életet ezen a hatalmas szórvány területen. 

1924. június 22-én tartotta a budai egyház azt a közgyűlését, amelyen egyhangúlag 
kimondták a két lelkészi kör önálló gyülekezetté alakulását, és megállapították a két 
önálló gyülekezet, valamint a fiókgyülekezet határait: „...a kelenföldi egyházközséghez 
tartozik a Rudas-fürdő, a Gellérthegy, a Horthy Miklós úti [ma Bartók Béla út] s a Lágy
mányosi városrészek, a Sashegy, a Sasad-dűlő és az egész Kelenföld, a Budafoki fiók
egyházközség s a hozzátartozó szórványok: Budatétény, Nagytétény, Baross-telep, Bu
daörs, Törökbálint községek." A Budapesti Evangélikus Egyházmegye 1924. június 30-
án tartott közgyűlése jóváhagyta ezt a felosztást. Ezzel a fiókegyházközség hivatalosan 
a kelenföldi egyház kebelében működött, saját közgyűlése, tisztikara és egyháztanácsa 
volt. Ügyeit - mint közgyűlés, anyagi kérdések, költségvetési tervezetek - a kelenföldi 
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lelkész irányításával önállóan végezte. A közgyűlés megállapította, hogy a „budafoki evan
gélikus fiókegyház, melyhez Nagytétény, Budatétény, Albertfalva, Budaörs és Török
bálint politikai községek evangélikusai mint szórványok csatlakoztak, 1924. december 
8-ával a kelenföldi egyházközség fiókegyházközségévé vált". 

A fiókegyházközség 1925. június 21-én tartott közgyűlése határozatilag mondta ki a 
missziói egyházközség formájában anyaegyházközséggé való átalakulást. A kelenföldi 
egyházközség presbitériuma, majd a közgyűlés is hozzájárult az önállósuláshoz. Ekkor 
804 lelket számlált a fiókegyházközség Budafok, Nagytétény, Baross Gábor-telep, Buda
tétény, Albertfalva, Törökbálint és Budaörs területén. 

Elhatározták, hogy országos gyűjtést indítanak a templom- és paplaképítés céljára, 
pedig emberileg sem a politikai helyzet, sem a gazdasági válság nem kedvezett céljaik 
elérésének. 

Ennek a korszaknak az elején tett IV Károly kísérletet arra, hogy visszakerüljön a trón
ra. (A második kísérlet következménye volt a budaörsi csata 1921. október 23-án.) Gaz
dasági értelemben is az összeomlás szélén állt az ország. A korona közeledett a 100%-os 
inflációhoz, az ország a kisantant gyűlöletének szorításában fuldoklott, elszigetelődött. 
Evangéhkus eleink mégsem rettentek vissza sem a gyülekezet-, sem a templomépítéstől. 
Az Istenre hagyatkozásban jó példát mutattak, ami most bennünket segíthet (2Kor 9,10). 

Lombos Alfréd lemondása után helyére az 1925. november 22-én tartott közgyűlés 
megválasztotta Petrovics Pál hosszúfalu-fűrészmezei lelkészt, aki nagy lendülettel fo
gott a gyülekezet szervezéséhez. Különösen az ifjúság körében végzett nagy munkát. 
Megalapította az ifjúsági egyletet. Jelentős lelkigondozói tevékenységet fejtett ki. Szo
morú jelenségként meg kell jegyeznünk, hogy a gazdasági nyomorúság közepette sok 
vitát gerjesztett az egyházadó, amelynek behajtásáért sok megszorult ember az egyhá
zat okolta. Ugyancsak feszültséget indukált a továbbtanulási lehetőség csökkenése az 
egyházi iskolákban. Ennek nyomai még évtizedek múltán is fellelhetők voltak. (Az egy
házadót, az egyházi vagyont sikeresen támadták a baloldali pártok agitációikban, vala
mint egyes értelmiségi körök, és ezzel az egyház társadalmi pozícióit gyengítették, tel
jesen figyelmen kívül hagyva, hogy az iskolafenntartás és a diakóniai szolgálat, mint a 
fogyatékosok, idősek, betegek gondozása, valamint az árvaellátás anyagi terhet jelen
tett az egyháznak.) A lelkészeket ezek a kérdések sokszor szinte megoldhatatlan hely
zetek elé állították. A társadalom is sokszor tehetetlen volt a szociális kérdésekkel szem
ben. A budafoki barlanglakások megszüntetését csak a 80-as években sikerült elérnil 

Az evangélikus egyház százalékarányát messze meghaladóan kellett hogy segítsen a 
menekülteken, akik vagonokban laktak, sokszor nagyon reménytelen körülmények 
között, mint például Kendeh Gusztáv lelkész és családja. Voltak, akik más egyházba 
épültek be, mert onnan kaptak segítséget. 

1927-ben Macskássy Sámuel budafoki főjegyzőt, a későbbi alpolgármestert válasz
tották meg felügyelőnek Janisch Gyula helyett. Az új felügyelő elnöktársával együtt 
motorja lett az anyagyülekezet szervezésének. 

Ebből a korszakból sincs sok írásos adatunk, ha vizsgálódásunkat Budaörsre és szór-
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ványaira akarjuk összpontosítani. Az anyakönyvek bizonyítják a szórvány-evangélikusok 
létét. 1924-től a kelenföldi gyülekezet anyakönyveiben lehet találni adatokat. 

A Budafoki Missziói Egyházközség 
1928. augusztus 12-én tartották az alakuló ünnepi közgyűlést a budafoki polgári isko
lában. Broschko Gusztáv Adolf, a budapesti egyházmegye főesperese és Macskássy Sá
muel elnökölt. A missziói egyházközség lelkészét, Petrovics Pál vallástanárt, helyettes 
lelkészt és Macskássy Sámuelt már július 8-án megválasztotta a közgyűlés. Beiktatásuk 
november 4-én történt az ünnepi istentiszteleten. A beiktató közgyűlésen Broschko 
Gusztáv Adolf főesperes és dr. Mikler Károly egyházmegyei felügyelő elnökölt. 

A templom és gyülekezeti ház telkével kapcsolatban új tervek születtek, miközben 
az országos gyűjtés is javában zajlott. Ez a kérdés csak 1932-ben látszott megoldódni, 
amikor visszatértek az eredeti tervhez, de a városi önkormányzat cserébe egy új Piac 
téri telket ajánlott fel. 

Templomépítés a második világháború árnyékában 
1933-ban jutott el a templomépítés ügye odáig, hogy dönteni lehetett és kellett az épí
tési terv elkészítőjének személye felől. A választás Sándy Gyula műegyetemi professzorra 
esett, aki a harmincas években több templomot is tervezett. Sándy Gyula tervezete a 
közgyűlésen osztatlan sikert aratott. 

1934. június 10-én a közgyűlés határozott a kivitelező személyét illetően is: Reiber 
Lőrinc budafoki építőmestert bízták meg a templomépítéssel, aki másnap hozzá is lá
tott a nagy munkához. A gyülekezet újabb adományokat kapott. Ennek ellenére világossá 
vált, hogy az építési alapból semmi másra nem futja, mint a templom megépítésére. 

A berendezéseket a gyülekezet tagjai további adományként szerezték be, a paplak 
céljára lakást, irodának egy helyiséget béreltek a közelben, amelyet azután Budafok város 
önkormányzata biztosított a mindenkori lelkésznek. 

Az alapkő letétele 1934. július 8-án ünnepélyes keretek között ment végbe. D. Raffay 
Sándor püspök áldotta meg az alapkövet. Az elhelyezett okmány IKor 3,11-et és Jel 
22,20-at idézi. 

Harangot a kelenföldi gyülekezet ajándékozott, amelyet a német Gustav-Adolf-Werk-
től kapott. Ezt a nagy, 11 mázsás, D hangú harangot nem sikerült a toronyban elhelyez
ni méretei miatt. (Csak a millennium évében sikerült harangot állítani ifj. Esze Tamás 
áldozatos segítségével.) 

Az oltárképet Szirtes Lajos helybeli rajztanár festette és ajándékozta a gyülekezet
nek. Az orgona pótlására pedig jó hangzású harmóniumát adta át a gyülekezetnek. 

A templomszentelési szolgálatot 1935. november 3-án végezte D. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök és Kemény Lajos, a budapesti egyházmegye esperese. 

Petrovics Pál nyugdíjba vonulása után, 1942. május 16-tól Kökény Elek végezte a 
gyülekezeti lelkészi szolgálatot. Az ő idejében a háború már nemcsak vészjósló árnyé
kot vetett, hanem teljes erejével zúdult Budapestre. 
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Az anyakönyvek tanúsága szerint a gyülekezet és lelkésze nemcsak gyülekezeten belül 
vigasztalt, bátorított és igyekezett menteni a veszélyeztetett életeket, hanem a gyüle
kezeten kívüli sorsüldözötteken is segíteni akart, emellett igyekezett fenntartani a gyü
lekezet közösségi életét. 

Budaörs és szórványa az önállósodás felé vezető úton 
A háború egyre inkább világháborúvá szélesedett. Magyarország részvétele egyre súlyo
sabb terheket jelentett az ország lakosságának. Belpolitikailag pedig a szélsőségek egyre 
inkább teret nyertek. A náci politika egyre nagyobb hatást akart elérni a magyarországi 
németség körében. Erre korábban a magyarországi nemzetiszocialista pártokat és szer
vezeteket használta fel, majd később a Volksbund megszervezésével, a népi német 
(Volksdeutsch) mozgalom irányításával igyekezett hatalmába keríteni ezt a népcsopor
tot. Ez nem sikerült teljes mértékben, és hogy éppen a németekre nézve milyen vesze
delmet jelentett, az a későbbi kényszersorozásoknál derült ki. Ezen a területen az evan
gélikusságot kevésbé érintették ezek az események. Ezzel a náci törekvéssel szemben 
keletkezett a magyarországi németek körében a Hűség a Hazáért mozgalom. (Sajnála
tosnak tartjuk, hogy manapság, amikor szóba kerülhet a kárpótlás kérdése, ezekről a 
becsületes helytállókról megfeledkeznek, pedig kálváriájuk a háború után is folytató
dott: őket is kitelepítették, őket is a Gulagra hurcolták a szovjet hatóságok.) 

Ilyen körülmények között a keresztény helytállás mindennapi döntés volt élet és halál 
kérdése közt. Sajnos voltak eltántorodások, elbukások, amelyek ilyen kiélezett helyzet
ben másoknak szenvedést és fájdalmat okoztak. Nincs tudomásunk arról, hogy a gyüle
kezetből bárki részt vállalt volna az atrocitásokban, de arról lehetne sokat írni, hogy akár 
a náci, akár a szovjet terror miatt hányan és hogyan szenvedtek. A lelkész élete is sok
szor veszélybe került. 

Világháborús összeomlás és keresztény reménység 
A háborús cselekmények alatt a gyülekezet szétzilálódott. Voltak, akik elmenekültek még 
Budapest körülzárása előtt, voltak, akik a hivatalos kitelepítés keretében menekültek 
Nyugatra, de sokan voltak olyanok is, akik Budapest területéről települtek ki, hogy 
könnyebben vészeljék át az ostromot. Ezeknek az embereknek nagy része így vesztette 
el mindenét. 

1945. február 13-án, amikor az ostrom véget ért, megindult a civil lakosság össze
szedése. Sokakat elvittek a szovjetek. Erre a sorsra jutott a Budai Önkéntes Ezred is, 
amely a szovjetek oldalán kisebb alakulatokban már harcolt, és nagy veszteségeket szen
vedett. Budafokra vonták össze őket, parancsnokuk Variházy Oszkár alezredes lett. 
Miután fegyverüket le kellett tenniük, zárt sorokban hurcolták őket hadifogságba. Pe
dig a lakosság nem viselkedett ellenségesen. Sőt voltak, akik a szovjet sebesültek segít
ségére siettek. A hitleri megszállás után a német nemzetiségűnek minősült családokból 
a hadköteleseket a Wehrmacht, illetve a Waffen-SS kötelékeibe kényszerítették be. 

Az evangélikus templom nagy károkat nem szenvedett. Ablakai, üvegezett ajtaja 
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tönkrement. A toronysisakot belövések érték, és az oszlopokon és falakon néhány he
lyen a mai napig látni lehet a lövedékek nyomát, amint a kőfalon megpattantak. 

Noha a túlélők nagy örömmel jöttek elő óvóhelyeikről, nehezen indult újra a gyüle
kezeti élet. Új meg új menekülthullámok távoztak és érkeztek. A kitelepítések a né
met származású lakosságot érintették ezen a területen is. A háború menekültjeinek egy 
része megragadt itt. A határok újbóli zsugorítása következtében is érkeztek menekül
tek, végül a környező országokból elűzött magyar kitelepítettek is megjelentek. A ké
sőbbi politikai változások újabb népvándorlást indítottak el. 

1946-ban kirabolták a lelkészi hivatalt. Nem zabrálás, hanem politikai okok lehet
tek a háttérben, mivel Gömbös Gyula politikai pályafutása idején a gyülekezet tagja 
volt. Megsemmisült a levéltár nagy része. 

Az evangélizáció ebben az időben itt is megelevenedést hozott. A talajt vesztett 
emberek sok vigasztalást kaptak. 1947-ben a békekötéssel lezárult a második világhá
ború. Következményei azonban mind a mai napig megmutatkoznak. Az utána követke
ző pártállami korszak is nagy traumákat, lelkiismereti és morális válságokat okozott. Az 
emberekben megvolt a vágy a normális élet megteremtésére. Az elképzelhetetlen pusz
tulás ellenére összefogással eltakarították a háborús romokat. A kommunista párt nép
szerűségét ebben az időben még azzal is növelni akarta, hogy az egyházi háborús károk 
felszámolásában készségesen közreműködött. Gyárak és üzemek segítettek a budafoki 
templom rendbehozatalánál is. Viszont egyre nyomasztóbbá vált a felismerés, hogy 
Magyarországot a Szovjetunió megszállva akarja tartani. A szociáldemokrácia lejáratá
sával az is kezdett világossá válni, hogy a kinyilvánított jelszavak és az „intenzív" népne
velés ellenére sem egyértelmű, hogy a munkásoké-e a jövő. 

Budaörs szempontjából bizonyára a legnagyobb döntés az volt, hogy amikor a kitele
pített németek ingatlanait osztogatta az állam, felajánlottak az evangélikus gyülekezet
nek is egy épületet, hogy vegye birtokba gyülekezeti célra. Humanitárius okok miatt a 
gyülekezet ezt nem tette meg. Az evangélikus istentiszteletet a református gyülekezet 
jóvoltából az ő imaházukban meg lehetett tartani, amikor a közlekedés már megindult. 
Törökbálinton és Budaörsön is így lehetett megoldani az istentiszteletek tartását. 

1947-ben Fogarassy János Árpád személyében új lelkésze, dr. Somogyi József nyu
galmazott professzor személyében pedig új felügyelője lett a gyülekezetnek. Az egyre 
erősödő politikai nyomás és kultúrharc ellenére a gyülekezet tagjainak is tele volt a szí
ve reménységgel. így volt ez még akkor is, ha ritka volt az olyan család, amelynek ne 
lett volna elesett vagy elhurcolt tagja. 

Az egyházközség a 1948-52-es zsinat idején 
Az 1948-as év tavaszát a 48-as dicső szabadságharc és forradalom 100 éves fordulójá
nak ünnepségei töltötték be, de a felszín alatt már jelentkeztek az éles támadások, 
amelyek az egyházakat, közöttük az evangélikus egyházat sem kímélték. Az egyházi is
kolák elleni támadás az egyházközséget közvetlenül a kántori szolgálaton keresztül érin
tette. Az egyházi iskolák államosításának egyik következménye az volt, hogy a pedagó-
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gustársadalmat elszakította az egyháztól. Az egyházi tanítók 1951 -ig kaptak türelmi időt, 
hogy egyházi szolgálatukat felszámolják, vagy abban maradva a pedagógusi pályafutásu
kat fejezzék be. A gyülekezet sohasem volt olyan helyzetben, hogy önálló kántori állást 
tudott volna szervezni. Ebben az időben Radnai Márton volt a kántor, akinek el kellett 
hagynia egyházi szolgálatát. O különben is állami tanítóként működött. 

Súlyosabb kérdésként jelentkezett a hitoktatás, amely korábban - kötelező formá
ban - minden iskolában biztosítva volt. Külön hitoktatók álltak rendelkezésre a legtöbb 
helyen, és az egyházi iskolákban a pedagógusok is kivették részüket a hitoktatói szolgá
latból. Ezt a kérdést azonban később az állam és egyes felekezetek között megkötött 
egyezmény szabályozta, de már az átmeneti időben is mutatkoztak nehézségek: ki vég
zi a hitoktatást, hol és mikor tartsák a hittanórákat. A pártnak a legfontosabb az ifjúság 
megnyerése, átnevelése volt már kisiskolás kortól. A hitoktatás ellen is ezért lépett fel 
szervezetten. Az ifjúsággal foglalkozó direktívák között olvashatjuk: „Az úttörők között 
olyan légkört kell kialakítani, hogy szégyen és nevetség tárgya legyen a hittanórára járás." 

Megoldásként segédlelkészeket vagy diakonisszákat állítottak be a gyülekezeti mun
kába, ha erre lehetőség nyílt. Budafokra segédlelkészként Roszík Mihály került. 

A politikai helyzet változása magával hozta a lelkészi szolgálat további gondjait. A 
lelkészeket sokszor személyesen támadták meg az újságok hasábjain. Fogarassy János 
Árpád lelkészi szolgálata is politikai falakba ütközött [valószínű, hogy későbbi zátonyra 
futása, családi életének összeomlása is ebből eredeztethető). A párt ekkor már mód
szeresen igyekezett elszakítani a tömegeket az egyháztól, és ha ez szóval nem ment, akkor 
más eszközöket alkalmaztak. Különösen az értelmiség vált sebezhetővé. 

Az egyházban zsinat összehívásával akarták rendezni az egyházi életet. Ennek lett volna 
feladata dönteni az iskolafenntartás ügyében és az egyházi élet minden fontos kérdésé
ben. A munkát megakadályozták azok a támadások, amelyek az egyház vezetőit és in
tézményeit érték, és különösen az a hajsza, amely D. Ordass Lajos bányakerületi püs
pök személye ellen irányult, és végül koncepciós per segítségével börtönbe juttatta. Kapi 
Béla személyét is támadások érték, és mivel egészségi állapota megromlott, nyugalom
ba vonult. 

Az államhatalom minden változást igyekezett a maga javára kihasználni. Az egyházi 
életbe közvetlenül beleszólt. Az egyházi élet felelős irányítóit igyekezett félreállítani, 
és saját embereit kulcspozíciókba helyezni. Miután az egyezményt aláírták (1948. de
cember 8.), rövidesen megszűnt a kötelező hitoktatás, majd a fakultatív hitoktatás kor
látozása folyamatosan növekedett. Például mindkét szülő beleegyezése kellett a hitok
tatásban való részvételhez, és jelen kellett lenniük a beíratásnál. A hitoktatást csak erre 
engedélyt kapott lelkészek végezhették. A hittan beíratást a beiratkozástól elkülönít
ve, egy kijelölt délelőtt és délután folyamán bonyolították le. Szülőknek és pedagógu
soknak egyaránt tortúrákon kellett keresztülmenniük. 

1950-ben Budafok és környéke a főváros része lett. A kitelepítések itt is éreztették 
hatásukat, mint a szórványban is. Az év során Ordass püspök kikerült ugyan a börtön
ből, de ügyében egyházi különbíróság ítélkezett, amely megfosztotta püspöki hivatalá-
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tói. Állami nyomásra Dezséry László óbudai lelkészt választották meg a bányakerület 
élére. 1952-ben, miután a zsinat új területi beosztást alakított ki, megszűnt a négy egy
házkerület, és átalakultak az egyházmegyék, a budafoki gyülekezet szórványaival az Északi 
Evangélikus Egyházkerületbe tagolódott be mint az új szervezésű Budai Egyházmegye 
egyik gyülekezete. Ettől kezdve püspöke D. dr. Vető Lajos, esperese Várady Lajos volt, 
mindketten a budavári gyülekezet lelkészei. 

A budafoki gyülekezet új segédlelkésze Sikter László, utána dr. Benes Miklós lett. 

A gyülekezeti élet 1952-től 
A főváros területén gyakorlatilag felszámolták az iskolai hitoktatást. Az evangélizációt 
leállították. A megmaradt fasori gimnáziumot az egyház ajánlotta fel. A lelkészektől egyre 
több politikai nyilatkozatot követeltek. Ezek megtagadásakor szankciókat foganatosí
tottak ellenük. Az egyház ellen egyre nyíltabban léptek fel. Ebben az időben figyelték, 
hogy ki jár templomba, a munkáslevelezők írtak azokról a „visszaélésekről", amelyeket 
az egyház a hitoktatás, az adománygyűjtés, a keresztelés területén és egyéb területeken 
követ el. Munkahelyi agitáció és ateista propaganda folyt az egyház ellen. Akik hagyták 
magukat meggyőzni, azok anyagi és egyéb előnyökhöz juthattak. 

A lelkészi szolgálatot átmenetileg Csákó Gyula püspöki titkár látta el Budaörsön, végül 
mégis Visontai Róbertre esett a választás. 

Visontai Róbert 1953-tól 1977-ig szolgált a gyülekezetben. A lelkészi hivatal helyiségét 
közben kisajátították. A templom körüli udvar egy részét a szomszédságban lévő iskola 
minden hivatalos bejelentés nélkül egyszerűen elfoglalta Micsurin-kertnek, szétszedve 
a kerítést. A köztisztasági vállalat utcaseprő telepéről az állatok is állandóan rongálták a 
kerítést, pusztították a templomudvart, a parkot. De maga a templom is atrocitásoktól 
szenvedett: beverték az ablakait, összetörték a díszítményeit, firkáltak az ajtajára. 

A lelkész érezte kiszolgáltatottságát. Ezért voltak összeütközései a helyi hatalmassá
gokkal. Nagyon hiányzott a hivatali helyiség bibliaórák és egyéb alkalmak számára. Egyet
len építmény, a templom adott otthont mindennek. Télen a sekrestyében tartották az 
istentiszteletet, amely iroda, raktár és a lelkész tartózkodási helye volt, miután a kerü
letrendezés miatt lebontották azt az épületet, amelyben a lelkész lakása volt. Mindez 
1969-ben történt. 

A templom tatarozása, a kertrendezés, az egyházi járulék beszedése, a templomta
karítás és egyebek - ez mind Visontai lelkész munkája volt. Korábban a katechetikai 
munkaközösségben is tevékenykedett, de ebből a munkából fokozatosan kiszorult, ahogy 
a déli egyházkerülettől elszakadt. A szokásos gyülekezeti alkalmakat ezek ellenére is meg
tartották, a vasárnapi istentiszteletek száma addig nem csökkent, amíg eljártak az is
tentiszteletekre. A segédlelkészek kiesésével kisegítőkről kellett gondoskodni, akik közül 
többen az egyház laikus munkásai voltak már korábban is. így vállalt szolgálatokat rend
szeresen Wunderlich Sándor felügyelő, és kántori szolgálatot a felesége. A gyermekmun
kában ifjúsági tagok segítették a gyülekezeti lelkészt. 

A szórványok tömegközlekedéssel voltak elérhetők. Vasárnaponként a szórványok-
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kai együtt 3-4 istentiszteletet kellett tartani. Istentiszteleti helyek: Budafok, Nagyté
tény, Kelenvölgy, Albertfalva, Budaörs és Törökbálint. Az időkeret sem tette lehetővé 
azt, hogy egy személy lássa el a vasárnapi szolgálatokat. Segédlelkészek voltak ebben az 
időben: Karner Ágoston, Madocsai Miklós, Schreiner Vilmos és Bodrog Miklós. Kiesé
sük után a lelkésznek alkalmi segítői voltak, laikusok is. Világi állásban dolgozott Hor
váth Miklós, aki mint építész szakember segített a lelkésznek. Németh Zoltán gépész
mérnök, presbiter gondnoki teendőket vállalt. Wunderlich Sándort 1956 után felügye
lőnek is megválasztották. 

Az 1953-54-es enyhülés nemigen éreztette hatását. Ma már világosan áll előttünk, 
hogy az ultrabal igyekezett a Nagy Imre-féle reformot minden eszközzel gátolni, és a 
gazdasági életet jégre vinni. 

1956-ban a forradalom és szabadságharc eseményei ezen a területen is zajlottak. A 
gyülekezeti életben itt is felpezsdülést hozott. Vető Lajos püspök lemondása után 
Turóczy Zoltánt választották meg püspöknek, szinte egyhangúlag (emiatt később „ve
zekelnie kellett"). Az esperes személye is változott a mandátum lejártával. Az új espe
res Danhauser László budahegyvidéki lelkész lett. Mire a reménységet adó folyamat ki
teljesedhetett volna, megindult a megtorlás. A gyülekezeti lelkészeket is megvizsgál
ták, hogy mennyire ártották bele magukat a politikai eseményekbe, és ez természetesen 
ürügyül szolgált ahhoz, hogy elmozdíthassák őket állásukból. Erre végül is Budafokon 
nem került sor, de a kerület püspökét, Turóczy Zoltánt már 1957-ben félreállították -
ürügyül szolgált ehhez, hogy Vető Lajost „fegyveres banditák kényszerítették" 1956-
ban lemondásra -, az esperest, Danhauser Lászlót pedig Budapestről eltávolították 
Bakonycsernyére, ahol egy széthullott gyülekezet várta az élő budahegyvidéki egyházköz
ség helyett. Lakáskörülményei olyanok voltak, hogy családját nem vihette magával, anya
gi körülményei is úgy alakultak, hogy az édesanya fizetéséből tudott létezni a család. 

Az 1956 utáni megtorlások megint szétszóródással jártak. Sokan még a forradalom 
és szabadságharc utolsó napjaiban menekültek külföldre. Ma is akadnak, akik haza-ha-
zalátogatnak, de vannak, akikről azóta sem tudnak, mint például dr. Somogyi József 
felügyelőről, aki külföldi egyetemen folytatta tudományos tevékenységét, professzori 
munkáját. Budafok elszigetelődött a többi gyülekezettől, pedig 56-ot követően a lel
készek és a gyülekezetek testvéri közössége, a fraternitás helyreállt, illetve megerő
södött. 

Az 1957. évi 22. törvényerejű elnöki tanácsi rendelettel sikerült megsemmisíteni 
minden 56-os reformot. A hitoktatást, amely majdnem 100%-ossá vált, már 1958-ra 
sikerült ismét letörni, és a későbbiek során megszüntetni. Ekkor hangoztatták azt, hogy 
az egyház csak a templomban tarthat hittanórákat. Ehhez a legtöbb helyen szinte min
den tárgyi feltétel hiányzott. Újra vasárnapi és egyéb elfoglaltságokkal próbálták az if
júságot elvonni a gyülekezeti alkalmaktól. Ekkor azonban már az ifjúságot nem sikerült 
a korábbi mértékben behálózni. Ha számarányban nem is képviseltek többséget, de 
voltak, akik a gyülekezeti közösséghez csatlakoztak. Ez érvényes a felnőttekre is. 

Az egyházellenes intézkedések „finomodtak". Az ateista ideológia már számolt az-
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zal, hogy az egyház még fennmarad egy darabig. Inkább a párttagok számára szigorítot
ta meg az egyházzal való szakítást az állampárt. Ugyanakkor a társadalmi érvényesülés 
még világosabban kötődött a pártpolitikához. Erre legkevésbé a munkások és a parasz
tok voltak tekintettel. A pártnak statisztikai zsonglőrködésre volt szüksége, hogy sorai
ban kimutassa a munkás-paraszt tömegeket. Ezt segítette a munkásőrség szervezése, az 
ifjúsági mozgalomban a KISZ, azon belül a Kilián-próba, az építőtábor-mozgalom és egyéb 
szervezetek. 

A keresztelő helyett a névadó ünnepség szorgalmazása és bizonyos előnyökkel való 
összekötése szintén a szekularizációs folyamatot akarta felerősíteni és felgyorsítani. A 
polgári házasságkötés egyre ünnepélyesebbé tétele és a polgári temetés finanszírozása 
további lehetőségeket biztosított a gyülekezeti közösségek megbontásához. 

Az egyházzal szemben a dezinformáció eszközét is bevetették: átírják a Bibliát, val
lásos ateizmus, az ifjúsági munkában sikeres lelkészeket igyekeztek morálisan lejáratni, 
a „klerikális reakció" mesterkedéseivel továbbra is telerakták a sajtót. Az eredmény 
legfeljebb a „kettős nevelésben", a titkosan végzett keresztelésben és egyéb szertartá
sokban, valamint közösségi alkalmakban volt lemérhető. 

Az egyházban a politikai alkalmazkodás jeleként a diakóniai teológiai irányzat alakult 
ki ebben az időben, és az elismeréseket a békeharcért, Hazafias Népfront—munkáért, 
az újratéeszesítésben kifejtett agitációs munkáért kapták a lelkészek. Ezek ugyan nem 
határozták meg a gyülekezeti életet, de fokozták a bizalmatlanságot az egyházon belül 
és a társadalomban is. Ezért jó kezdeményezések sem tudtak kibontakozni világi szin
ten. Az ultrabal a lelkészeket is felhasználta a reformokkal szemben, és feladatukká vált 
a konvergenciának mint a kapitalista aknamunkának az emlegetése. 

Nem véletlenül alakultak ki kis közösségek a gyülekezeten belül. Az állampárt nem 
mondott le az egyház kézben tartásáról, amit sokszor éppen az egyházi vezetőségen és 
a „békepapokon" keresztül akart elérni. Ezek az egyházban további feszültségeket ger
jesztettek és ellentéteket szítottak. 

Budaörs és a szórványok nagyon megérezték a segédlelkészek kiesését, a megfelelő 
gyülekezeti helyiség hiánya pedig lehetetlenné tette a gyülekezeti közösség formálódá
sát. A nem aktív és egyházfenntartásban részt nem vevő gyülekezeti tagok még inkább 
elmaradtak. 

A gyülekezetet a lelkész rendszeres látogatása tartotta össze, amelyet egybekötött a 
pénz beszedésével. Ezt sokan kritizálták, de kevesen segítettek rendszeresen. Több 
nehézséggel kellett azután megbirkózni, amikor a lelkésznek a XI. kerületbe kellett 
költöznie. A lakás kérdését nem lehetett megoldani. Megszűnt a HÉy és ezzel Budafok 
és Budaörs, valamint Törökbálint közvetlen összeköttetése is. Külföldi támogatással a 
lelkész autóhoz jutott, de a jogosítvány megszerzése közúti sokk miatt meghiúsult. 

Külön fejezet volt a gyülekezet életében az az időszak, amikor újra előkerültek az 
építési tervek, amelyeket a háború előtt nem sikerült megvalósítani. Szükségessé vált a 
paplak, a lelkészi hivatal és valamilyen gyülekezeti terem megvalósítása. A gyülekezet
ben ez nagy vitákat váltott ki. A lelkészt azzal vádolták, hogy nem akar építkezni, ho-

148 



Budaörsi egyházközség 

lott a hetvenes évek eleje az új teológia építésének jegyében telt, amely minden más 
építkezést háttérbe szorított. 

A súrlódások, a meddő viták és a szeretetlenség lassan felőrölte a lelkész egészségét. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy a lakótelepen adódott nézeteltéréseket is támadásként élte 
át, aminek alapja az volt, hogy a házmester is „figyelte" a lelkész tevékenységét, „jóindu
latától" sok minden függött. 

A 70-es évek második felében Visontai Róbert sokat betegeskedett. Rendszeresen 
helyettesítették a kelenföldi lelkészek, közel másfél éven át a kelenföldi és csepeli lel
készek, segédlelkészek. 

Végül Visontai Róbert úgy látta, hogy rokkantsági nyugdíjba kell mennie. Utána Rőzse 
Istvánt, a csepeli és kelenföldi segédlelkészt hívta meg a gyülekezet, akit még 1977 vé
gén beiktattak. Ekkor már az egyházkerület püspöke D. dr. Ottlyk Ernő, a budai egy
házmegye esperese pedig D. Korén Emil volt. 

Rőzse István szolgálatát az 1978-as gyülekezeti jubileum megszervezése, a gyüleke
zeti központ építése, az ifjúsági munka, valamint a bibliaórák újraszervezése határozta 
meg. így került már első perctől homloktérbe a szórványok kérdése is. Amikor Rőzse 
lelkész parókusként először mérte fel a valós helyzetet, nyilvánvalóvá vált számára, hogy 
az első ellentmondás a budafoki gyülekezetben a szórványhelyzet megoldatlansága. 
Eredetileg is két lelkészre gondolva szervezték meg a missziói egyházközséget. Abból 
kifolyólag, hogy Budafok és közvetlen környéke Budapest egyik kerülete lett - a tömeg
közlekedési lehetőségek ellenére is -, a szórványegyházközség még inkább eltávolodott 
a vidéki szórványoktól. 

A fővároson kívüli rész súlypontja egyértelműen Budaörs. Ennek oka nem a létszám, 
nem is a lakósűrűség, amely nagyobb volt, mint Budafokon és környékén, hanem az, 
ahogyan az itt élő evangélikusok hitüket megélték. Ebben a gyülekezeti részben mint
ha nem nyugodtak volna bele a szétszóródottságba, és igényelték a közösséget, amely 
korunkban meghatározója az egyházi életnek. 

A közegyházi elképzelés az volt, hogy vonják össze Budafokot Érddel, mégpedig úgy, 
hogy a központ legyen Érden, ahol egy félbemaradt épületet kellett volna befejezni, 
ezáltal alakult volna ki a központ. A lelkész ragaszkodott hozzá, hogy előbb a budafoki 
gyülekezet kérdéseit kell megoldani, és akkor a gyülekezet segíthet az érdi gyülekezet 
megerősítésében. Ez a vita elkeseredetten folyt tovább. Már a „gyülekezeti központ" 
elnevezés is vihart kavart. Szinte Rőzse István lelkész egész gyülekezeti szolgálata alatt 
épült a gyülekezeti ház, és hogy ez mit jelentett, azt a dokumentumok sem tudják tük
rözni. A súlypont a templom fűthetősége és a gyülekezeti terem létrehozása volt. 

1978 karácsonyán tudták először megfelelően befűteni a templomot. A gyerekek ettől 
kezdve karácsonyi műsort adtak elő szenteste, amikor a templom a korlátozott tömeg
közlekedés ellenére is megtelt. A fűtőberendezéshez Ruth Karwell és Heikki Ahonen 
segítette hozzá a gyülekezetet, felállítása és beüzemelése teljesen a gyülekezet áldozat
kész tagjainak köszönhető. 

Az első kapavágásnál is voltak ellentétek. Többen szerettek volna alapkőletételt, de 
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mivel a gyülekezeti házat egybe kellett építeni a templommal, így az alapkőletétel már 
bő emberöltővel korábban megtörtént. 

Amikor a gyülekezeti terem elkészült annyira, hogy fűthetővé vált, és a használatba
vételi engedélyt megkapták rá, akkor a bibliaórákat végre megfelelő körülmények kö
zött tudták tartani. Az ifjúsági óra, a vasárnapi istentisztelettel párhuzamos gyermek
kör és a hittanórát pótoló serdülőkör, amelyre a rövidre szabott konfirmációi előkészí
tőt lehetett építeni, a tárgyi feltételek birtokában emberileg szervezhetővé vált. Nem 
ment egykönnyen, különösen az egymást váltó nemzedékek együtt tartása, illetve „pót
lása" volt nehéz feladat. 

Radnai Márton nyugdíjba vonulása után belefogott az énekkari munkába, így a budai 
gyülekezetek Cantate vasárnapi ünnepségén a budafoki énekkar is megszólalhatott. 
Sajnos az énekkar nem állandósult, pedig Radnai Márton halála után is lett volna után
pótlás. Olyannyira, hogy a kántorképző tanfolyamokra túljelentkezés volt, amiből megint 
feszültség támadt. 

Mind a bibliaórákon, mind a gyermek- és ifjúsági alkalmakon számarányuknál nagyobb 
részben voltak jelen a Budaörsön és szórványában élő evangélikusok. Ezenkívül sikerült 
néhány helyen házi istentiszteletet és kihelyezett konfirmációi és ifjúsági, majd a ki
lencvenes évek elejétől hittanórát tartani. 

Nagy munka volt a templomudvar bekerítése, ennek irányítója Németh Zoltán mér
nök és presbiter volt. Később az iskolával sikerült tisztázni a templomtelek határát -
sokkal humánusabb formában. 

A templomudvar rendbe hozása, a templomtető és a templombelső, valamint a be
járati rész tatarozása szintén nagy munka volt, amely már dr. Nagy Gyula püspöksége 
alatt zajlott. Öt Szebik Imre követte a püspöki székben, aki előzőleg - D. Korén Emil 
után - a Budai Egyházmegye esperese volt. 

A lelkészlakás a gyermekbibliakörök helye és vendégek szálláshelye lett. Immár 
LMK-t is megfelelő körülmények között tudtak tartani. 

1984-ben az LVSZ budapesti nagygyűlésétől kezdve megnőtt a gyülekezeti lelkészek 
nem gyülekezeti szolgálata, ami érezhetően megnövelte a lelkész feladatait is. Ehhez 
jött még a hitoktatás megszervezése (Rőzse István lelkész a fasori gimnáziumban is taní
tott, hittankönyv írásában is részt vett). Egyre világosabbá vált, hogy rendszeres segít
ség nélkül megvalósíthatatlan a feladat. A gondokat fokozta, hogy a hitoktatás megszerve
zését ellenséges erők gátolták, és az egyházi élet más területén is jelentkeztek az akadé
koskodok. 

Az első lépések az önállósodás jelé 
A gyülekezeti központ közelebb hozta az anyagyülekezethez a szórványokban élő híve
ket, de az igények is nőttek a gyülekezeti közösséggel kapcsolatban. A rendszeres házi 
alkalmak erősödtek [gyermekbibliakörök, konfirmációi előkészítő). A hitoktatás Török
bálint, Budaörs, sőt Bia viszonylatában is megindult, és a lelkész több megértést tapasz
talt az iskolák részéről, mint Budafok környékén. Az ifjúsági óra kérdése is felvetődött. 
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Budaörsön a református gyülekezettel történt megállapodás értelmében az istentisz
teleti időpontot kora délutánról reggelre tudták áttenni, ami a vasárnapi istentisztelet 
látogatottságát megnövelte. 

Az önállósodás szükségessége 
A társadalmi körülmények kedvező változása hozta újra felszínre a hittanóra lehetősé
gét a 80-as évek végén. Ennek megszervezése mind a mai napig nem történt meg telje
sen. Különösen Budapesten lett volna célszerű olyan átfogó rendszert kialakítani, mint 
amilyen a második világháború előtt is elég hatékonyan működött, és kiterjedt minden 
oktatási intézményre. Ezzel szemben volt olyan erő, amely a hittanórát megint a temp
lom falai közé akarta zárni. Külön lehetőségeket nyújtanak az újra megszervezett egy
házi iskolák. Itt a hittanóra kérdése további feladatokat jelent. A szabadabb vallási élet 
nagyon világosan megmutatta, hogy szükség van több munkásra, hűséges és megbízha
tó szolgálattevőkre. 

Egyházkormányzati szinten is történtek változások. Szebik Imre püspökké választá
sa után a Budai Egyházmegye esperese Missura Tibor lett. Amikor Kari Károly egyház
megyei felügyelő elhunyt, Müller Miklóst választották meg erre a tisztre. 

Sajnos az is kiderült, hogy a kérdéseket egyelőre gyülekezeti szinten kell megoldani, 
így a hitoktatás és egyéb feladatok ellátását és ezek feltételeinek megteremtését is. Ezért 
vetődött fel az ötlet, hogy Budaörsön házat kellene szerezni, ahol a gyülekezeti életet 
intenzívebbé lehetne tenni. Valaki a lakhatásért elvállalná a gondnoki teendőket, és 
további önkéntes vagy félállású munkatársakat lehetne bevonni (esetleg nyugdíjasokat). 

1990-ben új önkormányzati rendszer is alakult, amely nagy segítséget nyújthatott a 
gyülekezeti munka újraszervezéséhez. A budaörsi szórványterületen élő Bor Ferenc 
építész, aki a budavári gyülekezetben presbiteri szolgálatot látott el, egyben a budaörsi 
önkormányzat kormánypárti tagja volt, a püspökkel tárgyalt a templomépítésről. Le
hetségesnek tartotta az önkormányzat támogatását, legalábbis építési telek ajándéko
zásának erejéig. Ez nagy szó lett volna, mert éppen ebben az időben zajlott az a vita, 
hogy a település lakossága visszavonatta azt a tanácsi időben született döntést, amely 
szerint a Hit gyülekezete számára eladnak egy tanácsi telket. Kiderült, hogy a katolikus 
többségű Budaörsön az önkormányzat elvben nem zárkózik el, a lakosság pedig többsé
gében támogatná a templomépítés tervét. 

Azonban ellenállást is kellett tapasztalniuk. Bizonyítékokat kértek az evangélikusok 
létszámáról, noha hivatalos felekezeti hovatartozást nem tüntet fel a statisslika. Alá
írásgyűjtést is kezdeményeztek a templomépítés ellen a pártállam egykori emberei. De 
amikor a lelkész megbeszélésre kérte őket, elzárkóztak. A reformátusok között akad
tak, akik második templomot akartak építeni az evangélikusokkal összefogásban. A 
gyülekezet hivatalosan is kijelentette, hogy reformátusoknak is és katolikusoknak is 
szívesen rendelkezésre bocsátja a templomot, ha az a lakótelepen épülhet meg. 

Szerencse, hogy az önkormányzat katolikus tagjai és - miután a református gyüleke
zettel egyeztettek - a reformátusok is a gyülekezet mellé álltak. Eközben sikerült meg-
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szervezni a hittanórákat. Volt már háznál ifjúsági kör, illetve konfirmációi előkészítő, és 
a felnőttek körében tovább erősödött az igény a szórvány-bibliaórára. Ez adott lendüle
tet annak, hogy a templomépítési tervekkel egyre határozottabban foglalkozzon a gyü
lekezet. Az önerős kivitelezés gondolata is előkerült. Ennek alapja lehetett az az élmény, 
hogy a budaörsiek korábban is nagyon aktívak voltak a gyülekezeti építőmunkában, de 
a templomépítési munka volumene - különösen a megváltozott viszonyok miatt - nem 
látszott lehetségesnek, ezért jobbnak látták az ilyen formájú kivitelezés elejtését. 

Vita tárgyát képezte az is, hogy mit építsenek. Dédelgetett tervük az volt, hogy olyan 
gyülekezeti központot kellene létrehozni, amelyet tovább lehet építeni, és a templo
mon kívül lenne lelkészlakás, gyülekezeti terem, esetleg iskola (napközi otthonos lehe
tőséggel és majdani óvodával). 

Még égetőbben jött elő a munkatársak kérdése. Ez a probléma egy házaspár alkal
mazása miatt nagyon súlyossá vált, amely végül távozásukkal oldódott meg. 

Meghatározó élmény volt a leánygyülekezetté válás útján az az aktivitás, amelyet a 
budaörsi testvérek tanúsítottak a testvér-gyülekezeti kapcsolat kiépítésében és a cse
relátogatás szervezésében a székelyzsombori evangélikus gyülekezettel. Ehhez járult a 
segélyakciókban való részvételük is, amit még többeknek a rokoni kapcsolata sem in
dokolt volna. 

A templomépítési tervezgetés első szakasza azzal zárult, hogy az önkormányzat a Patkó 
utcánál lévő szabad terület egy részét ajánlotta fel - a terület nagyságának meghatáro
zása nélkül -, de úgy, hogy az előzetes részletes elképzelést látni akarja. Elsősorban a 
budafoki presbiterek Makovecz Imrét akarták felkérni a tervek elkészítéséhez. Ebből 
azután a budaörsiek körében nagy vita kerekedett. Elsősorban féltek a nagy költségek
től. A műépítésszel történt megbeszélés nagyon biztatónak látszott, mert a tervezési 
munkát csak a felmerülő költségek mértékében számította volna fel, viszont kikötötte, 
hogy ő nem pályázik, hanem bízza meg őt a gyülekezet. 

Dr. Kráhling János egyetemi tanár, a gyülekezet tagja pályatervének némi módosítá
sával képzelték el a kivitelezést (a terv hagyományos templomot mutatott, amelyet 
viszont nem a terület legmélyebb pontján valósítanának meg, hanem a legmagasabb 
pontján). 

Rőzse István lelkész szolgálata utolsó szakaszában nézeteltérésbe keveredett néhány 
presbiterrel és nem lelkészi munkatársával. Az egyházmegye elnöksége nem jogi úton 
intézkedett, ezért a lelkész fegyelmi eljárást kért maga ellen. Az eredmény mellette szólt. 
Ezzel párhuzamosan Norvégiából ösztöndíjat ajánlottak a lelkésznek hazai egyháztörté
neti kutatás végzésére, amelyet az egyháztörténeti változások miatt nagyon fontosnak 
tartott, és amelyet a presbitérium nagyobb része támogatott volna fizetés nélküli sza
badság formájában. A kerületi püspök ezt nem támogatta, mert nem látta kivitelezhe
tőnek. Rőzse István lelkész az elé a fájdalmas döntés elé került, hogy választania kellett 
a gyülekezeti lelkészi állás és a kutatás között - ő nehéz szívvel az utóbbit választotta. 
Még 1994 folyamán beiktatták utódját, Solymár Gábort. 
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Budaörsön a kedvező folyamatok tovább haladtak megvalósulásuk felé. 
A templomépítési telek telekrendezési ügye végre megtörtént. A budaörsi önkor

mányzat engedélyezte a telekalakítást a Patkó utcában azon a 13 ha 6901 m^-es terüle
ten, amely a lakótelep nyugati részében van, és még jelenleg is „lakatlan". Ebből kapta 
meg a gyülekezet az 1036/55. helyrajzi számú templomépítési telket. 1994 júliusában 
aláírták és a földhivatalnál bejegyezték az ajándékozási szerződést. Ezt megelőzte D. 
Szebik Imre püspök jóváhagyása, aki örömmel támogatta a budaörsi evangélikusok tö
rekvését. 

A budafoki egyházközség újonnan megválasztott és beiktatott lelkésze. Solymár Gábor 
vezetésével tovább folytatódott a megkezdett munka. Az idő sürgetése miatt az alap
kőletétel megtörtént nagy és megható ünnepség keretében. Azt lehet mondani, hogy 
egész Budaörsöt megmozgatta az esemény. 

Nem sokkal ezután megtorpant a kivitelezés. Pedig az idő rohant, ugyanis az önkor
mányzat kikötötte, hogy az építkezést két év alatt be kell fejezni, és az egyháznak par
kosítania kell az egész területet. 

A templomépítés előrehaladása érdekében további lépéseket tettek az önállósodás 
felé. Ezt még az önkormányzat is támogatta erkölcsileg, mert állandó aggályuk volt 
például, hogy hogyan támogassa az önkormányzat azt a gyülekezetet, amelyik a buda
foki egyház leánygyülekezete. (Tulajdonképpen ennek a gyülekezeti státusnak a hivata
los kialakítása is a templomépítés érdekében történt meg.) 

Ilyen körülmények között történt meg az alapozás, amit az egyházi építési bizottság 
által kijelölt vállalat végzett el, felemésztve a gyülekezet építési pénzét. 

Ezután a kivitelező elköltözése miatt az építkezés ügye megtorpant. 

A Budaörsi Evangélikus Egyházközség 
Az önállósodás azonban tovább haladt megvalósulása felé, mégsem volt egyszerű folya
mat. Először a meglévő gyülekezeti keretben kellett megtenni a szükséges lépéseket. 
Ezt kérték a budaörsiek levelükben Solymár Gábor gyülekezeti lelkésztől. A közgyű
lést össze is hívták. 

A közgyűlésen 1996. augusztus 11 -én megtartott választáson döntő többségi szavazat
tal dr. Garadi Péter lett a felügyelő. Ezzel a budaörsi gyülekezet elérte a missziói egyház
község státusát, és így a gyülekezetet az önkormányzat is inkább „magáénak" tekintette. 

Az alakuló és első önálló presbiteri ülés 1996. szeptember 23-án zajlott le. A gyüle
kezet helyzetének feltárása és az első lépések meghatározása halaszthatatlan feladat volt. 
Bár a presbitérium és a rendkívüli közgyűlés felajánlotta (február 19-én, illetve márci
us 3-án) a budafoki lelkész megválasztását, az nyilvánvaló volt mindenki előtt, hogy az 
új szervezeti formában a gyülekezeti lelkész nem bírja majd egyedül a munkát. A püs
pök Endreffy Géza segédlelkészt küldte ki a szolgálatba. 

A megbízott segédlelkésznek kettős szolgálatot kellett ellátnia: egyfelől az építési ter
vek megvalósulásán, másfelől a gyülekezeti közösség kialakításán kellett munkálkodnia. 

Mim 
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1997 novemberében határozott Budaörs evangélikussága újra úgy, hogy önálló egy
házközséggé akar válni, amit fel is terjesztett a következő évben tartandó egyházme
gyei és egyházkerületi közgyűlés elé. 1998. november 19-én a kerületi presbitérium 
ülésezett, és javasolta a közgyűlésnek Budaörs önállósítását. Másnap, 20-án az Északi 
Evangélikus Egyházkerület közgyűlése határozatot hozott a budaörsi anyagyülekezet 
megalakulásáról. 

1998. október 27-én levélben fordultak a kerület püspökéhez a gyülekezet lelkészvá
lasztási jogának megalapítását és Endreffy Géza segédlelkész megválaszthatóságát kérve. 

Az istentiszteleti hely kérdése 
Az istentiszteleteknek a református gyülekezet adott otthont testvéri érzülettel. Ezt az 
összhangot kissé megbontotta az egyházi épület tatarozásának és bővítésének időszaka 
még a 80-as években, amikor az evangélikusok éppen az elhúzódó budafoki építkezés 
miatt nem tudtak annyival hozzájárulni, amennyivel szerettek volna. Ezt a súrlódást a 
hagyományosan jó kapcsolat elsimította. 

Az önkormányzat közben visszavonta a templomépítéshez a telekingatlan ajándéko
zását, de csereingatlant ajánlott fel. Erről a gyülekezet 1998. október 28-i levelében szá
molt be a kerület püspökének, és egyben kérte az építkezés támogatását a következő 
évi műemléki alapból is, ugyanis a csereingatlant a település műemlékei között tartot
ták számon. 

1998. április 22-én született meg a csereszerződés az önkormányzat és a gyülekezet 
között. Az önkormányzat a Budaörs, Szabadság út 57. szám alatti, 1805 m^-es telket 
ajánlotta fel a rajta álló műemlék jellegű házzal, az egyházközség cserébe a Patkó utcai 
3442 m^-es építési telket ajánlotta fel a lerakott templomalappal. A felajánlott épület 
műemléki felmérése után 1998. május 15-én írták alá a jegyzőkönyvet az átadásról. 
Előzőleg a püspöki jóváhagyás is megtörtént, mivel az épületben imaterem is kialakít
ható, esetleg az udvarban templom is építhető. 

A lelkész 1999 februárjában költözhetett végre Budaörsre. 
Ez év márciusában 24-én közös hálaadó istentiszteletre gyűltek össze evangélikusok 

és reformátusok. Ez volt ugyanis az utolsó alkalom, hogy az evangélikus gyülekezet a 
református imaházban tartotta vasárnapi istentiszteletét. Az istentiszteleten közösen 
adtak hálát Istennek, a történelem Urának az elmúlt évekért, évtizedekért. 

A lelkészválasztás 
Az 1999. február 26-án tartott presbiteri ülésen megállapították a lelkészi díjlevelet. 
A lelkész munkaköri kötelességei közé felvették, hogy az egyházi törvényeknek megfe
lelően végezze lelkészi szolgálatát. Isten igéje és a hitvallási iratok szellemében. Az álta
lános lelkészi munka (vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletek, bibliaórák, hittanórák és 
ifjúsági munka, család- és beteglátogatások, lelkigondozás, a szentségek kiszolgáltatása 
és egyéb kazuáliák] mellett feladata a gyülekezet területén végezni a belmisszió és evan-
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gélizáció szervezését, szolgálatát. Súlyponti feladata a szórványmunka, amelynek ter
vét a továbbiakban lehet pontosítani és kiszélesíteni a jelenlegi Törökbálint és Biatorbágy 
szórványokon kívül is. A lelkész kötelessége végül a lelkészi hivatal vezetése az előírt 
egyházi rend szerint. 

A gyülekezet ezekkel szemben vállalja a gyülekezeti lelkész javadalmazását: pénzbeli 
juttatás havi bontásban, hittanórák illetménye, költségtérítés, mivel még nincs szolgá
lati lakás, és a kazuáliák után önkéntes adományt elfogadhat, de nem kérhet. Figyelem
be veszik az inflációt (a deflációt nem). A 2000-ben történt díj levél-módosítás feltün
teti az országos egyháztól jövő évi segély négy részletben történő kifizetését (50 ezer 
forint), és természetbeni juttatásként a gyülekezeti központban kialakított, bútorozat
lan lelkészlakás használatát a lelkész és a gyülekezet között megkötött szerződés értel
mében. A 2001. február 11 -i közgyűlés a gyülekezettől kapott pénzösszeget megnövel
te, és közüzemi hozzájárulást is megállapított a korábbi díjlevélhez képest. 

A gyülekezet örömére sikerült korábbi segédlelkészének gyülekezeti lelkésszé válasz
tása. Endreffy Géza személyében a legfiatalabb lelkésznemzedék egyik értékes tagja 
vállalta a gyülekezet további szervezését és építését, a gyülekezet végleges szórványte
rületének kialakítását és a további templomépítési tervek megvalósítását. 

Az új parókus lelkész beiktatása 1999. május 8-án méltó ünnepi keretek között zaj
lott Budaörs szép római katolikus templomában. Az egyháztörténeti jelentőségű ese
ményen a katolikus templom teljesen megtelt, és az egész gyülekezet emelkedett lé
lekkel énekelte evangélikus himnuszunkat. Az igehirdetés szolgálatát D. Szebik Imre 
püspök és Szeverényi János, a Budai Egyházmegye esperese végezte. Az újonnan beik
tatott lelkész IKor 2,2 alapján hirdette az igét: Mert úgy határoztam, hogy nem tudok 
közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint megfeszítettről. A nagy ünnepsé
get szokás szerint közgyűlés követte, ahol az egyetlen napirendi pontban a lelkész meg
választásának és beiktatásának tényét rögzítették. Az alkalmat testvéri együttlét, sze
retetvendégség követte a katolikus iskolában. 

A korábbi budafoki anyagyülekezet presbitériuma 1999. május 3-án megtartott gyű
lésén testvéri szeretettel köszöntötte az új gyülekezet első önálló gyülekezeti lelkészét, 
Isten áldását kérve életére, szolgálatára és feleségére. 

A gyülekezet nagy szeretettel vette körül lelkészét és feleségét, Endreffy Angélát. 
Endreffy Gézát köszöntötte több lelkész testvére, intézmények, gyülekezetek, az ön
kormányzat s a többi hivatalos vendég. 

A budaörsi gyülekezet központja és szórványainak földrajzi elhelyezkedése 
Központról fizikailag azóta beszélhetünk, hogy az új gyülekezeti házban 2000. április 2-
án, böjt 4. (Laetare) vasárnapján megtartották az első istentiszteletet a földszinti gyü
lekezeti teremben. Ettől kezdve a gyülekezeti alkalmaknak méltó otthona lett. 

A lelkésznek több terhet kellett hordoznia addig, amíg a tetőtérben kialakított lel
készi lakást nem foglalhatta el (Diósdról járt át). Az alagsori helyiségek később váltak 
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használhatóvá, de azóta az istentisztelettel párhuzamosan gyermekórát lehet tartani, 
önkéntes kisegítő munkások bevonásával (rendszerint pedagógusokkal vagy az ifjúság 
egy-egy tagjával). 

Az irodahelyiség kialakítása még váratott magára 2001-ig, amikor az októberi nagy
takarítás és közös munka után az iroda is végleges helyére költözhetett. Immár a hiva
talvezetés minden feltétele adott. Az adminisztratív munkához is vannak segítő erők, 
akik a pénztári műveleteket, azok naplózását és könyvelését, a hivatalos iratok iktatá
sát és rendszerezését, az esetleges ügyintézést ellátják. A központ megvalósítása az építési 
engedélyeztetési terv 1999. március 28-án történt beadásával kezdődött. Ehhez a fel
újításhoz a közegyház 5 millió forintot utalt ki. Mások is segítettek. Közülük ki kell emel
nünk Friedhelm Hans (jelenleg a németországi Landauban szolgáló lelkész, a Gustav-
Adolf-Werk egyik vezető munkatársa) segítségét. 

A központ felszentelése 2000. szeptember 2-én nagy ünnep volt a gyülekezetben. 
Az ünneplő gyülekezet udvarra szorult részének televíziós lánc segítségével közvetítet
ték élőben az istentiszteletet. A gyülekezetnek a lelkésziktatás után ez volt rövid önálló 
történetében második nagy ünnepnapja. 

A homlokzat végleges képét az Unk János által adományozott művészi alkotás elhe
lyezése és felszentelése zárta le 2000. december 24-én, szenteste napján a délelőtti is
tentisztelet keretében. 

Az engedélyeztetési terv már kitér a későbbi, udvarban történő templomépítésre is. 
Ez elől végül az egyház építési bizottsága zárkózott el. 

A szakemberek érdemén alul becsülték a templomépítési tervet, és nem értették, 
hogy hogyan lehet udvarba tervezni templomot (egy újonnan alakult szórványgyüleke
zet anyagi gondjait nem vették számításba). Ekkor vetették fel a templomépítési telek 
vásárlásának a gondolatát, amelyhez közegyházi segítséget garantáltak. 

1999 őszén érkezett a hír, hogy a Szabadság út 57. szám alatti telek eladó. Az Orszá
gos Egyházi Iroda által átutalt pénzt a gyülekezet kiegészítette a maga összegyűjtött 3 
miüió forintjával. Az adásvéteh szerződést 2000. április 16-án kötötték meg. A vételár 
30 millió forintot tett ki. 

Az önálló gyülekezet határai még nem alakultak ki véglegesen; nem dőlt el, hogy az 
evangélikus viszonylatban nagy szórvány területből melyik részt fogja Budaörs gondoz
ni. 1999. május 25-én a kerületi püspöki hivatalban gyűltek össze az érdekelt felek ennek 
megállapításra. Szebik Imre püspök, Szeverényi János esperes és az érdekelt gyüleke
zetek elnöksége megállapodott abban, hogy Budaörs Törökbálinton kívül megkapja 
Biatorbágy, Páty, Herceghalom, Zsámbék és Tök gondozását. 

• Rőzse István 
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A 20. SZAZAD KÖZEPÉTŐL A NEMET AJKÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
MEGALAKULÁSÁIG 

A II. világháború utáni években nem volt állandó német nyelvű evangélikus istentiszte
let Budapesten. Igény sem igen volt rá, a politikai légkör sem kedvezett neki. 

A hazai protestáns egyházakban a lelki ébredésnek, az evangelizációs mozgalomnak 
egyik vezéralakja, Sréter Ferenc budai (budavári) lelkész felelősséget érzett azokért, akik 
a magyar igehirdetést hiányos nyelvtudásuk miatt nem foghatják föl, és német nyelvű 
evangélizáló bibliaórát indított meg vasárnap délelőtt fél 11 -kor a gyülekezet kápolna
termében. A résztvevők főleg magyar értelmiségieknek, polgároknak, katonatiszteknek 
magyarul nem beszélő feleségei, özvegyei voltak. A szolgálatot ekkor [főleg) Kürt Trausch 
végezte. O Liza Trausch tanárnőnek, az evangélizáció munkatársának öccse volt. 

Sréter Ferencnek a gyülekezetben élő és szolgáló közössége havi úrvacsorás külön 
alkalmaival és a politikai üldözött kitelepítettek lelki és anyagi segítésével szálka volt a 
marxista kormányzathoz erősen alkalmazkodó Dezséry-féle egyházkormányzat szemé
ben. Megjegyzendő, hogy Sréter és a vele tartók tartózkodtak a nemzetünk és egyhá
zunk bűneinek Isten kezéből büntetésként vett hatalom bírálatától, de volt bátorságuk 
német bibliaórát tartani és a kitelepítetteket segíteni. 

Amikor Dezséry László püspök Srétert a nyugdíjba vonulásra szólította fel, mond
ván: „Nem lehetsz evangélikus lelkész!", Sréter becsületesebb útnak látta lemondani 
lelkészi állásáról. A hozzá ragaszkodók népes tábora vele együtt kiszakadt a gyülekezet
ből, és az Állami Egyházügyi Hivatal szóbeli engedélyével önálló szabadegyházzá ala
kult „Evangéhkus Testvérgyülekezet" néven. 

Várady Lajos esperes, Sréternek évek óta parókus társa, igyekezett a gyülekezet éle
tét továbbvinni, és a német bibliaóra fenntartásáról is gondoskodott. Német-magyar 
kétnyelvű, szepességi (cipszer) származású, elkötelezett evangélikus értelmiségiek: az 
egyetemi biológiaprofesszor dr. Szelényi Gusztáv (az egyházközség felügyelője) és a 
banktisztviselő Rajner Valér (az egyháztanács tagja, presbiter) vitték tovább a szolgála
tot. Ebben az időben kapcsolódott be a bibliaórákba tevékenyen Kozma Évamária teo-
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lógiai hallgató, aki német anyanyelvű volt, és az ébredéshez pozitívan viszonyuló Mol
nár Gyula esztergomi lelkész gyülekezetében nőtt fel, és utóbb - nő lévén - lelkésszé 
nem avatták, de segédlelkészi státuszban szolgált előbb Csepelen, majd az egyház könyv
tárában az Üllői úton. Zsigmondy Árpád akkori debreceni, majd soltvadkerti segédlel
kész az ő révén, majd férjeként került kapcsolatba a budavári német bibliaórával. Az 
egymást váltó Szelényi professzor és Rajner Valér mellett a szolgálatot velük váltakozva 
kéthetenként a Zsigmondy házaspár látta el. Zsigmondyék ekkor már nem voltak egy
házi munkaviszonyban, Budán laktak, közösen készültek, és aszerint végezték a szolgá
latot, hogy teljes kidolgozásig vagy csak bő vázlatig jutottak. Zsigmondy nem mert a 
gyülekezet előtt németül szabadon beszélni. 

Ekkoriban 6-8-10 rendszeres résztvevője volt az alkalomnak, főleg idős asszonyok, 
de egy Krisztus-hitre jutott magyar zsidó férfi (Kovács Antal) is részt vett az alkalma
kon német feleségével (Charlotte Harang) az NSZK-ba való költözésükig. 

A bibliaórán az EKG-énekeskönyvet használták, amelyről nyilván Várady esperes 
gondoskodott. Eleinte a résztvevők egyénileg is imádkozhattak, kérdezhettek is, de ehhez 
utóbb nem volt elég bátorság és indítás. A német bibliaóra így fokozatosan német áhí
tattá lett. A nagy ünnepeken Várady esperes vagy a 11 órakor magyarul prédikáló ven
dég, pl. Groó Gyula professzor, Nagy Gyula professzor, esetleg Hafenscher Károly 
Luther-kabátban szolgált. 

Ahogy Magyarország a keletnémetek kirándulóországa és a kettészakított németek 
egymással való találkozásának helye lett, olykor váratlanul 20-30 fős német csoportok 
jelentek meg az alkalmakon. Ekkor merült fel az az igény, hogy a német áhítat helyett 
minden alkalommal úrvacsorás istentiszteletet kellene tartani. Várady esperes felelős
ségére Zsigmondy Árpád Luther-kabátban (a szokásos - hibásán Mózes-táblának neve
zett - gallérkával, felesége pedig férjének rajta raglánszabásúnak látszó talárjában, női 
ruhához használatos fehér gallérral) tartotta a liturgiát olyankor is, amikor az igeszolgá
latot a két nem teológus végezte. Az alkalmak végén egyrészt mód volt kérdezésre, hoz
zászólásra, másrészt tájékoztatásra és lelkészek részére a Gustav-Adolf-Werk, illetve a 
Martin-Luther-Werk által rejtve idejuttatott könyvek átadására. 

A budapesti gyógyfürdőket igénybevevő vagy turista lelkészek nemegyszer átvették 
a szolgálatot Zsigmondyéktól vagy a nem teológus igehirdetőktől. Köztük visszatérő
ként meg kell említeni a Kari-Marx-Stadt-i (chemnitzi) Ludwig Schmidt lelkészt. 

Ebben az időben tették át a német istentisztelet idejét a két templomi magyar isten
tisztelet közé, 10 órára. 

Várady esperes hirtelen halála után helyére Korén Emil, a budapest-fasori gyüleke
zet esperes-lelkésze került, aki addig püspökhelyettes is volt. Neki igen jó finn kapcso
latai voltak, német szolgálatot nem végzett. Ekkor Zsigmondy Árpádnak felajánlották, 
hogy világi munkája mellett államsegélyes lelkészi státusban vegye át teljesen a heten
kénti istentisztelet tartását. Zsigmondyné Kozma Évamária idejét és erejét ekkoriban 
gyermekeik, majd (egyháztörténeti jelentőségű) nyomdatörténeti kutatásai meglehe-
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tősen igénybe vették, Luther-kabátot pedig akkor nő nem vehetett föl, csak külön püs
pöki megbízással. (Nők ordinálására a szentségkiszolgáltatás jogával csak később került 
sor.) Zsigmondy Árpád, illetve a Zsigmondy házaspár továbbra is csak kéthetenként tudta 
vállalni az igeszolgálatot. Rajner Valér kiesett a szolgálatból betegsége, majd halála mi
att, Szelényi Gusztáv pedig professzori munkájának megnövekedett terhei miatt. Am 
ekkor költözött Magyarországra családi okokból Albrecht Friedrich NDK állampolgár, 
evangélikus lelkész, aki magyar nőt vett feleségül. Öt mint külföldi állampolgárt a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház nem alkalmazhatta, de Zsigmondy Árpád mint a német 
istentisztelet tartásával hivatalosan (és az Állami Egyházügyi Hivatal hozzájárulásával) 
megbízott lelkész saját felelősségére fölkérte és megbízta, hogy helyetteseként tartsa 
minden második vasárnap az istentiszteletet. Zsigmondyék fizetést nem fogadtak el, 
csak alkalmi segélyt, és Friedrichnek is javasolták ezt megadni. 

A kántori szolgálatot a német áhítatokon, majd istentiszteleteken előbb az idős 
Lonci néni, majd Kovacsikné Groffits Werler Gabriella énektanárnő látta el fizetés 
nélkül. 

Az alkalmaknak hűséges látogatója volt egy elzászi francia diplomata, egy magyar 
orvos, hónapokig egy kanadai svéd nyelvész, majd dr. Arnot német nagykövet. A ma
gyar férjek német anyanyelvű feleségei lassan kihaltak. Az üzleti megbízással vagy hiva
talosan itt tartózkodók időnként cserélődtek, így a gyülekezet nagy része folyamatosan 
változott. Az istentiszteleten részt vevők közt jelentős számban voltak turisták, olykor 
keresztény szervezésű csoportban. Ezért némi rosszmájúsággal az istentisztelet népét 
publikumnak, a szolgálattevőt lelkipásztor helyett igehirdetőnek lehetett mondani, noha 
mindig volt úrvacsora. Nagy néha keresztelés vagy esketés is történt. 

A gyülekezet folyamatosságának megszemélyesítője, rendkívüli alkalmainak szerve
zője egy Magyarországra házasodott balti német asszony, Edith Takács volt, akit az utóbb 
megszervezett egyházközségben presbiternek is választottak. 

A kántori szolgálatba a művészi színvonalat igénylő dr. Arnot nagykövet kezdemé
nyezésére egymást váltva Buday Barnabás teológus és Kaufmann Gabriella zeneakadé
miai hallgató került, díjazással. 

A német egyesülés után az EKD hannoveri központja ideküldte Christof Hechtel 
segédlelkészt. O Albrecht Friedrichtől és Zsigmondy Árpádtól havi egy-egy szolgálatot 
vett át. Szolgálati ideje leteltével Pál Gémest küldték ide. Átmenetileg „gyakornokként" 
egy német segédlelkésznő is szolgált itt. Beaté Brauckhoff. 

A hivatalos megalakulás után a gyülekezet a Hannoverből küldött három pályázó közül 
Dietrich Tiggemannt választotta meg 6 évre, utána pedig Andreas Wellmert. 

Hechtel az Ökumenikus Tanács vendégszobájában lakott a Bimbó út végén. Gémes 
a Folyondár utcában, Tiggemann a Kavics utcában, majd a Pajzs utcában. 

Gémes ötlete volt a szoros kapcsolat és együttműködés keresése a német ajkú pesti 
református (eredetileg protestáns közös jellegű) gyülekezettel. Tiggemann idején kez
dődött Willy Klinkhammer német római katolikus pappal a kapcsolattartás és egyűtt-
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működés. Ennek előzménye volt a Cinka Panna utcai préposttal felvett kapcsolat. Ek
koriban vezették be a budapesti német ajkú gyülekezetben az EG-énekeskönyvet, 
mégpedig - mivel kedvezményesen kapták - annak bajor változatát. 

Fokozatosan alakult ki a gyermekek közti munka, a hitoktatás, a konfirmáció, a fog
lyok lelkigondozása. 

• Zsigmondy Árpád 

ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHSPRACHIGEN 
EVANGELISCHEN GEMEINDE BUDAPEST 

Die deutschsprachige Tradition in der Evangelischen Burggemeinde 
Die evangelische Gemeinde auf dem Burgberg hat eine weit zurückreichende deutsch
sprachige Geschichte. Die Gegenreformation hatte zwar zu heftigen Kámpfen geführt 
und damit das evangelische Lében in Buda und Pest praktisch ausgelöscht. Bei der 
Neubesiedlung Budas nach der Türkenzeit kamen aber mit den Deutschen auch wieder 
viele Lutheraner und Calvinisten. In der folgenden Zeit langsam zunehmender Toleranz 
- Ungarn wurde vom streng katholischen Hof in Wien aus regiért - bildete sich 1787 
in Pest eine evangelische Kirchengemeinde, zu der auch die Bürger Budas gehörten. Die 
Kirchenbesuche waren über die im Winter oft unterbrochene Schiffbrücke mühsam 
und so machte es die wachsende Zahl der Protestanten auf der Budaer Seite möglich, 
an eine seibstandige Gemeinde in deutscher Sprache zu denken. Stifterin dieser Ge
meinde vv'urde die Frau des Palatins Erzherzog Joseph, Maria Dorothea, die seit 1844 
zuerst in ihrer eigenen Residenz in der Ofner (Budaer] Festung, spater in einer eigens 
gebauten Kirche Gottesdienste abhalten liess. 

Maria Dorothea kam aus Württemberg, das besonders vom Pietismus geprágt war. 
Daher ist es nicht erstaunlich, dass die evangelische Burggemeinde ihrerseits sehr stark 
dem Gedanken der Erweckung und der Evangelisation anhangt. Zu einem ungarischen 
Zentrum der Erweckungsbewegung wurde die Budavári (das heisst Burg-)Gemeinde 
dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Der charismatische Pfarrer Ferenc Sréter bildete 
eine bekenntnisorientierte „Kerngemeinde" innerhalb der eigentlichen Gemeinde um 
sich - bis der Pietist Sréter von der Kirchenleitung zum Gehen gezv^^ungen wurde. Ihm 
folgten die meisten der sehr aktiven, pietistischen Mitarbeiter. 

Parallel zu den ungarischen Freiheitskámpfen im 19. Jahrhundert und der damit 
verbundenen Magyarisierung wurde die Umgangssprache in der Evangelischen Ge
meinde und im Gottesdienst von Deutsch zu Ungarisch umgewandelt, obwohl das unter 
den Mitgliedern nicht nur freundlich aufgenommen wurde. 

Erst nach 1945 wurde in der Burggemeinde die deutsche Sprache wiedereingeführt. 
Zum einen die Vertreibung der Deutschen, zum anderen die Verbannung „klassen-
feindlicher" Familien hatte die Deutschsprachigen stark dezimiert. Für die Verbliebenen, 
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sie kamen vor allém aus der frommen Erweckungsbewegung der Zipser, wurde aber 
um 1950 eine deutschsprachige evangelisierende Bibelstunde eingerichtet, gemáss dem 
Wunsch, jedem solle in seiner Muttersprache das Evangélium verkündet werden. 

Die politischen Verháltnisse in den 50er und frühen 60er Jahren liessen diesen 
deutschsprachigen Dienst schon als gewagt und aufrührerisch erscheinen. Unter Pfarrer 
Lajos Várady entwickelte sich die sonntagliche deutsche Bibelstunde (mit aktiver 
Laienbeteiligung) aber immer mehr zu einer Andacht, bzw. dann Gottesdienst, der vom 
Theologenehepaar Evamária Kozma und Árpád Zsigmondy gehalten wurde. Die beiden 
waren zwar von der damaligen Administration gezv^^ungen worden, einen zivilen Beruf 
zu ergreifen, konnten so aber ihren Broterwerb und ihren „Beruf" voneinander trennen. 

Der kirchenpolitische Einzelkámpfer - und Gegner von Bischof Káldy - Várady war 
vor allém mit dem Gemeindeaufbau in der - nach dem Auszug der pietistischen Kern-
gemeinde Sréters - veránderten Gemeinde beschaftigt, ohne aber den Blick von den 
politischen Problemen zu lassen, die sich der Kirche unter den Staatsfittichen stellten. 

In ihrem deutschsprachigen Dienst, den sie seit 1971 auch offiziell ausübten, wurde 
das Ehepaar Zsigmondy seit Mitte der 70er Jahre von ihrem Pfarrerkollegen Albrecht 
Friedrich unterstützt, der als auslándischer Staatsbürger [er war aus der DDR durch 
Heirat nach Ungarn gekommen) nicht in den ungarischen Kirchendienst durfte. So 
konnten sie über zwei Jahrzehnte den deutschsprachigen Gemeindeteil der Budavári 
Gemeinde zusammenhalten und betreuen. 

Gründung einer eigenstandigen Gemeinde 
Seit dem Systemwechsel war Ungarn ein beliebtes Ziel sowohl neu zuwandernder 
evangelischer Christen als auch vieler Touristen geworden. Die Gemeinde blühte lang-
sam aber stetig zu kraftigerem Lében auf. Deutsche Landeskirchen entschieden sich 
dafür, die Kontakté zur Ungarischen Lutherischen Kirche dadurch zu starken, dass sie 
für kurze Zeitabschnitte Pfarrer für die deutschsprachige Gemeindearbeit entsandten. 
Der bayrische Pfarrer Christof Hechtel war auf diese Weise der erste „ordentlich" 
installierte Pfarrer, zustandig für den Dienst am deutschsprachigen Teil der Gemeinde. 
1992 wurde er abgelöst durch Pál Gémes aus Württemberg. In dessen Zeit entwickelte 
sich ein lebhaftes Nachdenken über eine eigenstandige deutschsprachige Gemeinde-
gruppe. Religionsunterricht, Besuchsdienstarbeit, Predigtdienst und Bibelstunde, ein be-
ginnender Kindergottesdienst und Anfange der Jugendarbeit gaben der Gemeinde Auf-
trieb. Der Kreis der Gemeindeverantwortlichen entwdckelte neue Aktivitáten. 1992 wur
de eine Stiftung gegründet, derén Aufgabe es war, in Verhandlungen mit der EKD über 
die Unterstützung der Gründung einer eigenstandigen Deutschsprachigen Evangelischen 
Gemeinde nachzudenken. Zu dieser Gründung kam es tatsachhch im Herbst 1993. 

Folgerichtig waren die weiteren Bemühungen: mit Hilfe der EKD wurde ein eigenes 
Pfarramt in der neuen Gemeinde eingerichtet, das zum I. September 1994 besetzt 
werden konnte. Pfarrer Gémes war im Február d. J. zurück nach Württemberg gegangen; 
für ein halbes Jahr übernahm in der schwierigen Gründungszeit Vikarin Beaté Brauck-
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hoff alléin die Gemeindegeschafte. Sie bereitete den Weg für den ersten eigenen Ge-
meindepfarrer - Dietrich Tiggemann aus der Landeskirche Schaumburg-Lippe in Nie-
dersachsen - vor. 

Gemeindeleben 
Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Budapest ist Gast in den Raumen der 
ungarischen lutherischen Budavári Gemeinde und ihr dadurch nicht nur historisch 
verbunden. Zentrum des Gemeindelebens ist nach wie vor der sonntágliche Gottes-
dienst mit Abendmahl um 10 Uhr in der Kapelle in der Táncsics Mihály utca 28. 
Hinterher ládt die Gemeinde zu Tee und Gesprachen ein. 

Die Gemeinde befindet sich nach wie vor im Aufbau. Da der überwiegende Teil der 
Mitglieder nur vorübergehend in Ungarn ist, das heisst nur 3-5 Jahre hier lebt, leidet 
sie unter fortwáhrendem Abschiednehmen. Auf der anderen Seite ist der Anteil an 
Familien und jüngeren Leuten [zum Beispiel durch die Medizinstudenten aus dem 
deutschsprachigen Studiengang hier in Budapest) erfreulich grófi und macht lebendige 
punktuelle Gemeindearbeit neben dem Seelsorgedienst möglich und nötig. 

Situation ab September 2000 
Diesem Bericht von Frau Daniela Tiggemann, die zusammen mit ihrem Ehemann, 
Pfarrer Dietrich Tiggemann, und den Kindern der Familie die Pionierzeit als EKD-
Auslandsgemeinde gestaltete, ist nur noch weniges hinzuzufügen. 

Am 27. August 2000 wurde Andreas Wellmer (Evangelische Kirche von Westfalen) 
von Herrn Bischof Dr. Imre Szebik und Herrn Bischof Dr. Rolf Koppé in das Amt des 
Pfarrers der Deutschsprachigen EvangeUschen Gemeinde an der Burg eingeführt. Zu
sammen mit seiner Ehefrau Lőtte versucht er seitdem, die sehr gute Gemeindearbeit 
seines Amtsvorgángers fortzusetzen. Dabei steht auch ihm Pfarrer Albrecht Friedrich 
als wirkliche Saulé der Gemeinde entscheidend zur Seite. Von entscheidender Be-
deutung ist natürlich auch die Verbindung zum Aussenamt der EvangeUschen Kirche 
von Deutschland, von dem her die Gemeinde in mannigfacher Seite Rat und Hilfe 
erfáhrt. Rat und Hilfe (auch jetzt noch von einer weiteren entscheidenden Sáule der 
Gemeinde: Pfarrer Dr. Árpád Zsigmondy) wird ihr auch von vielen anderen Seiten 
zuteil, mit denen die Gemeinde zu tun hat. 

Miteingebunden in die Evangelische Lutherische Kirche von Ungarn, in stetem guten 
Kontakt mit der Burggemeinde und ihren Pfarrern pflegt die deutschsprachige Ge
meinde auch die Verbindung zum Okumenischen Hilfswerk und anderen christlichen 
Organisationen. Auch bestében Kontakté zu protestantischen Freikirchen, zur unga
rischen Studentenmission, zur örtlichen Heilsarmee, zu Gefángnismissionsiniativen und 
anderem mehr. 

Besonders hervorzuheben ist das gute ökumenische Miteinander der drei deutsch
sprachigen Kirchengemeinden in Budapest (katholisch, reformiert, evangelisch-luthe-
risch], das sich im gemeinsamen Gemeindebrief und gemeinsamen Veranstaltungen und 
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Initiativen zeigt. Z. B. Kinderbibeltage, Konfirmation [natürlich nur mit der reformierten 
Gemeinde zusammen), Kanzeltausch, ökumenische Gottesdienste, Schulgottesdienste, 
Bibelwochen, Tagungen und manchen sozialen Initiativen zeigt. 

Wie in fást allén Auslandsgemeinden, bestében auch etliche hilfreiche Kontakté zu 
den deutschssprachigen Botschaften und zur Regierungsebene des Gastlandes. 

Es ist unsere Bitté und unser Streben, dass der Herr der Gemeinde, Jesus Christus, 
immer wieder neu an und für seine kleine Herde hier in Budapest leitend, stárkend 
und segnend wirkt. Wir danken all denen, die für diese Gemeinde fiirbittend, ratend 
und helfend miteinstehen. 

• Andreas Wellmer 

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 1114 Budapest, Bocskai út. 10. 
Telefon: 06-1/361-2159 
Lelkészek: Joób Máté igazgató lelkész, Blázy Árpád, Blázy Árpádné segédlelkész, Schulek 

Mátyás diakónus lelkész 
Lélekszám: 2767/4088 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MÚLTJA 

A gyülekezet múltja önálló gyülekezetté alakulásáig, 1924-ig része a budavári evangéli
kus gyülekezet történetének. Az 1895-ben épült Bécsi kapu téri templom még a 20. 
század elején is Buda egyetlen evangélikus temploma volt. Az evangélikusok száma azon
ban városszerte folyamatosan nőtt. Beköltözők, idetelepülök érkeztek a Kárpát-medence 
jól ismert evangélikus tömbjeiből. Voltak közöttük kereskedők, értelmiségiek, vállal
kozók. A betelepülők számával arányosan indult be a házépítés, bérházépítés, és egyre-
másra nőttek ki a földből az ipari létesítmények, kisebb-nagyobb gyárak, üzemek Ke
lenföldön is. 

Az iskolákban ott voltak az evangélikus hitoktatók is, folyamatosan zajlottak a hit
tanórák. A hitoktatók így találtak sok új evangélikusra is. Másrészt azt is fel tudták mérni, 
hogy itt is egyre nagyobb igény van istentiszteletre, istentiszteleti helyre. A budavári 
templom lehet a középpont, de az igazán otthonos lakóhelyhez a helyi templom is hoz
zátartozik. 
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Az első istentiszteletet 1910. március 6-án tartották a környék evangélikusai részére 
a Fehérvári úti iskola alagsori tornatermében. Az akkori gondolkodás szerint előbb a 
gyülekezetnek kell összeszerveződnie, utána lehet foglalkozni a templomépítés gondo
latával. Akkor lehet a gyülekezet áldozatvállalására építeni, ha már van gyülekezet. 

A budai gyülekezetnek volt egy fiatal hitoktatója, aki 1909-től budai vallástanár volt, 
Szűts Gábor. Komoly és erőt próbáló feladat volt akkoriban az evangélikus gyermekek 
hitoktatása az iskolákban. Szűts Gábor azt a feladatot kapta, hogy a hitoktatás rendsze
res ellátása mellett keresse meg az idetelepült evangélikusokat, gyűjtse össze a szülő
ket és családokat Kelenföldön. Az I. világháború idején egy tekintélyes dunántúli gyü
lekezet hívta meg lelkészének, Szűts lelkész azonban inkább vállalta a szétszóródott budai 
hívek felkeresését és egy gyülekezet felnövekedésének gondjait. Munkája eredményes 
volt. Kezdeményezésére megalakították a Kelenföldi Evangélikus Templomépítő Egye
sületet. Ekkor még a budavári gyülekezet kebelében voltak. 1916-ban mondta ki az anya
gyülekezet presbitériuma a kelenföldi lelkészi kör megalakulását. Majd amikor 1924-
ben a kelenföldi evangélikusok önálló gyülekezetté szerveződtek, első lelkészük Szűts 
Gábor lett. 

A templomépítésre létrehozott egyesület azt a célt tűzte maga elé, hogy a kelenföl
di-lágymányosi városrészben egy templom és lelkészlak építéséhez szükséges anyagia
kat előteremtse, és az építkezést az egyházközség hozzájárulásával el is végezze. Külön
böző díjakból (templomiépítő, alapító, rendes díj) szépen gyűlt a pénz a templomra. Még 
az iskolások között is létrehozták a Kis Templomépítő Egyesületet, amely egyfajta gyűjtés 
volt az iskolások körében. 

Az I. világháború nem kedvezett a templomépítő szándéknak. Gyűlt ugyan a pénz a 
templomra, de egyre messzebb került annak lehetősége, hogy a székesfőváros kedve
zően bírálja el a templomtelek iránti kérelmet. Pedig 1917-ben a budavári gyülekezet 
Szűts Gábor lelkészt felmentette minden egyéb feladata alól, hogy kizárólag a kelen
földi és környékbeli evangéÜkusokkal foglalkozhasson. 

Sajnos a templomépítésre összegyűlt 100 ezer koronát az egyesület hadikölcsönök-
be fektette, így ez a pénz teljesen elveszett. Telkük sem volt, ezért építőanyagot sem 
lehetett vásárolni, az értékpapírok pedig teljesen elértéktelenedtek. 

Scholtz Gusztáv püspök 1918 januárjában nyugalomba vonult. A lelkészválasztás be
fejezéséig Szűts Gábort bízták meg a budai lelkészi teendők ellátásával. Közben azon
ban 1919. március 16-án ünnepélyesen beiktatták a kelenföldi lelkészi kör vezető lel
készének. Nem kis érdeme volt a lelkésznek a kelenföldi lelkészi kör folyamatos meg
erősödésében. 1921-ben a gyülekezet kibocsáthatta az addig hozzá tartozó budafoki és 
környékbeh evangélikusokat, akik missziói egyházközséget szerveztek, majd egészen 
önállósultak. 

Ahogyan növekedett a gyülekezet, úgy nőtt a lelkészi munka is. 1923 őszétől az ug
rásszerűen megnövekedett lelkészi teendők miatt Szabó Aladár vallástanár került a lel
készi kör vezetője mellé mint fővárosi hitoktató. Szabó Aladár látta el az iskolában a 
hitoktatási feladatokat. 1924-től egy segédlelkész is állást kapott a lelkészi körben, 
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Tomcsányi László. Át is vette Szűts lelkésztől az irodai teendők nagy részét. Ezek a fia
tal erők segítették a parókust gyülekezetszervező és templomépítő munkájában. 

A megalakult gyülekezet 
A Kelenföldi Evangélikus Egyházközség megalakulásának időpontja 1924. június 22. Az 
egyházmegye és a kerület is jóváhagyta az új gyülekezet létrejöttét. 

Az 1924. november 16-án tartott közgyűlésen megválasztották az önálló tisztikart 
és presbitériumot. Tekintélyes egyházi értelmiségi férfiak töltötték be a felügyelői, má
sodfelügyelői, gondnoki, pénztárosi, ellenőri tisztet. Három évre szólt a tisztikar és a 
tekintélyes, mintegy 60 tagú presbitérium megválasztása. 

Amikor az új tisztikar és presbitérium beiktatása megtörtént, és ezt közgyűlésen is 
rögzítették, felszólalt a helyettes polgármester, aki nemcsak köszöntötte a megválasztot
takat, hanem ígéretet tett templomtelek ajándékozására. Ezen a réven kapott a gyüle
kezet egy 664 négyszögöles (kb. 2400 négyzetméteres) kettős telket, amelyen temp
lom és lelkészlak épülhetett. De megszorítás is volt: csak templom, paplak és egyházi 
munka végzéséhez szükséges épületek emelhetők ezen a telken. 

A háború után sok neves építész foglalkozott templomok tervezésével és építésével. 
Könnyű lett volna találni neves tervezőt és jó kivitelezőt a templomépítésre. Nem írtak 
ki azonban pályázatot. Felkérték Schulek János műépítész-tanárt, akinek városszerte 
ismert alkotásai voltak már, ugyanakkor a templomépítő egyesület munkájában eddig 
is részt vett szakértelmével és buzgóságával. Három tervet készített, ezek közül a leg
olcsóbbat fogadta el az 1926. június 13-i közgyűlés. 

Az alapkövet Raffay Sándor püspök helyezte el 1926. szeptember 19-én. Több mint 
ezer ember volt jelen ezen az ünnepélyen. A templomépítő okiratot - amely a temp
lomépítés történetét tartalmazta - a Schmidt Gyula kőfaragó adományaként készített 
alapkőbe helyezték. 

Amikor a terveket elfogadták, még koronában számolták ki a várható költségeket. 
Amikor azonban az első részmunkák megkezdődtek, 1926 decemberétől már pengő
ben kellett számolni a kiadásokat. Erre az időre esett, hogy Hermann Miksa, a gyüleke
zet felügyelője Bethlen István kormányában miniszteri tárcát kapott, mégis pénzügyi 
nehézségekre hivatkozva akadozott a templomépítés. A gyülekezet lelkésze pedig egy
re súlyosabb szívproblémákkal küszködött, szanatóriumba is került. Éppen a legfonto
sabb pillanatokban hiányzott a pásztori biztatás. Megcsappantak az adományok is. Azért, 
hogy a munka meg ne torpanjon, az egyházközség 1927. december 8-án százezer pengő 
értékben kénytelen volt névre szóló kölcsönkötvényt kibocsátani. Ez annyiban segített, 
hogy az év utolsó napjaira tető került az épületre. Már kiemelkedett a torony, és csak a 
belső munkák maradtak hátra. A templom színes ablakait egy-egy gyülekezeti tag vásá
rolta meg darabonként 500 pengőért. 

A kölcsönjegyzés azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A gyülekezet 
újra pénz nélkül maradt. Végső megoldásként 25 éves törlesztést vállalva 22880 USA-
dollár kölcsönt vettek fel. így sikerült a terv megvalósítása. 
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1928. október 14-én tartották a kelenföldi evangélikusok az utolsó istentiszteletüket 
az iskolai tornateremben. A súlyos beteg lelkész ekkor a füredi szívszanatóriumban fe
küdt. Tomcsányi László segédlelkész tartotta az iskolai búcsú-istentiszteletet. Ezzel indult 
el a felkészülés a templomszentelés megünneplésére. 

1928. október 21-én volt a szentelés ünnepe. A szolgálatot Raffay püspök végezte. 
A szanatóriumban fekvő lelkész táviratban üzent az ünneplő gyülekezetnek: „...orvosi 
tiltó szóra egyházam s magam érdekében távol kell maradnom... Isten áldó kegyelmé
ért könyörgök..." 

Az új épület első lakója a házmester és Tomcsányi segédlelkész volt. 1929-ben Szűts 
Gábor is beköltözhetett a feleségével. Alig egy esztendeig lakhatott itt a lelkész, mert 
1930 áprilisában meghalt. Özvegye még az épületben maradt, 1932-ben belépett a Fébé 
Diakonisszaegyesületbe és elköltözött. 

Az adósság óriási teherként nehezedett a gyülekezetre. Az 1929. évi végszámlák sze
rint 327 ezer pengőbe került a munka. Voltak ugyan pénzügyi elszámolási viták, még 
perre is került az ügy, végül az építőknek minden számlát ki kellett fizetni. 

Adósságterhekkel kezdődött az új évtized is. Szükséges volt a hiányzó berendezési 
tárgyak megvásárlása. A felszenteléskor ugyanis még nem sem harang, sem oltárkép, 
sem keresztelőkút, sem orgona nem volt a templomban. 

1932-ben került harang a toronyba. A soproni Seltenhoffer cégnél rendelte meg a gyü
lekezet az első harangot, az 1932-es év végére a cég le is szállította a 783 kilogramm sú
lyú, F hangú harangot húzószerkezettel és négy harangnak való állványzattal. Kemény Lajos 
esperes áldotta meg a harangot. Amikor a második világháború utolsó hónapjaiban a szovjet 
csapatok körülzárták Budapestet, tetemes kárt okozó belövés érte a templomot. Nem
csak a tetőzete sérült meg és a színes ólomüvegek szenvedtek jelentős kárt, hanem a ha
rang is lezuhant állványzatáról, és darabokra tört. Újra kellett tehát önteni. 1946. október 
27-én szólalt meg újra a toronyban. 1978-ban elektromos meghajtással korszerűsítették. 

A templomban felépített oltár szarkofág alakú, felette oltárkép magasodik. Az oltár
kép megfestésére úgy nyílt lehetőség, hogy Krén Margit, az Erzsébet Leányárvaház igaz
gatónője - aki a gyülekezet aktív tagja volt - kétezer pengőt adott ajándékként elhunyt 
nővére emlékére, az oltárkép megfestetésének céljaira. Amikor híre ment, hogy a gyü
lekezet oltárkép megrendelését tervezi, nagyon sok festmény és vázlat érkezett a kiírt 
pályázatra. Ezeket a pályaműveket kiállították a tanácsteremben. A pályázatot végül 
Raksányi Dezső festőművész pályaműve nyerte. A kép címe: Kételkedő Tamás. A kép 
maga nem a hitetlen Tamást ábrázolja, hanem a győzelmes, feltámadott Krisztust állítja 
elénk fehér ruhában, aki éppen a kételkedőnek is hajlandó megmutatni magát. 

A keresztelőkút is a templom stílusának megfelelő, Schulek János tervezte márvány 
keresztelőmedence. Szentirmay József adományából készítették el, és 1932 virágvasár
napján Szántó Róbert lelkész áldotta meg. 

Az orgona nagyon hiányzott a templomból, hiszen előtte az iskolából áthozott har-
móniummal kísérték a gyülekezet énekét. Később orgona-harmóniumot bérelt a gyü
lekezet. 1932-ben érkeztek el oda a tervezésben, hogy orgonára gondoljanak. Zalánfy 
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Aladárt - aki a Deák téri gyülekezet főorgonistája és a Zeneakadémia tanára volt - kér
ték fel a hangszer megtervezésére. Zalánfy tanár úr pompás hangszert álmodott a temp
lomba, csak az ára bizonyult elérhetetlennek a gyülekezet szánára. Ezután Sugár Vik
tort, a Mátyás-templom főorgonistáját kérték fel, aki nemcsak a tervezést, hanem az 
orgonaépítés ellenőrzését is vállalta. A Rieger céggel sikerült megegyezni egy 16 regisz
teres orgona építéséről. 1934. december 24-én, szenteste Kemény Lajos igehirdetése 
és áldása után hullott le a lepel az új orgonáról, amelyet Sugár Viktor tervező és Weltler 
Jenő orgonista szólaltatott meg. Az orgonaépítés fő mozgatója a gyülekezet felügyelő
je, Zsigmondy Dezső hídépítő mérnök és Weltler Jenő orgonista-karnagy volt. Mind
ketten 1932-ben álltak szolgálatba Kelenföldön. 

Az orgona 1974-ben épült tovább. Csaknem 15 éven át folyt részleteiben az átalakítási 
munka, amíg kialakult a mai orgona, a hárommanuálos, elektromos traktúrájú, 23 re
giszteres, több mint 2000 sípot tartalmazó, minden mű lejátszására alkalmas hangszer. 

A templom belső falai eredetileg színesre voltak festve. A díszítések keleties jellegű
ek voltak. Ez azonban először a fűtés miatt, majd a háborús események következtében 
megsérült. Az 1957. évi tatarozáskor sima, világoszöld festést szavazott meg a presbité
rium. Amikor 1980-ban újra belső festés volt, ugyanezt a zöld színt festették a falakra. 

Ujabban a templomhoz kolumbárium tartozik. A torony alatti pincerészt alakítot
ták át erre a célra. Ezt a pincét a háború alatt menedékhelyként használták a bombázá
sok és belövések ellen. Az 1960-as évek második felében itt kripták, koporsóhelyek he
lyett urnaelhelyezést tettek lehetővé. 1989-ben lett kész a kolumbárium, amelynek van 
egy kis oltára. Olyan, mint egy kis temetőkápolna. A temetési szertartást a templom
ban végzik ugyan, de az élők úgy érzik, ez a kápolna továbbra is összekapcsolja őket 
elhunyt szeretteikkel. 

A gyülekezet életének gondokkal és gondolatokkal teli időszaka volt egy-egy lelkész
váltás az egyházközség élén. 

Szomorú nap volt a gyülekezet történetében 1930. április 1. Ekkor hunyt el Szűts 
Gábor lelkész. Ö volt a gyülekezet alapító lelkésze. 48 esztendőt élt. Csupán egyszer 
szolgálhatott abban a templomban, amelyért küzdött Kelenföldön. De temploma két
szer szolgált néki - ahogyan özvegye mondta -: először 1929. február 27-én, amikor 
Raffay püspök megáldotta házasságkötését Hajts Matilddal, aki a gyülekezet leánykö
rének buzgó tagja volt, másodszor 1930. április 30-án, amikor itt ravatalozták fel ko
porsóját. 

A második parókus választásakor két részre oszlott a gyülekezet. Az egyik része dr. 
Draskóczy Lajos teológiai tanár vezetésével Szabó Aladár eddigi hitoktatót kívánta lel
késszé megválasztani. A gyülekezet másik része Raffay püspök jelöltjét. Szántó Róbert 
Szabadkáról kiutasított lelkészt támogatta. Választásra vitték az ügyet. Pályázatot írtak 
ki a parókusi állásra. Tizenegy pályázat érkezett. Egy lelkész visszalépett, három jelöl
tet az egyházi főhatóság törölt. 1930. szeptember 28-án a jelölő közgyűlésen három lel
kész neve maradt a listán: Szántó Róbert, Wickert Lajos és Zemann Zoltán. Egy hónap 
múlva volt a választás, amelyen a legtöbb szavazatot (255) Szántó Róbert kapta. Wickert 
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Lajos 219 szavazattal második lett. Szántó Róbertet 1930. december 31-én iktatta be 
Raffay püspök, Broschkó esperes és Szommer Gyula váci lelkész. 

Szántó Róbertet a választási viszályban megfáradt gyülekezet nagyrészt gyanakvással 
és rideg szívvel fogadta, de hamar bebizonyosodott, hogy az új lelkész nemcsak kitűnő 
szónok, hanem melegszívű pásztor és különleges szervező erővel megáldott gyülekezet
vezető. Kelenföldi működése alatt a rábízott gyülekezetet súlyos anyagi gondokkal küsz
ködő egyházközségből az ország egyik legjobban megalapozott gyülekezetévé tette anya
giakban is. Lelkiekben pedig sikerült a választási időben szétszakadni látszó gyülekeze
tet eggyé kovácsolni. 1941. június 28-án, szombat délelőtt egy gyilkos fegyver oltotta 
ki életét a lelkészi hivatalban. Előző vasárnap még zászlót avatott Újverbászon. Már kész 
volt a vasárnapi igehirdetése is, amikor egy elmeháborodott férfi agyonlőtte, és önma
gával is végzett. A második lelkészét 50 évesen veszítette el a gyülekezeti 

Ordass Lajost 1941. november 2-án iktatták be hivatalába Kelenföldön. Szántó Ró
bert kissé patetikus, de szuggesztív igehirdetési stílusa után a nyugodt, szinte mozdu
latlan merevséggel elmondott igehirdetései az ige üzenetének mélységét tárták fel, és a 
lélek legbensőbb húrjait érintették - írja Bencze Imre a gyülekezet történetében. Ordass 
lelkész szolgálati idejére esett Budapest ostroma. A harcok elcsitultával pedig a megin
dult helyreállítási munkák irányításának feladata is rá várt. 1945. szeptember 27-én tör
tént a beiktatása a bányakerületi püspöki tisztbe. 

Kendeh György 1945. november 11-én egyhangú hívásra lett kelenföldi lelkész. 
Kemény, fáradságos munkát igényelt tőle is a háborús károk rendbehozatala - nemcsak 
anyagi, hanem lelki síkon is. Olyan időben szolgált a gyülekezetben, amikor az egyház-
ellenesség egyre hangosabb lett a közéletben is, a sajtóban is. Szociális érzékenységét 
jelezte, hogy 1946-ban dán segélyből 80 gyermek étkezését igyekezett biztosítani. A 
gyülekezeti épület alagsorában néhány személy számára szeretetotthont rendeztek be. 
Gyülekezeti népkonyhát is nyitottak, hogy a rászorulókat étellel lássák el. A gyüleke
zeti munkában jó munkatársnak bizonyult számára Bottá István. Mint Ordass Lajos ba
rátját és munkatársát, „demokráciaellenes magatartás" miatt előbb Kistarcsán az inter
nálótáborban tartották fogságban, majd családjával együtt Kamut községbe internálták, 
ahol gazdálkodásból tartotta el övéit. Amikor onnan elengedték, 1955-től egy piliscsabai 
nyaralóban húzódott meg a családjával, amely egy kelenföldi gyülekezeti tagé volt. 
Amikor rehabilitálták, rövid időre újra elfoglalta kelenföldi parókusi állását, majd meg
bízást kapott a külföldről érkezett adományok szétosztására. A kelenföldi gyülekezetet 
mégis el kellett hagynia 1961 -ben, amikor a Kistarcsai Papnék Otthonának vezetője lett. 
A budapesti szolgálatoktól eltiltotta az egyházvezetés. 1982-ig szolgált a szeretetott
honban, amelyet nagy odaadással vezetett és példásan fejlesztett. A szeretetotthon von
záskörében nemcsak az otthont támogató gyülekezeteket talált, hanem az év vasárnap
jainak legalább felén szolgált istentiszteleteiken is. 

Muncz Frigyes 1956 októberéig volt Kelenföldön. Kendeh György visszatérte után a 
Hűvösvölgyi Szeretetotthonok igazgatója lett. Mint haladó szellemű lelkész hamarosan 
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szembehelyezkedett Bottá Istvánnal és dr. Rezessy Zoltánnal. De nem lehetett őket 
elmozdítani, mert a gyülekezet mindkettőjüket másodlelkésszé választotta. Mégis sok 
olyan fontos gyülekezeti munkaág indult be, amely az akkori körülmények között az 
életben maradás nélkülözhetetlen eszköze volt. Bibliakör-vezetőket képeztek a gyer
mekekkel való foglalkozásra. Egyházzenei konferenciákat rendeztek. Szombatonként 
vecsernyére gyűjtötték össze a fiatalokat. Megszervezték a beteglátogatók imaközössé
gét, ahonnan olyan emberek indultak ágyhoz kötött betegekhez, akik segítségükkel és 
az igével keresték meg az elesetteket. 

Uzon László akkor került Kelenföldre, amikor 1961-ben Kendeh Györgynek másod
szor kellett elhagynia a gyülekezetet. „Elmélyedt gondolkodású, csendes hangú pász
tornak ismertem meg" - írja kollégájáról Bencze Imre gyülekezettörténete. Kínos hely
zete ellenére mindent elkövetett, hogy a felzaklatott és az egyházi vezetőkből kiábrán
dult gyülekezetet megbékítse, összefogja. A szűk körű imaközösség elmélyítésében ért 
el eredményt. 1966 januárjában bekövetkezett hirtelen halála megrázta a gyülekezet 
tagjait. 

Bencze Imre lett az utódja. 23 éven keresztül igyekezett a gyülekezetet Isten színe 
előtt vezetni. Szolgálata még nem történelem, inkább csak a tegnap, amelyre sokan 
emlékeznek. A gyülekezet megalapításának ötvenéves jubileuma hozta számára a leg
nehezebb órákat. Az ünnepet rosszindulatú vádaskodás, besúgás révén - pedig nagy 
óvatossággal készítették elő az ünneplést - Rezessy Zoltán másodlelkészt nyugdíjba 
kényszerítették, a parókust meghagyták ugyan a helyén, de kellő megszorításokkal és 
„büntetésekkel". A Vasasról felkerült Missura Tibor személyében jó munkatársat ka
pott, aki 1990-ben az egyházmegye esperese is lett egy ciklusra. 1981 -ben beindították 
a súri üdülőházat; ez egy kis gyülekezet lakatlan parókiája volt, amelyet bérbe vettek. 
Idősek, fiatalok, gyerekek „nyaraltatásával" csendesheteket és hétvégeket rendezett itt 
a gyülekezet. 1984-ben újra lehetségessé vált az LVSZ-nagygyűlés égisze alatt, hogy az 
1940-ben megszakadt testvér-gyülekezeti kapcsolat újra helyreálljon a sepsiszentgyör
gyi missziói gyülekezettel. 1937-ben finn testvér-gyülekezeti kapcsolatot létesítettek a 
Helsinkiben levő Kulosaari gyülekezettel. 1986-ban pedig a lelkész felesége a gyüleke
zet idősebb tagjai részére nyugdíjas klubot indított. Amikor 1991. december 31-én 
Bencze Imre nyugalomba vonult, szerteágazó gyülekezeti munka folyt Kelenföldön. 

Azóta is igényes lelkészi munka folyik az elődök által nevelt igényes gyülekezetben. 

A Kelenföldi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Szűts Gábor 1919-1932 
Szabó Aladár (hitoktató lelkész) 1923-1930 
Tomcsányi László (segédlelkész) 1924-1931 
Ruzicska László (hitoktató lelkész) 1930-1932 
Ruttkai-Miklián Géza (segédlelkész) 1931-1933 
Szántó Róbert 1932-1941 
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Dendely Károly (hitoktató lelkész] 1932-1936 
Jávor Pál (segédlelkész) 1934-1936 
Papp Ferenc (hitoktató lelkész) 1936-1942 
Huszák József (segédlelkész) 1936-1937 
Kühn Ernő (segédlelkész) 1936-193 7 
Takács János (segédlelkész) 1937-1938 
Benczúr László (segédlelkész, majd hitoktató lelkész) 1939-1949 
Révész István (segédlelkész) 1940-1941 
Ordass Lajos 1941-1945 
Bottá István (segédlelkész) 1942-1943 
Medvegy Antal (segédlelkész) 1943-1945 
Ferenczy Zoltán (segédlelkész) 1945 
Kendeh György 1945-1950 
Muncz Frigyes (segédlelkész) 1946 
Pósfay György (segédlelkész) 1946 
Dr. Rezessy Zoltán (segédlelkész) 1946-1947 
Marschalkó Gyula (segédlelkész) 1947-1948 
Gáncs Aladár (segédlelkész) 1948-1949 
Bottá István (1953-ig hitoktató lelkész, majd másodlelkész) 1949-1959 
Dr. Rezessy Zoltán (1953-ig segédlelkész, majd másodlelkész) 1949-1974 
Sztehlo Gábor (helyettes lelkész) 1950-1951 
Dávid János (helyettes lelkész) 1951 
Muncz Frigyes (kezdetben helyettes lelkész) 1952-1956 
Kendeh György 1956 
Uzon László 1962-1966 
Benczelmre 1966-1991 
Baranyai Tamás (segédlelkész) 1969-1970 
Dr. Reuss András (kezdetben segédlelkész, majd másodlelkész) 1970-1974 
Lehel László (segédlelkész) 1974-1975 
Turcsányi Sándor (segédlelkész) 1974-1975 
Missura Tibor (1985-ig másodlelkészként) 1975-1995 
Rőzse István (segédlelkész) 1977-1978 
Donáth László (segédlelkész) 1980-1982 
Hepke Zsuzsanna (segédlelkész) 1984 
Csepregi András 1993-1999 
Ferenczy Erzsébet (1992-ig segédlelkész, 1995-ig másodlelkész) 1990-2001 
Szeverényi János 1995-2003 
Joób Máté (segédlelkész) 1997-1999 
Orosz Gábor Viktor (segédlelkész) 1998 
Schulek Mátyás (diakónus lelkész) 1993-
Blázy Árpád 2001-
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Joób Máté 2003-
Győri Tamás József segédlelkész 2001-2005 
Blázy Árpádné (segédlelkész) 2005-

• Bencze Imre A kelenföldi evangélikus templom és a 70 éves gyülekezet története 
című dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Budavári Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28. 
Telefon: 06-1/356-9736, 06-1/225-8853 
Lelkészek: D. Szebik Imre püspök, Balicza Iván igazgató lelkész, Bencéné Szabó Márta 

kisegítő lelkész, Bence Imre esperes-lelkész, Horváth-Hegyi Olivér segédlelkész 
Lélekszám: 2630/1008 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A budai evangélikusok története a reformáció kezdetéig nyúlik vissza. II. Lajos hitvese, 
Mária királyné volt a reformáció híveinek segítője, aki maga is Luther tanaival rokon
szenvezett. Azt is tudjuk, hogy a reformátor neki ajánlotta négy zsoltármagyarázatát 
vigasztalásul Lajos király tragikus halála után. 

1517 és 1536 között tehát Budán is megjelent a lutheri tanítás. Haeckel János udva
ri lelkész, Grynaeus Simon főiskolai tanár, valamint Cordatus Konrád, a Nagyboldog
asszony-templom idehirdetője volt az új gondolkodás fő képviselője. 

1523 táján égették meg az egyetlen lutheránust, Baumgarten Jánost, aki Wittenberg
ből Luther-iratokat hozott Budára, és itt terjesztette, árusította azokat. Mielőtt azon
ban a hatalom teljes erejével végrehajthatták volna a lutheránusok megégetéséről szóló 
törvényt, a török Buda közelébe jutott, és ez megoldotta a vallási viszályt. Mária király
né is elmenekült Budáról. 

Az evangélium hirdetése azonban nem maradt abba Budán a későbbiekben sem. A 
Budán megfordult sok-sok német nyelvű prédikátor között felbukkan Dévai Bíró Má
tyás neve is, aki másfél évtized alatt háromszor is járt Budán. Itt készült két fontos ira
ta. Az egyik a Szentek aluvásáról című írás volt, a másik munka egy 52 tételből álló dog
matika, amely a Rudimenta salutis címet viselte. 
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A török hódoltság idején a Magdolna-templom keresztény templomként működött. 
Ezt a templomot közösen használták a katolikusok és a protestánsok. 1596-ban jelen
tős lélekszámú protestáns gyülekezet volt Budán. Ok azonban valószínűleg mindnyájan 
helvét hitvallásúak lehettek, éppen úgy, ahogyan ez a 16. század második felében má
sutt is jellemző volt. 

A 18. század végéig az evangélikusok nyomát nemi találjuk meg Budán. Tény, hogy 
Buda felszabadítása a protestantizmusnak nem hozta el a szabadságot, mert az ellenre
formáció minden eszközt felhasznált a protestánsok távoltartására. Protestáns ember 
nem kapott Budára letelepedési engedélyt, nem vásárolhatott házat, telket, polgárjo
got sem nyerhetett itt. 

A türelmi rendelet tette lehetővé az evangélikusok szervezkedését. Érdekességként 
megemlítjük, hogy bár a pesti oldalon élt több evangélikus, mégis a budai oldalon kez
dődött meg először az evangélikusok összegyűjtése. 1786 decemberében az Országház 
utcai ősi kolostor falai között gyűltek össze az evangélikusok. Elhatározták az evangéli
kus gyülekezet megalakítását. Igaz, száz hívőt sem tudtak volna felmutatni, nemhogy 
száz családot, de felhasználva a kapcsolatokat, némi utánjárással sikerült engedélyt sze
rezni a gyülekezet megalapításához. Az engedély birtokában azonnal gondoskodtak is
tentiszteleti helyről, lelkészlakásról, pedig lelkészük akkor még nem volt. Közben a pesti 
oldalon is megalakult a gyülekezet 1787-ben. Ennek szórványaként élhettek gyüleke
zeti életet a budai evangélikusok. 

1819-ig nem történt változás a budaiak szórványhelyzetében, de egyre inkább vágy
tak templomra. Kezdett körvonalazódni a templomépítés terve. Erre azonban akkor nyílt 
valós lehetőség, amikor József nádor harmadik feleségét, Mária Dorottyát Budára köl
töztette. A nádorné hívő evangélikus volt. A budai vezető katolikus papok többször 
próbálkoztak áttéríteni Mária Dorottyát, sikertelenül. A nádorné a württembergi pie-
tizmus neveltje volt. Hite nem engedte, hogy bármilyen engedményt tegyen a katoli
kus nyomásnak. Sőt annyira igyekezett otthon lenni Budán, hogy hamarosan megtanult 
magyarul. 

Ebben az időben Pesten már épült az evangélikusok temploma. Mária Dorottya is 
ide járt istentiszteletre. A hagyomány szerint még padja is volt a templomban. Budán 
azonban még ebben az időben is inkább csak kallódó evangélikusokkal találkozott a 
nádorné. Ezért istentisztelet tartására megnyitotta vári rezidenciáján a saját lakosztá
lyát. Ez a lehetőség vonzotta a várbeli evangélikusokat, és számuk egyre gyarapodott. 

A budai fiókegyház 1821-ben alakult meg. Ebben az időben a Várban 27, a Vízivá
rosban 22 evangélikust tartottak számon. József nádor toleráns magatartása is hozzájá
rult ahhoz, hogy 1844-ben sikerült a budai fiókegyházat anyásítani. Bauhofer György 
lett a gyülekezet első parókus lelkésze 1844. szeptember 12-től. Székács József pesti 
lelkész iktatta be Bauhofert a budai lelkészi állásba. Nem volt sem templom, sem lel
készlakás. A lelkészcsaládot egy építész fogadta be a saját házába. De azzal, hogy már 
volt lelkészük, a lélekszám is gyarapodott újabb hívek felkutatása és jelentkezése ré-
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vén. Hamarosan 141 evangélikust tartottak nyilván a Várban, 151 lelket a Víziváros
ban, 40-et a Fő utcában, a Rácvárosban és a Krisztinavárosban pedig 70 evangélikusról 
tudtak. Összesen 402 evangélikus tartozott Bauhofer lelkész szolgálati körébe. 

Közben Óbuda leány egy házzá alakult át. Ebben a gyülekezetrészben ritkán volt is
tentisztelet. Azt jegyezték fel azonban, hogy e ritkán tartott istentiszteleteken százan 
is együtt voltak alkalmanként. 

A gyülekezet lélekszámának gyarapodása és az ezzel járó anyagi megerősödés veze
tett oda, hogy 1843-ban már a templomépítést tervezgették. Az építkezés egyelőre 
megrekedtek a tervezés szintjén, mert csak 1847-ben vált igazán teherbíróvá az egy
házközség. Úgy tervezték, hogy a templomot a Várban kellene felépíteni. 1845—46-ban 
helyet kerestek az építendő templomnak. Érv ütközött érvvel ebben az ügyben. Ismert 
a gyülekezettörténetben egy 1844. december 13-án kelt beadvány, amelyben a budai 
ágostai vallású lakosok telket kérnek azon a helyen, ahol a nádor cselédsége lakott, hogy 
ott templom és iskola épüljön. Ez az irat tanúsítja, hogy mielőtt az első lelkész meg
kezdte szolgálatát Budán, már a templomépítés gondolatával foglalkozott a gyülekezet. 
Telket kaptak a hajdani Vízivárosi kapu felett, egy régi őrtoronnyal és a mögötte álló 
rozoga épülettel, a mai Dísz téren. Az építkezést 1846 szeptemberében kezdték el 
Kimnach Lajos Kristóf tervei szerint és vezetésével, aki az építési munkát díjmentesen 
végezte. 1847. szeptember 27-én felszentelték a megépült templomot. 

Még épült a templom, amikor 1847. január 13-án elhunyt József nádor. Különösen 
akkor jelentett ez a budai evangélikusoknak sok fejtörést a hogyan továbbot illetően, 
amikor Mária Dorottya kénytelen volt Budáról elköltözni. A templomépítés azonban 
befejeződött. 1847. szeptember 27-én Szeberényi János bányakerületi szuperintendens 
áldását adta a munka befejezésére. Ezelőtt hat héttel Székács József külön megáldotta 
a szószékoltár alapkövét. Ezen az ünnepen jelen volt Széchenyi István is, aki később 
Kossuthtal együtt jelen volt a templom felszentelésén is. Ez a templom még szorosab
ban összekötötte a gyülekezet közösségét. 

József nádor halála után Mária Dorottya egyetlen alkalommal sem jelent meg a bu
dai gyülekezetben. Járt ugyan titokban Budán többször is, magánemberként a lelkészcsa
ládnál is látogatást tett. Utoljára 1855-ben járt Budán, amikor leányát látogatta meg, és 
ezalatt gyógyíthatatlanul megbetegedett. 1855. március 30-án Budán halt meg. 

Nyomot hagyott a gyülekezet életében az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 
és annak leverése. A lelkész szószéki hirdetésben olvasta fel a trónfosztó Függetlenségi 
nyilatkozatot. Egyébként Bauhofer lelkészről elmondható, hogy óvakodott a közvetlen 
politizálástól. A magyarság ügye mellett azonban köztudottan mindig kiállt. A Független
ségi nyilatkozat felolvasásáért komoly meghurcoltatásban volt része. Még Budáról el is 
kellett menekülnie. Szarvasi lelkész barátja révén Székács Józseffel együtt a Szarvas mel
letti Halásztelken húzódott meg ügye elcsendesedéséig. Amikor pedig lassan rendeződ
tek a dolgok, visszatért Budára, a megrongált templomba és a kifosztott lelkészlakásba. 
1864. július 14-én hunyt el Bauhofer György lelkész. Özvegyét és hat árváját hagyta 
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hátra. Tizennégy gyermeke született, közülük nyolc felnőttként már elhagyta a szülői 
házat. Az elárvult özvegyről és gyermekeiről Mária Dorottya e célra alapított alapítvá
nya gondoskodott. 

A nagy részvéttel eltemetett lelkész utóda, a gyülekezet második lelkésze Sztehlo 
András lett. Az új lelkészt Székács József ajánlotta a budaiaknak. Eddig sosem látták, 
egyetlenegyszer sem hallották, de Székács püspök ajánlatát elfogadták. Akkor hallot
ták először igét hirdetni lelkészüket, amikor a beiktatás ünnepélyén a beköszöntő ide
hirdet ését tartotta. 

Érdekességként jegyezzük meg, hogy Korén Emil a gyülekezet történetében ezt írta: 
„Ma a tizedik parókus lelkész szolgál a gyülekezetben. Mindegyik külső döntésből ke
rült a gyülekezet élére. Egyszer volt csak titkos szavazással végrehajtott választás - harccal 
- , azt is megsínylette mind a gyülekezet, mind a versenyben álló lelkészek. És egyszer 
volt olyan belső választás, amikor hosszú hűséges szolgálatot koronázott meg a gyüleke
zet parókussággal." 

Sztehlo András szolgálatba állásakor először az anyagi ügyeket kellett rendbe hozni a 
gyülekezetben. A lelkész végigjárta módosabb híveit, így gyűjtötte össze az egyházköz
ség megélhetési szükségletét. Kitűnő pedagógiai érzékkel sikerült a lelkésznek elérni 
azt, hogy Buda egyik magas szintű iskolájává fejlesztette a gyülekezet iskoláját. 

Sztehlo lelkész működése alatt a gyülekezet szinte teljesen magyar nyelvűvé vált. A 
laikusok szerepét is igyekezett megerősíteni, hogy minél szélesebb bázison nyugodjék a 
gyülekezeti munka. Hamar belefáradt azonban mindebbe. Ehhez hozzájárult az is, hogy 
korábbi harcaiban magára maradt. 1873-ban nyugdíjba vonult. A Krisztinavárosban élt 
1899-ig. 

Utóda Scholtz Gusztáv lett. Fiatalon került segédlelkészként Budára 1866-ban, majd 
ugyanitt hitoktató lett. Ezután Gölnicbányára került segédlelkésznek, ahol hamarosan 
megválasztották gyülekezeti lelkésznek. Megházasodott, Sztehlo András leányát vette 
feleségül. Budavárban volt az esküvőjük 1870. október 13-án. Székács József püspök 
adta össze a párt. Sztehlo lelkész nyugalomba vonulása után hívták Budára lelkésznek. 
A gölnicbányaiak marasztalni akarták, de Budán jobb fizetést is ajánlottak. 1873. ápri
lis 30-án történt meg a beiktatása Budán. 45 esztendőt töltött ebben a gyülekezetben. 
A Sztehlo lelkész idejében megkezdett magyarosítás Scholtz lelkész idejében folytató
dott. Egy érdekesség a múltból: amikor a Dísz téri templomtól elbúcsúztak, a lelkész 
németül prédikált. Amikor pedig az új templomba bevonultak a Bécsikapu téren, ott 
magyarul folytatta az igehirdetést. 

Scholtz lelkész ideje alatt élénk gyülekezeti munka folyt. A lélekszám is gyarapodott. 
A 19. század végére már négyezer evangélikust tartottak nyilván a gyülekezet terüle
tén. A pesti oldalon ugrásszerűen emelkedett az evangélikusok száma. Budán inkább 
magas rangú állami tisztviselők, tudósok, főurak voltak a gyülekezetet tagjai. 

Az 1880-as évektől kezdődően a gyülekezet kénytelen volt azzal foglalkozni, hogy 
másik templomot kell építeni a Dísz téri helyett, mert annak telkére a Honvédelmi 
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Minisztérium igényt tartott. 1892-ben a gyülekezet akkor felügyelője, Andaházy Lász
ló bizalmasan értesült egy kisajátítási tervről. A presbitérium azt javasolta, cseretelek
ként a Vár területén kérjen területet a gyülekezet. Féltek attól, hogy a kisajátítási összeg 
arra sem lesz elég, hogy megfelelő telket vásároljanak. 

Félelmük beigazolódott. A honvédelmi miniszter cseretelekről hallani sem akart. 
1893. január 6-án megérkezett a kisajátítási ajánlat 75 ezer forintról, amely valóban egy 
másik telekre sem lett volna elég, nemhogy a templomépítés költségeire. Scholtz lel
kész azonban személyesen kereste fel a honvédelmi minisztert. Jelezte, hogy ebbe az 
ügyletbe József főherceg nem fog beleegyezni, hiszen a Dísz téri templom és parókia az 
ő édesanyjának alapítványa. A lelkész bemutatta az ezzel kapcsolatos iratokat is. Ezután 
a miniszter jelezte, hogy a templomot és a parókiát nem fogja kisajátítani, hanem cse
rébe - állami költségen - egy másik templomot építtet fel. így is lett. 

A gyülekezet számára mozgalmas évek voltak ezek. 1892-ben vetődött fel először az 
új templom építésének terve. 1993. január 6-án már a közgyűlés is foglalkozott az üggyel. 
Módosítgatták a terveket, és 1894. március 24-én megkötötték a szerződést a Honvé
delmi Minisztériummal. 1894 nyarán indult meg az építkezés. 1895-ben a templomot 
is, a parókiát is le kellett bontani. Azért volt ilyen sürgős, mert megegyeztek, hogy erre 
akkor kerül sor, amikor az új templom átadása megtörtént. A régi templomban 1895. 
március 10-én hangzott el az utolsó igehirdetés. Ekkor már készen volt az új templom, 
amelynek építési költsége 151 ezer forint volt: 1895. április 30-án adta át kulcsraké
szen a minisztérium az egyházközségnek. A nyáron még kisebb javításokat végeztek az 
épületen, és 1895. október 20-án volt a felszentelési ünnep. Egy új Rieger-orgona kí
sérte a gyülekezet énekét. 

1905-ben Scholtz lelkészt esperessé, 1906-ban pedig a bányai egyházkerület püspö
kévé választották. A budavári egyházközségben 45 éven keresztül végezte a lelkészi szol
gálatot. 1918. január 12-én vonult nyugdíjba. Családja körében élt haláláig, amely 1925. 
július 12-én következett be. 

Hullámzó társadalmi körülmények között végezte Scholtz lelkész a szolgálatát. Át
élték a millenniumi láz alkotási vággyal és tettel teli időszakát. Áthatotta szívüket a 
Trianon okozta keserűség. Természetesen ami a társadalomra hatással volt, az az egy
házközségben is jelentkezett. A határmódosítások idején a szepességi cipszerek száma 
jelentősen megemelkedett Budavárban. 

Scholtz Gusztáv püspök nyugdíjba vonulása után lelkészválasztásra került sor. Akko
riban a lelkészi állás betöltésének két módja volt: az egyik az egyhangú meghívás, a másik 
a választás. Scholtz Gusztáv utódjaként a gyülekezet egy része Hüttl Ármin vallásta
nárt látta volna szívesen, körülötte csoportosult a hívek egy része. A gyülekezet másik 
fele Varsányi Mátyás segédlelkész mögött állt, őt támogatta az akkor püspökké lett Raffay 
Sándor is, aki ellenezte, hogy Hüttl Ármin legyen a lelkész. A választáson 1919-ben Var
sányi Mátyás győzött. A gyülekezet az eredményhirdetéskor csaknem kétfelé szakadt. 
A gyülekezet egységét azonban megmentette Varsányi lelkész bölcsessége és jó igehir-
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detői karizmája. Nem volt ugyan szerencsés, de Hüttl Ármin vallástanár is a gyülekezet 
területén maradt. A felszínen elült ugyan a probléma, de a mélyben tovább forrt. 1942-
ben Varsányi Mátyás nyugdíjba vonult, aki 1945-ben az ostrom alatt halt meg. 

Varsányi Mátyást Sréter Ferenc követte a lelkészi állásban. Igehirdetői szolgálata 
felfrissülést hozott a gyülekezetbe. Az ébredés, az evangélizáció váltotta a korábbi 
belmissziói és kultúrprotestáns korszakot. A templomlátogatottság megemelkedett. 
Olyan lett a gyülekezet, mint Budapest oázisa: a város minden részéből jöttek a buda
vári templomba - nem csak evangélikusok -, akik a Sréter-evangélizáció híveivé váltak. 
A háború idejének budai ostroma nagy próba volt, de az evangélizálás segített a gyüle
kezetnek talpra állni. 

Buda ostroma óriási pusztítással járt. Az ostrom alatt romba dőlt az iskola. A temp
lom is, a parókia is súlyosan megsérült. Egy bomba a templom belső terében robbant; 
kidöntötte az oltárteret, lerombolta az oltárt, megsemmisítette a padokat. A karzatot 
leszakította, az orgonát összetörte, a szószéket is letépte. Az ablakokat tokostul kinyomta 
a légnyomás. A parókia épülete is telitalálatot kapott. A belövés átszakította a falakat, 
a bomba a földszinten robbant. Kis Márton egyházfit családostól megölte a robbanás. 
Sréter Ferenc lelkésznek eltört a lába. Bagár Iván segédlelkészt egy szilánk megsértette, 
és vérmérgezésben meghalt. A gyülekezet más munkásai is életüket vesztették az ost
rom alatt. Beliczáné Okolicsányi Éva is bombatámadáskor halt meg. Hüttl Ármint szi
lánk sebesítette meg, Gaál József éhen halt, Szelényi Károly pénztárost pedig lelőtték. 

Ilyen körülmények között a lelkész szinte egyedül maradt a munkában. Dr. Gyimesi 
Károly és Korén Emil segítette a lelkészi munkát. 

Mindezeket tetézte a gyülekezetben kialakult menekülési pánik. Amíg az ostrom
gyűrű nem zárult be, áramlott a lakosság nyugat felé. Szinte kiürült a gyülekezet. A 
lélekszám negyven százalékkal csökkent. 

Az ostrom azonban elmúlt. Sose látták még a Várban élők ilyennek a Várat. De az 
újjáépítés mindenkit felvillanyozott. A hívek is igyekeztek kétkezi munkával és adomá
nyokkal annyira helyreállítani a romos épületeket, hogy használhatók legyenek. A temp
lomot befedték. A parókiára és a szeretetházra is tető került. Az istentiszteletek tartá
sára a parókia földszintjén alakítottak ki termet. A lelkész pedig az ébresztés alkalmait 
egyre szaporította. És volt rá igényi 

Az újjáépítésnek újabb hulláma kezdődött az élet viszonylagos konszolidálódása után. 
A romos templomot a főváros rendbe hozatta. Állagmegóvást végeztek csupán, és bár 
stílusában leegyszerűsítetten állították helyre, de használhatóvá vált a templom. Az is
kola romjait eltakarították. Sosem épült fel azonban újra ez az iskola. A parókián egy 
kis kápolna és gyülekezeti terem létesült. A szeretetotthon Fótra költözött, ebből az 
épületből pedig lakásokat alakítottak ki. Az iskolát az állam megszűntnek nyilvánította, 
mert az épülete az ostrom idején megsemmisült. 

A gyülekezet lelki életének legfőbb gyakorlata az evangélizáció lett. Ez a megszo
kott evangélikus egyházi gyakorlattól egyre távolodó mozgalommá gyarapodott. Nagy 
szerepe volt az ostrom után megtapasztalt lelki igény idején, de a gyülekezet tősgyöke-
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res tagjai közül többen más evangélikus templomokba kezdtek járni. Sréter Ferenc körül 
is egyre zártabbá vált a „kerítés". Az egyházon belül egyre zártabb lett ez a közösség. 
„Határozottan választóvonalat húztak a megtértek és a meg nem tértek, az újjászüle
tettek és annak még csak az előszobájában járók, a megigazultak és a megigazulással 
nem foglalkozók között" - írja Korén Emil gyülekezettörténete. A zárt közösségbe tar
tozók tizedet fizettek. Ez elsősorban az államiaknak okozott fejtörést azért, mert ezzel 
a tizeddel a közösség szabadon gazdálkodott. Az egyházi vezetés kezét igyekeztek fel
használni e közösség megregulázására. Minden beavatkozás hiábavalónak bizonyult, ezért 
1954-ben Sréter Ferencet nyugdíjazta az egyházvezetés. O azonban a nyugdíjat nem 
vette fel. A volt lelkész kivonult a gyülekezetből, és magával vitte a gyülekezetnek közel 
száz tagját. 

1952-ben a zsinat területrendezése folytán az addigi négy kerület helyett kettőt alko
tott a törvény. Az északi egyházkerület székhelye a Budavári Evangélikus Egyházközség 
lett. így Vető Lajos püspök egyben a budavári egyházközség parókusa is volt. 1953. má
jus 29-én Várady Lajos csepeli lelkész, a budai egyházmegye esperese megjelent a bu
davári egyházközség gazdasági bizottságának ülésén Vető püspök képviseletében. A gyű
lésen felvetette azt a kérdést, hogy az esperes miként lehetne budavári lelkész. Azzal 
érvelt, hogy miután a püspök a gyülekezet parókusa, ezért a parókusi javadalmat a ke
rület magára vállalta. Gálát György volt ebben az időben segédlelkész a gyülekezetben. 
Öt nem lehetett egyszerű eszközökkel elmozdítani onnan. A váriak szerették Gálát Györ
gyöt. Egy ügyes manőverrel azonban megoldották a kérdést: Gálát György lett a csepe
li lelkész, Várady esperes pedig hajlandó volt elfogadni a budavári másodlelkészi állást. 
Sréter Ferenc, aki parókusa volt a gyülekezetnek ebben az időben, nem vállalta, hogy 
az esperes legyen mellette a másodlelkész. Státuszt akart cserélni az esperessel. A gyü
lekezet azonban úgy döntött, hogy létrehoz egy másik, a parókusival egyenrangú állást. 
1953. július 12-én be is iktatták Várady Lajost Budavárban. Sréter Ferenc igével kö
szöntötte lelkésztársát. Lk 17,10-et idézte. Szavaiban a hallgatók sok keserűséget vél
tek felfedezni - de talán mást is! 

Várady Lajos igehirdetési stílusa más volt, mind parókus társáé az evangélizációban. 
Lassú, szívós munkával sikerült újra megtölteni a templomot. Vasárnaponta négy isten
tiszteletet tartottak. Emellett bibliaóra, ifjúsági összejövetel, imaóra és szeretetvendégség 
volt rendszeresen. 

Az 1956-os forradalom megmozgatta a vári híveket is. Átmenetileg ismét fellendült 
a templomlátogatottság. A személyi változások idején Várady Lajost Ordass püspök 
lemondatta esperesi tisztéről. Helyére Danhauser Lászlót választották meg esperesnek. 
A visszarendeződés folyamán Várady Lajost is visszahelyezték esperesi tisztébe. 

Ezekben a mozgalmas napokban került a Várba Madocsai Miklós segédlelkésznek. 
Ö valóban hazakerült - úgy kezdhette a munkáját a Várban, hogy még bemutatkoznia 
sem kellett, hiszen ifjúkora óta jól ismerte a gyülekezetet, és a gyülekezet is őt. 1955. 
október 1-én kapta a megbízást. 1961-ig volt segédlelkész a vári gyülekezetben. Ekkor 
a püspök váratlanul Kissomlyóra helyezte segédlelkésznek. El is ment Kissomlyóra, ám 
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felesége Budapesten maradt, hiszen Budán elismert tanárnő volt. Gyermekei is itt jár
tak iskolába. Saját lakásukban laktak. Ennek ellenére a püspök ragaszkodott a kiküldés
hez. Madocsai Miklós hiába kérte feletteseit dolgai méltányolására. Fél év múlva lemon
dott lelkészi állásáról, visszaköltözött Budapestre a családjához. Munkát vállalt a gyógy
szeriparban. Hat évig dolgozott munkásként. 1967-ben kapta vissza a vári beosztását. 
Másodlelkészként iktatták be, 1984-ben lett parókus lelkész itt. 

A személyi dolgok után ismét visszakanyarodunk az épülettel kapcsolatos gondok
hoz. Az ostrom elülte óta folyamatosan végezték a károk helyreállítását. 1948-ban az 
állam harangérccel ajándékozta meg a gyülekezetet. Ebből sikerült a háborúban elve
szett nagyharangot pótolni. 1948. október 10-én zajlott le Kemény Lajos esperes szol
gálatával a harangszentelés. 1950-ben a parókián végeztek újabb helyreállítási munká
kat. 1952-ben a parókia épületén belül dolgoztak az építők. 1957-58-ban a templom 
külső renoválása kezdődött. Kijavították a vakolatot, és festést végeztek. 1960-ban az 
orgona következett. Az első fázist Peskó Zoltán orgonaművész tervei alapján végezték, 
majd 1979-ben a második fázist Peskó György tervezte meg. 

1969 és 1971 között volt a templom második jelentős tatarozása. A háborúban meg
semmisült eredeti elemek helyreállítására nem kerülhetett sor. A munka így is 2 millió 
forintba került. Ez a tatarozás volt Várady Lajos lelkész munkájának csúcsa. A lelkész 
hamarosan elhunyt. 

Korén Emil lett az új lelkész a Várban. A beiktatása 1971. július 18-án volt. Korén 
lelkészre várt a feladat, hogy megbirkózzék a korábban felvett hitelek visszafizetésével. 
150 ezer forinttal tartoztak, de hamarosan rendezték az adósságot. Tovább kellett azon
ban folytatni a templom tatarozását. Most a belsejét kellett felújítani. Megoldották a 
fűtést is a templomban. 1984 óta két óriási kályhával fűtöttek, de ez a megoldás nem 
bizonyult korszerűnek. 1994-re elektromos padfűtést szereltettek a templomba. A fes
tés-mázolás is nagy munkának bizonyult. Az ideiglenes oltár helyett véglegesnek szánt 
oltár készült. A nagy fakeresztet meghagyták, de hátsó világítással kiemelték. A szószé
ket is áthelyezték. A Műemléki Felügyelőség tervei között szerepelt az eredeti állapot 
visszaállítása, de a belső tér visszaállítására még javaslatot sem tettek a műemlékesek. 
Korén Emil 1985. április 7-én fejezte be budavári szolgálatát. 

Szebik Imre miskolci lelkész, borsod-hevesi esperes lett a budavári gyülekezet új 
lelkésze. 1985-ben iktatták be hivatalába. Hamarosan a Budai Egyházmegye esperesévé 
választották, majd 1990-ben az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke lett. 1990. 
március 17-én volt a beiktatása. Madocsai Miklós nyugalomba vonult. Helyére 1990-ben 
Balicza Iván salgótarjáni lelkészt választották meg. 

Erre az időre esett a testvér-gyülekezeti kapcsolatok kialakítása. Először Kouvola vá
rosának evangélikus gyülekezetével épült ki a finn-magyar kapcsolat. Egyre erősödtek 
a németországi kapcsolatok is, elsősorban látogatások révén Nürnberg és Schrobenhausen 
városával épült ki jó kapcsolat, Erdélyben pedig a kolozsvári gyülekezet lett Budavár 
testvérgyülekezete. 
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A GYÜLEKEZET ELETE AZ 1990-ES EVEKBEN 

1991-ben egyházunk visszakapta a korábban államosított Belvedere-épületet, amely
ben nemcsak püspöki székhely kialakítására nyílt lehetőség, hanem egy imaterem be
rendezésére is. 1992 novemberétől itt folytatták azokat az istentiszteleteket, amelye
ket korábban a reformátusok Torockó téri templomában végeztek. Lehetőség nyílt a 
hétköznapi bibliaóra megtartására és a környékbeli gyerekek hitoktatásának megoldá
sára is ebben az imateremben. 

A változásokhoz tartoznak a budavári német ajkú gyülekezetben történtek is. 1990 
után egyre több külföldi munkavállaló telepedett le Budapesten. Nőtt a rendszeres német 
nyelvű istentiszteletek iránti igény. A bajor egyház vállalta, hogy folyamatosan gondos
kodik lelkészről. 1993 novemberétől önálló gyülekezet lett a német ajkú egyházköz
ség. Továbbra is egy épületben működik a budavári egyházközséggel. 

A lelkészi munka iránti igény is újabb feladatokkal járt. Madocsai Miklós ugyan 1990-
ben nyugdíjba ment, de még öt évig folytatta a munkát. 1994-ben ifj. Hafenscher Ká
roly szekszárdi lelkészt, tolna-baranyai esperest hívta meg lelkészéül a vári gyülekezet, 
akinek 1994. június 26-án volt a beiktatása. 1998-ban német ösztöndíjat kapott, és le
mondott lelkészi állásáról. Utóda Bence Imre bakonycsernyei lelkész lett, akit 1998. 
szeptember 12-én iktattak hivatalába. Egyúttal Bencéné Szabó Mártát gyülekezeti ki
segítő lelkészként rendelte ki a püspök a gyülekezetbe. 

1997. május 11-én Jankovits Esztert a vári templomban avatta diakonisszává Szebik 
Imre püspök. A Fébé újjászervezése óta ez voh az első diakonisszaavatás az északi kerü
letben. 

1992-ben, majd 2000-ben volt általános tisztújítás a gyülekezetben. A lelkészek is 
több közegyházi tisztséget láttak el. Hafenscher Károly 1986-ben lett espereshelyettes, 
Balicza Iván pedig 1998-ban töltötte be ezt a tisztet. 2000-ben Bence Imre az egyház
kerületi misszió felelőse lett, majd esperessé választották. 

A gyülekezetnek nagymúltú énekkara van: a Schütz-kórus, amelyet Csorba István kar
nagy vezet. 1998-ig a kántor Peskó György volt, majd őt Bán István orgonista követte. 

1999 óta gyülekezeti internetes honlap ad tájékoztatást az egyházközségről, de a Buda
vári Hírmondó is megjelenik évente négy alkalommal. 

1991-ben alapítványa lett a gyülekezetnek, amelynek célja és feladata volt, hogy a 
gyülekezet életét, munkáját anyagi eszközökkel segítse. Nagy segítség az 1999 óta az 
iskoláért járadék formájában kapott kárpótlás. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy fenn 
tudták tartani az egyházközség épületeit. 

„A hegyen épült város" - így igyekezett betölteni küldetését mindeddig a Budavári 
Evangélikus Egyházközség. Hálát adunk mindazért a jóért, amiben részünk volt. Isten 
áldása legyen a gyülekezeten ezután isi 
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Csepeli Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 1215 Budapest, Katona J. u. 35. 
Telefon: 06-1/278-2848 
Lelkész: Zólyomi Mátyás 
Lélekszám: 1200/1383 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MÚLTJA 

A 20. század első éveiben a Csepelen lakó, Csepelre települő evangélikusok száma egy
re gyarapodott, ezért vált szükségessé a lelkigondozás megszervezése. 1904-ben a kis
pesti egyházközség látta el ezt a szolgálatot Csepelen. A kispesti lelkész a legszüksége
sebb dolgokban adott segítséget az itt élő evangélikusoknak, akik azonban azt tapasz
talták, hogy a szórványgondozásra csak kevés időt szentelhetett az anyagyülekezet. Ezért 
a csepeliek nem Kispestre jártak, hanem a budapesti magyar és német egyházközségek 
szolgálatait vették igénybe. 

Masznyik Gyula lelkész Erdélyből érkezett Csepelre 191 l-ben. Amikor látta, hogy 
a csepeli szórványba tartozó evangélikus hívek gyalog vagy kocsival jártak a Deák térre 
istentiszteletre, ingyen elvállalta ezeknek a híveknek a gondozását. Az első istentiszteletet 
a csepeli iskolában tartották meg 191 l-ben. Ősz volt ekkor, de a gyülekezet életében 
ez az ősz tavaszt jelentett. Az istentiszteletek rendszeressé válásának hatására nemcsak 
a résztvevők száma gyarapodott, hanem a gyülekezethez csatlakozóké is. 1912-ben már 
harmóniumra gyűjtöttek adományokat. 1913-ban 200 evangélikus családot tartottak 
nyilván. 

1912-ben felügyelőt is választottak. Miké Lajos lett a gyülekezet első felügyelője, aki 
az intenzív egyházi élet elindulását serkentette felügyelői szolgálata által is. Munkatár
sak csatlakoztak hozzá: Hauschild Emil mérnök, aki később Miké Lajos utóda lett a fel
ügyelői tisztben; Schmidt Mihály pékmester, akit gondnokul választottak; Knóbel Már
ton vendéglős pedig az egyházi pénztáros lett. 

Az egyházi élet fejlődését azonban ideiglenesen megállította az első világháború. Még 
az istentiszteletek is szüneteltek. A háború és az utána következő zavaros időszak le
ülepedése után ismét fejlődésnek indult a gyülekezet. 1920-ban 537 evangélikus csalá
dot tartottak nyilván. Hosszabb sürgetés és utánajárás után az egyházvezetés is belátta, 
hogy a csepeli gyülekezet folyamatos növekedése érdekében szükség van helybeli lel
készre is. 1923-tól hivatalosan is besorolták Csepelt a pesterzsébeti gyülekezethez, annak 
fiókegyházközsége lett. 1924-ben már énekkart is szerveztek Csepelen. 

A lelkészi szolgálatok végzésére - püspöki megbízás alapján - kinevezést kapott 
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Csepeli egyházközség 

Masznyik Gyula, aki Kelenföldön lakott, korábban erdélyi főesperes volt, most nyuga
lomba vonultán élt. 1922-ben történt meg a kiküldése Csepelre, egyben kinevezést ka
pott vallástanító lelkészként is. Munkája révén nagy fejlődésnek indult az egyházi élet. 
A gyerekek tapasztalt nevelőt, a hívek pedig jó pásztort kaptak személyében. Fáradtsá
got nem ismerve szolgált. Munkája eredménye volt, hogy 1923-ban fiókegyházközsé
get szervezett a csepeliekből. Ekkor sikerült Kispesttől elszakadni, és a nemrég anya
egyházközséggé alakult Pesterzsébethez csatlakozni. 

A koronauradalom 1923-ban kb. 6300 négyzetméteres telket bocsátott az egyház
község rendelkezésére a kertvárosban azzal a kikötéssel, hogy azon csak templom, lelkész
lak és iskola épülhet. Az építkezéshez anyagi okok miatt nem lehetett hozzákezdeni. 
1927-ben a gyülekezet e helyett a telek helyett kapott egy másik telket, amelynek nagy
sága ugyan az előbbinek a fele volt, de ettől a pillanattól kezdve egyre konkrétabbá vált 
a templomépítés terve. 

Masznyik Gyula nyugalmazott főesperes 1925 júhusában visszaadta a gyülekezet 
gondozására kapott megbízatását. Fáradtságára, korára hivatkozott. Helyére Oláh Kár
oly lelkész kapott megbízást, és a kultuszminisztériummal egyetértésben vallástanítói 
kinevezést is kapott. 

1927-ben megtörtént az alapkőletétel ünnepe a templomtelken. Az alapkőben elhelyez
ték a kormányférfiak, az egyházi vezetőség és az egyházközség vezetőségének névsorát. 

1926. november 11-én került sor a templom felszentelésére. Kétévi munka feküdt 
az új templom létrehozásában. A hívek adakozásából, országos gyűjtésből, a minisztéri
umok támogatásával és Weiss Manfréd családjának nagy segítségével épülhetett fel a 
sziget első evangélikus temploma. A költség 53 ezer pengő volt. Raffay Sándor püspök 
a környékbeli gyülekezetek lelkészei és hívei jelenlétében áldotta meg az új templomot. 

1933-ban szólalt meg az első harang a toronyban, amelyet Kemény Lajos szentelt fel. 
A templomban lévő padok részben Hauschild Emil és a Weiss család adományából szár
maznak. 

1930-ben indult el az eljárás az egyházközség önállósítása érdekében. Ekkor már volt 
a gyülekezetnek temploma, működtek a különféle egyesületek is. Különösen eleven volt a 
nőegylet és a Luther Szövetség, amely teaestéket is rendezett. Működött az énekkar is. 

A templom megépítésével istentiszteleti célból már nem volt szükség sem az elemi 
iskolai tanteremre, sem a polgári iskola helyiségére. 

Az egyházközség területéhez tartozott ebben az időben a soroksári és a dunaharaszti 
fiókegyház, a sziget falvai és 115 község. 

A gyülekezet temploma 
Oláh Károly lelkész szorgalmazta, hogy legyen temploma a gyülekezetnek. A Belügymi
nisztérium engedélyével 1926-ban országos gyűjtést kezdtek a templomépítés céljaira. 
A helybeli Weiss Manfréd-gyár 10 millió koronát adományozott az építkezésre. Az alap
követ 1926. november 21-én nagy ünnepség keretében tették le Raffay Sándor püspök 
szolgálatával, és ő szentelte fel a megépült templomot is 1928. november 11-én. 
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A templomot Vojtka József tervezte. Neves építész lehetett, hiszen a Belgrád város 
rendezésére kiírt nemzetközi tervpályázaton díjat nyert. A templom alaprajza téglalap 
alakú, amelyet az oltár előtt kétoldalt félkör alakú kiugrás tör meg. Az oltártérbe két 
lépcsőfok vezet. Oltára monumentális építmény. 

Az oltárképet Ruzicskay György festette. A kép a keresztre feszített Krisztust ábrá
zolja. A bejárat mellett a fal síkjába süllyesztett vörösmárvány tábla örökítette meg az 
építőt: „Ezen templomot tervezte és az építkezést vezette adományképpen, egyháza 
iránti szeretetből Vojtka József". 

A templom leírása: az épület falazása sima. Tágas, négyszögű ablakai vannak, kivéve 
a homlokzat hatalmas félkörívű ablakait. Bejárata fölött egyszerű, két oszlopon nyugvó 
tympanon. Vaskos, négyszög alapú, jobboldalt álló tornyának felső emelete nyolcszög 
alapú, a magyar klasszicizáló templomokra jellemző erkélyes körüljáróval. Feltűnő a 
díszítőelemek csaknem teljes hiánya (forrás: Evangélikus templomok Magyarországon). 

A gyülekezet története napjainkig 
1936-ban Várady Lajos lett a csepeli lelkész. 1953-ig volt a gyülekezetben. A templom 
25. évfordulójára kívül-belül tataroztatta az épületet. 

1937-ben önálló missziói egyházközséggé vált a gyülekezet. 1933-től havonta egy 
alkalommal német nyelvű istentiszteletet is tartottak. 

A második világháborúban a templomot súlyos károk érték. Az újjáépítéskor szinte 
mindent elölről kezdett kezdeni. 1946 májusában vették újra birtokba istentiszteleten 
a hívek a templomot. De a templom újjáépítése csak 1947-re fejeződött be. 

Várady Lajos lelkészi szolgálata idején egymást váltották a segédlelkészek, akik min
dig új színfoltot jelentettek a gyülekezet lelki életében is. 1949-ben Gáncs Aladár lett 
a vallástanár és a segédlelkész Csepelen, őt 1952-ben Brebovszky Gyula követte. 

1953-ban Gálát György lett a gyülekezeti lelkész, miután Várady Lajos 1952-ben 
esperes lett, 1953-ban pedig a budavári gyülekezetbe került lelkészként. 1953. novem
ber 15-én megünnepelték a templom felszentelésének 25. évfordulóját, amelyen Vető 
Lajos püspök szolgált igehirdetéssel. 

A segédlelkészek sorát Fehér Károly folytatta 1955-ben, majd Szita István követte 
őt 1956-ban. 

1959-ben Gálát György utódaként Mezősi György lett a gyülekezet parókusa. Me
zősi György 35 évig szolgált Csepelen parókusként. Teljesen felújította a templomot. 
1994-ben, nyugalomba vonulása előtt építették be a templomba az önkormányzat és a 
finn testvérgyülekezet segítségével az angyalföldi gyülekezettől ajándékba kapott or
gonát. 1994 decemberében volt az orgona felszentelése. Ez tette fel a koronát a lelkész 
35 éves szolgálatára. 

1994-ben a gyülekezet új lelkésze Lehoczky Endre lett. Új lendületet adott a gyüle
kezeti életnek a régi és új összejöveteli formák felelevenítésével. Miután Lehoczky 
Endrét Sámsonháza hívta meg lelkészének 2002-ben, a gyülekezet Zólyomi Mátyást 
választotta meg pásztorának. 
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Csillaghegy-békásmegyeri egyházközség 

Lehoczky Endre lelkészt idézzük: „Örök hivatása az egyháznak, hogy megszűrve adja 
népe lelke számára mindazt a szellemi-lelki táplálékot, amelyre szüksége van. Megszűrve 
úgy, mint a Csepeli Vízművek is megszűrve adja a főváros számára a mindennapi ivóvi
zet. A csepeliek lelkét is szakadatlanul megtérésre kell hívni. Az élet tiszta vizét kell 
továbbítani." 

A Csepeli Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Masznyik Gyula 1911-1925 
Oláh Károly 1925-1936 
Várady Lajos 1936-1953 
Gálát György 1953-1959 
Mezősi György 1959-1994 
Lehoczky Endre 1994-2002 
Zólyomi Mátyás 2002-

• Lehoczky Endre dolgozata alapján szerkesztette Detre János. 

Csillaghegy-Békásmegyeri Evangélikus 
Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 1038 Budapest, Mező u. 12. 
Telefon: 06-1/368-6118 
Lelkészek: Donáth László, Fülöp Attila segédlelkész 
Lélekszám: 860/1858/2178 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Bár a lutheri reformáció már a 16. század húszas éveiben tért hódított Budán, a magyar 
történelem viszontagságai következtében a 18. század legvégéig nem volt evangélikus 
egyházközség a mai főváros területén. Kezdetben a Pesti Evangélikus Egyház templo
ma adott otthont a Pest-Buda területén élő evangélikusoknak. Budavárban az első temp
lom, amely a régi Honvédelmi Minisztérium helyén állt, rövid ideig szolgált istentisz
teleti célokra, a Bécsi kapu téri templom a 19. század utolsó évtizedében épült meg, 
máig közös hajléka a magyar és a német ajkú evangélikus híveknek. 
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Az I. világháborút követő két évtized jellegzetessége, hogy mind a fővárosban, mind 
országszerte építkezni kezdtek az erre képes tehetősebb gyülekezetek - maga az épít
kezés vált önállósodásuk feltételévé és következményévé. így jött létre Óbudán, ké
sőbb Lágymányoson, illetve Csepelen és Budafokon önálló templomos gyülekezet. 

1928 - a zászlót tartó bárány alatti évszám a gyülekezet minden hivatalos iratán ott 
látható. A pecsét hirdeti: 75 esztendő, háromnegyed évszázad áll a Csillaghegyi Evan
gélikus Egyházközség mögött is. 

Pedig ez a dátum még a III. kerület másik evangélikus közösségének a történetéhez 
tartozik: ,,1928-ban a szórványok gondozására missziói s[eged]lelkészi állást szervez a 
gyülekezet" - írja a Budapest Óbuda-újlaki Evangélikus Egyházközség 1909 és 1951 
közötti történetéről szóló összefoglalás. Az 1929. január 13-ai jegyzőkönyv már a Mohr 
Henrik óbudai lelkész és Pusztay József segédlelkész által gondozott fiókegyházközség 
első rendes közgyűléséről ad hírt. Az óbudai gyülekezet történetében az 1932-es évről 
ez olvasható: „Az év legfontosabb eseménye: Megalakul a gyülekezet szórványaiból a 
missziói egyházközség. Még nem is olyan régen Óbuda kérte el magát Budától, és íme, 
23 év múlva, 1932. június 20-án a fiatal III. kerületi egyházközség elindítja a tőle északra 
fekvő községekben lakó híveket Mikler G [usztáv] Sámuel lelkész vezetésével mint 
missziói egyházközséget." Az északi települések önállósodásával egy időben Budapest 
déli határán. Dunaharaszti körzetében is misszói egyházközség alakult. 

1933. január 8-án Csillaghegyen sor került az egyházközség alakuló közgyűlésére, 
amelynek jegyzőkönyve arról számolt be, hogy Csillaghegy a hivatalból jelen lévő tagok 
mellett hat, Szentendre öt. Pilisvörösvár négy, Pomáz kettő, Budakalász pedig egy vá
lasztott taggal vett részt a képviselő-testület munkájában, Visegrád és a pilisi hegyvi
dék pedig egy-egy tagot küldhetett. Az öt nagyobb lélekszámú szórvány a saját presbi
tériuma által meghatározott összeggel járult hozzá a missziói lelkész - a Salgótarjánban 
született, 1930-ban lelkésszé avatott Mikler Sámuel - fizetéséhez. Az egyházközség fel
ügyelőjévé a helyi felügyelők korelnökét, Mezriczky Eleket, jegyzővé Bubán Istvánt vá
lasztották. Megállapodtak a lelkészi munkakör feladatairól és az istentiszteleti rendről 
is. Csillaghegyen minden hónap második és negyedik vasárnapján délelőtt 11 órakor, a 
sátoros ünnepek első napján, nagypénteken és a reformáció ünnepén tartottak isten
tiszteletet. Pilisvörösváron a hónap első és harmadik vasárnapján délután 3 órakor, il
letve a sátoros ünnepek második napján. Piliscsabán pedig havonta egyszer került sor 
istentiszteleti alkalomra. „Az összes funkciók nyelve magyar" - a többnemzetiségű egy
házban ez a mondat nem magától értetődő tényt fogalmaz meg. 

A meghívó 1933. április 2-án, Judica vasárnapján 10 órára, a csillaghegyi állami ele
mi iskola nagytermébe hívogatta a vendégeket „nagytiszteletű Mikler Sámuel lelkészi 
hivatalába való beiktatásá"-ra. Ezen az alkalmon adták át a gyülekezet első lelkészének 
híványát, amelyben felsorolták a bányai egyházkerülethez, a budapesti egyházmegyé
hez tartozó „Csillaghegy-Szentendre (Pilishegy vidéki) missziói kör" településeit Bé
kásmegyer-Csillaghegytől a pilisi és a Duna jobb partján fekvő falvakon át egészen Vi-
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Csillaghegy-békásmegyeri egyházközség 

segrádig. A csillaghegyi fiókegyház évi 600 pengővel, Pilisvörösvár 250, Szentendre 200, 
Budakalász és Pomáz 120-120 pengővel járult hozzá a lelkész fizetéséhez. 

A harmincas évek a növekedés-gyarapodás éveit jelentették az egyházközség számá
ra. Az egyházmegyei és egyházkerületi iktatókönyvek tanúsága szerint már 1931 -ben, 
tehát az önállósodás előtt templomépítési tervek foglalkoztatták a gyülekezet elöljáró
it. 1933-34-ben aztán megszaporodtak a beadványok a Vallás- és Közoktatási Minisz
tériumhoz, csakhamar a telket is megvásárolta a gyülekezet. 1935-ben - jóllehet nem 
adták fel a templomépítés tervét sem — mégis úgy döntöttek, hogy megvásárolják a 
Mátyás király úti villát. Az imaházzá és lelkészlakássá alakított épületet Raffay Sándor 
bányakerületi püspök szentelte fel. Ez a különös, szakrális funkcióktól idegen ház adott 
otthont a gyülekezetnek közel hetven esztendőn keresztül - egyrészt lehetőséget, biz
tos hátteret teremtve a gyülekezeti munkához, másrészt határt is szabva annak azon a 
területen, amelyen a század második felében épülő hatalmas lakótelepek a maguk sze
kularizált világával az egyházat is rákényszerítették arra, hogy megteremtse az egyházi 
lét sajátos új formáit, és új beszédmódot alakítson ki. 1936. október 30-án, reformáció 
előestéjén a Szlezák László harangöntő mester által készített harangot, 1939. szeptem
ber 24-én pedig az idős asszonyokból álló kis munkaközösség, az úgynevezett varróka 
által adományozott harmóniumot avatták föl. 

Az 1940-es évek első felében a csillaghegyi és a szentendrei egyházközségek elnök
sége azt a kérést terjesztette az egyházmegyei elnökség elé, hogy az egyházmegye járul
jon hozzá a két gyülekezet különválásához. Csillaghegy anyaegyházzá, illetve Szentend
re önálló missziói egyházközséggé alakulásához. „A tervezet szerint Csillaghegy anya
egyházhoz tartozna Pilisvörösvár fiókegyház és néhány szórvány. Csillaghegy az óbudai 
híd épülésével nagy fejlődés előtt áll. Adójövedelme most 3000 pengőre becsülhető lesz, 
mert a lelkésznek lesz módja arra, hogy a híveket összeszedve a rendszeres adózásra 
nevelje. A lelkészi állásnak anyagi bázisa lesz az egyházközségtől híványilag biztosítan
dó összeg, az államtól most élvezett és még kimunkálandó kongrua és az egyházmegye 
részéről megszavazandó 1000 pengőnyi segély. Mindezek számbavétele mellett [...] 
szabad lakás és havi 350 pengő fizetés biztosítható." Az anyagi és a lélekszámbeli gya
rapodás mellett feltehetőleg a két gyülekezet közti rivalizálás is oka lehetett a döntés
nek. Az 1943. május 9-én tartott gyülekezeti közgyűlés által jóváhagyott határozathoz 
június 24-én adta elvi hozzájárulását az egyházmegye évi rendes közgyűlése, október 
14-én pedig az egyházkerület közgyűlése hagyta jóvá Csillaghegy anyásodását. Mikler 
Sámuel távozása után, 1944 júniusában Farkas Lajos lett a megbízott lelkész, ő azonban 
csak 1945. január 5-éig gondozta a gyülekezetet, június 10-én le is mondott állásáról. 
Átmenetileg ismét Mikler Sámuel, 1945 áprilisától pedig először esperesi megbízással, 
később beiktatott lelkészként Kaposvári Vilmos látta el a szolgálatokat. 

A háború lezárása az addig fejlődőben, felfutóban lévő gyülekezet életében is válto-
2ást hozott. „A gyülekezeteket általánosan jellemző baj Csillaghegyet sem kerüli el, 
ugyanis bizonyos mértékben kifogásolható a gyülekezeti istentiszteleti látogatottság 
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száma. A kis imaház vasárnaponként ugyan nem mondható üresnek, de a hétköznapi 
istentiszteleti látogatók száma bizony nagyon gyér." Kaposvári Vilmos 1945 augusztu
sában az esperesnek írt jelentése már előre vetíti a következő évtizedek gondjait: kis
gyülekezeti lét a város peremén, amelyben a nagy remények semmivé lesznek a napi 
küszködések közepette. Ennek mintegy szimbolikus jele volt, hogy a pénztelenség év
tizedeiben is dédelgetett álom - hogy a meglévő épület mellett a neogót stílusban ter
vezett kis templomot megépítsék - 1971-ben végképp szétfoszlott: a gyülekezet telkét 
egy fillér kárpótlás nélkül kisajátították az épülő, bővülő Szentendrei út számára. Ügy 
tűnhetett, immár lehetetlen kitörni abból az életformából, amelynek kereteit az ima
ház mindenféle nagy létszámú alkalmat lehetetlenné tevő adottságai, illetve az anya
gyülekezet és a fiókegyházból immár szórvánnyá fogyott települések anyagi gondjai 
határoztak meg - miközben a Mátyás király úti épület a 70-75 ezer lakosú Észak-Óbu
da egyetlen evangélikus istentiszteleti helye volt Közép-Európa legnagyobb lakótelepe 
szomszédságában. Ezen a helyzeten nem változtatott az sem, hogy a hosszú évtizedek 
után nyugdíjba vonuló Kaposvári Vilmost 1981-ben Benkő Béla korábbi vasi esperes 
váltotta a lelkészi szolgálatban. Ö 1987 végén - betegeskedés után, mégis váratlanul -
meghalt, és 1988. január 3-tól Donáth László lett a gyülekezet helyettes lelkésze, akit 
október 22-én iktatott be Szebik Imre esperes a parókus lelkészi állásba. 

A következő néhány évben komoly pénzeket igénylő munkák zajlottak a Mátyás király 
úti épületben. Ezek ugyan nem adtak módot terjeszkedésre, de feltétlenül szükségesek 
voltak ahhoz, hogy legalább átmenetileg lakható-használható maradjon az épület: beve
zették a gázt, az emeleten lelkészlakást alakítottak ki, fürdőszobát építettek, majd 1993 
és 1995 között először az imaterem, később a lelkészlakás ablakait cserélték ki. Az új ab
lakok némileg szűrték a zajt, de az is világossá vált, hogy hosszú távon az épület nemcsak 
a területi korlátok miatt, hanem a hatsávos Szentendrei út szinte elviselhetetlenné nőtt 
forgalma miatt is alkalmatlan a gyülekezet kultikus-közösségi céljaira és lakás számára. 

A gyülekezet lelkészei hosszú évtizedeken keresztül tömegközlekedéssel, leginkább 
vonattal látták el a szórványok gondozását, jóllehet Csillaghegy volt Budapest egyetlen 
olyan gyülekezete, amelynek a város határán kívül estek a szórványai. 1992-ben azután 
az egyházközség megkapta első szolgálati gépkocsiját, amellyel könnyebbé vált a koráb
bi évekhez képest némileg átalakult helyzetben ellátni a Budapesten kívüli feladatokat. 
Ürömben megszűnt a havonkénti istentisztelet, mivel részben kihaltak, részben elköl
töztek az ottani evangéhkusok, 1988-tól viszont Solymáron indult meg az istentisztele
ti élet. Itt az újonnan épült református templomban havi rendszerességgel egészen 2000-
ig tartott a gyülekezet istentiszteletet. Ebben az esztendőben a helyi evangélikusok 
gondozásában, összetartásában kulcsszerepet játszó gondnok házaspár elköltözött, ugyan
akkor megalakult a Solymárról könnyen elérhető pesthidegkúti missziói egyházközség. 
Ezért megszűnt a havonkénti alkalom, a sátoros ünnepeket viszont a református gyüle
kezettel közös ökumenikus istentiszteleten ünneplik a solymári evangélikusok. Pilisvö
rösváron és Piliscsabán még a missziói egyházközség idején bevált módon kéthetenként, 
illetve nagyünnepeken kerül sor istentiszteletre. 
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Csillaghegy-békásmegyeri egyházközség 

E két településen mára megfordult a helyzet: Pilisvörösváron a háború után megszűnt 
az evangélikusság legfontosabb bázisa, a bányatelep, a fiatalok közül sokan beköltöztek 
a fővárosba, az ötvenes évekre igen megcsappant az evangélikus hívek száma, fiókegy
házból szórvánnyá alakult a gyülekezet. Piliscsabán a kilencvenes években megépült a 
katolikus egyetem, sokan kiköltöztek a fővárosból, jelentősen növelve a gyülekezet lé
lekszámát, és átalakultak az ott található evangélikus intézmények is. A korábban sú
lyosan fogyatékos gyerekeknek otthont adó Bételben az országos egyház belmissziói 
konferenciaközpontot alakított ki, amelynek területén felállítottak egy hordozható 
német fatemplomot, ez téliesítve, felújítva a gyülekezeti istentiszteletek és egyéb al
kalmak számára is helyet biztosít. A Fébé Diakonisszaegyesület Siló otthonában pedig 
dr. Gadó Pál vezetésével mozgáskorlátozottak számára lakást és munkahelyet biztosí
tó, az önálló élet lehetőségét megteremtő korszerű intézmény épült. Ez a növekedés 
indította el Piliscsabát az önállósodás útján, amelynek első fázisában 2003. január 6-án 
a gyülekezet szórványból a csillaghegyi anyagyülekezet leányegyházává vált, és önálló 
presbitériumot választott. 

Az 1990-es évek az anyagyülekezet életében is hatalmas, jelentőségében csak a misszi
ói egyházközség megalakulásához fogható változást hoztak: temploma épült a gyüleke
zetnek. 1993 tavaszán a presbitérium javaslatára a gyülekezet közgyűlése kimondta 
templomépítési szándékát. Az egyházközség vezetőinek az evangélikus egyház és a ke
rületi önkormányzat támogatását is sikerült megnyerniük, s mivel a Mátyás király úti 
telek erre a célra alkalmatlan volt, eldőlt az is, hogy az új templom Békásmegyeren 
épüljön. Több lehetőség közül választotta ki végül a gyülekezet a lakótelep, a régi Bé
kás, valamint Csillaghegy határán fekvő, közel 8600 négyzetméter alapterületű telket, 
amelyen ma a templom áll. A telek 90 százaléka fővárosi tulajdonban volt. Donáth László, 
aki 1994-től mint e terület országgyűlési képviselője is fő feladatának tekintette a gyü
lekezet régi álmának megvalósítását, Thurnay Béla akkori másodfelügyelővel elérte, hogy 
a Fővárosi és a III. Kerületi Önkormányzat ajándékozási szerződésben a gyülekezet tu
lajdonába engedje át azt a földterületet, amelyen később a templom fölépült. Az 1995. 
október 31 -én a Fővárosi Önkormányzat által egyhangúlag támogatott ajándékozási szer
ződés szerint e telken templom, gyülekezeti ház, parókia, valamint szociális, esetleg 
egészségügyi vagy oktatási intézmény épülhet. E határozat után lehetővé vált a telek
egyesítés és az érdemi munka megkezdése. A munkálatokat az 1994-ben létrejött Csillag
hegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány kuratóriuma szervezte, a 
fő irányító dr. Breuer Katalin ügyvéd, később megválasztott felügyelő volt, aki egybe
fogta a kuratóriumot, az egyházközség presbitériumát és a segítségül hívott szakértő
ket. Az alapítványt nyolc magánszemély hozta létre: szimbolikus jelentőségű, hogy 
köztük a helyi gyülekezet Csillaghegyen élő és a város távoli részein lakó tagjai mellett 
a terület más felekezetű lelkészei, az országos egyház tisztségviselője, valamint a Csil
laghegyi Kulturális Egyesület képviselője is megtalálható. 

1995 őszén a kuratórium úgy döntött, hogy meghívásos tervpályázatot hirdet, először 
a templom, a gyülekezeti ház és a lelkészlakás építésére. A beérkezett öt pályamunka 
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közül az országos egyház szakembereiből és a kuratórium tagjaiból álló, Benczúr László 
vezette zsűri 1997-ben választotta ki Pazar Béla építész munkáját. A még abban az év
ben beadott engedélyeztetési tervet 1998 nyarán hagyta jóvá a III. Kerületi Önkormány
zat. A következő esztendő az előkészítő munkákkal és a kivitelező kiválasztásával telt. 
A kuratórium ekkor is a tendereztetés mellett döntött. A többéves gondos előkészület
nek meglett az eredménye: az ünnepélyes alapkőletételre 1999. szeptember 10-én került 
sor, de maga az építkezés már május 26-án, pünkösd keddjén elkezdődött. 13 hónap
pal később, 2000 júniusában megtörtént a műszaki átadás, és szeptember 10-én Szebik 
Imre püspök fölszentelte az épületegyüttest. Az építkezés költségeit a Magyarországi 
Evangéhkus Egyház viselte. A 111. Kerületi Önkormányzat, a kulturális tárca, a Budapest 
Bank és a Soros Alapítvány támogatása, valamint a gyülekezet híveinek és barátainak 
adományai a templom és a gyülekezeti ház berendezését és az orgona építését fedezték. 

Az épületegyüttes középpontjában álló templom (18x12x9 m) egyik oldaláról egybe
nyitható a gyülekezeti házzal, másik oldalán a lelkészlak található. Mindhárom épület 
nyers beledi téglából készült, együttes alapterületük 909 négyzetméter. A templom 
padjait és székeit Magyari Éva tervezte. A szintén Magyari Éva által tervezett üveg-vö
rösréz világítótestek és egyéb szálcsiszolt rozsdamentes acélból készült kellékek Félegy
házi Károly fémműves iparművész alkotásai. A tardosi vörösmárványból faragott oltár
asztal és keresztelőkút készítője az Épület-Kőfaragó Kft. A templomkertben álló ha
rang a gyülekezeti élet folyamatosságát szimbolizálva a liturgikus szerepű tárgyak közül 
- a kegytárgyak mellett egyetlenként - került át Csillaghegyről. 

Már a templom építésekor eldöntötték a gyülekezet elöljárói, hogy barokk minták 
alapján mechanikus, csúszkaládás orgonát készíttetnek. A gyülekezeti központ tervezé
séhez hasonlóan ebben az esetben is nyílt pályázatot hirdettek, amelyet a Trajtler Gábor, 
Finta Gergely és Bence Gábor egyházzenészekből álló zsűri bírált el. A műszaki tervek 
elkészítésére és a hangszer megépítésére szóló megbízást az Aquincum Orgonagyár nyer
te el. Az orgonaház külső megjelenési formáját ugyanazok az építészek tervezték, akik ma
gát a templomot és a berendezését. A Finta Gergely diszpozíciója alapján készült kétma-
nuálos, 18 regiszteres hangszert, amelyhez hasonló nagyságú a 11. világháború óta nem 
készült Budapesten, 2001. október 29-én szentelték fel. A magyarországi evangélikusság 
történetében elsőként sikerült e gyülekezetnek két év leforgása alatt mindazt létrehoz
nia, ami a közösség spirituáUs, diakóniai és kulturális hivatásának ellátásához szükséges. 

A tágasabb, modernebb környezetben megváltozott a gyülekezet korábban jórészt 
hagyományos keretek között zajló életrendje is, kialakultak a közösségi lét szekulári-
sabb formái. Megújultak a hitéleti alkalmak, de építészeti adottságai és a városon belüli 
helyzete, fekvése szinte predesztinálják a gyülekezeti központot arra is, hogy kulturális 
rendezvények színhelye legyen. 

A gyermekek és a felnőttek hittanórái mellett a gyülekezet konfirmált fiataljai hét
ről hétre bibHodramatikus együttléten találkoznak. Az épületegyüttes felszentelése után 
kezdődött el az ún. összegyülekezési napok sorozata. Ezeken a vasárnapokon kultusz és 
kultúra egységében vannak együtt a gyülekezet hívei, barátai; úrvacsorás istentisztelet 
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és énekes liturgiájú vecsernye fogja keretbe a közös ebédet, a szellemi táplálékot adó 
előadást, beszélgetést és a rövid hangversenyt. 2002 pünkösdjén jelent meg a gyüleke
zet Hét Hárs című lapjának első száma, amely bejegyzett periodikaként már évente négy 
alkalommal kerül az olvasókhoz. Lassan hagyománnyá válnak az őszi filmhetek is: az 
elmúlt két év októberében többnapos filmvetítésen láthatták az érdeklődők Székely 
Orsolya Ikonosztáz című hittörténeti sorozatának etűdjeit, tavasszal és advent idején 
pedig orgonakoncertek zajlanak. 

A gyülekezeti élet elevenségét a statisztikai adatok is tükrözik: évi nyolc-tíz esküvő 
és húsz-huszonöt keresztelő mellett egyedül a konfirmandusok létszáma nem mutat 
jelentős javulást, amelynek valószínűleg demográfiai okai lehetnek. Sajnos a temetések 
száma is kétszeresére nőtt a korábbinak, 2001-ben azonban először történt meg, hogy 
a megkereszteltek száma meghaladta az eltemetettekét, 31 keresztelő mellett 28 te
metésre került sor. Az utóbbi néhány évben a gyülekezet igehirdetőinek köre is kiszé
lesedett: a parókus mellett Görög Tibor nyugdíjas lelkész, levelező teológiai képzésben 
részesült gyülekezeti munkatársak: Bozóky Éva és Gálos Ildikó, valamint a 2002-2003-
as tanévben a piliscsabai leányegyház lelkigondozójává vált Thurnay Béla vállalnak részt 
az igehirdetői szolgálatban. Két esztendeje dolgozik a gyülekezetben Fülöp Attila se
gédlelkész. Az eleven közösségi lét egyik záloga, hogy e kicsiny egyházközség tagjainak 
szinte felét sikerült bevonni a különféle szolgálatokba. Hozzáértő, elkötelezett embe
rek tartják kézben a gyülekezeti élet különböző munkaágait, szakirányú felkészültséget 
igénylő területeit: így vált a gyülekezet a fogyasztói kereszténységből elvágyódó felelős 
emberek közösségévé. 

Érdi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2030 Erd, Thököly u. 19/a 
Telefon: 06-23/367-191 
Lelkész: Ittzés István 
Lélekszám: 525/1026/1554 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTENETE 

Érd a 20. század elején a tordasi evangélikus anyagyülekezet szórványa volt. A tordasi 
lelkész időnként kocsival átjárt Érdre a néhány evangélikus család lelkigondozása céljá
ból. Fordulat akkor állt be, amikor 1929-ben megkezdődött a Károlyi-birtok parcellá-
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zása. Ettől kezdve egyre többen települtek le Érden, köztük evangélikusok is, így a szór
vány lélekszáma megnövekedett. Az evangélikusok létszáma 30-40 fő volt ekkor. 

A Budapestről kiköltözött Balikó Lajos tábori főesperes a hívek kérésére istentiszte
leteket kezdett tartani, és a tordasi lelkész, Podhradszky János 1930-tól már havonkénti 
rendszerességgel szolgált az érdi szórványban. 

Fiókegyházközség 
1932. szeptember 25-én az érdi szórványgyülekezeti közgyűlés kimondta, hogy fiók
egyházközséggé alakul. Felügyelőt választottak Maurer Vilmos személyében. A refor
mátusok helyzete is hasonló volt a községben, ezért a reformátusokkal közösen szándé
koztak templomot építeni az evangélikusok, és létrehozták a „templomalapot", amely
re megindult a gyűjtés. Szeretetvendégségeket és kulturális esteket rendeztek, amelyek 
bevételét a templomépítés céljára szánták fordítani. 

Az 1933. október 8-án megtartott közgyűlésen különvált az evangélikus és a refor
mátus gyülekezet, és lemondtak a közös protestáns templom építéséről. Az addig össze
gyűlt pénzt elfelezték. Mindkét gyülekezet önállóan akart templomot építeni. 

1934. február 18-án a felügyelő bejelentette a közgyűlésnek, hogy a parcellázó bi
zottság kedvezményes áron ajánlott fel telket az evangélikus gyülekezetnek templom
építés céljára, amelyet meg is vásároltak. Ezen a helyen épült fel később a templom. A 
gyülekezet lélekszáma gyarapodott. Nyaranként már a megvásárolt telken, egy kis akác
erdőben tartották szabadtéri istentiszteleteiket, amelyeken többnyire Balikó Lajos tá
bori főesperes szolgált. 

Segédlelkészek a gyülekezetben 
A lélekszám ekkor már 200-250 fő körül mozgott, és az egyházkerület püspöke Aranyi 
József segédlelkészt rendelte a gyülekezetbe. Ettől kezdve minden vasárnap tartottak 
istentiszteletet az érdi fiókegyházközségben, a polgári fiúiskolában. 

Megkezdődött a rendszeres iskolai hitoktatás. A bibliaórákat egyes hívek otthoná
ban tartották. 

A segédlelkész, Balikó Lajos az esperesek otthonában kapott ingyen lakást. 
Megalakul a nőegylet, amelyben a gyülekezet asszonyai sokat tettek a templomépí

tés ügyéért. Szeretetvendégségeket és karácsonyi vásárt rendeztek. 
1938. november 27-én a püspök Mesterházy Ferenc segédlelkészt helyezte a gyüle

kezetbe. A lelkész nagy igyekezettel látott neki a hívek felkutatásához, és Csaba György 
presbiterrel együtt házról házra járva keresték az evangélikus híveket. A lélekszám ek
korra már 300-ra tehető a korabeli adatok alapján. 

A templomépítés ügye egyre jobban haladt, és a hazai evangélikus gyülekezetekhez 
körlevelet küldtek, adományokat kérve a templomépítésre. Szépen gyűlt a pénz a „temp
lomalapra". Bányai Sándor lelkész úgy látta, a presbitérium túlzott óvatosságán múlott, 
hogy ebben az időben nem épülhetett fel a templom. Ez később súlyos károkat okozott 
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a gyülekezetnek, hiszen a háborúban a pénz elértéktelenedése folytán teljesen elveszett, 
amit addig gyűjtöttek. 

1940. szeptember 24-én Balikó Zoltán segédlelkész vette át a fiókegyházközség lel
ki vezetését. Eleven munka indult működése alatt a szórványgondozás területén. Érd-
ligetet, Erd-Parkvárost, Tárnokot is gondozta. Rendszeresen tartottak istentisztelete
ket, házi áhítatokat és hittanórákat. A lelkipásztori látogatások is megszaporodtak. 

Balikó Zoltánt 1942-ben behívták katonai szolgálatra, és a gyülekezet gondozás nél
kül maradt egészen 1943. augusztus 20-ig. A tordasi lelkész csak ritkán járt át istentisz
teletet tartani. Az iskolai hitoktatást a református hitoktató végezte. A gyülekezet éle
tében sajnos visszaesést eredményezett ez az időszak. 

A gyülekezet vezetősége ismételten kérte a kerület püspökét, hogy küldjön segéd
lelkészt a gyülekezetbe, de ezt a püspök emberhiány miatt nem tudta teljesíteni, egé
szen 1943. augusztus 15-ig. Ekkor szerelt le és tért haza a frontról Bányai Sándor se
gédlelkész, és Kardos Gyula, a kerület püspöke őt küldte ki az érdi szórványgyülekezet 
gondozására. így ismét rendszeressé váltak a szolgálatok, házi bibliaórák, hittanórák és 
az istentiszteletek a polgári iskolában. 

Önálló egyházközség 
Az egyházkerület püspöke Bányai Sándor megbízólevelében határozott utasítást adott az 
érdi gyülekezet önálló egyházközséggé szervezésére, ezért a segédlelkész megkezdte a 
szervezési munkát. 1943. október 31-én a gyülekezeti közgyűlés kimondta önállósulását. 

A tordasi anyagyülekezet 1943. november 19-én tartott közgyűlésén elbocsátotta 
Érdet és vele együtt szórványait is: Martonvásárt, Baracskát, Ráckeresztúrt, Ercsit, 
Pusztaszabolcsot és Tárnokot. 

Közel egy év múlva, 1944. szeptember 14-én a Balassagyarmaton tartott egyházke
rületi közgyűlés kimondta az Érdi Missziói Egyházközség megalakulását. 

A bekövetkezett háborús események teljesen leállították a megkezdett munkát. 1945 
nyarától újra fel kellett mérni a gyülekezet lélekszámát és anyagi erejét. A gyülekezeti 
élet folytatása csak nagy erőfeszítések árán sikerült. Jellemző ezekre az időkre, hogy a 
lelkész fizetését nem tudták biztosítani. Illetményének egy részét a vasárnapi persely
pénzből kapta, ami az infláció miatt gyakorlatilag értéktelen volt. 

Első lelkészválasztás 
Ujabb történelmi fordulat következett a gyülekezet életében. 1946. május 12-én Mol
nár Gyula espereshelyettes elnökletével a gyülekezet közgyűlése elhatározta, hogy meg
hívással tölti be a lelkészi állást, amelyre egyhangúlag Bányai Sándort választották meg. 
1946. augusztus 15-én a református templomban tartott iktató istentiszteleten, a köz
gyűlés keretében Bányai Sándort beiktatták tisztségébe. Ezen az alkalmon igen nagy 
számban vett részt a gyülekezet, és megjelentek a község vezetői, az egyházközségek 
képviselői, a szomszéd gyülekezetek, iskolák vezetői. 
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A templomépítés ügye újra előkerült a lelkész szorgalmazására. A nagy áldozatok árán 
összegyűjtött 12 ezer pengő teljesen értékét vesztette, így mindent elölről kellett kez
deni ezekben a nehéz időkben. A gyülekezet értékei közül egyedül a harmónium ma
radt meg. 

A lelkészi munka nagyon nagy erőfeszítéseket igényelt a kiterjedt szórvány miatt, 
amelyeket a lelkész csak kerékpárral tudott meglátogatni. A közegyházi sajtó is felfi
gyelt az érdi lelkész nehéz szórványgondozói munkájára, és cikk jelent meg a Új Ha-
rangszóhcín „Ahol a lelkész havonként 700 km-t kerékpározik" címmel. A cikk nyomán 
gyűjtés indult, hogy az érdi lelkésznek motorkerékpárt vehessenek. Végül 3500-4000 
Ft adományt fordíthatott a gyülekezet a motorkerékpár vásárlására. 

A templomépítés szervezése 
Az 1947. december 14-én megtartott közgyűlésen a lelkész hosszas küzdelmének ered
ményeként újra elhatározzák a templomépítést. Hiszen emberileg valóban kilátástalan 
dolognak tűnt az emberek szemében. Ezekben az ínséges években egy ilyen kicsi gyüleke
zettel templomépítésbe fogni? Az emberi lehetőségek határán csak a hit szeme lát túl. 

1948. január l-jén különböző névértékben téglajegyeket bocsátott ki a gyülekezet, 
amelyeket szétküldtek az ország evangélikus gyülekezeteibe, ahol megértéssel fogad
ták hívek és lelkészek. A lelkész volt évfolyamtársai segítettek a legtöbbet, akiket név 
szerint is megemlít a krónika: Szepessi Károly szarvasi és Tóth Sándor mezőlaki lelkész. 

Az 1948. április 25-én megtartott ünnepségen Molnár Gyula esperes felszentelte a 
Sima Károly és Bánhegyi Tibor által adományozott összecsukható oltárt, amelyet ez
után minden vasárnap felállítottak a polgári iskolában lévő istentiszteleti helyen, és így 
az istentisztelet áhítata is bensőségesebb lett. Erre az oltárra Martinék Kató egyháztag 
szép fehér oltárterítőt adományozott. 

Molnár Gyula esperes jó tanácsokkal támogatta a templomépítés terveit, amire szük
ség is volt, mert a gyülekezetben sokan kételkedve néztek erre a szent ügyre. A lelkész 
sürgette a helyi gyűjtés megindítását úgy, hogy a befolyt pénzt azonnal anyagba kell 
fektetni, tanulva a háború előtti kudarcból. Jellemző a gyülekezetben lévő feszültség
re, hogy Sima Károly felügyelő lemondott tisztségéről, és nem vállalta a nagy felelőssé
get. A gyülekezet ekkor nem választott másik felügyelőt, hanem Lázár Ernő Budapes
ten lakó másodfelügyelő mellé még egy másodfelügyelőt választott az építész Katzenbach 
János személyében. így már szakmai támogatója is volt az építkezésnek. 

Megszólal a harang 
1948. május 20-án a gyülekezet az államtól 150 kg harangércet kapott. Ujabb küzde
lem kezdődött a lelkész számára a harang öntése kérdésében. Többen csak a templom 
felépítése után szerették volna megöntetni a harangot, végül a presbiterek többsége a 
harangöntés mellé áll. A harangot meg is öntötte Szlezák László budapesti harangöntő 
mester. 
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Az öntés munkájáért a gyülekezet 3200 Ft-ot fizetett. A harang elhelyezéséért újabb 
harcot kellett folytatnia a lelkésznek. A templom felépítéséig a harangot a padláson akar
ták tárolni, a lelkész viszont szerette volna a polgári iskola udvarán haranglábon felállí
tani, amelyet végül saját költségén ácsoltatott meg 280 Ft-ért. 

1948. december 19-én Szabó József püspök Mády Zoltán egyházkerületi felügyelő 
jelenlétében szentelte fel a harangot. A püspök és a felügyelő látogatása új reménysé
get adott a templomépítő gyülekezetnek. Látták az egyházmegye vezetői, hogy a hívek 
vágyakoznak a templomra, ezért ettől kezdve gyakran érkeztek nagy összegű segélyek a 
templomépítésre. 

Megkezdődik a templomépítés 
1949. május 30-án megkezdődött a templom alapozási munkája. A templom tervét Kat-
zenbach János építész, másodfelügyelő készítette el, nagy szeretettel és hozzáértéssel. 

1949. június 26-án Molnár Gyula esperes istentisztelet keretében megáldotta a temp
lom alapkövét. Ettől kezdve nagy lendülettel folyt az építkezés. 

1949. szeptember 3-ig el is készül a falazás, és a kezdeti akadályok ellenére 1950. 
június 3-án készen volt a tető is. Közben a polgári iskola udvarán felállított haranglábat 
közmunkával áthelyezték a templomtelekre. Az építkezés az egész gyülekezet életére 
rányomta bélyegét. 

Vendégségben 
1950 nyarán szinte máról holnapra el kellett hagyni a polgári iskolában lévő istentiszte
leti helyet. Az iskola igazgatója írásban értesítette a lelkészt, hogy a továbbiakban nem 
tarthatják ott az istentiszteletet. Az állammal kötött szerződés durva megsértése volt 
ez, mert az állam egyezményben biztosította, hogy olyan helyeken, ahol valamelyik 
felekezetnek nincs temploma, használhatja az iskola termét. 

Az új helyzetben a református gyülekezet temploma biztosított otthont a gyüleke
zetnek. 

Templomszentelés 
hz 1951. május 27-én megtartott templomszentelésig az evangélikusok a református 
templomban tartották istentiszteleteiket. Szabó József püspök Schulek Tibor esperes 
és a szomszéd lelkészek jelenlétében felejthetetlen ünnepség keretében szentelte fel a 
templomot. Több mint ötszázan vettek részt az ünnepségen a szomszédos és a helyi 
gyülekezet tagjai közül. Még el sem szállt az ünnep hangulata, a lelkészcsaládot nagy 
szomorúság érte, mert ki kellett költözniük a bérelt lakásból. Az egyik hittestvérnél ta
láltak menedéket két éven keresztül, egy kicsi szobában. 

1952-ben sikerült oltárképet vásárolni kerettel együtt 2500 Ft-ért. (A lelkészi hiva
tal íróasztala képezte az oltárasztalt.) Ez a mai napig így van... Közben az anyagyüleke
zet lélekszáma is gyarapodott 320-350 főre. A szórványok gondozása igen nagy elfog-
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laltságot adott a lelkésznek. Az érdi gyülekezetben a vasárnap délutáni istentisztelete
ket nem lehet megtartani a szórványban lévő istentiszteletek miatt. 

Ellenszélben 
1952-ben az iskolai hitoktatás teljesen megszűnt, mert egy gyermeket sem írattak be. 
A kommunista rendszer az egyházak tudatos elsorvasztásának lenini tervét következe
tesen és módszeresen hajtotta végre. A jelszó az volt: bezárni az egyházat a templomka
puk mögé. A politikai rágalmazás és a lelki nyomásgyakorlás válogatott módszereit al
kalmazták az adminisztratív intézkedések mellett. Az oktatásban a tudomány köntösé
be burkolózva hitették el az emberekkel, hogy nincs Isten, és hogy a vallás nem más, 
mint az embert szabadságától megfosztó babona. Sajnos komoly eredményeket értek 
el, az embereket sikerült megfélemlíteni és megtéveszteni. 

Minden évben egy kicsit 
1953 tavaszán szükségessé vált a templomtelek bekerítése az épület megóvása miatt. A 
lelkész egész nyári fáradságos munkával összegyűjtötte a pénzt a hívekről, majd saját 
munkával elkészítették a kerítést. Az anyag ára 4695 Ft volt. 

1953 őszén készült el a szószék Katzenbach János tervei alapján, egy 150 éves régi 
tölgyfa szőlőprésből. A kivitelező munkájáért és az anyagért 5400 Ft-ot fizetett a gyü
lekezet. A gyülekezet minden újabb szerzeménynek örült, és szívesen adakozott rá. 

1954-ben az oltárhoz térdeplőket készítettek 720 Ft-os költséggel. Valóban jellem
ző ez a felsorolás arra a nehéz időszakra, amikor nem voltak anyagi eszközök, és évente 
egy-egy berendezési tárgyat tudtak csak elkészíttetni. Ekkor még a templomban nem 
voltak padok, nem volt burkolat stb. 

Bányai Sándor lelkész jellemezte az érdi helyzetet a következő megjegyzésével: „Egy 
időre megállt az építkezés folytatása. Megkezdődött a gyülekezeti tagok újból való össze
írása. E hatalmas területen, ahol a gyülekezet él, a lelkipásztori látogatások igen nehe
zek. A távolság olyan nagy, hogy szinte bejárhatatlan. Nehezíti a lelkészi munkát az is, 
hogy a gyülekezet nagy része Budapesten dolgozik, és meglátogatásuk hét közben sok
szor eredménytelen volt." 

1957-ben a gyülekezetnek sikerült a templomi padok elkészítéséhez tölgyfa anyagot 
beszerezni. A budavári templom padjainak mintájára 4-4 padsor készült el 4300 Ft költ
séggel. 

A gyülekezeti segély adományából vakolták be kívülről a templomot. A hívek 2000 
Ft-os adományából elkészült az ereszcsatorna is. 

Parókia harminc év alatt 
1957-ben elkezdődött a lelkészlakás építése is külföldi segélyből [30 ezer Ft) és a hí
vek adományából. A következő évben újabb 16 ezer Ft-ot tudott a gyülekezet az épülő 
lelkészlakásba beruházni. Nagy szükség volt erre, mert a gyülekezetnek nem volt olyan 
helyisége, ahol télen a bibliaórákat, összejöveteleket meg tudták volna tartani, mert a 
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templom légtere olyan nagy, hogy nem tudják kifűteni. 1958-ban a haranglábat is le kel
lett bontani, mert használata veszélyessé vált, helyette kőből, téglából és vasbetonból 
készült el az új harangláb 4260 Ft költséggel. 

1959-ben elkészült a lelkészlakás egyik szobája, a második szoba falait felfalazták 23 
ezer Ft-os költséggel. így lett a gyülekezetnek télen fűthető helyisége és irodája, igaz, 
minden berendezés nélkül. 

1961. február 17-én a közgyűlés elhatározta a lelkészlakás második szobájának tető 
alá hozását. 1961. augusztus 13-án ünnepi istentisztelet keretében emlékezett meg a 
gyülekezet a templomszentelés 10. évfordulójáról. Az ünnep alkalmával Molnár Gyula 
esztergomi lelkész, volt esperes szolgált a gyülekezetben, közreműködött az esztergo
mi gyülekezet énekkara. 1962-ben LVSZ-, illetve egyetemes gyülekezeti segélyből és 
helyi adományokból sikerült tető alá hozni a lelkészlakás második szobáját is. 

1963-ban szükségessé vált a templom tornyocskájának felújítása, a tető javítása, to
vábbá a fakeresztet fémkeresztre cserélték ki a tornyon, amit az egyetemes gyülekezeti 
segély 2000 Ft-jából és helyi gyűjtésből valósítottak meg. 

1964-ben Vető Lajos püspök 5000 Ft támogatást adott a lelkész motorjának kicse
réléséhez, a hiányzó összeget a lelkész útiköltség-térítéséből egészítették ki. 

Látható a szegénység, hiszen a lelkészlakásból csupán két szobát tudtak felépíteni 
tíz év leforgása alatt. Ez jelzi azt a folyamatot, amely ezekben az években lelki értelem
ben is végbement. A pártállam egyházellenes politikája és megfélemlítése sajnos célt 
ért, és az emberek elfordultak az egyháztól. Ez a templomba járók létszámára és termé
szetesen az anyagi terhek hordozására is kihatott. Megszűntek a hittanórák, hiszen akik 
beíratták gyermekeiket hittanra, számíthattak arra, hogy a továbbtanulásnál hátrányos 
helyzetbe kerülnek, és ez nem puszta fenyegetés volt. Valójában csak azok maradtak 
meg, akik bátran vállalták hitüket a következményekkel együtt, vagy nem volt veszte
nivalójuk. 

1968. augusztus 15-én töltötte be Bányai Sándor lelkészi szolgálatának 25. eszten
dejét. Ez alkalomból Csaba György felügyelő meleg szavakkal köszöntötte a lelkészt. 

1969. szeptember 11-én emlékezett meg a gyülekezet önállósulásának 25 éves év
fordulójáról. 

Az 1973-as év fordulatot jelentett a gyülekezet életében. Bányai Sándor, a gyüleke
zet első lelkésze betegsége miatt nyugállományba vonult 1973. március 1-vel. Bányai 
Sándor nem látta biztosítottnak utódlása kérdését, mivel egyházunk lelkészhiánnyal 
küzd. A lelkészi szolgálatokat helyettes lelkészként id. Harmati Béla nyugdíjas lelkész 
látta el Budapestről, időskorában is fiatalokat megszégyenítő lendülettel. Bányai Sán
dor erejéhez mérten továbbra is részt vett a gyülekezet életében, amit a jegyzőkönyvek 
is bizonyítanak. 
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Helyi lelkész nélkül 
1975. július 7-én meghalt Bányai Sándor lelkész. Nagyon nehéz időszak kezdődött a 
gyülekezet életében, amely már a lelkész nyugdíjazásával előrevetítette árnyékát, és 
1991-ig tartott. Nem volt a gyülekezetnek hivatalos, helyben lakó lelkésze. Helyette
sek látták el a szolgálatokat. 

Az 1976. március 7-én tartott presbiteri ülés jegyzőkönyvében az olvasható, hogy 
folyamatban van segédlelkész kiküldése a gyülekezetbe. Sajnos több alkalommal is elő
fordult, hogy lelkészek érdeklődtek a lelkészi állás iránt, de egyetlen alkalommal sem 
fogadta el senki, mert nem volt kész a parókia, és a gyülekezet nem tudott megfelelő 
fizetést biztosítani. Az egyház vezetősége nem ismerte fel kellő határozottsággal, hogy 
Érd missziós terület, ahova az ország minden részéből költöznek evangélikusok, és ezért 
az országos egyháznak kellett volna támogatni a gyülekezetet, de ez nem történt meg. 

1977-ben Szentháromság vasárnapján D. dr. Ottlyk Ernő püspök istentisztelet ke
retében felavatta a templomban elhelyezett emléktáblát, amely Isten dicsőségére ké
szült, megemlékezve a 25. évi templomszentelési ünnepről. Azok nevei is felkerültek a 
táblára, akik legtöbbet tettek a templomépítésért. 

Őrségváltás 
1978. április 2-án dr. Ottlyk Ernő püspök jelenlétében ünnepi közgyűlésen vette át a 
stafétát id. Harmati Béla nyugalmazott helyettes lelkésztől Szentpéteri Péter szentendrei 
lelkész. Harmati Béla kérte a szolgálat alóli felmentését. A püspök és a jelen lévő dr. 
Nagy István esperes is megköszönte id. Harmati Béla áldozatos szolgálatát. Mivel Szent
péteri Péter szentendrei lelkész is volt, csak munkatársak bevonásával tudta biztosítani 
a minden vasárnapi istentiszteleti szolgálatot. O maga havonként egy vasárnapon jött a 
gyülekezetbe, ekkor volt úrvacsora, és ezeken a vasárnapokon végezték a keresztelése-
ket. A többi vasárnapi szolgálatot Pintér Győző, Klucsik János, ifj. Szentpéteri Péter, 
aki ekkor még teológushallgató volt, és Nyári Erzsébet diakonisszanővér felváltva vé
gezték. A temetést és egyéb kazuális szolgálatokat a lelkész végezte. A gyermekekkel is 
vasárnaponként foglakoztak a szolgálók, hiszen hét közben nem volt hittanóra. Biblia
órákat családi házaknál tartott a lelkész. 

A gyülekezeti adminisztrációs és templom körüli szolgálatokat özv. Bányai Sándorné, 
a volt lelkész özvegye és Kunos István felügyelő megosztva végezték 250-250 Ft díjazá
sért. A lelkésznek 1000 Ft fizetést biztosított a gyülekezet. 

1981-ben a presbitérium nem fogadta el dr. Nagy István esperes javaslatát a lelkész 
fizetésének felemelésére, mivel az 1980-as évi kiadás több volt, mint a bevétel. 

A közgyűlés elhatározta a templomtető és a templom homlokzati részének kijavítá
sát, ezt önerőből végezte el a gyülekezet. A közgyűlés a lelkészlakás építésének folyta
tása mellett határozott. Vörös Gyula javaslatára úgy döntöttek, hogy a falazást a gyüle
kezet maga valósítja meg, a tető és a nyílászárók beszerzésére kérnek segélyt az egyház
tól. Emellett a gyülekezet gyűjtést indított az építkezés céljaira. 
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A lelkészlakás építése folytatódik 
1984-ben dr. Nagy István esperes és Lábossá Lajos egyházmegyei pénztáros eljött Érd
re, meghallgatta a gyülekezet elképzeléseit a lelkészlakás építéséről, és ígéretet tett az 
anyagi segítségre. Mintegy 100 ezer Ft-ot két részletben meg is kapott a gyülekezet. 
Ugyanebben az évben a gyülekezet több tagja részt vett a LVSZ budapesti nagygyűlésén. 

Augusztus 25-én elkezdődött a lelkészlakás építése, hiszen eddig csak az ötvenes évek 
végén megépült két szoba volt kész. Novemberre az épület szerkezetkész volt, az épít
kezésben a gyülekezet tagjai is részt vettek. 

A gyülekezetben ebben az időben újra feléledt a remény, hogy helyben lakó, saját 
lelkésze lehet Érdnek. Ez adott lendületet az építkezéshez. Kérték a püspököt, hogy 
helyezzen egy fiatal lelkészt a gyülekezetbe. Érre ígéretet is kaptak: ha lesz lelkészlakás 
és fizetés, akkor lesz lelkész. Dr. Nagy Gyula püspök, dr. Nagy István, majd Lábossá 
Lajos esperes és Szentpéteri Péter lelkész sokat tettek azért, hogy a gyülekezet anyagi 
támogatást kapjon az országos egyháztól, majd a német testvérektől. 

1987-88-ban folytatódott a gyűjtés az építkezés folytatására, hiszen a belső munkák 
még hátravoltak, és az bizony sok kiadást jelentett. 

1988. február 14-én Lábossá Lajos esperes meglátogatta a gyülekezetet, megtekin
tette a lelkészlakást, és felmérte, mire van még szükség. 

A parókia eredeti terveit módosítani kellett, mert a lelkészlakás belső felosztását nem 
az eredeti elképzelések szerint akarták megépíteni. Énnek alapján a belső falazás is el
készült. Ebben az évben a csatornázást, a vízvezeték-szerelést és a villanyszerelést is saját 
erőből kivitelezte a gyülekezet. 

1989-ben folytatódott az építkezés. Elkészült a központi fűtés szerelése, az új ka
zánhoz a kémény, a belső vakolások, burkolási munkák, konyha, mellékhelyiségek, ezen
kívül a templomhomlokzat vakolása is. Az északi kerülettől ehhez 40 ezer Ft-ot, az LVSZ-
től 84 ezer Ft-ot kaptak az érdiek. 

Október 15-én Helmut Esser, a Lippei Tartományi Egyház diakóniai vezetője meg
látogatta az érdi gyülekezetet, és megtekintette a lelkészlakást, hogy beszámolhasson 
az érdieket támogató német testvéreknek az építkezés helyzetéről, akiktől a gyüleke
zet 11100 német márkát kapott. 

A gyülekezet presbitériuma azzal a kéréssel fordult ismételten a püspök úrhoz, hogy 
ha lehetséges, küldjön lelkészt a gyülekezetbe. É tekintetben Ittzés István levelező teo
lógiai hallgatót, a gyülekezet tagját is a püspök figyelmébe ajánlották. Szolgálati gépko
csi iránti kérelmet is benyújtott a gyülekezet, tekintettel a szórványgondozásra és az 
érdi távolságokra. 

1990-ben a hátralévő munkálatokat végezték el a lelkészlakásban. 
Novemberben Nagy Gyula püspök hivatalában, az érdi elnökség és három presbiter 

jelenlétében megbízta Cserági István lelkészt, aki jelentkezett érdi lelkészi szolgálatra, 
hogy mutatkozzon be igehirdetéssel a gyülekezetben. A püspök anyagi támogatást ígért 
a szolgálathoz. A lelkész a kijelölt vasárnapon nem jelent meg, helyette az esperes Klucsik 
Jánost küldte, hogy végezze el a vasárnapi szolgálatot. Az eset azt váltotta ki, hogy a 
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gyülekezet presbitériuma felkérte Ittzés Istvánt, vállalja el a gyülekezetben a diakónus 
lelkészi szolgálatot, amire az Országos Presbitérium legújabb döntése értelmében lehe
tőség nyílt. A gyülekezetnek már többször csalódnia kellett, hiszen érdeklődő lelkészek 
rendre visszaléptek. Ittzés István 1991 januárjában igent mondott. Március 10-én Szebik 
Imre püspök fogadta az érdi küldöttséget, és 1991. július 2-át jelölte meg a diakónus 
lelkész avatása és beiktatása dátumául, ha a gyülekezet megválasztja Ittzés Istvánt. 

17 év után ismét lett lelkésze Érdnek 
I99I. március 31-én a gyülekezet közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Ittzés Istvánt 
lelkészül. Az istentisrteleten ifj. Szentpéteri Péter szolgált. Ugyanebben az évben a gyü
lekezet 100 ezer Ft LVSZ-segélyt kajxitt a gáz bevezetésére. 

Június 2-án Szebik Imre diakónus lelkésszé avatta Ittzés Istvánt, és beiktatta az érdi 
lelkészi szolgálatba. 

Dr. Harmati Béla áldó szavaival került átadásra az elkészült lelkészlakás. Az ünnepen 
jelen volt dr. Nagy Gyula nyugalmazott püspök és Frenkl Róbert országos felügyelő. 
Lábossá Lajos esperes, valamint több lelkész. Zsúfolásig megtelt a templom a gyüle
kezettel. 

A közgyűlésen a püspök megköszönte id. Szentpéteri Péter lelkész áldozatos mun
káját és Klucsik János, Pintér Tibor és Nyári Erzsébet testvérek szolgálatát, amelyet 1979 
óta végeztek a gyülekezetben. 

Gyülekezetépítés 
Dr. Nagy Gyula nyugalmazott püspök és Helmuth Esser 1991. október 20-án meglá
togatta az érdi gyülekezetet. A német lelkész szolgált igehirdetéssel, amelyet a püspök 
tolmácsolt. 

Rejtő Mária nyugalmazott tanárnő november 5-től evangelizációs sorozatot tartott a 
gyülekezetben. 

1992-ben elkészült a templom gázkonvektoros fűtése, amely leváltotta a sok bosszú
ságot okozó régi széntüzelésű kályhát. 

A diakónus lelkész folytatta tanulmányait a teológia nappah tagozatán, mellette fél
állásban régi munkahelyén, a Duna Menti Erőműben dolgozott 1996-ig. Utóbbira azért 
volt szükség, mert a gyülekezet ekkor még nem volt képes fizetést biztosítani a lelkész
nek, és központi támogatást nem kapott. 

Az év során ökumenikus imahét, nyári felnőtt és ifjúsági hetek, kirándulások és őszi 
evangélizáció tette mozgalmasabbá a gyülekezeti életet. Újra beindult a rendszeres isten
tisztelet a szórványokban, Százhalombattán és Tárnokon. Az iskolákban is megkezdő
dött a hitoktatás. Heti rendszerességgel gyülekezeti bibliaórák és ifjúsági órák zajlottak. 

A kért szolgálati gépkocsit novemberben kiutalta az északi egyházkerület, amely 
nagyon nagy segítséget jelentett a szolgálatok ellátásában. 

1993-ban az új kántor. Bán Ildikó megszervezte a gyülekezeti énekkart, amely hús
vétkor már szolgált is az istentiszteleten. 
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Nagy héten Túrmezei Erzsébet és a helyi lelkész evangelizációs sorozatot tartott. A 
csehországi Ceská Lípa-i evangélikus gyülekezet tagjait fogadta a gyülekezet, családok
nál szállásolva el a vendégeket. 

Ebben az évben elkészült a két kocsit befogadó garázs, amelyet a gyülekezet teljes 
egészében önerőből alakított ki. 

Érden megnyílt a Napfény Otthon az evangélikus gerontológiai társaság szervezésé
ben. Felavatását ökumenikus istentisztelet keretében D. dr. Harmati Béla püspök-el
nök végezte. Ebben az otthonban havi három vasárnapon van evangélikus istentiszte
let, és hetenként bibliaóra. 

1993 decemberében esperesi vizitáció volt Lábossá Lajos esperes vezetésével. Szá
mottevő hiányosságot nem találtak, de a lelkésznek nagyon hasznos volt, mert új lel
készként sok adminisztrációs dologgal nem is volt tisztában, mivel hivatalátadás nem is 
történt. Ittzés István időközben sikeresen befejezte tanulmányait a Hittudományi Egye
temen, és még ebben az évben lelkészvizsgát tett. 

A gyülekezet alapítványt hozott létre „Isten Háza" néven, elsősorban egy gyülekeze
ti ház felépítéséért és az ifjúsági és gyermekmunka támogatására. A szolgálatok rend
ben folytak és bővültek. 

Az 1995-ös év kezdetén a Kossuth Rádió az érdi templomból közvetítette az újévi 
istentiszteletet. 

Élénk gyülekezeti munka zajlott ebben az évben. Ökumenikus kapcsolatok és ven
dégszolgálatok tették változatossá a munkaévet. 

Gyülekezeti ház építése, templombővítés 
1996-ban megindult a gyülekezeti ház építése. Május elején kezdődtek a munkálatok, 
és még ebben az évben Isten iránti hálával vette használatba az érdi gyülekezet a de
cember 8-án D. Szebik Imre püspök szolgálatával felszentelt gyülekezeti házat. A ház 
egyik terme bibliaórák és más gyülekezeti rendezvények megtartására is alkalmas, egy
ben a templombővítést is megoldotta, mert összenyitható a templommal. Az alagsor
ban iroda, mellékhelyiségek, a tetőtérben vendégszobák kerületek kialakításra. 

A gyülekezet nagy anyagi áldozatot vállalt, de kaptak 3 millió Ft-ot a Százhalombat
tai Önkormányzattól, 2,5 millió Ft-ot az északi egyházkerülettől, és a hívek is sok-sok 
adománnyal támogatták is a munkát. A gyülekezet tagjai több száz munkaórával vették 
ki részüket az építkezésből. 

Erőgyűjtés a további építkezéshez 
1997-ben is mozgalmas gyülekezeti élet folyt. Minden évben volt 6-10 konfirmandus, 
és a felnőtt keresztelők száma is növekedett. A gyülekezet gyarapodott, az istentiszte
leteken is örvendetesen megnőtt a résztvevők száma: 60-120 fő vasárnaponként. 

1998-ban a zsinati területrendezések során Erd átkerült a Fejér-Komáromi Egyház
megyéből a Budai Egyházmegyébe. 

Ettől az évtől rendszeresen hittantábort szerveznek egy héten át a gyermekeknek, 
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helyben. A Napfény Otthonon kívül még három másik idősotthonban is tartanak havi 
rendszerességgel istentiszteletet. 

Torony, orgona, tatarozás 
Szeptember 9-én a Budai Egyházmegye elnöksége részt vett az érdi gyülekezet presbi
teri ülésén. Ekkor terjesztették elő elképzelésüket a toronyépítésről és a templomtata
rozásról. 

Ebben az évben felépült egy új torony, amely a bejárat elé, új alapra, árkádos kivitel
ben készült el. A templomon eredetileg egy kis, jelképesnek mondható tornyocska volt, 
amelyet lebontottak a haranglábbal együtt. A harang az új toronyba került. 

Százhalombattán felépült a református templom, ezután itt tartja a gyülekezet szór
vány-istentiszteleteit és -alkalmait. Eddig a művelődési központ adott helyet számukra. 

2000-ben elkezdődött a templom tatarozása: tetőcsere, a nyílászárók cseréje, külső 
és belső vakolás, a színezés felújítása, a karzatlépcső megépítése (eredetileg létraszerű 
falépcső volt), a karzat, bejáratok és lépcsők burkolása, a villamos hálózat felújítása. 
Ugyancsak ebben az évben 5 millió Ft-ot kapott a gyülekezet a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumától, amelyből 1,5 millió Ft-ot a torony építésére, 3,5 milliót egy 
új, kétmanuálos, nyolc regiszteres orgonára fordítottak. 

A 2001. év a gyülekezet életében jelentős évforduló, hiszen 1951-ben szentelték fel 
templomukat. Az 50. évfordulóra a gyülekezet igyekezett minden építkezési és tataro-
zási munkát elvégezni, és ez, hála az Úrnak, sikerült is. Végül a templom körüli terület 
rendezésével és parkosításával és az utca felőli kerítés megépítésével befejeződött a 
munka, és az orgona is elkészült a megrendelésben megszabott időre. 

Augusztus 12-én volt a gyülekezet hálaadó ünnepe, amikor az új tornyot és orgonát 
D. Szebik Imre, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke az ünnepi istentisztelet 
keretében felszentelte. Jelen volt D. dr. Harmati Béla, a Déli Evangélikus Egyházkerü
let püspöke, egyházi és világi személyiségek, valamint a gyülekezet tagjai - olyan nagy 
számban, hogy a kibővített templomban sem fértek el. 



Nagybörzsönyi egyházközség 

Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2634 Nagybörzsöny, Kossuth u. 57. 
Telefon: 06-27/378-113 
Lelkész: Lajtos János segédlelkész 
Lélekszám: 286/235/378 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE A REFORMÁCIÓTÓL 1945-IG 

A nagybörzsönyi evangélikus gyülekezet története a reformáció utáni évekig vezethető 
vissza. Az áttérés idejéről nem rendelkezünk pontos információkkal, de az 1580-as 
évektől kezdve a Rákóczi-szabadságharc idejéig már több ágostai hitvallású lelkész ne
vét ismerjük. Feltehető, hogy a hét felvidéki bányavároshoz hasonlóan a gyülekezet itt 
is egy emberként állt ki a lutheri tanok mellett. Azok terjedését és gyakorlását meg
könnyítette, hogy a törökök Buda eleste után Hont és Nógrád megye déli részére is ki
terjesztették uralmukat, így meglazult Börzsöny felett a földesúr, az esztergomi érsek 
fennhatósága. Az bizonyos, hogy a 17. század végén a helybéli népességnek csupán töre
déke, összesen 15 személy volt katolikus, és 1697-ig a protestánsok használták a mai 
bányásztemplomot. Feltehetően ekkor is csak kényszer hatására mondtak le róla. Valószí
nűleg a békés eszközökkel folyó térítés eredménytelensége miatt folyamodott erőszakhoz 
a katolikus oldal 1702-ben. Ekkor a Börzsönybe vezényelt császári katonaság nyomásá
ra, a súlyos fenyegetések hatására 339 fő, azaz csaknem az egész ágostai hitvallású gyü
lekezet rekatolizált. A katolikus plébánián fennmaradt iratok alapján tudhatjuk, hogy 
1702 februárjában 200 fegyveres katonát szállásoltak el a lutheránusok házaiban. Veze
tőjük közölte a községi tanáccsal a pozsonyi Helytartótanács rendelkezését, miszerint 
„...akik a katolikus egyházba vissza nem térnek, azok jószágvesztésre és a községből való 
elűzetésre ítéltetnek". A község vezetői felkeresték a gyülekezet akkori lelkészét, Roth 
Jakabot, mitévők legyenek. A lelkész a végzést elolvasva, azt kettészakította. Emiatt 
börtönbe (a községháza pincéjébe) került. A politikai helyzet hamarosan megváltozott: 
1705-ben, Rákóczi kurucainak érkezésekor ismét evangélikussá lett a lakosság többsége, 
és néhány éven át, a szabadságharc bukásáig újra ők használhatták a bányásztemplomot. 

A katolikus gyülekezet védelmében mindenképpen említést érdemel az, hogy - saj
nos - a protestánsok sem tanúsítottak túl nagy türelmet ellenfeleikkel szemben. Még 
1708 novemberében a kuruc katonák elfogták Langner Ágoston helybéli plébánost, és 
az egri börtönbe szállították, ahonnan csak kilenc hónap múltán szabadulhatott. Haza
térte és a császári csapatok győzelme után elűzte Roth Jakab utódját, Hinzel Jánost, és 
visszafoglalta hívei számára a korábban elfoglalt bányásztemplomot. 
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A helyi - evangélikus - németség a korban kiemelkedőnek számító kulturális szint
tel rendelkezett. A 16. század végéről származó bortizedjegyzékekből rendelkezünk elő
ször a helyi iskolára, illeve iskolamesterre vonatkozó adatokkal. A börzsönyiek írásbeli
ségét több, a 20. századig fennmaradt régi egyházi témájú könyv is bizonyítja. Szimo-
nidesz Lajos még egy 1563-ból származó német nyelvű Bibliával is találkozott szolgálata 
idején. 

Az 1710 utáni 70 esztendő rendkívüli szenvedéseket rótt a prímási birtokhoz tarto
zó lutheránusokra. Erdőben, magánházaknál vagy erdei tisztásokon gyülekeztek össze 
az ige hallgatására. Halottaikat csak a temetőárokba temethették. Évente egyszer csa
ládostól felkerekedtek, és Selmecbányán részt vettek a nagypénteki istentiszteleten. 
Ez a zarándoklás a „kalapos király" uralkodásáig tartott. AII. József-féle türelmi rende
let után, 1784 februárjában megválasztották új lelkészüket. Kovács Jánost, akit Cser-
nyánszky János bányai szuperintendens iktatott be hivatalába. 1785. február 2-án pe
dig újonnan emelt fatemplomukat is felszentelhették. Ugyanekkor épült a lelkészlakás 
is, amely többszöri bővítés és renoválás után ma is áll, és használatban van. 

1843 júniusa és 1844. június 7-e között négy ízben volt tűzvész a községben. Sajnos 
az utolsó szerencsétlenség idején a falu nagyobb része mellett a templom is porig égett, 
az iskolából és a parókiából is csak a kormos falak maradtak. 1845-ben és 1846-ban 
újjáalakították a lelkészlakást és az iskolát is. 1847. október 3-án lerakták az új temp
lom alapjait. Megindult a gyűjtés. A lelkész a gondnokkal együtt, házról házra járva kérte 
az adományokat. 1849-ben már tető alatt volt a templom, de a boltozat és a nyílászá
rók még hiányoztak. 1850-ig a községházán tartottak istentiszteletet, de onnan is el 
kellett jönniük, így használatba vették a csupasz templomot. Húsvét hóviharokkal kö
szöntött be. A huzatos, fagyos templomban állva vett részt az istentiszteleten a gyüle
kezet. Mindezek ellenére I80-an vettek úrvacsorát. A németországi Gusztáv Adolf 
Gyámintézet két alkalommal sietett a templomát építő gyülekezet segítségére. Elké
szült a boltozat, befedték a tornyot. Újabb adományokat adtak a hívek, míg végre be
fejeződött az építkezés. 1852. szeptember 26-án Stromszky Sámuel dunáninneni és 
Szeberényi János bányakerületi püspök. Székács József és mások jelenlétében történt 
meg a templomszentelés ünnepi aktusa. Azóta a gyülekezet minden évben megünnepli 
ezt a napot. 1852-es építésű első orgonájuk megsemmisült. 1901-ben szentelték fel a 
ma is szolgálatban álló orgonát. 

A reformáció 400 éves jubileumára a gyülekezet akkori felügyelője, Gregersen Nils 
aranykelyhet és paténát ajándékozott szeretett egyházközségének. 

Az I. világháború során - nyilván ágyúöntésre - elvittek két harangot a meglévő há
romból. A harcok elmúltával 1921-ben gyülekezeti adományokból az árván maradt 
harang mellé újakat készíttettek. Emellett a templomot kívül-belül kifestették, a pa
dokat újramázolták és az „elrekvirált" orgonasípokat is pótolták. 

1928-ban a hívek adományából toronyórát vásároltak. 
1942-ben a Gregersen család - emlékül és hálából - színes, Róth Miksa által művé

szien megfestett ólomüveg ablakokat ajándékozott a templomba. Ezek a II. világhábo-
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rúban több helyen megsérültek, egy közülük szinte teljesen megsemmisült. A templo
mot több találat is érte. A javításokra csak 1947-ben kerülhetett sor. 1944-ben a hívek 
újabb harangjuktól búcsúzhattak, amelyet a háborúba vittek. (Később megtalálták egy 
budapesti hulladéktelepen, és 48 óra alatt annyi vörös-és sárgarezet gyűjtöttek össze, 
amennyiért kiválthatták és hazahozathatták.} 

A II. világháborúban a falu minden épülete megsérült. Három alkalommal cserélt 
gazdát a község öt hónap leforgása alatt. A csapatok teljesen kifosztották a falu lakossá
gát. A harcok után csak rövid ideig tartott a béke, hiszen következett a kitelepítés -
jórészt evangélikusoké... 

A GYÜLEKEZET ELETE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

A második világháború során Nagybörzsöny, és így a gyülekezet is súlyos veszteségeket 
szenvedett. Sok férfi a magyar vagy a német hadseregben szolgált; ez utóbbiak többsé
gét származásuk miatt, kényszerrel, akaratuk ellenére, a magyar csendőrség segítségé
vel sorozták be. Az emiatt bekövetkezett kétlépcsős kitelepítés főként az evangéliku
sokat érintette, mivel a falubeli katolikusok közt nagyobb volt a magyarság számaránya. 
Az 1946-ban, és később, 1948-ban a Nógrád megyei településekre áttelepített, vagyon
elkobzásra ítélt 50-60 család túlnyomó többsége gyülekezetünk tagja volt. A kitelepí
tésnél nemcsak a német nemzetiséget vették figyelembe, hanem - az idősek visszaem
lékezései szerint - a vagyoni helyzet is fontos szempont volt. Nem egy példa volt rá, 
hogy olyanok is elvesztették tulajdonukat, akik sem a Volksbundnak, sem az SS-nek 
nem voltak tagjai, és magukat magyarnak vallották az 1941 -es népszámláláskor, viszont 
tágas, takaros házzal és több hold földdel rendelkeztek, arnelyre szüksége volt a telepü
lésre érkező új lakóknak, az akkori Csehszlovákiából, Losonc környékéről magyarságuk 
miatt elüldözött katolikus családoknak. 

A gyülekezetet ért csapások sokakban életre szóló sebeket hagytak, volt, aki a trau
mák hatására megnémult, más öngyilkosságot követett el. 

Míg a háború előtti időben német és magyar nyelven is prédikáltak, addig 1945 után 
már csak magyarul szólt az igehirdetés. 

A háború utáni évek kimondhatatlanul sok nehézséget hoztak a vidéki, mezőgazda
ságból élő emberek számára. Az első csapást még a „felszabadító" háború jelentette, 
amikor is 1944/45 telén három hónapon keresztül állt a front az Ipoly völgyében, és 
ezen idő alatt szovjet csapatok állomásoztak a községben, amit teljesen kifosztottak. Az 
evangélikus templom tornyát megfigyelőállásként használták az orosz katonák, amely 
így célponttá vált, és egy akna megrongálta északi falát és az egyik díszes festett üveg
ablakot. Ekkoriban több offertóriumot is a szovjet hadseregnek kellett felajánlani. 

Az ötvenes évek folyamán a Nógrádba került börzsönyiek közül szinte mindenki 
hazatért szülőfalujába, de - főként a fiatalok - helyben nem találtak munkalehetősé
get, éppen ezért ismét - most már végleg - elköltöztek, és a környékbeli városokban 
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telepedtek le. Az erőszakos téeszesítés, a padlássöprések és a beszolgáltatások is sok 
testvért késztettek szülőföldje elhagyására. Ily módon a gyülekezet nagy része szétszó-
ratott. (1941-ben a lélekszám még 851 fő volt, ma már csak 220 felnőtt egyházfenntar
tót tartanak nyilván.] 

A gyülekezet háború utáni történetében az első jelentősebb esemény Péter Henrik 
lelkipásztornak közel harminc évi szolgálata elismeréséül a Nógrád-Hont-Barsi Egyház
megye tiszteletbeU főesperesévé való megválasztása volt 1951 szeptemberében. 1952. 
június 29-étől azonban - az akkori egyházigazgatási rendezés eredményeképpen - már 
a Budai Egyházmegyéhez tartozott Nagybörzsöny. 

1952. szeptember 28-án, a Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnapon ünnepelte 
a gyülekezet temploma százéves szentelési évfordulóját. Szerény külsőségek közt, de 
igen nagy örömmel és hálaadással vettek részt a hívek az ünnepi istentiszteleten. 

1954 áprilisában a presbitérium elhatározta, hogy először a parókiára, majd a temp
lomba vezetik be a villanyt. A következő év februárjáig már 6879 forint adomány érke
zett erre a célra. 

1955. január 23-án a norvég származású dr. Nils Gregersent választották a gyüleke
zet felügyelőjéül, aki egyben patrónusa is volt az egyházközségnek, de szolgálata igen 
rövid ideig tartott, mivel egy hónap múltán elhunyt. 

Az 1956-os jegyzőkönyvekben a forradalmat meg sem említik, de a gyülekezet több 
tagja is részt vett a Hunyadi téren tartott nagy gyűlésen, ahol Soltész István római ka
tolikus plébános kezdte el a Miatyánkot, amelybe azután a hallgatóság is bekapcsoló
dott. A mindenszentek ünnepén tartott összejövetelen a gyülekezet egyik nőtagja ko
szorút helyezett el a Hősök kertjében az ezen napokban elhunyt anyák emlékére. 

Péter Henrik egészsége megromlott, ezért helyettes lelkészként Sárkány Tibor ér
kezett Nagybörzsönybe 1958. október 16-án. A lelkészlakás igen leromlott állapotban 
volt, az országos egyház a renováláshoz 5000 forint segítséget ígért. 

1958 decemberében a presbitérium megállapította, hogy a templombelső és a to
rony piszkos és felújításra szorul. Az elhatározás megvolt, de a szükséges pénzügyi hát
tér hiányzott. A presbiterek házról házra jártak az adományok után; aki nem tudott 
egyszerre fizetni, az havi részletekben is törleszthette önkéntes adományát. A gyüleke
zet nagy része keserves szegénységben élt, de 1960 tavaszán a templomfelújítási mun
kák mégis elkezdődtek. A külső munkák után 1960 nyarán a templombelsőt kezdték 
kifesteni, majd szeptemberben a parókia és a templom tetőzetét újították meg. A szű
kös anyagi helyzet abban is kifejezésre jutott, hogy a lelkészlak még jó állapotú csere
peit felhasználták a templomnál. A renoválási munkák 1967 áprilisában fejeződtek be, 
a műszaki átadás május 5-én volt. 1969-ben azonban a parókia tetőzetének cserepeit 
ismét cserélni kellett, a felhasznált anyag gyenge minősége miatt. A munkákat külföldi 
evangélikus testvérek és a gyülekezeti tagok adományából, valamint harmincezer fo
rintos központi egyházi támogatásból végezték el. 

1958. február 8-án Sárkány Tibor beiktatására került sor, rendkívüli közgyűlés kere
tében. Péter Henrik lelkészt rossz egészségi állapota miatt nyugdíjazták. Az új lelkész 
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igen fontosnak találta, hogy a gyülekezet felnőtt tagjait is tanítsa, éppen ezért úgyneve
zett felolvasásokat tartott az igehirdetések után. Az 1958. február 15-i hirdetőkönyv
ben ezt olvassuk: „Az oltáron nyitva áll a Biblia. A nyitott Biblia azt jelképezi, hogy 
egyházunk és gyülekezetünk Isten igéjéből él. S mint ahogy testünknek szüksége van 
napi táplálékra, úgy lelkünknek is mindennap Isten igéjéből kell táplálkoznia." 

1959. június 28-án a vámosmikolai református imaterem harangjának felszentelésé
re került sor. Ezen az alkalmon részt vett a nagybörzsönyi lelkész a presbitériummal 
együtt. A kapcsolat ápolása azért is fontos volt, mivel ez a helyiség a vámosmikolai evan
gélikusok számára is istentiszteleti helyül szolgálhatott. 

1961 januárjában már Nagybörzsönyben is érezték az ökumenikus imahét áldásait, 
éppen ezért Sárkány Tibor lelkész a következőket hirdette: „A protestáns gyülekeze
tek világszerte január 22-29-ig tartják az idei egyetemes imahetet. Ma és a hétköznapi 
istentiszteleteken bekapcsolódunk a keresztyén egységért imádkozok nagy családjába." 
Mindezt azért is fontos volt hangsúlyozni, mert a községben évszázadok óta éltek együtt 
- gyakran ellenségeskedve - a katolikus és az evangélikus hívek. 

1961. november lO-én hosszú betegség után Budapesten elhunyt Péter Henrik, a 
gyülekezet nyugalmazott esperes-lelkésze. A nagybörzsönyi temetőben helyezték vég
ső nyugalomra. 

1963 januárjában jött elő újra a reverzális kérdése, mert több gyülekezeti tagot is arra 
csábítottak bizonyos szektások, hogy kilépjenek az evangélikus egyházközségből. Az ak
kori lelkész békésen próbálta megoldani a kérdést: „A megbékélés és a szeretet híve 
vagyok, szavaimmal, cselekedeteimmel egyaránt." Ennek az évnek az augusztusában fel
olvasta a „Szavak a keresztyénekhez" című röpiratot, amely a Jehova tanúi szekta tévta-
nításairól szólt. 

A hatvanas években a helyi tanács igyekezett mind a katolikus, mind az evangélikus 
gyülekezet életét megkeseríteni, megnehezíteni. Az alkotmány ünnepe miatt megvál
tozott az istentiszteletek időpontja, illetve az aratási időszakban kérték az istentisztele
tek és a misék elhagyását. Ezen időpontokban mindkét felekezet titokban, harangozás 
nélkül tartotta meg alkalmait. Az iskolákban is a gyermek-bibUaórák idejére tették az 
iskolai rendezvényeket, amelyeken kötelező volt a megjelenés. 

1964 áprilisában Sárkány Tibort ifj. Dedinszky Gyula követte a lelkészi szolgálatban. 
1968 januárjában a gyülekezet eladásra kínálta a rossz állapotban lévő harangozol házat, 

ennek bevételéből kívánták fedezni a harangok villamosításának költségeit. Ekkortól 
szűnt meg az ingyenes emlékharangoztatás. (Egy vers 30 forintba került.) A teljes ha
rangvillamosítás 1972 júniusában készült el. 

A német gyökerű gyülekezet mentalitásához mindig is hozzátartozott a rend és a tisz
taság szeretete, éppen ezért a felújított templom körül szép kertet alakítottak ki. 

1973. március 15-től megszűnt a „csörgős" perselyezés, így a gyülekezeti tagok a 
templomajtóban az istentisztelet után, annak rendjét nem zavarva, lelkiismeretük és 
anyagi helyzetük szerint adakozhattak. 

1970 júliusában püspöki körlevél érkezett, amely szerint el kell adni a használaton 
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kívüli épületeket. Bár korábban szinte már mindent államosítottak, a gyülekezetben 
mindez mégis felháborodást keltett. A békesség megtartása érdekében és az orgonaja
vítás költségeinek fedezésére a présházsoron lévő egyházi pincét eladták. 

A hetvenes években a gyülekezeti tagok agyagi helyzete jobb lett, hiszen a tsz-ben is 
pénzért dolgoztak, nem csak terményben fizettek nekik. 1975-ben sor kerülhetett -
egy Kanadába elszármazott gyülekezeti tag adományából - a II. világháborúban megsé
rült festett ólomüveg templomablak helyreállítására. Mindemellett folytatódott az evan
gélikusok elvándorlása, aminek több oka is volt. Egyrészt országosan ismert volt a szo-
ciaÜsta kormányzat politikája, amely szerint a kistelepülések csak minimális támoga
tásban részesülhettek. Emellett a községi tanács - átgondolva vagy átgondolatlanul -
nem adott ki új építési telkeket, és így a fiatalok arra kényszerültek, hogy más - kato
likus többségű - településeken építkezzenek. Ennek következtében a nagybörzsönyi 
anyagyülekezetnek több szórványa keletkezett. „Nagyobb" szórványok: Szob, Letkés és 
Vámosmikola. A távolabbra költözött testvérek rendszerint beolvadtak a helyi gyüle
kezeti életbe, mégis mind a mai napig nekik is küldenek meghívót a templomszentelési 
ünnepre Nagybörzsönyből. Sokan közülük hazalátogatnak a jelentősebb alkalmakra. 

I97I áprilisában a konfirmandusok szülei a parókia hátsó részébehlévő gyülekezeti 
terembe szószéket és oltárt adományoztak, így a hétközi alkalmak is liturgikus környe
zetben folyhattak. 

Tradicionális, hagyományőrző gyülekezet lévén nagyon újszerűnek tetszett a nagy
börzsönyieknek az 1971 januárjában felvetődött lehetőség, amely szerint a presbitéri
um tagjai közé nőket is választhatnak. Nagy vita támadt e kérdésről, amely sokáig meg
osztotta a gyülekezetet. (Ma már a presbitérium felét asszonytestvérek alkotják.) 

1972-ben a finnországi Rauma gyülekezetének küldöttsége látogatott Nagybörzsöny
be. Ekkor Korén Emil tolmácsolt mind az istentiszteleten, mind a közös beszélgetéseken. 

Dedinszky Gyula és dr. Szappanyos Béla helyi plébános [I960-1974-ig szolgált 
Nagybörzsönyben) között igen szoros baráti és testvéri kapcsolat alakult ki. Ennek kö
vetkeztében a két felekezet tagjai is sokkal közelebb kerültek egymáshoz. Ekkoriban 
már nem számított ritkaságnak a különböző hitvallású személyek házassága sem. A te
metések idején egymás templomában is megszólaltak a harangok, és még arra is figyel
met fordítottak, hogy azok „ne feleseljenek egymásnak, hiszen a harang a léleknek szól". 

1983 februárjától bevezetésre került a ma is használatban lévő énekeskönyv. A régi, 
hagyományos dallamokhoz szokott idős testvérek nehezen tanulták meg az új éneke
ket. (Ma, húsz év eltelte után már szinte mindegyik dallamot jól ismeri a gyülekezet.) 

Az LVSZ 1984-es, Budapesten tartott hetedik nagygyűlésére a gyülekezet 35 tagja 
különbusszal látogatott el. 

Az 1988. április 3-i offertóriumot az Erdélyből menekült testvéreink megsegítésére 
gyűjtötték. A gyülekezet a későbbiekben is támogatta a rászorulókat, például az árvíz
károsultakat ilyen módon. Egy évvel később az egyik offertóriumot a vámosmikolai re
formátus templom munkálatainak befejezésére ajánlották fel. 

1989. áprihs 30-án a Hunyadi téren a második világháborúban elesettek és a háború 
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más áldozatai emlékére gyászistentiszteletet tartottak, majd felavatták az áldozatok 
emlékművét. Egy héttel korábban, mivel még hiányos volt az áldozatok névsora, az 
evangélikus istentisztelet után a torony alatti kijáratnál ívet helyeztek el, segítséget kérve, 
hogy mindenki tüntesse fel az általa ismert elesettek nevét. 

Dedinszky Gyula köze!harminc évig volt a gyülekezet parókus lelkésze, majd a nyug
díjkorhatárt elérve még két évig helyettes lelkészként szolgált tovább 1994 december 
31 -ig. Utódját, Thuránszky Istvánt 1994 júliusában Nagybörzsönyben avatták lelkésszé, 
majd még fél évig elődje vezetése, irányítása, segítsége mellett végezte szolgálatát. Ez 
idő alatt harmonikus munkakapcsolatnál szorosabb testvéri, mi több, atyai jó baráti 
viszony alakult ki a leköszönő és a kezdő lelkész között. Az új lelkipásztort 1997. no
vember 23-án hívták meg a parókusi szolgálatra. 

A kilencvenes években is folytatódott a gyülekezet lélekszámának lassú csökkenése 
és az elszórványosodás. Az anyakönyvekben található temetési és keresztelési bejegy
zések nem tükrözik valósan a gyülekezet fogyását, hiszen a megkeresztelt gyermekek 
között mindig voltak, akik nem a gyülekezet területén laktak. 

A rendszerváltás után lehetőség nyílt az államosított egyházi ingatlanok visszaigény
lésére. A parókia melletti, rossz állapotban visszakapott korábbi iskolaépületet a Budai 
Egyházmegye jelentős anyagi támogatásával sikerült helyreállítani. Az egykori tanterem 
ma gyülekezeti teremként szolgál, ahol bibliaórák, gyermek-istentiszteletek, énekkari 
próbák, presbiteri ülések és más alkalmak kaptak méltó helyet. A többi helyiségből if
júsági szállást alakítottak ki, ahol télen-nyáron tudják fogadni a különböző csoportokat. 

1995-ben a gyülekezet új szolgálati gépkocsit kapott az országos egyháztól. Erre azért 
is szükség van, mert a szórványhelyek szolgálataira, hittanóráira így biztosan el lehet jutni. 

1997 novemberére befejeződött a parókián a gázfűtés beszerelése. A lelkészlak hát
só részében lévő gyülekezeti teremből két szobát és egy fürdőszobát alakítottak ki, mert 
a közös alkalmakat már a Reménység Házában lehetett tartani. 

Gyülekezeti adományokból 1998-ban a templom orgonájának felújítására is sor ke
rülhetett. 

Iskolahelyzet 
Ali . világháború ideje alatt a római katolikus gyülekezetnek és az evangélikus gyüleke
zetnek is külön iskolája volt. Az oktatás az evangélikus iskolában tagozatonként két külön 
épületben folyt. Az evangélikus tanítók akkoriban mindössze ketten voltak: Petényi 
Pálma és Mercs Sámuel. Ok tanították a teljes alsó és felső tagozatot; nem voltak könnyű 
helyzetben. Az 1946-os esztendőben a két felekezeti iskolát felső utasításra összevon
ták, így - amire még nem volt példa a falu történetében - a katolikus és a protestáns 
gyerekek egymás mellett ültek az iskolapadban. Sokak szerint az egyesülés probléma
mentesen zajlott le, nem volt nézeteltérés, vita a tanárok között és a diákok között sem. 
De sokan voltak azok, akik úgy emlékeztek, hogy a feszültség abban is megmutatko
zott, hogy „...a két felekezet tanulói nem akartak egymás mellé ülni. Az első igazgató 
Mercs Sámuel volt, az egykori evangélikus iskola tanítója." Az iskolaigazgató egyben a 
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gyülekezet kántori szolgálatát is ellátta, de 1951 óév estéjén kihirdettette, hogy „rajta 
kívülálló okoknál fogva nem láthatja el a szolgálatot". Sokan úgy emlékeznek, hogy nem 
egészségügyi vagy személyes okok miatt mondott le az addig általa oly nagy buzgalom
mal végzett kántori szolgálatról... 1961-ben épült fel az egyemeletes, hat tanteremből 
álló új iskolaépület, amely központosította a faluban „szétszórt" tantermeket. 

Hitoktatás 
Az 50-es években is folyamatos volt a hitoktatás. A gyermekeket az iskolában kellett 
hittanra beíratni. Az 1946-ban összevont felekezeti iskolák vezetői persze igyekeztek a 
szülőket minderről lebeszélni. Természetesen a párttagok, rendőrök, hivatalsegédek 
gyermekei már eleve lehetőséget sem kaptak a beíratásra. „A hittanórák helyét, időtar
tamát - az állami rendelkezések értelmében - az iskola igazgatója állapítja meg. Hittan
ra csak azok a gyerekek járhatnak, akik az iskolában be lettek íratva külön hittanra. Ki
vételt senkivel sem tehetek, mert egy-két be nem íratott gyermekért nem kockáztat
hatom a beíratott gyermekek hitoktatását" - hirdette 1959 októberében Sárkány Tibor 
lelkész. Kihirdették továbbá azt is, hogy kit írattak be. 1958 októberében a presbiteri 
ülésen a családok nehéz anyagi helyzetére tekintettel azt a határozatot hozták, hogy a 
gyermekeknek az egyházközség megelőlegezi az új és éppen kapható hittankönyveket, 
amelyeket a szülőknek csak később kellett kifizetniük. Az iskolában való beíratás gya
korlata egészen 1989 júniusáig eltartott, amikor már a lelkész határozhatta meg - al
kalmazkodva a tanárokhoz, egyeztetve az igazgatóval - a hittanórák rendjét, idejét, 
módját. Nagybörzsönyben egy hittancsoportnak heti két, míg a szórványhelyeken (Vá-
mosmikola, Szob, Letkés) heti egy órája volt. A községből való elköltözés miatt a gyü
lekezetben egyre kevesebb a gyermek, ezért előfordul, hogy öt vagy annál kevesebb 
hittanos van egy csoportban. Emiatt az utóbbi években két évfolyamot is össze kellett 
vonni. Mindemellett örömmel mondhatjuk, hogy majd' minden evangélikusnak keresz
telt, helyben lakó gyermek jár hitoktatásra. 

Konfirmáció 
A 11. világháború után szinte „zavartalanul" folyt a konfirmandusok felkészítése. Akko
riban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy-egy évben néhány gyermek ne erősíttetne 
meg. Ezt azonban nehéz anyakönyvvel igazolni, hiszen ezek a dokumentumok elvesz
tek az idők folyamán. Sárkány Tibor lelkész ezért arra kérte a már megkonfirmált test
véreket (1959 tavaszán), hogy „...aki emlékszik konfirmációja évére, és azok nevére, 
akikkel együtt konfirmált, legyen szíves ezt papírra vetni és hozzám eljuttatni". A 
konfirmandusoknak kötelező volt megszentelni az ünnepnapot, elmenni a templomba. 
Az ülésrend is kötött volt: „A konfirmandusok ezentúl az első padban ülnek, a férfiak 
oldalára a fiúk, a nők oldalán a lányok. így a gyülekezet mindig szemmel tarthatja őket." 
A konfirmációi előkészítők sokszor csak novemberben vagy január elején kezdődtek. 
Először még külön alkalom volt a konfirmációi vizsga, és külön az istentisztelet. A gyü
lekezet tagjainak elvándorlásával azonban egy napra került a két alkalom, hogy a vidéki 
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rokonoknak, hozzátartozóknak - a rossz közlekedési feltételek mellett - ne kelljen két
szer Nagybörzsönybe utazniuk. A 80-as, 90-es években jelentősen javxilt a közlekedés, 
ennek ellenére a „hagyomány" - hogy a konfirmációi istentisztelet és vizsga egy napon 
van - megmaradt. Nagyon jelentős esemény mindmáig, hiszen erre az alkalomra a kö
zeli és távolabbi hozzátartozók nagy számban kísérik el a fiatalokat. 

Gyermekalkalmak 
A lelkészek igyekeztek még a kommunista diktatúra „fénykorában" is összefogni a gyer
mekeket. A II. világháború után a mindennapi reggeli áhítatok rendje megszűnt. De 
később mindezt Sárkány Tibor újraszervezte. 1958 októberében eképpen hirdette egy 
istentiszteleten: „...ezentúl a reggeli áhítatokon mindig lesz igeolvasás és igehirdetés is". 
Ezek az alkalmak azért voltak fontosak, mert nemcsak a gyermekek látogatták, hanem 
a munkába igyekvő szülők is Isten igéjével kezdték a napot. 1961-től a hétköznapi is
tentiszteletek reggelről átkerültek este 6-ra, „mert a gyülekezet érdeke úgy kívánja". 
1958. március 8-tól minden vasárnap gyermekbibliakör működött a lelkészi hivatalban. 
Mindez persze nem ment nehézségek nélkül, hiszen az akkori iskolai vezetés progra
mokat szervezett párhuzamosan az egyházi alkalmakkal. Később, a 70-es évek végén és 
a 80-as években már a hittanos korosztály „nyugodtabban" járhatott a bibliakörbe. 
Thuránszky István lelkész gyülekezeti tagok segítségével megújította a gyermek-isten
tiszteletek rendjét, menetét. A faluból elkerülő, továbbtanuló ifjúság összefogása a nagy 
távolságok miatt mindig nehézkes volt, ezért leginkább a nagyünnepekre készültek 
énekekkel. Karácsony szentestéjén a gyermekek szavalata, éneke, betlehemes játéka is 
szolgált „igehirdetésként". 

Továbbtanulás 
A 40-es évek második felében szinte lehetetlen volt a német nemzetiségű, evangélikus 
fiataloknak továbbtanulni. Mindez azért történt, mert a kollégiumokba való beköltözé
seket nem engedélyezték. A falu akkori elöljárósága egyszerűen nem írta alá a lakáski
jelentéseket. Főleg a volksbundistáknak mondott szülők gyermekeit érte ez a megkü
lönböztetés, hátrány. 1948-ban azonban már enyhült ez a szigor, és a tehetséges gyer
mekeket nem korlátozták ily módon a továbbtanulásukban. A nehéz anyagi helyzetben 
lévő családok azonban nemigen tehették meg, hogy gyermeküket továbbképeztessék. 
A nyolc osztály elvégzése után a legtöbb fiatal a mezőgazdaságban vagy a közeli, fejlődő 
ipari jellegű településeken talált munkára (például Nyergesújfalu, Vác, Szob). A 70-es, 
80-as években azonban szinte általánossá vált, hogy a gyermekek továbbtanultak, szak
mát tanultak, érettségiztek, néhányan diplomát is szereztek. Az utóbbiak - többségük
ben - sajnos elhagyták a települést, mivel nehéz volt a környéken képesítésüknek meg
felelő munkahelyet találni. 
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Határon túli testvér-gyülekezeti kapcsolatok 
Mint a legtöbb gyülekezetben, így Nagybörzsönyben is csak a rendszerváltás utáni idők
ben adódott lehetőség arra, hogy ilyen kapcsolatok létrejöhessenek. 1996-ban Thu-
ránszky István lelkész személyes ismeretség útján felvette a kapcsolatot az ellerstadti 
evangélikus gyülekezettel, akik a következő években többször ellátogattak Nagybörzsöny
be. Ezek az alkalmak egyfajta színt hoztak mindkét gyülekezet életébe, és anyagi segít
séget is jelentettek a nagybörzsönyi evangélikusoknak. Viszonzásképpen évente két fi
atalt láttak vendégül a német családok. 

2000 folyamán találkoztak első ízben a gyülekezet tagjai az ipolyszakállosi evangéli
kus közösség képviselőivel. Ipolyszakállos (Ipel'sky Sokolec) az Ipoly túlsó partján fek
szik, a trianoni szerződés eredményeként került Csehszlovákiához, 1990 óta Szlovákia 
része. A börzsönyiek az itt élő evangélikusokkal évszázadokon keresztül szoros kapcso
latban álltak, amely kapcsolatok a határváltozások miatt meggyengültek, illetve meg
szakadtak. Az utóbbi három évben a nagyobb ünnepeken ismét rendszeresen találkoz
nak, és vendégül látják egymást. 

Hagyományok, szokások 
Mint minden gyülekezetben. Nagybörzsönyben is vannak, voltak helyi szokások, hagyo
mányok. A hirdetőkönyvek lapjainak tanúsága és a gyülekezet tagjainak elmondása alap
ján a következő csokrot lehet belőlük kötni. 

- A szószéki szolgálat végén a lelkész a „nagy glóriát" mondta, és ezt a gyülekezet 
felállva hallgatta meg. 

- A lelkész az igehirdetési szolgálat előtt a szószéken térdet hajtott. 
- A 1968. március 31-i hirdetőkönyvben ezt olvassuk: „...minden egyháztagunk 

halálakor a templomra kitesszük a fekete gyászlobogót". 
- A tavasztól ősz végéig tartó kerti munkák miatt a lelkész leginkább télen látogatta 

a gyülekezetet. 
- Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján van az aratási hálaadó istentisztelet. 
- Az 1969. október 15-i hirdetőkönyvben ezt olvassuk: „Ha halott van a gyüleke

zetben, este megszólal az esti istentiszteletre hívó harangszó, az esti istentisztelet gyász
istentiszteletet jelent." 

- A gyülekezet tagjai élükön a presbiterekkel húsvét ünnepe előtt rendbe hozzák, 
kitakarítják a temetőkertet. 

- Korábban a gyülekezetben két férfit jelöltek ki exactornak, ami annyit jelentett, 
hogy az ő feladatuk volt a járulékok beszedése. 

- A konfirmandusok szülei ajándékot adnak a gyülekezetnek. 
- Örök élet vasárnapján a temetőben is van istentisztelet. 
- Az első (fa)templom felszentelésének emlékünnepén, február 2-án az utóbbi idő

kig szokás volt istentiszteletet tartani. 
- A templomszentelési emlékünnepen [Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap) 

vendéglelkész szolgál. 
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- Minden évben a Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapon felolvasták a Hirosi
ma-napi üzenetet [Lelkipásztor, 1959. júliusi szám). 

- Minden év október 31 -én délután az elhunyt testvérekre emlékeznek istentiszte
lettel a temetőben. 

Reménységgel élni a jövőben 
Közel fél évezred alatt - a Szentlélek segedelmével és az Ur földi szolgáinak vezetésé
vel - a Börzsöny hegység lábánál megmaradt evangélikus (ágostai) hitvallásában a nagy
börzsönyi gyülekezet. Eleik sok nyomorúságot, testi-lelki megpróbáltatást éltek meg. 
Az ő példájuk is erőt adhat az erősen megfogyatkozott és egyre inkább elszórványoso-
dott mai gyülekezetnek. Kérjük Urunkat és imádkozunk, hogy a belé vetett reménysé
günk soha el ne fogyjon, és katolikus testvéreinkkel együtt békességben tudjunk Krisz
tus Urunk nyomdokába lépni, szavára figyelni, őt hallgatni. 

A Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Cseh Báhnt 16. század vége 
Cseh Éliás 1610 
Henselius Marcus 1620-as évek 
Wipacher Henrik 1628-1633 
Burger Márton 1660-as évek 
Hamer János 1666-1673 
Fraidin Gottfrid 1673 
Roth Jakab 
Hinzel János 1707-1709 
Kovács Martinyi János 1784-1785 
Biszterszky Mátyás 17 8 5-1809 
Biszterszky József 1809-1819 
Pirovszky János 1819-1829 
Braxatorisz Károly 1829-1835 
Blaschkovics Lajos 1836-1840 
Szomora József 1840-1849 
Szeberényi János 1849-1853 
Kolpaszky Mihály 1853-1904 
MayerPál 1904-1907 
Szimonidesz Lajos 1907-1924 
Péter Henrik 1924-1959 
Sárkány Tibor 1959-1964 
Dedinszky Gyula 1964-1994 
Thuránszky István 1994-2000 
Lajtos János 2000-
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Óbudai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1. 
Telefon; 06-1/368-6893 
Lelkészek: Bálintné Varsányi Vilma, Hokker Zsolt segédlelkész 
Lélekszám: 1583/3427 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

Az óbudai gyülekezet gyökerei a budai evangélikusoktól ágaznak, történetük közös. A 
budavári gyülekezettel egy időben, 1844-ben alakult meg az óbudai gyülekezet. A lel
készi szolgálatot Budavárból látták el. Bauhofer György budavári szolgálata első évei
ben egyre erősödött az óbudai filia. Nem voltak ugyan rendszeres istentiszteletek, de 
az időnként megtartott alkalmak látogatottak voltak. Volt, amikor legalább százan vol
tak jelen. A gyülekezet szerveződésében sok segítséget adott a református gyülekezet, 
de az igazi kötődést a budavári lelkész jelentette számukra. 

A budai oldalon élő evangélikusok gyülekezetté formálódására jellemző, hogy 1847-
re már négy filiát gondozott Bauhofer lelkész. Ezek közül a legnépesebb az óbudai filia 
volt. Az volt a jellemző ezekre a filiákra, hogy önállóság nélkül működtek. 

A gyülekezet önálló anyagyülekezetté válása a 20. század első évtizedeire esik. Ek
kor a budavári lelkész segédlelkésze volt Mohr Henrik, aki egyben a vallástanári felada
tot is ellátta. Óbudán dolgozott vallástanárként, és Budavárban is szolgált. Óbudán 1902-
től volt rendszeresen a gyülekezetben is, szervezte a gyülekezetet. 

Mohr Henrik vallástanár munkája révén vált alkalmassá a gyülekezet az önálló élet
re. Ö lett a gyülekezet első lelkésze is. Kezdetben csak istentisztelet tartására alkalmas 
imaházuk volt, de a harmincas évektől kezdve építették ki a szükséges külső formáját is 
a gyülekezetnek. 

1932-ben szeretetotthont is alapítottak. Ez abban az ingatlanban működött a Lajos 
utca 158. szám alatt, amelyet 1948-ban a Belügyminisztérium államosított. Etyeken 
földbirtoka is volt a gyülekezetnek, amelynek jövedelme a fejlődést szolgálta. Ezt a bir
tokot 1950-ben felajánlották az államnak. 

A templom 
Az 1935-ben épült templom és gyülekezeti terem együttese Friedrich Lóránt műve. 
Mivel az épület 1944 szilveszter éjszakáján egy bombatámadás következtében teljesen 
leégett, érdemes a korabeli leírásokat idézni, hiszen ezek azt állapították meg, hogy a 
templom érdekesen kapcsolódik bele modern egyházművészetünk fejlődésébe. 
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A templom épületének tartószerkezete vasbeton. Ez magával hozta természetesen a 
formák leegyszerűsödését is. Különösen a templom belsejében érvényesült ez az egy
szerűsödés. Egy pillantással tisztán áttekinthető a templom belső világa. Külsején in
kább a terméskő uralkodik. Ebből építették a tömör tornyot, az előcsarnokot, a sekres
tyét. De a terméskő hatásosan jelent meg mint a falfelületek finom díszítőeleme. 

A templom homlokzati részén külön fedélszékkel ellátott, kőből rakott, alacsony 
előcsarnok vezet a széles, félkörívű kapun át az épület belsejébe. Fölötte sima falfelü
let emelkedik, belőle csak középen domborodik ki az óriási kőkereszt. Az oromfal a tető 
ereszkedését lépcsőzetes alakban, kőszegéllyel díszítve követi. Ugyanilyen lépcsős orom
fal zárja le a templomtest hátsó nézetét. 

A templomtest alsó falazata is kőből készült. Ablakai hosszú, keskeny, félkörívben 
végződő formát viselnek. Tornyának magasba szökkenő, karcsú sisakja van. Az épület 
tömörségével, a terméskő felhasználásával az erősség, a monumentalitás hatását akarta 
kelteni. 

A templom alaprajza téglalap alakú. Egytermes. A torony felőli oldalon keskeny 
mellékhajó található. Ebben van a karzat. Oltárterét hármas boltív választja el a temp
lomtértől. A belső tér tágas, világos, levegős. A mennyezetét vasbeton bordák, illetve 
pillérek tartják. A bordákat fából készült színes kazettákkal töltötték ki. Lapos famennye
zete van az oltártérnek is. 

Érdekes megoldásként említik meg a templom leírói, hogy a bejárattól jobbra he
lyezték el a keresztelőkápolnát. 

Az apszist Friedrich Lóránt úgy tervezte meg, hogy amikor valaki belép a templom
ba, azonnal az oltáron akadjon meg a tekintete. Valóban, amikor ebbe a kicsi templom
ba belép az ember, a belső térmegoldást művészinek érzi. A tekintetet egyetlen pont 
felé irányítja itt minden. A hármas diadalívvel megnyitott oltártérben szabadon áll az 
oltár asztala. Az oltár az úrvacsora alkalmával körbejárható. A barna fakereszt mérete
iben nem haladja meg Jézus keresztjének nagyságát, így nem természetellenes szimbó
lumként került oda, hanem hirdeti Jézus valódi áldozatát. 

Az óbudai templom háború előtti megjelenése tanúskodott arról, hogy milyen ered
ményeket hozott egyházunkban is a templomépítészetben a liturgikus mozgalom. 

Az orgonaépítés 
A templom orgonáját 1940-ben a budapesti Rieger orgonagyár építette. Tervezője Árok-
háty Béla és Zalánfy Aladár volt. „Pompás diszpozíció, a csuszkaládák, az alacsony szél
nyomással megszólaltatott sípok, a kitűnő anyag, a hozzáértő munka a Rieger gyár leg
értékesebb opuszát eredményezte. Ma a legszebb hangú evangélikus orgona" - írta er
ről az orgonáról Peskó Zoltán orgonaművész. 

Sulyok Imre volt a gyülekezet orgonistája és karnagya. Énekkar is működött ebben 
az időben a gyülekezetben. 
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A háború és az azt követő évek 
A gyülekezet temploma az 1940-ben beépített orgonával értékes gyöngyszeme volt 
evangélikus egyházunknak. A közeledő háború azonban nemcsak emberi életek kioltá
sára, lelkek összezavarására, hanem az emberi alkotások tönkretételére is alkalmas volt. 

1944 szilveszter éjszakán egy bombatámadás következtében kigyulladt a templom, és 
porig égett benne minden. Csak az üszkös falak maradtak. Minden éghető megsemmisült. 

A Budapest ostroma utáni csendesebb időkben a gyülekezet legnagyobb problémája 
a leégett templom újjáépítése volt. Öt évre volt szükség ahhoz, hogy fokozatosan vé
gezve a munkát, helyreállítsák a templomot, és a gyülekezet használatba is vehesse. Az 
Újjáépítési Minisztérium, az egyház, a főváros, az óbudai Polgármesteri Hivatal és a Ma
gyarországi Ökumenikus Egyházi Kölcsönsegélyalap segélyei mellé került a hívek ado
mánya, így sikerült a templomot felújítani: 1946 szeptemberétől az alagsorban, 1953-
től pedig már ismét a templomban tartották az istentiszteleteket. 

Ezekben az esztendőkben még a gyülekezet egykori szervező lelkésze, Mohr Henrik 
alesperes volt a parókus lelkész. 1943. szeptember 16-án tette le a szolgálatot, miután 
július 1-től már nyugdíjban volt. 46 éven át szolgált az óbudai gyülekezetben. 

Nagy örömöt hozott ezekben az időkben az a hír, hogy a leégett orgona készítőjének 
ajánlatára a gyülekezet 13 ezer forintért megvehette a Zeneakadémiának készült kis 
művészorgonát. Ez azonban csak szükségből pótolhatta az 1940-ben épített orgonát. 

Az állami támogatások után az első nagy csalódást jelentette a gyülekezet tulajdoná
ban lévő Lajos u. 158. szám alatti ház államosítása, amelyben 1932 óta szeretetotthont 
működtetett az egyházközség. Az ingatlanra a Belügyminisztériumnak volt igénye. A 
gyülekezet anyagi biztonságának másik alapja, az etyeki földbirtok is állami tulajdonba 
került 1950. december 31-én. 

Miután a tűzvészben a padok is megsemmisültek, az istentiszteletek alkalmával a hívek 
szedett-vedett székeken, a cserkészotthon kis padjain vagy deszkából készített pado
kon ültek. Sikerült 1950. október 21-én ötven széket szerezni. Ezeket a megszüntetett 
Fébé Diakonisszaegyesülettől vásárolták a gyülekezet vezetői darabonként 25 forintért. 

A kántori szolgálatot Sulyok Imre karnagy látta el 1936 óta. 1951. március 1 -jéig volt 
kántor Öbudán. Ekkor elfogadta a kelenföldi egyházközség meghívását. Utóda Heller 
Anna lett. Ö már korábban is végzett helyettesítést Öbudán. Rendkívül sokoldalú, te
hetséges zenész volt. 

Mohr Henrik nyugalomba vonulása után az új lelkész megválasztásáig Komjáthy Lajos 
volt a helyettes lelkész. A lelkészi állás betöltésekor Bottá István vallástanító lelkész neve 
mellett az övét is felvetették. A választási küzdelem azonban annyira megosztotta a 
gyülekezetet, hogy 1943 októberében mindketten visszaléptek a jelöltségből. Dezséry 
László lelkész neve került elő ezután, akit 1943 karácsony másnapján próbaszolgálatra 
hívtak, és 1949. január 9-én meg is választottak a gyülekezet lelkészévé. 

1950. június 8-tól Dezséry László a bányai egyházkerület püspöke lett. Székhelye 
még Öbudán volt. Másodlelkész volt Komjáthy Lajos. Segédlelkészként Brebovszky 
Gyula szolgált 1950. július 1-től 1952. december 15-ig. A vallástanító lelkész Bottá István 
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volt, utána pedig Dávid János 1949. december 1-től fél éven át. A felügyelői tisztet 
Oszuszky István töltötte be, a gondnok pedig Bakos Jenő volt. Ebben az időben Óbu
dán 2742 evangélikust tartottak számon. 

1952 februárjában Dezséry László lemondott lelkészi állásáról Óbudán, mert a Deák 
téri gyülekezet lett a püspöki székhely. Ettől kezdve ténylegesen Komjáthy Lajos lett 
Óbuda lelkésze. 1953. február 1 -én változott a segédlelkész személye, mert Brebovszky 
Gyula Csepelre került, Mezősi György pedig Óbudára. 

Nem tudni, milyen szándékkal, de 1953. március 29-től a III. kerületi tanács végre
hajtó bizottsága az egyházközség szolgálati rendjéről érdeklődött, és az alkalmak kimu
tatását kérte. 

Mezősi György segédlelkészt 1955. július 1 -én Vető Lajos püspök áthelyezte. Helyére 
Sárkány Tibort küldte ki. Ebben az évben a gyülekezet taglétszáma megközelítette a 
háromezret. 

1944 szilveszterén a toronysüveg is teljesen leégett, mivel eredetileg fából készült. 
A háború után a helyreállításkor egy lapostetővel lefedték ugyan a tornyot, de ez még 
csak nem is hasonlított az eredeti toronyhoz. Szerették volna, ha a torony is visszanyeri 
az eredeti formáját, ezért a presbitérium tervezte a toronysüveg újjáépítését. Amikor 
1956 nyarán újra elővették a toronysüveg ügyét, a presbitérium úgy döntött, hogy a süveg 
acélszerkezetű legyen az eredeti faszerkezetű helyett. Meg is rendelték a terveket. 1958-
ban ezeket kivitelezték. 95 ezer forintba került a teljesen elkészült munka. 

Újra változás történt a segédlelkészi állásban. Sárkány Tibor Nagybörzsönyben lett 
helyettes lelkész. Néhány hónapra segédlelkész nélkül maradt a parókus, de 1959. ja
nuár 1-től Vámos József kapott megbízást a püspöktől erre a szolgálatra. 

A parókus személyében is változás történt. Lelkészcserére került sor: Komjáthy Lajost 
14 évi óbudai szolgálat után a büki gyülekezetbe irányította a püspök, a büki lelkész 
pedig - Fülöp Dezső - óbudai parókus lett. Beiktatása 1959. szeptember 6-án történt. 

A gyülekezet lélekszáma csaknem ezerrel csökkent erre az esztendőre. 2070 evan
gélikust tartottak ekkor nyilván az óbudai gyülekezetben. 

1961 -re nehéz anyagi helyzetbe került a gyülekezet. Szerették volna egy gyülekezeti 
tulajdonban lévő telküket értékesíteni, de a telken lakók ellenkezése miatt meghiúsult 
ez a szándék. 1963-ra ez a helyzet olyan nehéz lett, hogy a püspöktől Vámos József se
gédlelkészi állásának megszüntetését kérvényezték. Ezzel egy időben a jól működő ének
kar vezetőjének. Arany Sándor karnagynak is felmondott a gyülekezet. Amikor 1964-
ben a gyülekezeti ház tatarozása halaszthatatlanná vált, az egyházkerülettől kapott a 
gyülekezet 30 ezer forintot segélyként. Közben a presbitériumnak hozzá kellett járul
nia ahhoz, hogy Fülöp Dezső lelkész másodállásban megbízást kapott a püspöki titkári 
teendők ellátására. 

A gyülekezet megvásárolta a tatabányai templom padjait, majd 1966-ban az orgoná
ját is. Ennek ellenértékeként odaadták az eddig használt kis orgonát, és még 83 ezer 
forintot fizetett ki a gyülekezet. Az új orgona felszentelését 1967. március 12-én vé
gezte el Vető püspök. 
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A templom padjainak és orgonájának pótlása után ismét a templomra és a lelkészla
kásra irányult a figyelem. A templomot belül kellett kifestetni. A lelkészlakás felújítá
sa is halaszthatatlannak mutatkozott. Fedezet azonban egyik munkára sem volt a kasszá
ban. Ezért és a további anyagi biztonság megteremtéséért a templom közel 400 négy
zetméteres alagsorát a Hanglemezgyártó Vállalatnak adták bérbe a gyülekezet vezetői. 
Ezért havi 4 ezer forint bérleti díjat kaptak. Ezt a döntést később is úgy értékelték a 
gyülekezetben, hogy anyagi szempontból helyes volt. A hátránya pedig akkor mutatko
zott, amikor gyülekezeti eseményekhez szükség lett volna a nagy alapterületű helyiség
re, így minden rendezvényt az ennél jóval kisebb gyülekezeti teremben voltak kényte
lenek megtartani. 

1969-ben elkezdődött Óbuda átépítése. A rendezési terv az eddig földszintes épüle
tek helyére modern épületeket kívánt emelni. Amikor elkezdődött ez az építési mun
ka, máris előrevetítette a gyülekezet lélekszámának nagymértékű zuhanását. Az első 
jelensége ennek az volt, hogy megszűnt a hitoktatás, nem volt jelentkező. Az sem je
lentett megnyugvást, hogy Budapest több részén hasonló cipőben jártak a gyülekeze
tek. 197l-re már alig egyezer evangélikusról tudtak Óbudán. 

1971 szeptemberében Fülöp Dezső lelkész tüdőbántalmakkal megbetegedett, és 
kórházba került. A Szent János-kórházban ápolták. Haza is került, erejét azonban nem 
tudta visszanyerni. Még az oltári szolgálatot sem tudta elvégezni. Ottlyk püspök Tur-
csányi Sándor segédlelkészt küldte ki. 1972. március 3-án elhunyt a parókus lelkész. 

1972. április 9-én egyhangúlag Görög Tibor kecskeméti lelkészt hívták meg Óbudá
ra, akit május 14-én be is iktatott Korén Emil esperes. Amilyen gyorsan sikerült a lel
készi állást betölteni, olyan nagy gondot jelentett a lelkészlakás biztosítása, hiszen a 
presbitérium Fülöp Dezső özvegyének élete végéig lakást biztosított. 

A segédlelkészi lakást hozták rendbe, ahová Fülöp lelkész özvegye átköltözött. Most 
már a parókusi lakás tatarozása volt a feladat. Ebbe a lakásba Görög Tibor lelkész 1973. 
február 14-én költözhetett be. Ez annyira kimerítette a pénztárt, hogy a tartalékolt 45 
ezer forint kiegészítésére kölcsönt kellett felvenni. 

1973. október 26-án elkészült a harang elektromos rendszere. Görög Tibor lelkész a 
gyülekezet egyre nehezedő anyagi helyzetének megoldására a borítékos egyházi hozzá
járulás módját vezette be. A hívek száma azonban ekkorra már csak 420 fő volt, ebből 
a tényleges egyházfenntartók száma 129. 

Az 1974-es esztendő a gyülekezet alapításának jubileumi éve volt. Október 20-án 
ünnepelte a gyülekezet alapításának 130. évfordulóját. Erre az ünnepre készülve nagyobb 
renoválási munkára került sor. A templom főhomlokzata, az előtér és az árkádsor szo
rult tatarozásra. Két fal bontásával meghosszabbították a gyülekezeti termet is. Lefes
tették a bádogtetőket. Kicserélték az elhasználódott csővezetékeket az egyházfi laká
sában. Bevezették a gázfűtést. 

A gyülekezet ifjúsága elevenségről tanúskodott ezekben az években. Dr. Garádi Ist

ván vezette az ifjúsági kört. Nagyon jól működött az ifjúsági munka. 30-40 fiatal gyűlt 

össze rendszeresen. 1975-ben azonban Ottlyk püspök úgy rendelkezett, hogy az ifjúsá
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gi munkát csak a lelkész végezheti. A konfirmandusok száma ebben az esztendőben 
mindössze 9 volt. 

Június 15-én megünnepelték a templom alapkőletételének 40. évfordulóját, az ün
nepi istentiszteleten letette esküjét az új presbitérium. Erre az ünnepre elkészült a temp
lom világításának korszerűsítése. 

1976-ban a gyülekezetben az evangélikusok száma 480 és 650 közöttre tehető. Már
cius 14-én Ottlyk püspök Óbudára látogatott, szolgált a gyülekezetben. Közben befe
jezték a külső tatarozást. A nagyon hideg telekre való tekintettel Görög Tibor lelkész 
azt ajánlotta a presbitériumban, hogy szereltessenek elektromos fűtést a padokba. Si
került erre a célra a fővárosi tanácsról 100 ezer forintot szereznie segélyként. 

A gyülekezet életének megelevenítése érdekében a szeretetvendégségek alkalmával 
igyekeztek vendégekkel találkozni. így találkoztak a nagyvelegi gyülekezet 45 főből álló 
csoportjával, valamint a bokodi konfirmandusokkal, akiket Simonfay Ferenc hozott el 
Budapestre. 

A templom további komfortosítása lépéseként új hangerősítő berendezést szereltet
tek fel. 

1979-ben újra személyi változások voltak a gyülekezet szolgálattevői között. Vargha 
Géza kántor, aki 1960 és 1979 között szolgált, elhunyt. Utódja Kovács Márta ének- és 
zenetanár lett, aki a gyülekezet kántoraként, karvezetőjeként és presbitereként szolgált. 

1988-ban Görög Tibor nyugalomba vonult 16 évi szolgálat után. Hamarosan a brazí
liai Sáo Pauló-i gyülekezet magyar lelkésze lett. Utódjaként dr. Nagy István teológiai 
tanárt választotta meg a gyülekezet lelkészéül. Ebben az időben a gyülekezet lélekszá
ma 700 fő körülire tehető. Nagy István egyéniségéből következően szinte egy nagy csa
láddá formálta a gyülekezetet. Minden értékes kezdeményezést azonnal támogatott. így 
lett 50 év után ismét nőegyesülete a gyülekezetnek. A cserkészcsapatot is megszervez
ték. Énekkar is működött. 1992 karácsonyának első napján a lelkész még prédikált, majd 
váratlanul megbetegedett. Kórházba került, ott halt meg 1993. január 30-án. Temetése 
a tatai temetőben volt. 

Bálint László lett Nagy István utóda. 1993. június 3-án volt a beiktatása. Korábban 
Bálint lelkész Celldömölkön szolgált, és a Vasi Egyházmegye esperese volt. Amíg nem 
volt a gyülekezetnek lelkésze, Balicza Iván végezte a szolgálatokat. Az új lelkészt és 
ötgyermekes családját a parókia kifestve és felújítva fogadta. 1993 karácsonyán jelen
tette meg a lelkész az Óbudai Harangozó című lapot, amely azóta is folyamatosan 
megjelenik negyedévente, és minden óbudai evangélikus címére a posta viszi el. 

Nagy áldozatot igényelt, de a lelkész támogatta a presbitériumot a templom nagy 
tatarozása terveinek készítésében és a munkavégzésben is. A templomot belülről kel
lett felújítani. Az egész falfelületet vakolni és festeni kellett, kazettás mennyezetet kellett 
felerősíteni. A padozatot új járólapokkal kellett burkolni. A padokat lefestették. A vi
lágítást korszerűsítették. Beszereltették a riasztórendszert is. 1995-ben, a templom 60 
éves jubileumán már készen volt mindez. A renoválás 5,2 millió forintba került. A há-

Mim 



BUDAI EGYHÁZMEGYE 

laadáskor Szebik Imre püspök igét hirdetett, az oltári szolgálatot pedig Bálint László és 
Bálintné Varsányi Vilma végezte. 

Bálint László lelkész ismét nehéz döntés elé került: jelölték a Budai Egyházmegye 
esperesi tis2rtére. Vállalta a megbízást annak ellenére, hogy beteg szívének nem hasz
nált a több munkával járó teher. 

1990 júniusában finnországi testvér-gyülekezeti csoport járt Óbudán, a helsinki roihu-
vuoreni gyülekezet 28 fős csoportja. Június 15-én pedig bajor lelkészküldöttséget fo
gadtak a gyülekezetben. 

Folyt a cserkészmunka is 1991 óta. Egyre gyakoribbak lettek a zenés áhítatok is. 1998. 
április 8-án Bálint esperes részt vett egy élőben közvetített televíziós vitaműsorban. Mi
után elmondta szavait az egyház szolgálatáról, amelyet a társadalomban végez, és hogy 
ebben a szolgálatban mit ad az egyház a társadalomnak, néhány perccel éjfél előtt meg
állt a beteg szív. Mély gyász telepedett a gyülekezetre. 

Május 6-án a presbitérium a megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag Bálintné Var
sányi Vilma lelkészt ajánlotta a közgyűlésnek, amely május 15-én ifj. Hafenscher Ká
roly espereshelyettes és Győri József egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt - szintén 
egyhangúlag - meg is választotta a presbitérium jelöltjét, Bálintné Varsányi Vilmát. A 
lelkész munkáját azóta mindig segédlelkész támogatja: Lénárt Viktor, Orosz Gábor Vik
tor, Solymár Péter, Nepp Éva, majd Hokker Zsolt. 

2000-ben láttak neki a gyülekezeti ház felújításának. 7 milliós költséggel végezték el 
a munkát. Teljesen felújították a lelkészlakás tetőzetét és nyílászáróit, valamint a fes
tést. 2001-ben a templom külső tatarozása következett. Sokféle munka elvégzése után 
7 milliót költött templomára a gyülekezet. 

Végül Pohorely Béla felügyelő szavait idézzük: „...mindezeken felül köszönet Urunk
nak, Istenünknek, hogy óbudai gyülekezete a mai napig is él, lelkészei útján hirdetteti 
az örökérvényű igéket, és bizodalmunk lehet az örök életbe vetett hitünk megvalósulá
sában." 

•• Pohorely Béla felügyelő írása és egyéb írásos dokumentumok alapján összeállította a 
szerkesztő. 

218 



Pesthidegkúti egyházközség 

Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 47. 
Telefon: 06-1/397-5403 
Lelkész: Fodor Viktor 
Lélekszám: 540/1168/1261 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A pesthidegkúti egyházközség története szorosan összefonódott a Fébé Evangélikus 
Diakonisszaegyesület történetével, a budahegyvidéki egyházközség történetével és a mai 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon történetével. A budahegyvidéki egyházköz
ség kivételével mindhárom intézmény egy közigazgatási területen van. Vannak közösen 
használt épületei, ezek közül a szeretetotthonhoz tartozó templom tulajdon-, illetve 
használati joga terén sok ütközés volt már. 

A mai helyzetben a szeretetotthon is, a Fébé is alárendelt viszonyban van jogilag, az 
országos egyházhoz tartoznak. A pesthidegkúti gyülekezet pedig a Budai Egyházmegye 
része, önálló lelkészlakással, lelkészi hivatallal és gyülekezeti teremmel kapcsolódik 
egyházunkhoz. 

Ezek a tulajdonviszonyok nem mindig voltak ilyen rendezettek. Közel ötven éven át 
heves vita tárgyát képezte a tulajdonjog. Nem volt tisztázott, hogy melyik ingatlan, illetve 
ingatlanrész melyik intézményé. 

Amikor a gyülekezet Óbudához tartozott 
Pesthidegkút az óbudai egyházközség szórványa volt 1935-ig. 1935-ben fiókegyházköz
séggé alakult, és Mohr Henrik óbudai lelkész gondozta a gyülekezetet. 

A Fébével úgy került kapcsolatba a kis szórványgyülekezet, hogy 1929-ben a gyüle
kezet közigazgatási területén található Sárkány-féle Márványmenyasszony nevű vendég
lőt megvásárolták anyaház céljára. Az öt éve alakult egyesület ezzel olyan telekhez ju
tott, amelynek egyik bejárata a Báthory László utcára nyílt, a másik pedig a mai Ördög
árok útra. Zulauf Henrik volt ez időben a Fébé titkára, majd 1938-tól a Fébé lelkésze. 

Zulauf lelkész gondozta a pesthidegkúti gyülekezetet is, amely mint fiókegyházköz
ség Óbudához tartozott hivatalosan. Zulauf lelkésznek az volt a terve, hogy ebből a kis 
gyülekezetből olyan „mintagyülekezetet" szervez, amely a Fébé gyakorlógyülekezete 
lehetne. Itt tanulhatták és gyakorolhatták volna a diakonisszajelöltek a gyülekezetben 
végzett munka módszereit. 
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Kezdetben a vendéglő ebédlőjét alakították át gyülekezeti teremmé. 1929-től havonta 
egy istentisztelet volt, 1935-től havonta kettő, 1944-től pedig minden vasárnap és ün
nepnap volt istentisztelet. A Fébének egyre több feladata lett, ezért egy másodlelkész 
beiktatása szükségesnek mutatkozott. Ferenczy Zoltán lett a másodlelkész. Még egy 
kórház üzemeltetése is szerepelt a tervek között. Ennek kialakítására kapta a Fébé az 
úgynevezett Belvedere épületét. 

1933-tól fontolgatta a Fébé és a helyi fiókgyülekezet egy templom építését. Úgy 
tervezték, hogy a templom mellett lenne a diakonisszák anyaháza is. Eddig ugyanis a 
pesthidegkúti evangélikusok a jó közlekedés révén viszonylag könnyen eljutottak a temp
lomba, akár a Deák térre, akár a Várba, akár Óbudára. Mégis igyekeztek összetartani a 
pesthidegkútiakat helyben. A templomépítés terheinek jelentős részét a Fébé vállalta 
magára. 

1940-ben megkezdődött az új diakonissza anyaház építése Sándy Gyula tervei alap
ján. 1941-ben már emeletet húztak az anyaházra. 1941. október 5-én pedig sor került 
a templom alapkövének megáldására, amit Kemény Lajos esperes végzett az egyetemes 
felügyelő és a bányakerület elnöksége jelenlétében. Ekkor az anyaház már tető alatt volt. 
1944 húsvétján tartották az első istentiszteletet az alagsorban - itt van ma a Sarepta 
ebédője. 

A pénz azonban elfogyott. A templomnak csak a falai és a tetőzete készült el. A pad
lásfödém, az ablakok, valamint a vakolás csak később készülhetett volna el. A világhá
ború ugyanis szinte mindent elsöpört - a gyülekezet nagy részét is. Sokan meghaltak, a 
német származásúakat pedig kitelepítették. 

1945-ban - amikor minden romos volt és kilátástalan - a gyülekezet Óbuda hozzá
járulásával közvetlenül a Budai Egyházmegyéhez került. 

Az államosítások ideje 
A politikai hatalom kiszivárogtatott tervei a szerzetesrendek feloszlatásáról, vagyoni 
államosításáról szóltak. Az időpont és a végrehajtás módja volt csak ismeretlen. Ezért 
1943. április 30-án a Fébé választmányi ülése azt határozta, hogy az egyesület teljes vagyo
nát vagyonátruházással átadja a Magyarországi Evangélikus Egyháznak. Ezt az ajánlatot 
az Egyetemes Közgyűlés 1948. november 13-án elfogadta. Még december 4-én meg is 
kötötték a szerződést, amelyben a Fébé kikötötte, hogy az ingatlanok, amelyeket átad
tak az egyháznak, telekkönyvi bejegyzéssel a Fébé Evangélikus Diakonisszaintézet alap
jának céljait szolgáló célvagyont képeznek. Abban is megegyeztek, hogy az egyházegye
tem mindenkor minden egyéb vagyonától elkülönítetten fogja kezelni az átadott vagyont. 

Budahegyvidék filiájaként 
1950-ben a budavári és a budahegyvidéki egyházközség kísérletképpen gazdaságilag 
kettévált. Sztehlo Gábor 1950-ben segédlelkész! szolgálatot végzett Budahegyvidéken. 
1950. június 27-én Dezséry Lászlót beiktatták a püspöki tisztségbe. 

1951. október 19-én a pesthidegkúti filiát Budahegyvidékhez csatolta Dezséry püs-
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pök. Azért beszélhettek már filiáról, mert Zulauf lelkész a fiókgyülekezetben önálló 
gazdálkodást szervezett, amelynek élére gondnokot választottak. A gyülekezetben pres
bitérium is működött. 1951-ben Sztehlo Gábor megalakította a budai szeretetotthont. 
Az az érdekes helyzet állt elő, hogy az anyagyülekezet fiatalabb volt, mint filiája. 

A szeretetotthon mint a Fébé utódja szorosan kapcsolódott a pesthidegkúti gyü
lekezethez, ezért a szeretetotthont is Budahegyvidékhez csatolták. 1951. december 
23-án pedig püspöki döntés alapján Ruttkay Elemért a hitoktatói státuszból buda-
hegyidéki segédlelkésszé nevezték ki. 

Államosítás 
1951. december 10-én állami rendelettel feloszlatták a Fébét. Ebben az időben az anya
ház üresen állt. A templom csak félig volt kész; nem templomnak, hanem raktárnak 
használták. Igaz, 1952-től átmenetileg az anyaházba került a Lelkésznevelő Intézet, mert 
Sopronban az állami tulajdonú épületből el kellett jönni. Friedrich Lajos volt ebben az 
időben a Lelkésznevelő Intézet igazgatója. 

Változás történt az anyagyülekezet státuszában is. 1953. január 11 -én a Budahegyvi
déki Evangélikus Egyházközség önálló gyülekezetté lett, és elvált Budavártól. Pesthi-
degkút Budahegyvidék leánygyülekezete maradt továbbra is. 

1953. március I9-én a II. kerületi tanács rendeletével államosította az egész intéz
ményt a templommal együtt. Az államosítási határozatot az országos egyház megfel
lebbezte, de a tanács elutasította. Ujabb kérelmet adtak be, de erre válasz nem érke
zett. Ennek alapján az államosítást nem tekintették érvényesnek. Az is igaz, hogy az állam 
az ingatlant sosem vette birtokba. 

A templomépítés befejezése 
Vető Lajos püspök a budahegyvidéki anyagyülekezetet bízta meg a templomépítés be
fejezésével. Engedélyeztek az országos gyűjtést is, amelyhez hozzátették a saját pénzü
ket, a kétkezi munkát és az anyagyülekezeti segítséget. A munkát Bretz Gyula főmér
nök, az egyházközség presbitere vezette díjmentesen. A szakember mellett részt vet
tek az építkezésben a teológusok is, a gyülekezet tagjai is. Az oltárt a kereszttel és a felette 
lévő ólomüveg ablakot Radvánszky Albert egyetemes felügyelő ajándékozta még a két 
világháború között az épülő Fébé-anyaház templomához. Az oltár és a hatalmas fake
reszt között stilizált hármas halom volt. Ebből nőtt ki a kereszt. Rajta a felirat az ado
mányozó nevével. 

Alig fejeződött be az építkezés, Ferenczy Zoltán rákoskeresztúri segédlelkész lett. 
Helyére Ruttkay Elemér került. 

1955. március 15-én a gyülekezet megkapta örökös használatra a templom épületét 
mint a templom egyik építője, ezzel együtt „a baloldali kőfaltól jobbra eső építészeti 
egységet, annak minden tartozékával és épületével együtt". Ezenkívül még két szobát 
biztosítottak a szeretetházban a gyülekezet rászorultjai részére. 

A megnövekedett munka lelkiismeretes elvégzése érdekében a budahegyvidéki pa-
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rókus levélben kérte a püspöktől Csonka Albert és Ruttkay Elemér szolgálatra rendelé
sét, akik mint segédlelkészek szolgálnának 1955. július 1-től. 

A templomszentelés 
Vető Lajos püspök, Várady Lajos esperes, Danhauser László parókus és Ruttkay Elem
ér szolgálatával 1955. június 19-én történt a pesthidegkúti templom felszentelése. A 
gyülekezet pásztorolását ekkor Ruttkay Elemér lelkészre bízták. 

Az oltárt úgy hagyták, ahogyan azt Radvánszky felügyelő ajándékozta a templomba. 
A felirat is rajta maradt, csupán gondosan eltakarták a hármas halommal együtt. „Vala
ki jóakaróan súgott Dezséry László püspöknek, aki nagy botrányt csinált, és mind Dan
hauser Lászlót, mind pedig a pesthidegkúti gyülekezetet ettől kezdve irredentaként és 
reakciósként kezelte" - olvassuk a gyülekezet történetében. 

Ujabb államosítási kísérlet 
A II. kerületi tanács 1955-ben is próbálkozott az egykori anyaház birtokba vételével. A 
Lelkésznevelő Intézet emiatt kénytelen volt elköltözni innen. Helyét azonban az 1951-
ben alakult és a budahegyvidéki egyházközséghez tartozó budai szeretetotthon vette át, 
Sztehlo Gábor vezetésével. Tették ezt oly módon, hogy egy kiköltözött teológus helyé
re azonnal két-három fogyatékos gyermeket telepítettek. S mire a tanács észbekapott, 
az épület már nem volt üres. Ráadásul olyan gyermekekkel volt tele, akikkel senki nem 
akart törődni az egyházon kívül. így az államosítást nem lehetett végrehajtani. 

A nehéz időszak 
A tulajdonjog tekintetében 1955-ben megtörtént a rendezés. Ruttkay Elemér és Sztehlo 
Gábor kapcsolata rendezett volt, a lelkészi szolgálatok ellátottságát nem zavarta tehát 
semmi. 1955. szeptember I-én Dezséry püspök mégis visszavonta Ruttkay Elemér 
megbízását, és Groó Gyulát helyezte Budahegyvidékre segédlelkészként azzal, hogy 
Pesthidegkút gondozása lesz a feladata. Groó Gyula nagy lehetőséget látott ebben az 
egyházközségben. Szeretett volna egy nagy gyülekezetet létrehozni ezen a területen. Egy-
egy darabot gondolt levágni Budavártól, Óbudától és Budahegyvidéktől, továbbá ter
vezte Pesthidegkúthoz csatolni Solymárt, Nagykovácsit, Adyligetet és Budaligetet. Ez 
azonban a környező fővárosi nagy gyülekezetek ellenállása miatt meghiúsult. Ekkor Groó 
Gyula a Sajtóosztályon helyezkedett el. Mindez erősen megviselte a gyülekezetet. 

Újra Ruttkay Elemér vette át a gondozásukat Budahegyvidékről. Károlyi Erzsébet is 
szolgált itt segédlelkészként, segített a hitoktatásban és a házi bibliaórák tartásában. 

Megdöbbenést váltott ki Pesthidegkúton is Danhauser László budahegyvidéki lelkész 
eltávolítása a parókusi státuszból. Helyére Ruttkay Elemért szerették volna parókusnak 
megválasztani, de 1959. szeptember 20-án Zoltai Gyula lelkészt küldte ki Káldy püs
pök. O azonban Pesthidegkúton nem szolgált rendszeresen. 1963. január 16-án a buda
hegyvidéki gyülekezet jogi úton - amelyben erkölcsi és anyagi okok játszottak szerepet 
- megszabadult Zoltai Gyula lelkésztől. 
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Sztehlo Gábor 1961-ben fizetés nélküli szabadságra ment a szeretetotthon vezeté
séből. Svájcba utazott családja meglátogatására. Ott azonban súlyosan megbetegedett, 
és ott is halt meg. Lábossá Lajos helyettesítette, majd Muncz Frigyes lett az igazgató 
lelkész. A gyülekezet és a szeretetotthon kapcsolata ettől kezdve megromlott, és egyre 
több megoldatlan helyzet alakult ki. 

Zoltai Gyula utóda Csengődy László lett 1963. október 20-án. 1965. október 1-től 
Takács József lelkészt küldte a püspök az anyagyülekezetbe kisegítő lelkészi szolgálat
ra. Csengődy László, Ruttkay Elemér és Takács József egymást szigorú rendben követ
ve szolgáltak Budahegyvidéken is, a hozzá tartozó gyülekezetekben is. A pesthidegkúti 
gyülekezet felelős lelkésze továbbra is Ruttkay Elemér volt. 

Önállóan 
A 60-as évek végétől a szeretetotthon fokozatosan elfoglalta a gyülekezet területeit. A 
lelkészi hivatalt, a gyülekezetet illető két szobát, a templompadlást is bekebelezte. Az 
örökös használatról többé szó sem esett. Az anyagyülekezet, amely felelős volt a szere
tetotthon pénzügyeiért, olyan vitába keveredett Muncz Frigyessel, amelynek eredmé
nyeként Csengődy lelkész nem vállalt felelősséget a szeretetotthon ügyeiért, mert az 
intézmény irataiba még be sem tekinthetett. Egyházi bíróság elé került az ügy, ahol sala
moni ítélet született: nem tartottak tárgyalást. Nem tehetett mást az anyagyülekezet, 
mint hogy szorgalmazta a budahegyvidéki gyülekezet és a szeretetotthon különválását. 

1967 júliusában segédlelkész volt az anyagyülekezetben Széchey Béláné Károlyi Er
zsébet. Pesthidegkúton házi bibliaórákat és hittanórákat tartott. Sajnos gyermekszülés
ben elhunyt. 

A megegyezés 
1971-ben ügyrendi megállapodás történt a szeretetotthon és a pesthidegkúti fiókgyü
lekezet között a templom és a közös területek használatáról, a szolgálatok elosztásáról. 
Igaz, hogy már volt egy megállapodás 1955-ben, de most is szükségessé vált a további 
ellentétek elkerülése érdekében. Sajnos ez a megállapodás sem hozott békét. A szere
tetotthon nem tartatta be. Az anyagyülekezet lelkészei hiába tiltakoztak. Még a felfüg
gesztés büntetésével is megfenyegették őket. 

Közben az anyagyülekezetben lelkészváltozások történtek a 80-as években. 1981. 
augusztus 31-én Ruttkay Elemér nyugdíjba vonult. Helyét még ebben az esztendőben, 
november 14-én Kőszeghy Tamás foglalta el. Korén esperes iktatta be a második ren
des lelkészi állásba. Az anyagyülekezetben folyó munkák lekötötték a lelkészeket. A 
pesthidegkútiak nem érezték azt a törődést, amit Ruttkay lelkésztől kaptak, ezért elő
ször a fiatalok léptek a gyülekezet ügyében. Bárdossy György vezetésével bibliakört 
hoztak létre. Bárdossy György lakásán jöttek össze a fiatalok. A bibliakör munkájáról 
és létezéséről tudtak az anyagyülekezet lelkészei. Kőszeghy lelkész több alkalommal jelen 
volt, és mindent rendben talált. Később maga is megbízta Bárdossy Györgyöt a biblia-
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Órák vezetésévei, mivel ezek a bibliaórák olyan későn fejeződtek be, hogy a lelkész ha
zautazása nem volt biztosított. 

A másik lelkészváltás 1985-ben következett. Csengődy lelkész nyugdíjba ment jú
nius 30-án. Lelkészi állását nem töltötték be, hanem Kőszeghy Tamás az anyagyüleke
zet lelkésze maradt. Ekkor a budahegyvidéki presbitérium arra kérte a pesthidegkútiakat, 
hogy szükséges lenne a presbitériumba elküldeni a közben filiának kinevezett gyüleke
zet képviselőit az ülésekre. A kapcsolattartást az anyagyülekezettel Bárdossy György 
és Békés Tamás vállalta. 

Új vezetés a szeretetotthonban 
1986-ban Csizmazia Sándor lett a szeretetotthon igazgatója. Beiktatására 1986. április 
21-én került sor. Már ekkor rossz előérzettél figyelték a kialakulóban lévő viszonyt a 
pesthidegkúti hívek. A beiktatásra sem az anyagyülekezet, sem a pesthidegkútiak, de 
még lelkészeik sem kaptak meghívást. Rossz sejtésük hamarosan beigazolódott, ugyan
is a pesthidegkútiak templomát úgy említette a beiktatási meghívó, mint a szeretetott
hon kápolnáját. 

Hamarosan (1986. június 26-án) az egyházközség presbitériumának ülésére meghívták 
Takács Józsefet és Csizmazia Sándort. Ezen az ülésen kénytelenek voltak felhívni Csiz
mazia igazgató lelkész figyelmét arra, hogy létezik a pesthidegkúti gyülekezet. Ebben 
volt némi irónia is, hiszen Csizmazia lelkész az elmúlt két hónapban kétszer is hirde
tett igét a gyülekezetben. Kőszeghy lelkész pedig ismertette az 1955-ös és az 197l-es 
megállapodásokat a szeretetotthon területfoglalásaival kapcsolatban. Az igazgató-lelkész 
elutasító és sértett magatartást tanúsított, mert úgy érezte, hogy a lelkészek ellene han
golták a gyülekezetet. 

Ruttkay Elemér lelkész 1987. november 21-én elhunyt. 
1983 augusztusában elvégezték a templom belső festését és a villanyszerelést. A 73 

ezer forintnyi költséget a gyülekezet hordozta. 1989. december 9-én megünnepelték a 
Fébé alapításának 65 éves évfordulóját. 

1990. január 11 -én Harmati Béla püspök kérte a szeretetotthon igazgatótanácsát, hogy 
az Ördögárok u. 9. szám alatti főépület befejező terveit készíttesse el. Erről a lépésről 
azonban sem a szeretetotthon vezetője, sem az egyházi iroda nem értesítette a fiókgyü
lekezetet. Csak akkor értesültek erről a pesthidegkútiak, amikor az építkezés megkez
dődött. Természetesen ha kezdettől tudtak volna a tervekről, nem akadályozták volna, 
hiszen csaknem az eredeti tervek valósultak meg ezzel az építkezéssel. Amikor azon
ban értesültek ezekről a lépésekről, 1990. január 14-én rendkívüli presbiteri ülést tar
tottak a fiókgyülekezetben, és határozatilag rögzítették, hogy a templomra, a szolgálati 
lakásokra és a melléképületekre tulajdoni igényt tartanak. 1990. augusztus közepén az 
egyik presbiter észlelte, hogy a templomtető megrogyott. Hamarosan tárgyaltak Csiz
mazia lelkésszel. Ekkor az igazgató lelkész meglepően készségesnek tűnt a fiókgyülekezet 
igényeinek figyelembevételében. A templomtetőt az ősz folyamán kijavították. A sze
retetotthon biztosította az anyagiakat, a gyülekezet tagjai pedig a kétkezi és szakmun-
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kát. Az egyéb részek továbbra is rendezetlenek voltak. Még ez év november 8-án rend
kívüli presbiteri ülést tartottak, amelyen a püspöktől kérték a pesthidegkútiak és a sze
retetotthon vitájának a rendezését. A presbitérium nemcsak a tulajdonát kérte vissza, 
hanem a templom közös használatát is szerette volna szabályozottnak látni. Csizmazia 
lelkész ismét sértődéssel válaszolt, szeretetlennek minősítette a gyülekezet kérését. Sőt 
1991. április 9-én azt kérte az Országos Presbitériumtól, hogy a templomot és a többi 
épületet adja a szeretetotthon kizárólagos tulajdonába és használatába. Mielőtt az Or
szágos Presbitérium döntött volna az ügyben, először az egymás közötti rendezést java
solta, egyben felkérte a budahegyvidéki egyházközség pesthidegkúti filiáját, valamint 
az időközben újjáalakult Fébé Diakonisszaegyesületet álláspontja ismertetésére. Ez az 
állásfoglalást egy 1991. május 27-én kelt levélben meg is küldték az Országos Presbité
riumnak. Hivatkozva az 1953-ben kelt megállapodásra, kijelentették, hogy Pesthideg-
kúton ez idő óta fel sem vetődött a kizárólagos használat gondolata, mert a tulajdonjog 
azóta rendezett. Az 1991. június 5-én rendezett egyeztető tárgyaláson ugyanezt jelen
tette ki a leányegyházközség képviselője. Ezt a Fébé akkori lelkésze, Madocsai Miklós 
is tudomásul vette. Két nap múlva az Országos Presbitérium is megerősítette az 1953-
as megállapodást. A szeretetotthont pedig kötelezte, hogy belátható időn belül egy lel
készlakást biztosítson a gyülekezetnek. 

Az Országos Presbitérium tehát döntött, a szeretetotthon azonban egy lépést sem 
tett a döntés végrehajtásáért. Sőt, 1992. május 7-én eltörölték az ingatlanok államosí
tását. A szeretetotthon, megkerülve az Országos Presbitérium határozatát, az egyházi 
ingatlannyilvánítással és a II. Kerületi Önkormányzattal kapcsolatba lépve a szeretet
otthont és a templomot az országos egyház tulajdonába visszaigényelte, a szeretetott
hont pedig mint az egyetlen kezelőt terjesztette elő a Földhivatalnál. Ezt csak később 
tudta meg a gyülekezet. Egy hónap múlva a Sarepta nevet vette fel az otthon. Hamaro
san eltemették Csengődy Lászlót. 

1992. augusztus 23-án Szebik Imre püspök felszentelte az új épületszárnyat és az 
átalakított templombej áratot. A püspöklátogatást megelőző napon a gyülekezet nagy 
agilitással vett részt a környezet rendbe szedésében. Maga Csizmazia lelkész is meglepő
dött ezen. A gyülekezet szakemberei pedig az épületben végezték el az utolsó simításo
kat, ajtózárakat szereltek, küszöböket készítettek. Készültek a szentelési ünnepre. 

Az önállósodás 
E hosszú vergődés után 1994-ben nyílt végre út az önállósodás gondolata előtt. Szilas 
Attila lelkész nevének felvetésében a háttérben meghúzódó szándékokat véltek felis
merni a pesthidegkútiak. Utólag igazoltnak vélték sejtelmüket, hogy személyében szé
pen csomagolt önállósodási határidőt és lehetőséget kaptak. Végül Szilas Attila lelkész
ről sikerült más irányba terelni az érdeklődést. Bizonyos mértékig Szilas Attila lelkész 
pesthidegkúti szolgálatba kerülésében - miután a lelkésznek volt pesti lakása - a vita
tott tulajdonjogú parókiáról való lemondást is érezték. Inkább azt választották, hogy 
lemondanak az önállósodásról, a filia jogi státuszát érintetlenül hagyva. 

•íííjÍMm^'' 



BUDAI EGYHÁZMEGYE 

Voltak azonban olyan lépések, amelyeket csak folytatni lehetett. Azzal, hogy Szebik 
püspök Budavárból felmentette Szilas Attilát, és Pesthidegkútra helyezte kisegítő lel
készi szolgálatba, bizonyos mértékig Pesthidegkútot leválasztotta Budahegyvidékről. Bár 
az a forma, amelyet Szebik püspök javasolt - hogy missziós alakuló gyülekezeti státu
sza legyen a filiának -, még nem szerepelt az új törvényben. Szilas Attilát azonban to
vábbra sem tudták elképzelni a fiókgyülekezetet anyaegyházközséggé fejlesztő lelkészük
nek. Végül egy év próbaidőben egyeztek meg Bálint László esperessel 1994. november 
17-én. 

1995 januárjától a leányegyházközség visszakapta a szeretetotthontól a lelkészi iro
dát kizárólagos használatra. Szilas Attila az egy év próbaidő alatt azonban olyan konflik
tushelyzeteket alakított ki a gyülekezetben, hogy maga Bálint esperes nyilvánította őt 
alkalmatlannak a gyülekezetépítő munkára. Szebik püspök is ígéretet adott, hogy mi
helyt alkalmas személyt talál, azonnal új lelkészt kap a gyülekezet. Rihay Szabolcs lel
kész érkezett 1995. augusztus 15-én a gyülekezetbe, ez volt az első szolgálati helye. Az 
ifjúságot jól kézben tartotta, de a gyülekezet ügyeit nem egészen értette, így nem tu
dott mit kezdeni a gyülekezet harcaival a lelkészlakásért. El kellett magyarázni, hogy 
nem ingyen akar lakást a gyülekezet, hanem a magáét akarja visszakapni. 

Erre az időre esett a nyugdíjas lelkészek házának alapkőletétele (1995. június 17.) és 
a harangláb felszentelése (1995. október 15.). 

Szilas Attila még egyszer visszanyúlt a gyülekezet életébe. Egyházmegyei számvizs
gálatot kért a gyülekezet pénzügyeivel kapcsolatban. Az 1990-1995 közötti idő megvizs
gálása után mindent a legnagyobb rendben talált a számvizsgálat. Csak a pénztáros mon
dott le - teljesen érthetően - a bizalmatlanság miatt. 

A tényleges önállóság 
Több próbálkozás, legális és kevésbé legális elnevezés után 1996. május 12-én a gyüle
kezet közgyűlése kimondta önállósulási szándékát: missziói alakuló gyülekezetté kíván 
válni. Ehhez a lelkészlakás mielőbbi megszerzése nélkülözhetetlen volt. Ismét megszó
lalt a szeretetotthon igazgatója, hogy intse a gyülekezetet: sült galambot várni nem sze
rencsés - valamit tenni kell ezért. Ezt azonban Bálint esperes helyre tette azzal, hogy a 
gyülekezet csak a régi tulajdonát kéri vissza a lelkészlakás igénylésével. 

Rihay segédlelkész javaslatát is elfogadta a közgyűlés, amely szerint - próbaidőre -
hetenként tartanak úrvacsorai alkalmat. Nagykovácsiban is megindultak a bibliaórák. 
Ifjúsági missziói keretet is létrehoztak, amelyből a gyerekek táborozását lehet segíteni 
a lelkész saját belátása szerint. 

1990 novemberében még mindig a lelkészlakás volt a nagy kérdés, mert május óta 
nem történt semmi. Közben Kőszeghy Tamás nyugdíjba ment, de helyettes lelkészként 
tovább szolgált a gyülekezetben. 1997-ben Bácskai Károly lett a budahegyvidéki lelkész. 
Nagykovácsiban már nemcsak bibliaórát, hanem havi egy vasárnap istentiszteletet is 
tartottak 1997 szeptemberétől. 

1997. november 22-én a Budai Egyházmegye közgyűlése engedélyezte a gyülekezet 
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missziói egyházközséggé válását. De öt évet adott arra a gyülekezetnek, hogy a gyüle
kezetté válás struktúráját is kiépítse. 1997 decemberében Rihay Szabolcs családi okok 
miatt elhagyta a missziói egyházközséget. Miután elbúcsúzott a gyülekezettől, 1998. 
január 15-én Fodor Viktor eddigi kórházlelkészt nevezte ki a püspök helyettes lelkész
nek a gyülekezetbe. Fél év próbaidőt kapott a lelkész, amelyet Szebik Imre püspök a 
gyülekezettel egyetértésben meghosszabbított május 31-én. 

1998. június 3-án elhunyt Bárdossy György, aki helyettes felügyelő volt, de igen sokat 
tett a korábbi időkben a gyülekezetért. Nem sokkal a felügyelő temetése után Fodor 
Viktor lelkésznek sikerült Csizmazia Sándorral tisztázni sok olyan kérdést, amelyek
ben eddig megmerevedtek az álláspontok. Búcsúzott a szeretetotthon vezetője, és úgy 
látszott, hogy az igazgató lelkész és a gyülekezet kapcsolata gyökeresen megváltozott. 
Nyugdíjas éveiben be is kapcsolódott a gyülekezetbe. Segített a szeretetotthon és a 
gyülekezet jó viszonyának építésében. Betegségéig a kazuális szolgálatokban is segített 
a lelkésznek. 1998 nyarától Sztojanovics András lett a szeretetotthon vezetője. 

A gyülekezet megnyugvására megérkezett a megerősítő nyilatkozat a templom hasz
nálati jogáról, amely a pesthidegkúti gyülekezet használati jogát ismerte el. 

A lelkészlakás 
1993 októberében Szebik Imre püspök arról kapott értesítést Pesthidegkútról, hogy 
lehetőség nyílt egy lelkészlakás, gyülekezeti terem és iroda kialakítására megfelelő in
gatlan megvásárlására. Eladó lett Bárdossyék Zsíroshegyi út 57. szám alatti családi háza. 
A presbitérium egyhangúlag megszavazta ennek az épületnek a megvásárlását, de kérte 
az Országos Elnökség döntését és a szeretetotthon támogatását. December 22-én meg
kötötték a szerződést a Bárdossy családdal. A gyülekezet és a szeretetotthon 2-2 millió 
forintot fizetett ki a házvásárlásra , az országos egyház 12 milliót adott erre a célra. A 
gyülekezet lemondott a szeretetotthonbeli lelkészi hivatal, gyülekezeti terem és hitok
tató helyiség használati jogáról. De a templomépítés révén megtartotta korábbi isten
tisztelet-tartási jogát azzal, hogy a szeretetotthon az istentiszteletet végző lelkésznek 
biztosít egy szobát, az istentisztelettel egy időben zajló gyermekbibliakörnek pedig egy 
másik helyiséget. Továbbra is fenntartottak két szobát az otthonban, amelyekbe a fel
vételkor előnyt élvez a gyülekezet arra rászoruló tagja. 

1999. április 10-én kezdődött el a lelkész lakásának és a lelkészi hivatalnak a kialakí
tása a megvásárolt házban. Az önkormányzattól 4 millió forint vissza nem térítendő tá
mogatást kaptak erre a célra. Fodor lelkész korábbi sváb-hegyi lakásának gyors kiüríté
se fejében az országos egyház is adott 500 ezer forintot. A gyülekezet elhatározta, hogy 
a pénzt anyagra költi, a munkát pedig maga végzi el. A gyülekezet apraja-nagyja ott se
rénykedett, hogy mielőbb beköltözhessen lakásába a lelkész. 

1999. november 4-én a Budai Egyházmegye jóváhagyta a Pesthidegkúti Evangélikus 
Egyházközség anyaegyházközséggé alakulását. Megvalósultak azok a feltételek, amelyek 
ehhez szükségesek voltak. November 13-án Szebik püspök felszentelte a parókiát. 1999. 
december 1-től az egyházkerület is anyagyülekezetként jegyezte a gyülekezetet. 
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2000-ben tovább folytatták a munkát. Az önkormányzat támogatása 5 millió forint 
volt. Az országos egyház ehhez hozzátett 1 milliót, valamint az áfa visszaigénylése tette 
lehetővé, hogy elkészüljön a lelkészi hivatal, a hitoktató terem és a gyülekezeti terem. 

2000. március 19-én a közgyűlés jelölés révén megválasztotta lelkészül Fodor Vik
tor eddigi helyettes lelkészt. Megválasztották a gyülekezet tisztségviselőit, presbitereit 
is. Április 16-án be is iktatták őket. 

Az egyházközség jól gazdálkodott az önkormányzattól és az egyháztól kapott pénz
zel. Még a melléképületek felújítását is elkezdték. Hosszú, enyhe ősz volt, ezért még az 
udvar térburkolatát is el tudták készíteni. így került sor 2000. december 9-én Fodor 
Viktor lelkész beiktatására Szeverényi János esperes szolgálatával. 

2001-ben további támogatást kapott a gyülekezet az önkormányzattól: a 2 millió 
forintot a templom hangosításának szerelésére, a Zsíroshegyi úton parkoló kialakításá
ra és az udvari térburkolat befejezésére fordították. 

2002-ben újabb 1 millió forint segítséget kapott a gyülekezet, hogy rendbe hozza az 
ingatlan körüli kerítésnek azt a részét is, amely nem az egyházközséghez tartozott. 

Vörösmarty csodálatos soraival kifejezve mindazt, ami nehézzé tette a pesthidegkúti 
gyülekezet útját: „...és annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de 
törve nem..." - Isten segítségével ma is él a pesthidegkútiak egyháza. 

• Békés Tamás és Mónus Györgyi A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség törté
nete 1929-2002-ig című dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Piliscsabai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12. 
Telefon: 06-26/374-628 
Lelkész: Kézdy Péter, Thurnay Béla gyülekezeti munkatárs 
Lélekszám: 105/115/198 

A piliscsabai gyülekezet 2005 novemberében alakult önálló egyházközséggé. Korábban 
Csillaghegy leánygyülekezete volt, története az önállósodásig ott olvasható. Az elmúlt 
öt évben Thurnay Béla vezette a Piliscsabán és környékén élő evangélikusokat. Az ő munká
ja eredményeképpen önállósulhatott a gyülekezet, amelyben a lélekszám felét gyerme
kek teszik ki. Piliscsabához kapcsolták szórványként Perbált, Pilisjászfalut és Tinnyét 
(Csillaghegy-Békásmegyertől), Tököt (Budahegyvidéktől) és Zsámbékot (Budaörstől). 
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Szentendrei Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2000 Szentendre, Bükköspart 2. 
Telefon: 06-26/303-459 
Lelkész: Novotny Dániel helyettes lelkész 
Lélekszám: 330/444/1137 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A szentendrei evangélikusság kezdettől a budai evangélikusokhoz tartozott. 1941-ből 
való az a hír, amely szerint missziói egyházközséggé alakult, és mint ilyen közösség meg
tartotta évadnyitó ülését. A Harangszó című újság arról is tudósított, hogy Káry István 
gondnok a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól 300 pengő segélyt kapott, hogy 
az egyházközség templomépítésbe kezdhessen. 

Közben a gyülekezetben 200 pengő gyűlt össsze a templomalapra. A gondok azt ja
vasolta, hogy fektessék ingatlanba ezt a pénzt, nehogy elértéktelenedjék. A jelenlévő 
lelkész az induló egyházi munkáról szólt ezen az évadnyitó ülésen. 

Az első istentiszteleti helyet abban a házban alakították ki, amely a gyülekezet tulaj
donában volt a Dumtsa Jenő u. 8. szám alatt. 1944 elején Báder Ferenc azt ajánlotta, 
hogy cseréljék el ezt a házat azzal a telekkel, amely a Bükkös patak vashídja mellett ta
lálható, és van rajta egy ócska, lebontásra váró ház. A gyülekezet vezetősége elfogadta a 
csereajánlatot. A drágaság azonban megakadályozta a gyülekezetet, hogy templomot épít
sen. Helyette egy imaház felépítését tervezték. A régi házat lebontották. A megtisztí
tott telken elhelyezték az imaház alapkövét. De csak eddig jutottak akkor. 

Amikor az elcserélt épület miatt nem volt istentiszteleti hely, 1944. június 1. és 1950. 
április 7. között a református templom adott helyet az evangélikusok istentiszteletének. 

Sajnos az 1944. év folyamán ismétlődő légitámadások miatt Szentendrén óvóhelyeket 
építettek a városi hatóságok. Erre felhasználták az egyházközség mintegy 100 köbméter
nyi égetett tégláját is. Eredetileg csak kölcsönvették erre a célra, azonban elfelejtették 
visszaadni. Ez is oka volt annak, hogy az alig elkezdett építkezés megáUt az alap szintjén. 

1950-ben a hatóságok elrendelték, hogy a megkezdett, de közben romossá vált épü
letdarabokat le kell bontani. A gyülekezet is belátta, hogy az építkezés befejezésére nincs 
komoly esély. Január 29-én hozta meg a gyülekezet presbitériuma a határozatot az al
építmény elbontásáról, a törmelékhalmaz eltakarításáról. A közgyűlés azonban 1950. 
február 5-én nem hagyta jóvá a presbitérium határozatát. Inkább hajlott elfogadni és 
támogatni Gábriel Károly, dr. Adamis Géza, Stelzer Ágoston és több gyülekezeti tag 
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bizakodó javaslatát, hogy - bízva Istenben és kérve a gyülekezet anyagi támogatását -
építsenek imatermet. 

AZ ÉPÍTKEZÉS 

1950. február 19-én Gábriel Károly gondnok bejelentette az építkezés újrakezdését, és 
ehhez a gyülekezet tagjait pénzbeli és személyes hozzájárulásra hívta fel. A gondnok alig 
épült fel súlyos betegségéből. Orvosai tiltakozása ellenére idő előtt elhagyta a kórhá
zat, hogy levezesse az építkezést, elvégezze az anyagbeszerzést, és maga is részt vállal
jon az építkezésből. Igazi jó gondnoki példa volt ez. Azzal biztatta a gyülekezetet, hogy 
7 hét múlva, húsvétra befejeződik az építkezés. 

Meg is kezdődött az építkezés a február I9-ét követő héten: a falak bontása, a terep 
előkészítése, a téglák tisztítása, a homok rostálása és más feladatok elvégzése. Gábriel 
Károly gondnok megkereste özv. Szombathy Bélánét, aki a református gyülekezet tagja 
volt, és tulajdonában volt egy néhány évvel korábban leégett és lebontásra szánt refor
mátus polgári iskola leányinternátusának épülete. Ennek az épületnek a bontásából ka
pott adományként az evangélikus gyülekezet sok értékes építési anyagot; alapkövet, 
égetett téglát, ablakokat stb. A görögkeleti és római katolikus vallású szentendreiek in
gyen teherfuvarozással segítették az evangélikus imaház építését. 46 evangélikus pedig 
hétezer forintot adott össze, és önként 460 munkanapot dolgozott a templomépítésen. 
Gábriel Károly gondnok és Váczy Gábor tevékenysége és a hívek odaadó munkája olyan 
ütemesen haladt, hogy minden építési anyag rendelkezésükre állt, amikor arra szükség 
volt. A kőművesek és ácsok mérsékelt munkadíjért dolgoztak, részben ingyen végezték 
el a munkát. Március 14-én a Rausz-féle étteremben megtartották a bokrétaünnepet. 

Hogy mégse imaház épüljön, hanem templom, az egyik végére kis tornyot építettek, 
ónkereszttel és négy zöld zsalus ablakkal. A másik végére villámhárítót szereltek, és oldalt 
egy kis sekrestyét is építettek. Mesterházy Vilmos csillaghegyi festőművész díjmente
sen megfestette az oltárképet „Krisztus a keresztfán" címmel. Holdas Nándor katoli
kus kőfaragómester műkőből építette az oltárt, és az összes betonmunkát díjmentesen 
végezte el. 

Az építkezés megkezdésétől számított 49. napon, 1950. április 9-én, húsvét vasár
nap már a felépült templomban tartották az istentiszteletet és éltek az úrvacsorával. 
A felszentelésre 1950. április 16-án került sor. Ekkor adta át a templom kulcsát Gáb
riel Károly gondnok Kemény Lajos esperesnek, aki a püspök képviseletében felszentel
te a templomot. 

A GYÜLEKEZET ÉLETE 

Még a fülekben csengett Kövesi Béla harmóniumjátéka és Kemény Lajos igehirdetése, 
amikor 1950. április 30-án Gábriel Károlyt felügyelővé választották, és Várady Lajos 
alesperes be is iktatta tisztébe. A presbitériumot is ekkor újították meg. 



Alig múlt el fél esztendő, amikor özv. Möller Istvánná kifizette a gyülekezet 2600 
forintos adósságát, sőt az adományból még más anyagra is telt. Szinte parkot varázsol
tak a templom köré a gyülekezet tagjai, és az óhajtott harangra is már csak az öntési 
engedély hiányzott az év végére - már volt öntőmester is, anyag is. Sajnos ez a lendület 
Gábriel Károly halálával erejét vesztette. 

Csak 1990-ben szerelték és szentelték fel a kisharangot. Ezt a harangot Hibbey Al
bert presbiter ajándékozta a gyülekezetnek közlekedési balesetben elhunyt kislánya 
emlékére. 

1999-ben határozta el a presbitérium egy új gyülekezeti központ megépítését. Azért 
vált ez szükségessé, mert a templom építésekor felhasznált anyagok minősége akkor 
megfelelő volt, de idővel annyira elhasználódott, hogy célszerűbb volt újat építeni. Korén 
Tamás presbiter vezetésével hozták létre a gyakorlati ügyintézésekkel kapcsolatos Rosa 
Lutheri Alapítványt, emellett a templomépítési bizottságot. Ebben helyet kaptak mér
nökök és művészek is. A pályázati kiírásra benyújtott pályaművek közül a Kocsis István 
és fiai által készített tervet fogadta el a gyülekezet. 2002 tavaszán megkapták a városi 
önkormányzat engedélyét. 2003-ban megkezdődhetett az építkezés. A templom és a 
parókia szentelésére 2004-ben került sor. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ANYAKÖNYVEI 

A halotti és keresztelési anyakönyvet 1944. május 8. óta vezetik folyamatosan, az áttérő
ket rögzítő anyakönyvet 1944. január I. óta. A konfirmandusokat is 1944 óta anyaköny
vezik a gyülekezetben, a házasságkötéseket pedig 1944. július 10. óta tartják nyilván. 

A Szentendrei Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Kaposváry Vilmos 1944-1949 
Muncz Frigyes (helyettes lelkész) 1950-1952 
Kaposváry Vilmos (helyettes lelkész) 
Komjáthy Béla (helyettes lelkész) 
Csaba László (helyettes lelkész) 
Dávid János (helyettes lelkész) 
Groó Gyula (helyettes lelkész) 
Mikler Gusztáv 1955-1967 
Szirmai József 1967-1970 
Id. Szentpétery Péter 1971-1998 
Magassy Sándorné 1998-2003 
Novotny Dániel 2003-
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Esperesi székhely: 2373 Dabas, Luther u. 14. 
Telefon: 06-29/368-174 
Esperes: Koczor Tamás 
Egyházmegyei felügyelő: -

AZ EGYHÁZMEGYE MÚLTJA 

A török hódoltság alatt a bányai egyházkerület legdélebbi egyházmegyéje a Nógrádi Egy
házmegye volt. Ácsán, Aszódon és Csővárott éltek ebben az időben evangélikusok, akik 
alig látható szálakkal a nógrádi egyházmegyéhez kötődtek. A 17. és 18. század forduló
ján Domonnyal és Galgagyörkkel gyarapodott ez a kör. Majd tovább tágult a 18. század 
elején gombamód szaporodó újabb és újabb gyülekezetekkel - egyre délebbre eső terü
leteken. Az 1720-as évekre már Csaba (Békéscsaba), Mezőberény, Szarvas, Orosháza, 
Tótkomlós és az Arad megyei Apatelek is a nógrádi egyházmegyéhez tartozott. Szinte 
kormányozhatatlan egyházmegye jött így létre. Podmaniczky János aszódi földbirtokos 
egyre nagyobb szerephez jutott az egyházmegyében, és élére állt annak a törekvésnek, 
hogy válasszák ketté az esperességet. 

1727-ben történt meg a kettéválás - eléggé viharos körülmények között. Megma
radt a korábbi nógrádi egyházmegye, és a leválasztott területen megalakították a pest
békési egyházmegyét. De még így is óriási területet ölelt fel az esperesség: Csővártól a 
mai békési gyülekezetekig. Nehéz volt az írányitás, elsősorban a közlekedés szempont
jából. De megoldották: Albertiből, Aszódról, Péteriből, Ácsáról, Csabáról, Irsáról kí
sérték figyelemmel az esperesek az egyházmegye életét, és irányították azt. 

Az egyházmegye megalakulása után - Podmaniczky János közbenjárására - az akkor 
már működő aszódi latin iskolát vette szárnyai alá az egyházmegye, és tekintette az egy
házmegye „algimnáziumának". A kettéválás előtt Kis-Zellőn volt az egyházmegyei latin 
iskola mint algimnázium. Ez természetesen megmaradt a nógrádiak iskolájaként. A fő-
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gimnázium Selmecen volt, ahová a latin iskola tehetséges tanulói beiratkozhattak a 
magasabb iskolázás első lépcsőjeként. 

A szétválás idejében két latin iskola működött az egyházmegyében: Ácsán is, Aszó
don is. Az egyházmegye által támogatott iskola az aszódi lett, így az ácsai latin iskola 
néhány évtized múlva elhalt. így Ácsától Mezőberényig a tanulni szándékozó fiúk Aszó
don találtak jó iskolára. 

Külön fejezete egyházmegyénk történetének az az időszak, amikor (1767-1778 kö
zött) Ácsa volt a bányai egyházkerület központja, mert a püspöki tisztet Pohl Mihály 
ácsai lelkész töltötte be. 

Ujabb szétválás történt az 1791-es zsinat határozata alapján. Ugyanis a békési, bács
kai és bánáti gyülekezetek kiváltak az egyházmegyéből. A „maradék" új nevet kapott: 
ez lett a Pesti Evangélikus Egyházmegye. 22 anyagyülekezet volt az egyházmegyében, 
ez a szám 1837-ig 24-re gyarapodott. Neves esperesek álltak egyházmegyénk élén: Mol
nár János pest-budai lelkész, Jozeffy Pál cinkotai lelkész, aki később tiszolci lelkészként 
a tiszai egyházkerület püspöke lett. Mikulás Dániel aszódi lelkész, id. Sárkány Sámuel 
pilisi lelkész, akinek fiai néhány évtizeddel később meghatározó alakjai voltak az egyház
megyének. 

Ezt az időszakot gondok is jellemezték, elsősorban az éledő nyelvi problémák. Külö
nösen az 1840-es években a nyelvi törvény végrehajtása miatt volt feszültség a vegyes 
nyelvű gyülekezetekben. A szlovák ajkú gyülekezetekben némi ellenállást is tapasztaltak. 

1843-ban tovább tagolódott az egyházmegye. Leváltak a pesti és a Pest környéki 
gyülekezetek, és külön esperességbe szerveződtek. Ettől kezdve az egyházmegye neve: 
Pest Vármegyei Evangélikus Egyházmegye. 24 anyagyülekezettel folytatódott az élet. 
Ez a szám a századfordulóig 28-ra nőtt, sőt az I. világháborút megelőző években elérte 
a 34-et. Trianon után Baját is ehhez az egyházmegyéhez sorolták. 

Az egyházmegye esperesei között kiemelkedő személy volt Esztergály Mihály csomádi 
lelkész, akit az egyházmegyében pátens-esperesnek neveztek, ugyanis annyira felizgat
ta őt az 1859-es pátens miatt kialakult egyházi helyzet, hogy agyvérzésben meghalt. Sok 
felmerült kérdés jól oldódott meg Juhász Ferenc alberti lelkész, Sárkány János aszódi 
lelkész, Sárkány Sámuel pilisi lelkész espereskedése idején. 

Ennek a korszaknak is volt egy kiemelkedő időszaka, amikor püspöki központ is lett 
az egyházmegye. Sárkány Sámuel pilisi lelkész volt a bányai egyházkerület püspöke 
1890-1905 között. 

Az egyházmegye területén. Aszódon nyitotta meg a bányai egyházkerület egyházunk 
első leánynevelő intézetét 1891-ben. Az aszódi latin iskolát néhány éves „átalakítás" után 
algimáziumként újraindították Sárkány János esperes idejében, majd fokozatosan fej
lesztették úgy, hogy 1912-1916 között főgimnáziummá alakították. 

1824-ben 3 részre osztották az óriási egyházmegyét. Kialakították a felső, középső 
és alsó egyházmegyét. Mindhárom egyházmegyében kiépítették az egyházmegyei ad
minisztrációt. Életképes, jól irányítható egyházmegyének bizonyult mind a három. 
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1952-ben a zsinat új területbeosztási törvényt alkotott az 1. törvényben. Ez úgy ren
delkezett, hogy az Alsó-Pest Megyei Egyházmegye alkotja majd a Bács-Kiskun Egyház
megye egyik részét Sikter András vezetésével, a Közép- és Felső-Pest Megyei Egyház
megyék pedig egyesülnek, és így alkotják a Pest Megyei Egyházmegyét Válint János es
peressel az élen. 1952. június 25-én tartották az egyházmegye alakuló közgyűlését 
Budapesten. 31 egyházközség tartozott az egyházmegyéhez. Minden lelkészi állás be
töltött volt ebben az időben. Az anyagi egyensúly helyreállítása volt a legfontosabb fel
adat a gyülekezetekben. Veszélyt jelentett a szekták megelevenedése. De ígéretes volt, 
hogy Albertiben tizenhat férőhellyel és két gondozóval szeretetotthon működött. 

Nagy változást és sok lehetőséget hozott az egyházmegyében az 1991. évi 32. tör
vény megszületése és az erővel visszaszerzett államosított ingatlanok és új intézmények 
életre hívása. Nagytarcsán, Vácott, Albertiben és Irsán nyitottak óvodát. Albertiben az 
általános iskolát nyitották meg. Aszódon pedig 1994-ben újraéledt az evangélikus gim
názium. 

1997-ben újabb változás történt az egyházmegyei szervezetben. A zsinat döntését 
magáévá tette a Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlése, és elhatározta a Pest Me
gyei Egyházmegye két részre bontását: Észak-Pest Megyei Egyházmegye és Dél-Pest Me
gyei Egyházmegye néven 14-14 gyülekezettel. Az előkészületek részeként megtörtént 
a két egyházmegye elnökségének megválasztása, amelyet az 1997. november 8-án meg
tartott egyházmegyei közgyűlésen tettek nyilvánvalóvá a szavazatbontó bizottságok. 
Északon Detre János lett az esperes, dr. Roncz Béla az egyházmegyei felügyelő, délen 
Koczor Tamást választották esperesnek, Bárdossy Tamást pedig egyházmegyei felügyelő
nek. A Budapesten 1997. november 8-án tartott közgyűlés kimondta az addigi egyházme
gyei szervezet megszűntét, az addigi testületeket feloszlatta. Ugyanezen a napon mindkét 
egyházmegye megtartotta alakuló ülését. Északon november 30-án, délen december 15-
én zajlott le a közgyűlés, amely beiktatta az új egyházmegyék tisztségviselőit. 

Akik tisztséget viseltek ebben az egyházmegyében, a 18. század elejétől napjainkig: 

A Nógrádi Egyházmegyei esperesei 1727-ig 
Jozephi András alsóesztergályi lelkész 1719-1721 
Hoitsi János alsósztregovai lelkész 1721-1727 

A Pest-Békési Egyházmegye esperesei 1727-1797 
Apostoli István alberti lelkész 
Schmid János aszódi lelkész 
Burján Sámuel aszódi lelkész 
Chovan Sámuel csomádi lelkész 
Markovics Mátyás szarvasi lelkész 
Pohl Mihály ácsai lelkész 
Sztehlo András pilisi lelkész 
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Gyurcsek János békéscsabai lelkész 
Bartholomaeides János irsai lelkész 
Laho János péteri lelkész 
Simonides János orosházi lelkész 

A Pesti Evangélikus Egyházmegye esperesei 1791-1843 
Molnár János pest-budai lelkész 1791-1819 
Jozeffy Pál cinkotai lelkész 1819-1820 
Bartholomaeides Pál pihsi lelkész 1820-1834 
Mikulás Dániel aszódi lelkész 1834-1837 
Sárkány Sámuel pilisi lelkész 1837-1842 
Válka János dunaegyházi lelkész 1842 

A Pest Vármegyei Evangélikus Egyházmegye esperesei 1843-1923 
Válka János dunaegyházi lelkész 1843-1851 
Esztergály Mihály csomádi lelkész 1852-1860 
Juhász Ferenc alberti lelkész 1860-1866 
Sárkány János aszódi lelkész 1866-1868 
Sárkány Sámuel pilisi lelkész 1868-1878 
Margócsy József irsai lelkész 1878-1880 
Láng Adolf tápiószentmártoni lelkész 1881-1888 
Török József ceglédi lelkész 1888-1905 
Szeberényi Lajos fóti lelkész 1905-1911 
Sárkány Béla kecskeméti lelkész 1911-1920 
Krutschnitt Antal soltvadkerti lelkész 1920-1923 

Az Alsó-Pest Vármegyei Evangélikus Egyházmegye esperesei 1924-1952 
Krutschnitt Antal soltvadkerti lelkész 1924-1930 
Bakai Péter apostagi lelkész 1930-1945 
Sikter András soltvadkerti lelkész 1946-1952 

A Közép-Pest Vármegyei Evangélikus Egyházmegye esperesei 1924-1952 
Bódi Pál tápiószelei lelkész 1924-1930 
Doleschall Lajos bényei lelkész 1930-1936 
Honéczy Pál pilisi lelkész 1936-1937 
Wolf Lajos ceglédi lelkész 1937-1941 
Válint János bényei lelkész 1941-1952 

A Felső-Pest Vármegyei Evangélikus Egyházmegye esperesei 1924-1952 
Blatniczky Pál cinkotai lelkész 1924-1935 
Chugyik Pál aszódi lelkész 1935-1940 
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Zászkaliczky Pál fóti lelkész 1940-1950 
Blázy Lajos újpesti lelkész 1950-1952 

A Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperesei 1952-1997 
Válint János irsai lelkész 1952-1957 
Detre László mendei lelkész 1958-1977 
Keveházi László pilisi lelkész 1977-1991 
Baranyai Tamás domonyi lelkész 1991-1992 
Detre János aszódi lelkész 1993-1997 

A Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese 1998-
Koczor Tamás gyóni lelkész 

Az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese 1998-
Detre János aszódi lelkész 

Alberti Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2730 Albertirsa, Pesti út 106. 
Telefon: 06-53/370-179 
Lelkész: Szmolár Attila 
Lélekszám: 2520/2217 

A jelenlegi település őse a 14. század közepén alakult ki. Erről tanúskodik egy 1345-
ben keletkezett oklevél. A helység elnevezésére a legmegbízhatóbb adatot Pesthy Fri
gyes 1863-ban kiadott helységgyűjteményében találjuk feljegyezve. Az Alberti címszó 
alatt a következőt olvashatjuk: „A községnek csak egy elnevezése van jelenleg. Alberti, 
mely néven országszerte ismeretes; szájmonda szerint 1. Szent István király idejibül 
Istvánfalva nevet nyert volna, mennyiben I. István királynak e község határában a Cser
hát allyában vadászai és hajtó zsellérei laktak. A király kedvenc vadászhelye lett volna e 
tájék." Ez szájhagyomány, amelynek bizonyítására adataink nincsenek. Tehát a mai Al
berti helyén az első rendezett településről már a 14. században ismereteink vannak. A 
település a nevét az Albert tulajdonnévből kapta. 

A 14. századi település nem sokáig maradt fenn. A környéket viszonylag jó termő-
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földdel áldotta meg Isten. Erdőségek vették körül. Volt tava és patak menti füves rétje, 
gazdag legelője. Jól működő vízimalom is volt itt. Földesura sok gonddal küszködött 
mindezek ellenére. A török csapatok is sok nehézséget okoztak. 

Alberti - a többi töröktől megszállt településsel együtt - 150 esztendőn át kényte
len volt elszenvedni a megszállás minden testi és lelki megpróbáltatását. A közeli me
zővárosokkal - Cegléd, Nagykőrös - együtt elnéptelenedett. A legközelebbi lakott te
lepülés Kecskemét volt. 

A török megszállás nehézségeit és csapásait súlyosbították az egymás után követke
zőjárványos betegségek. 1527-ben a vérhas pusztított itt, 1529-30-ban a döghalál, 1534-
36-ban súlyos éhínség tizedelte meg a lakosságot. De minden nehézség és megpróbál
tatás ellenére éltek az emberek a török megszállta területen. 

A mohácsi vész idején, 1529-ben már Magyarországon is ismertek voltak Luther tanai. 
Kereskedők, diákok hozták magukkal ennek az új tannak a tételeit. Miután tudták, hogy 
Luther szerzetes volt, nem is gondoltak arra, hogy az új tanokkal végleges szakítás tör
tént a katolikus egyházzal. Ezt még 1530-ban sem gondolták, amikor az alsó papság meg
ismerkedett Luther tanaival. Sőt az Ágostai hitvallást sem gondolták a teljes szakítás 
hitvallásának. 

Országos viszonylatban igaz volt, hogy a hódoltsági területeken erősebben terjedt a 
reformáció tanítása, mint az ország más részeiben. A hódoltsági területen a katolikus 
papság nagyobbik része elmenekült a törökök elől. így a pap nélkül maradt gyülekeze
tek örömmel fogadták azokat a prédikátorokat és tanítókat, akik Luther tanítását ma
gukkal hozva érkeztek közéjük. így minden átmenet nélkül válhattak a prédikátorok 
révén a gyülekezetek megreformáltakká. Ezen a megreformáltságon nem valami hitval
lásos döntésre vagy új hitvallás megfogalmazására, valamint ahhoz csatlakozásra kell 
gondolnunk, hanem egyszerűen a szükség hozta helyzetre adtak a prédikátorok a jelen
létükkel megoldást az ott élőknek. Ezek a prédikátorok egyszerűbb, érthetőbb formá
ban végezték az istentisztelet szertartásait, főként az evangélium hirdetésére helyezték 
a hangsúlyt. Kéken András lelkész kutatásai szerint Nógrád megye déli részén mind
össze két katolikus plébános maradt a helyén. A többi plébános elmenekült a királyi 
Magyarország területére, így vált érthetővé, miért terjedt olyan gyorsan és nagy hatás
sal Luther tanítása ebben az országrészben. 

A reformáció terjedéséhez az is segítséget adott, hogy a török nem tűrt el semmiféle 
viszálykodás!. Még a vallási viszályt is megtorolta. Ezért lehetett hatásos a prédikáto
rok munkája. 

Amikor 1686-ban a császári csapatok visszafoglalták Budát, és a török hatalom a 
megszállt területen meggyengült, majd lassan visszahúzódott, az emberi képzeletet is 
felülmúló állapot maradt itt. Pusztasággá lett minden. Az utak tönkrementek. A tava
kat és patakokat benőtte a nád. Mindent elborított a gaz. Az országból kivonuló meg
szálló sereg a 18. század elejére ezt a képet hagyta maga után. 

A törökök nyomában járó császári seregekkel új honfoglalók jelentek meg: kereske-
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dők és velük a biztosabb megélhetést keresők hada. Amilyen gyorsan érkeztek ezek az 
első hullámban, olyan gyorsan tovább is álltak. 

Alberti sem maradt ki a vándorlás útvonalából. Mi azonban inkább az új otthont kereső 
és Albertit benépesítő és felépítő közösséget kísérjük figyelemmel. Erről Pesthy Fri
gyes kutatásai tesznek említést. Az eredeti szlovák nyelvű dokumentumokat vallatta a 
kutató. így írt: „Történt azonban, hogy bizonyos Váratskay András, e község, akkoriban 
még puszta, földesura s Rákóczi Ferenc párthíve, kurucz katonáival a Szentmária nevű 
községbe érkezett éjjeli szállásra, s miután letelepedtek, felhívta őket, miszerint hagy
ják el e helyet, hol a szúnyogok csípései nekik elég alkalmatlanságot tesznek, fogadják 
el az ő ajánlatát s telepedjenek le az ő Albert nevű pusztáján, Pestmegyében. Ezen aján
latát Váratskay Andrásnak elfogadták feltételesen, mert előbb a lakosság jobb meggyő
ződés végett követeket küldött Albert pusztára, megvizsgálandó annak minőségét és 
fekvését. Miután ezek a legjobb hírekkel visszatértek volna, elhatározták magukban, 
miszerint Váratskay András ajánlatát elfogadják, s Szentmária községből eltávoznak. 
Azonban a közelükben 1710-ben kiütött döghalál visszatartóztatá s ennek elmúltával 
1711-ik év szeptember 14-én huszonnégy szekéren Szentmária községből elindultak 
Csányi György, Takács Mihály és Hawram Pál elöljárók vezetésük alatt, magukkal hoz
ván akkori ágostai hitvalló tételt követő lelkészüket: Claudinyi Frigyest is..." (Idézi 
Hídvégi Lajos: Pusztabokrok 3. köt.) 

Ez a kis csapat valóban otthonra talált Alberti vidékén. Természetesen ezután is ér
kezett még - a népvándorlás szabályai szerint - néhány kisebb csoport, akik vagy itt, 
vagy a közeli települések romjain építették meg az új otthont maguknak. Rögzítjük hát 
a tényt: az 1711. szeptember 29-én, huszonnégy szekéren megérkezett felvidéki szlo
vákok a mai napig élő faluközösséget hoztak létre. Ez a dátum egyben az alberti evangé
likus egyházközség megalakulásának időpontja is. 

A megérkezett telepesek megkezdték új életüket. Amikor útra keltek a Felvidékről, 
szinte mindent, ami nem fért fel a kocsira, ott kellett hagyniuk. Itt új otthont kellett 
alapítani. De hitüket is magukkal hozták. így a nyelv, a hit és a testvéri összetartozás 
erősítette őket az újrakezdésben is. 

Abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy amikor a gyülekezetet szervezték, a fa
luközösséget is alakították. Amikor pedig a faluközösséget formálták, a gyülekezetben 
is tevékenykedtek ezzel. A lélekszámot tekintve nem sokan érkeztek az első hullám
ban, de fontosnak tartjuk, hogy magukkal hozták a gyülekezeti lelkészt. A lelkésszel 
együtt történt megérkezésük volt a gyülekezet születésének a pillanata. Ha azokra az 
elöljárókra gondolunk, akik a kocsikaravánt vezették az új helyre, akkor e csoport meg
érkezése a település születésének is a pillanata volt. Ennyire egybeesett ennek a két fontos 
életközösségnek a létrejötte. Hamarosan megnyitották az iskolát is, hiszen 1720-tól saját 
tanítója is volt az egyházközségnek Benedicty Izrael személyében. Azután megkezdték 
az anyakönyvek vezetését is. 1721 -tói kezdődően az anyakönyv és a jegyzőkönyv rögzí
tette azokat a fontosabbnál fontosabb adatokat, eseményeket, amelyek a közösség éle-
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tét meghatározták. Kezdetben szlovák, latin, majd 1831-től magyar nyelven írták eze
ket a dokumentumokat, 

A gyülekezet és a település történetét első ízben Chován Mihály községi jegyző dol
gozta fel. Felhasználta ehhez az 1729-ben fellelhető írásbeli nyomokat, adatokat, ame
lyeket megörökítettek a jegyzőkönyvek és az anyakönyvek. Azóta is az anyakönyvek és 
a jegyzőkönyvek maradtak azok a tiszta források, amelyekből felszínre tudjuk hozni a 
gyülekezet történetét. 

így találjuk a forrásnál állva a múltat: a 18. század elején, az akkori Zólyom megye északi 
részén, a hegyek között népes település volt Szentpéteri. Az itt lakó evangélikus gyüle
kezethez tartozott egy kisebb falu, Szalatnya evangélikussága is. Nevét arról kapta ez a 
falucska, hogy határában egy savanyúvíz-forrás volt. Gyógyító forrásvíz volt ez, amely
nek vonzereje miatt egyre növekedett a falu lakossága. De gondot jelentett, hogy ez a 
település alig rendelkezett hasznos, megmunkálható földdel. A korabeli feljegyzések 
szerint annyira népessé vált ez a kis falu, hogy a csekélyke föld már nem tudta eltartani 
a lakosságot. Északra a hegyek miatt nem mehettek. Ezért akik a földműveléssel sze
rették volna kenyerüket megkeresni, csak a török rabság alól éppen felszabadult ország
rész felé indulhattak. Az ország középső és déli része várta az új telepeseket. 

Pontos idejét nem tudjuk ma már, mikor szánták rá magukat a helyváltoztatásra az 
első vándorok. De az tény, hogy a szükség és a lehetőség összetalálkozott elhatározá
sukban. Hallhattak spontán, de szervezett betelepítésekről is. 

Az alberti egyházközség története úgy tekintette a Szalatnyán élő evangélikusok dél 
felé indulását, mint a népvándorlási hullám egyedi mozgását, mivel éppen akkortájt 
indultak, amikor nagyobb népességmozgás nem volt tapasztalható. Mindössze huszon
négy szekér útra keléséről volt szó. Meg is érkeztek Albert-pusztára. 

Szalatnya és Albert-puszta között első állomásként az akkori Pest megyei Szentmária 
településén álltak meg. Úgy látjuk, hogy valami oknál fogva itt nem találtak otthonra. 
Amikor azonban Szentmáriára érkezett portyázó csapataival Váratskay András kuruc 
kapitány, és ott találkozott az új otthont keresőkkel, a vándorlók késznek mutatkoztak 
arra, hogy tovább menjenek dél felé új hazát keresni maguknak. 

Váratskay András alaposan kikérdezte a vándorlókat. Leírta előttük a birtokában lévő 
Albert-pusztát, ecsetelte ennek előnyeit, szépségét és gazdagságát. Már-már indulni 
akartak a vándorok erre a biztatásra, amikor kitört a pestisjárvány. így egy időre kény
telenek voltak lemondani a további vándorlásról. Amikor azonban a járvány alábhagyott, 
a Pándon lakó Váratskay András levélben kereste meg újra őket. Megújította korábbi 
ígéretét. Ekkor két férfit küldtek előre, hogy szemrevételezzék a helyet. A delegáció 
küldetése eredményes volt. A küldötteknek megtetszett a táj, a pusztaság közepén csor
dogáló patak, a partján lombos fákkal, a föld gazdagnak tűnt, és az új házak építéséhez 
szükséges vályogvetésre, sárfalak készítésére alkalmasak voltak a tocsogók. 

1711. szeptember 29-én huszonnégy szekéren megérkeztek a honfoglalók Albert
pusztára. Nem lehettek tehát sokan: huszonnégy szekérre nem sokan férhettek fel. Hozni 
kellett kevéske élelmet az állataiknak is. A melegebb holmi is sok helyet foglalt el, hi-
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szen közeledett a tél. A szekérderékban kaptak helyet a gyerekek. De a remény sok 
hiányzót tudott pótolni. Ott élt már közöttük az alberti evangélikus gyülekezet és a 
faluközösség lelke. 

Együtt jöttek a telepesekkel - egykori lelkészük mellett - a korábbi elöljárók is: Csányi 
György, Takács Mihály, Hawran Pál. A megérkezés napján - ez Mihály napja volt - a 
kis gyülekezet a szabad ég alatt megtartotta az első istentiszteletét szlovák nyelven. 
Claudinyi Frigyes lelkész végezte a szolgálatot. Az alberti gyülekezet - ápolva a tradí
ciót - azóta is Mihály-napkor minden esztendőben istentiszteleten emlékezik a gyüle
kezet megalakulására. 

Időközben az is kiderült, hogy itt, Albert-pusztán nem Váratskay András az úr, ha
nem ez a föld Szeleczky Márton báró tulajdona. Meg is támadta Váratskay András tu
lajdonjogát, és miután a kapitány nem tudta igazolni birtokjogát, ezért a telepeseknek 
Szeleczky báróval kellett a szerződést és az egyezséget megkötniük. Annyit tudunk 
Szeleczky Márton báróról, hogy nagyon szigorú ember volt. Nem volt részrehajló. Nem 
tett különbséget sem nemzetiségi, sem vallási szempontból. Katolikus volt a földesúr, 
az evangélikus gazdák mégis minden zaklatás nélkül gyakorolhatták vallásukat, sőt még 
az evangélikus gyülekezetnek is javadalmat biztosított a báró. 

Sok értékes adatot tartalmaz a gyülekezet életének első lépéseiről az 1721 -ben meg
nyitott anyakönyv, amelyet szlovák és latin nyelven vezett a lelkész. 

A gyülekezet életének központja a templom volt. Az új telepesek nem gondolhattak 
azonnal templomépítésre - különösen kőből, hiszen új falujukba a követ messziről kel
lett volna fuvarozni. Itt volt ugyan homok, sőt agyagos terület is, de nem annyira alkal
mas az építkezésre, mint a Felvidéken. Volt ugyan fa, de a patak partján. Így csak az a 
megoldás maradt, hogy az agyagból, amely lábuk előtt és alatt hevert, vízzel, nádtörek-
kel összekeverve, fűzfavesszők közé szorítva jó és olcsó építőanyagot formáltak az ügyes 
kezek. Ebből épült fel az első templom Albert-pusztán. Pontos időpontját nem ismer
jük a templom építésének, de föltételezzük, hogy nagyon rövid idő alatt felépítették a 
Haraszti-réten, amely a falu szélét jelentette. A rét kifejezés túlságosan idilli. A falu
nak ez a része volt a mocsilló, a posványos, zsombékos, nedves, vizes hely. Egy előnye 
volt ennek a helynek: nem kellett messziről hordani az építőanyagot. Minden közel volt! 

Nem sokat tudunk erről a templomról. Egy feljegyzés maradt róla 1741-ből: amikor 
Schmid János esperes látogatást tett Albertiben, a jegyzőkönyvben megállapította: az 
alberti lutheránusoknak „szép oratóriumuk" van! Valószínű, hogy ez az első templom 
felszereltségében még szegénységet és egyszerűséget tükrözött. 

Az öröm azonban rövidebb ideig tartott, mint remélték. 1763. június 28-án vasár
nap reggel, amikor a hívek templomba készültek, megrendült a föld Alberti alatt. A 
legtöbb ház fala megnyílt. A kutak beomlottak. Az állatok kitörtek karámukból. A temp
lom súlyosan megrongálódott. A gyülekezet használható templom nélkül maradt! 

Hamarosan új lelkész érkezett Albertibe Tótgyörkről. Gegus Zakariás lett a lelkész 
1764-ben. 1774-ben kezdődhetett meg a templomépítés. Mária Terézia császárnő en
gedélyt adott több magyarországi protestáns gyülekezetnek templomépítésre. Kőből, 
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azaz égetett téglából építhettek maguknak templomot Isten dicsőségére. Báró Szeleczky 
Márton most sem zárkózott el evangélikus telepesei kérésétől, sőt újra felajánlotta temp
lomtelekként ingyen a Harasztiban lévő telket, amely az előző templom területe volt. 
Az alberti evangélikusok bármennyire is tisztelték és szerették feljebbvalójukat, most 
mégsem fogadták el Szeleczky Márton ajánlatát és döntését. Ismerték ezt a helyet, 
tudták, hogy a mocsárra kőtemplomot nem szabad építeni. Emlékeztek arra, hogy hó
olvadás idején víz alá került a falunak ez a része, ha pedig nagy eső volt, a közeli patak 
gyorsan kilépett medréből, és szétáradt a lapos vidéken. A gyülekezet tagjai a falu egyik 
kiemelkedő dombját kérték a bárótól. Megkezdődött az egyezkedés, végül megszüle
tett az alku. Közben a királynőtől megérkezett az írásos engedély a földesúr által fel
ajánlott helyre. A királynő engedélyébe sem nyugodott bele a falu. A báró újabb lépése 
tanúskodott arról, hogy tényleg jó a kapcsolat az uraság és alattvalói között. A dombra 
épülő templom engedélye ügyében történő közbenjárásra kérték fel Szeleczky Mártont. 
A katolikus földesúr a királynő írásos engedélye ellenére sem semmisítette meg az alku 
eredményét, nem is vonta vissza a templomdombra vonatkozó adományozását, hanem 
közbenjárt a gyülekezet érdekében. Mária Terézia megváltoztatta előző döntését. Ki
adta az engedélyt az új telken történő templomépítésre. 

A templom alapkövét 1774. október 4-én istentisztelet keretében helyezték el. Gegus 
Zakariás lelkész végezte a szolgálatot. Beniczky Farkas gyülekezeti felügyelő, Ambrózy 
György gondnok. Szabó Mihály bíró és Miloszrdni János bíró segédkezett. 

A templomépítés négy évig tartott. Az építkezés költségei igazi gondot jelentettek 
az egyházközség vezetőinek. A fuvar- és napszámköltség azonban teljes egészében a 
gyülekezet tagjait terhelte. A földesúr az égetett téglával járult hozzá az építkezéshez. 

Amikor elhegyezték az alapkövet 1774-ben, a tervekből hiányzott a torony, és a főbe
járat sem nyílhatott az utcára. A templomhajó terve azonban megegyezett azzal, ami végül 
felépült. Amikor 1954-ben a gyülekezet tatarozta a templomát, kívülről a vakolatot tel
jesen leverték a falról, és megtalálták annak az ajtónak a helyét, amelyen kezdetben bejártak 
a hívek a templomba. Az 1991-es tatarozásnál már láthatóvá is tették ezt a bejáratot. 

A munka 1773. július 4-re készült el. Alit a templom fehérre meszelt falaival a domb
tetőn, messzire hirdette az alberti gyülekezet élni akarását. A templom használatba 
vétele 1778. augusztus 4-én történt, a szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapon. Érde
kes, hogy a felszentelés ünnepéről egyetlen írásos emlék sem maradt fenn. Az építke
zésről pontos feljegyzést készített Pintér Ádám alberti jegyző. Ez az új templom jelen
tette Gegus Zakariás lelkész életművét. A lelkész előrelátását is jelzi a templom; már 
építése idején ezer férőhelyes volt, pedig csak 1830 táján érte el a gyülekezet lélekszá
ma az 1300 főt. 

Ez a második templom 1799-ben kapta a mai formáját. Ekkor épült a torony, ekkor 
nyitottak bejáratot az utcáról. Ez a két lehetőség benne volt a türelmi rendeletben. 1839-
ben került az első harang a toronyba. Ez az év arról is nevezetes, hogy új orgonát építet
tek a karzatra, amely részben megőrizte a 18. században használt orgona fontosabb, 
értékesebb és felhasználható részeit. 
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Az istentiszteleten használt énekeskönyv a Tranoscius volt. A temetéseken a Funebralt 
használták. Ezeknek az énekeit kísérte vasárnaponta és más alkalmakon a régi orgona 
hangja. Ez az orgona Besztercebányáról került Albertibe. Podkonyiczky Mihály mester 
építette. A templommal együtt 1778. augusztus 4-én szentelték fel. Az 1839-es átépí
tés után csak 1953-ban került sor az orgona átépítésére. Nem volt elég, hogy kímélték 
a régi hangszert, a gyülekezet sokrétű alkalmain az orgona használata is gyakoribbá vált, 
és új orgona építése vált szükségessé. 1966-ban szólalt meg a gyülekezet új orgonája. 

Külön említést érdemel az albertiek iskolai tevékenysége. A gyülekezet alapításakor 
röviden érintettük azt, hogy 1720-ban már működő iskolát talált itt Benediczky Izrael 
tanító. Az igazsághoz tartozik azonban az, hogy a rendszeres iskolai elfoglaltság akkor 
sem tartozott a serdületlen ifjúság lelkesen vállalt elfoglaltságához. Szeleczky Márton 
földesúr 1731. január 7-én a következő utasítást adta a birtokán élőknek: „Látván a falu 
lakosságának ostobaságát, műveletlenségét és a gyermekek rettenetes nemtörődését az 
írás és olvasás tudományát illetően, megparancsolom a jelenleg szolgáló Apostoli István 
lelkésznek, Dobrodinszky János bírónak, Chov̂ ân Mihály jegyzőnek, Hawram Pál es
küdtnek és Kovács Tamás árvagyámnak: írásban is hirdessék ki minden alberti lakos
nak..., hogy saját gyermekeiket ifjúságuktól kezdve istenfélelemben neveljék. A fiúkat 
és leányokat egyaránt hat-hét éves koruktól 12 éves korukig járassák iskolába, ahol 
megtanítják őket olvasni, írni és számolni. Aki teheti és nélkülözheti gyermekét, egész 
éven át járassa iskolába, akinek pedig szüksége van otthon gyermekére, szürettől Szent 
János napjáig..." - Szeleczky Márton földesúr nagyon komolyan vette, amit ebben a 
leiratban elhatározott és közzétett. A mulasztókkal, az iskolát semmibe vevő szülőkkel 
szemben kilátásba helyezte a legszigorúbb büntetéseket is. 

A földesúr nagyon jól tudta és látta, hogy ahogyan egybeesett a gyülekezet, a falukö
zösség és az iskola létrejötte, ugyanígy továbbra is fontos ezek működtetése. Nem maga 
végezte el földesúrként, hanem a lelkész és a falu elöljárósága is feladatként hordozta 
az iskolába járás ügyét. Ezt felvállalva igyekezett az egyházközség az iskolában a tankö
teles gyerekeket bevezetni az írás-olvasás-számolás „művészetébe". Ehhez szükség volt 
még a fentieken felül az istenismeretet, az istenfélelmet és az istenszeretetet is beleül
tetni a gyermekek szívébe, mert ezzel együtt ébredt bennük a hazaszeretet, az egyház
szeretet. A tanítók feladata lett az iskolában a hittan alapvető ismereteinek megtanítá
sa. De az egyház reformátori elvéhez igazodva szorgalmazta, hogy a magyar nyelv meg
ismerése mellett egy gyermek se feledkezzék el az ősi nyelvről, a szlovákról. így érthetjük 
helyesen azt, hogy 1831 óta, amikor az iskolai nyelv a magyar volt, egy I869-es felmé
rés szerint Albertiben nyilvántartott 385 iskoláskorú gyerek közül 269 beszélte az élő 
szlovák nyelvet. 

Az alberti népiskolának olyan tanítói voltak a kezdetektől az államosításig, akik - egy
két tanítótól eltekintve - nagy tekintélyt vívtak ki maguknak a gyülekezetben is, a tele
pülésen is. Az iskola tanítói a tanítási munka mellett kántorok is voltak. 

Ebben a funkciójukban azokhoz a családokhoz is közel kerültek, akiknek nem volt 
iskolás korú gyermeke. Albertiben megszakítás nélkül működött az iskola 1948-ig, 
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amikor az állam átvette az oktatást Magyarország összes településén. Ez a végdátum 
1948. június 30. volt. Az államosított népiskola így vált Albertiben is búvópatakká, hogy 
1992-ben ismét előbukkanjon, és újra evangélikus iskolába járhassanak az evangélikus 
gyerekek. 1992 tavaszán a gyülekezet visszakapta a volt iskola épületét. Folytak az elő
készületek, hogy az iskola 1992 őszén újra megnyithassa kapuit a gyerekek előtt. 

A gyülekezet 1711-ben történt alapítása és a napjaink között eltelt időben 19 lel
kész szolgált, illetve szolgál Albertiben. A gyülekezetet alapító lelkész Claudiny Frigyes 
volt, aki együtt érkezett az Albertibe betelepülőkkel. Rövid alberti szolgálata után 
Cinkotán lett lelkész. Benedicti Pálról azt tudjuk, hogy 1712-ben már lelkész volt a 
gyülekezetben. Az újabb lelkész, Apostoli István 1721-ben került Albertibe. Ö kezdte 
el az anyakönyvezést. Békéscsabára került lelkésznek, ahol 1740-ben meghalt. Id. Tes-
sedik Sámuel követte őt a sorban, aki Tótgyörkről jött, és 1744-ben távozott Békéscsa
bára. Domonyból jött az új lelkész. Apostoli András, aki összesen 15 hónapig szolgált 
Albertiben. Georgiádes János (eredeti neve: Gyurcsek János] 1745. október 30-án lett 
lelkész Albertiben, majd 8 év után Békéscsaba lelkésze lett. Polereczky János Maglód
ról jött Albertibe 1753. augusztus 12-én. Szolgálatát 1762. február 16-án a halál zárta 
le. 41 évet élt. 

A gyülekezet szerette lelkészét, amelynek azzal is jelét adta, hogy öccsét, Polereczky 
Ádámot hívta lelkészül Domonyból. Az ő szolgálata idejére esett az 1763. június 28-i 
földrengés, amelyben összeomlott a templom. A lelkész 1764 kora tavaszán elhunyt. 
Utódát, Gegus Zakariást Tótgyörkről hívták meg 1764 márciusa végén. O lett Alberti 
templomépítő lelkésze. 1791. augusztus 21-én hunyt el 60 évesen. Fia, Gegus Sámuel 
követte, aki Albertiben született, és mindössze 22 éves volt, amikor a lelkészi szolgá
latba lépett. Hatévi szolgálat után Cinkotára választották meg. Öt Venich György kö
vette, aki Kecskemétről jött. Szolgálati idejére esett a templomtorony építése. 1830-
ban halt meg, 75 évesen. Juhász Ferenc ceglédi lelkész követte. Amikor Venich lelkészt 
temette magyar nyelven, úgy megragadta az albertieket, hogy azonnal meghívták lelké
szüknek. Sok építkezés folyt működése alatt. Bátran kiállt a pátens ellen is. Kiss Endre 
követte őt a lelkészek sorában 1867 júliusától, aki az iskolaügy szakértőjeként tevékeny
kedett, 1893. november 3-án hunyt el. Utódát, Dobronyovszky Gyulát Péteriből hív
ták Albertibe, 1894. május 20-án iktatták be. Az ő idejében történt a gyülekezeti struk
túraváltás: az iparosok helyett a földművelők vették át a gyülekezet tisztségeit. 

Zólyomi Pált 1913. novemberében választotta meg a gyülekezet. Melegszívű lelki
pásztor volt. Sokat betegeskedett, és 1929 novemberében szolgálati helyet cserélt 
Bánszky Györggyel, aki bodzasottlakai lelkész volt. 1952. december 31 -én vonult nyug
díjba. Öt Roszík Mihály követte, aki szép eredményeket hozó, hatalmas munkával for
málta eleven gyülekezetté az alberti evangélikusokat. Szeretetotthon, óvoda, általános 
iskola és vendégház tette igen sokoldalúvá a gyülekezet tevékenységét. 1995-ben ment 
nyugdíjba, de továbbra is meghatározó személy a gyülekezet életében. Szabó András 
követte őt, aki hamarosan vanyarci lelkész lett. Ezután hosszas próbálkozás és lelkész
keresés után Szmolár Attila került az alberti gyülekezet élére. 
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A legutóbbi időkig magyarul és szlovákul énekeltek az istentiszteleteken, és az ige
hirdetés nyelve is váltakozott. 

A lelkész gyülekezetépítő munkájának mindig fontos segítőtársa volt a tanító, akire 
a gyülekezetnevelés feladata hárult. Az 1720-as években Albertiben dolgozott Bene-
diczky Izrael tanító, akinek csak a neve maradt fenn. A következő tanító Simonidesz 
János volt, akit az 174l-es esperesi vizitáció jegyzőkönyve említett meg. 50 gyereket 
tanított. A tanító Szarvasról jött, Albertiben halt meg 1764-ben. Felicides András követte 
őt, aki szintén Szarvasról jött. Öt rossz családi élete miatt a gyülekezet elbocsátotta. 
Greskovitz Sámuel került a helyére, aki az eperjesi kollégiumban tanult. Hamarosan 
átköltözött Maglódra. Gegus Gábrielt alkalmazták utána az iskolában, aki rövid idő múlva 
Pilisen vállalt állást. Klementisz János tanító Péteriből érkezett. Vidám természetű ember 
volt. 17 évig dolgozott az iskolában. Albertiben halt meg. Cinkotáról hívták a követke
ző tanítót, Jantsovitz Györgyöt, aki elkészítette az alberti iskola történetét. 1831-ben 
a kolerajárvány áldozatává vált. Ez időben 170 gyerek járt az elemi iskolába. Apja után 
a fiát választották tanítónak. Jantsovitz István azonban 1833-ban lemondott tanítói ál
lásáról, és Bécsbe utazott, ahol teológiát tanult. Utóda Brocken Sámuel lett, akinek a 
tanítóskodása alatt alapították meg a segédtanítói státuszt. 1848-ban Horváth Károly 
követte, de három év múlva már Hankus Károly volt a tanító. 1858-ban elhelyezték az 
új iskola alapkövét, 1860-ban megszervezték a második tanítói állást. Közben a tanító 
Ján János lett, aki 1863-ban meghalt, és helyére Wolfgang Lajost választották meg. 1866-
tól Csorba Endre tanított Albertiben, akinek a magatartása, munkavégzése, tanítói al
kalmatlansága sok kárt okozott a gyülekezetben. 1883-ban a tanulólétszám emelkedé
se tette szükségessé a harmadik tanítói állás megszervezését. Erre Buth Pál gács-lehotai 
tanítót hívták meg, majd 1897-ben Czabán Soma, 1903-ban pedig Szalay Károly lett az 
iskola tanítója. Az azonban, hogy melyik tanítói állásban kit alkalmaztak, az iratokból 
nem hámozható ki. Buth Pál 1909-ben meghalt. Helyére Ponicsán Mihály pincédi ta
nítót választották, aki 40 éven át volt a gyülekezet tanítója. 1848-ban vonult nyugdíjba, 
1956-ban halt meg. Meg kell még említeni Szvák (Somlyódi) János tanítót, aki 48 éven 
át dolgozott az alberti iskolában. Ponicsán Gyula kántortanító 1940-ben került az isko
lába. Ö volt az utolsó igazgatója az evangélikus iskolának. 

A gyülekezet életéhez szorosan hozzátartozott a szeretetotthon. 1942-ben a Kozma 
család átadta a házát a Fébének, hogy abban idős asszonyok számára otthont alakítsanak 
ki. 1950-től a Pest Megyei Egyházmegye támogatta 4-5 idős asszony eltartását. 1951-
ben Dezséry püspök azt látta megvalósíthatónak, hogy az otthon az egyházmegye fel
ügyelete alatt legyen, az egyházmegye támogassa, ezt a megoldást az állam is elfogadha
tónak tartotta. Az egyházmegye gyorsan döntött. Az 1951. június 5-én tartott köz
gyűlésén azt a határozatot hozta, hogy a Fébé Diakonisszaegyesület lássa el az otthon 
vezetését, a támogatást pedig az egyházmegye biztosítja. A június 25-én tartott ülésen 
az a gyakorlati vélemény született, hogy legjobb, ha az alberti gyülekezet felelősségére 
bízzák az otthont. így számítják Albertiben az otthon újraébredésének időpontját 1951 
őszétől. A működés megkezdésének éve 1952 lett. Lelkészváltás is volt a gyülekezet-
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ben. Roszík Mihály fontos ügyének tartotta az otthon létét és működőképességét. 1953-
ban olyan Budapestről kitiltott, deportált személyek otthona lett, akik emberi körül
mények között, és nem birkahodályban vagy egyéb állatoknak készített helyen voltak 
kénytelenek meghúzni magukat. Ettől kezdve sok nehézség közepette, de folyamato
san épült ki a szeretetotthon idős emberek igazi otthonává. 1955-ben az épületet kívül 
tatarozták. Az egyházmegye gyülekezetei aktívan támogatták az otthont pénzzel és ter
mészetbeni adományokkal. Különösen a 80-as években indult fejlődésnek az otthon. 
Az évtized második felében nagy lendületet mutatott a fejlesztés. 1989-ben került az 
épület homlokzatára a felvett név: Káldy Zoltán Szeretetotthon. 1990-ben új konyha, 
étkező, imaterem épült. 1991-től pedig a régi ebédlő és imaterem az otthon lakóterét 
bővítette. Az egyre bővülő és szépülő intézményre rá sem ismernének az első lakók. 

• Az összeállítást Detre János készítette Roszík Mihály Mindeddig megsegített min
ket az Ur című könyve alapján. 

Bényei Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2216 Bénye, Kölcsey u. 16. 
Telefon: 06-29/434-174 
Lelkész: Buday Zsolt 
Lélekszám: 705/669/966 

A BENYEI GYÜLEKEZET VÁZLATOS TÖRTENETE (1940-2000) 

Válint János lelkészt még 1940-ben a szlovákiai Fekete-Lehotáról magyarkodása miatt 
űzték el, ezután lett a gyülekezet lelkésze. A bényei evangélikusok örömmel fogadták, 
mivel jól beszélt szlovákul, amit különösen az idősebbek és a presbiterek fontosnak 
tartottak és igényeltek. Bényén délelőtt 11-kor szlovák nyelven folyt a főistentisztelet, 
s csak délután volt magyar nyelvű alkalom az ifjabbak részére. 

Az anyagyülekezet filiája, Káva kb. 5 km-re fekszik Bényétől, ahol csak magyar nyel
vű szolgálatot igényelnek heti egy alkalommal. Ez abban az időben vasárnap délelőtt 9 
órakor kezdődött. Ide kerékpárral járt át a lelkész. 

Válint János idejében került sor a bényei templom alászigetelésére, mivel az 1794-
ben elkészült templom szigetelés nélkül épült. A leghagyományosabb módot, a szaka-
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szonkénti falbontást választotta a kőműves, így a munka jól sikerült. Hibának róható 
fel, hogy a műemlék épületet dörzsölt nemesvakolattal látták el. A háborús évek miatt 
a parókia szigetelésére és felújítására már nem volt anyagi fedezet. 

A háborút követő években Bényére is elhatott az evangélizáció és az ébredési hul
lám. Válint lelkész több evangélizátort hívott a gyülekezetbe, s az egész héten át tartó 
igehirdetési sorozatok eredményeként számos családban tudatosult a hívő kegyesség. 

1952-ben a Pest Megyei Egyházmegye gyülekezetei Válint Jánost esperessé válasz
tották. A gyülekezet számára kritikussá vált a helyzet, amikor 1952 nyarán az irsai evan
gélikus lelkészt, Krecsák Jánost - válása miatt - egy éven belül lebonyolítandó gyüleke
zetcserére ítélte az egyházi bíróság. Válint esperes felajánlotta Krecsák Jánosnak a gyü
lekezetcserét, amit ő elfogadott. Krecsák János 1952 nyarán új feleségével költözött a 
bényei parókiára. Ez az új feleség néhány hónap után otthagyta férjét. Krecsák magára 
maradt, illetve a parókiára hívta leányát, akinek a férje hivatásos katonatiszt volt, ő in
nen járt be Pestre katonai iskolába. 

Krecsák lelkész ellen az irsai gyülekezetből újabb feljelentések érkeztek az egyházi 
bírósághoz, amelyek eredményeként lelkészi szolgálatából felfüggesztették, majd nyug
díjazták. Ezt az ítéletet az egyházi felsőbbség nem tudta végrehajtani, mivel Krecsák 
János állami támogatást keresett. Gerő Ernő minisztertől olyan felszólító írást kapott, 
hogy a lelkészt mindenki támogassa, mert a miniszter védelmét élvezi. Krecsák min
dent megtett, hogy a gyülekezetben népszerűségét növelje. Sikerült elérnie, hogy a 
gyülekezet presbitériumának többsége kiállt mellette az egyházi bíróság döntése elle
nére is. Igaz, voltak olyanok a gyülekezetben, főleg a Válint Jánost tisztelők között, akik 
ragaszkodtak a hivatalos egyházi döntéshez, és Krecsák menesztését, leváltását kérték. 
Ha ezek a gyülekezeti tagok családjukban lelkészi szolgálatot igényeltek, például kon
firmáció, temetés esetén, a szomszédos monori gyülekezet lelkészét hívták. Ilyenkor 
viszont nem szólhatott a harang. 

1954-ben Dezséry püspök Sáfár Lajos lelkészt küldte Bényére, majd a pilisi Tóth 
Károly lelkész feladatává tette a bényei szolgálatok ellátását. A presbitérium tiltakozott 
ellenük, mivel nem beszélték a szlovák nyelvet. Azt hangoztatták, hogy a pozsonyi püs
pökhöz mennek panaszra, ha a szlovák szolgálatot megvonják tőlük. 

Káldy Zoltán püspök Cselovszky Ferenc segédlelkészt küldte ki a gyülekezetbe 1959. 
december I-i hatállyal. A segédlelkész alberti születésű volt, iskoláskorában két éven 
át Krecsák volt a hitoktatója, a teológián szlovák nyelvet is tanult, mivel szlovák hátte
rű családból származott, és két évig a békéscsabai gyülekezetben is szolgált. Krecsák János 
nem akadályozta szolgálatát, de a parókiáról csak 1962 tavaszán költözött el leányának 
családjával. A vizes, öreg, korszerűtlen lelkészlakás lebontását tervezte a gyülekezet. 
Ehhez az állami engedély hamarosan meg is érkezett, de új parókia építéséhez nem 
kaptak engedélyt az állami hatóságtól. Cselovszky Ferencet a gyülekezet egyhangúlag 
meghívta lelkészének 1960. januári közgyűlésén. Beiktatására 1960. február 18-án, egy 
hétköznapi délelőtt került sor, amely alkalmon az egész egyházmegye lelkészi kara meg-
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jelent; így juttatták kifejezésre, hogy a gyülekezet „ex lex" állapota véget ért, és Bénye 
visszakerült az országos egyház közösségébe. A gyülekezet új lelkésze 1962 őszéig egy 
parasztház utcai szobájában lakott albérletben. 1962 tavaszán elkezdődhetett a vizes, 
korszerűtlen beosztású lelkészlakás alászigetelése, felújítása. A külső tatarozás lassú 
ütemben haladt, ahogyan a gyülekezet anyagi helyzete azt megengedte. Az első volt a 
kőműves kifizetése, és a lelkész csak több hónapos késéssel kapta meg illetményét a 
gyülekezettől. Ezt azért tehette meg, mert védőnő felesége pontosan kapta fizetését, 
és abból élhettek szerényen, pedig ő volt a gyülekezet orgonistája is. 

Az új lelkész az istentiszteletek idejének megváltoztatását kezdeményezte: azt java
solta, hogy délelőtt legyen a magyar nyelvű és délután a szlovák nyelvű alkalom. A pres
bitérium e javaslatot elutasította, mondván: a termelőszövetkezettől csak szombatra és 
vasárnap délelőttre kapnak kölcsön fogatot, akkor művelik meg a háztájit és permete
zik a szőlőt. Ezután megmosdva csak délután mennek a templomba. Az idősek mehet
nek délelőtt a szlovák istentiszteletre. 

1962-ben a kávai evangélikusok kérték, hogy - mivel a templomuk megépítésének 
40. évfordulója előtt álltak - végezzék el a templom belső javítását, meszelését. A pres
biterek közül néhányan azt javasolták, hogy az egyszerű meszelésen kívül jó volna dí
szesebb megoldást keresni, hogy ne maradjanak el a katolikusoktól. Szita István pesti 
segédlelkészt, festőművészt ismerve, tőle kértek ajánlatot és tervet. Javaslatát és áraján
latát, amely nagyon szerény volt, a gyülekezet elfogadta. Egy őskeresztény imádságból 
indult ki. „Urunk, aki értünk megszülettél, meghaltál és feltámadtál, szabadíts meg 
minket is, amint megszabadítottad Mózest, Dánielt és Jónástl" Az imádság két részben 
az oltár bal és jobb oldalára került, majd az 1922-ben a domboldalra épült kistemplom 
bal oldalán kapott három körben helyet a három ótestamentumi kép, és jobboldalt a 
három újtestamentumi. A templombelső meszelt egyszerűsége e falfestményekkel 
krisztocentricitást kapott, szótlanul is beszédes. 

A kávai kis filia önálló presbitériummal, felügyelővel és gondnokkal és saját költség
vetéssel éli életét. E kis faluban a lakosság kétharmada katolikus, s az a tapasztalat, hogy 
a katolikusok a kezdeményezők. Ha ők tataroznak, a mieink sem akarnak lemaradni. 
Bényén nincs más felekezetnek temploma, és ritkán, egy-egy temetésen igénylik a 
monori római katolikus plébános szolgálatát. Nincs jó példa, húzóerő. Itt nehéz kezde
ményezni. Nekik jó úgy, ahogy volt. Bényén valamilyen évforduló, ünnepi alkalom kell, 
hogy a vezetőség rábeszélhesse a gyülekezetet a tatarozásra, felújításra. 

1964-ben ünnepelte a gyülekezet a törökök kivonulása utáni megalakulásának 250. 
évfordulóját. A templom belsejét, oldalfalait újrafestették. A boltíves mennyezet áll
ványozást igényelt volna, nagyon megdrágult volna a kivitelezés, és a színes festést meg 
akarták tartani. így csak az oldalfalak újrafestésével ünnepelt a gyülekezet. Káldy Zol
tán püspök 1964 szeptemberének utolsó vasárnapján szolgált a gyülekezetben az ünne
pi istentiszteleten. 

Az orgona felújítására 1969-ben került sor. Több hónapig tartó munka eredménye 
volt ez. Trajtler Gábor orgonaművész-lelkész irányítása, tervezése szerint zajlott a hang-
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szer felújítása, sokáig emlékezetes maradt az avatási hangversenye. Azóta kíséri a gyü
lekezet énekét az orgona, végzi lélekemelő, magasztos szolgálatát. 

A gyermekek közötti munka is folyt. Fő helye az iskolában, az osztályonkénti hitok
tatás keretében volt. Évről évre meghirdették és végezték. Csak néhány gyermek ma
radt ki a hitoktatásból, tanítók és más funkcionáriusok gyermekei. Ez mondható el a 
keresztelésekről is. 

Nagy változást hozott a gyülekezet életében az 1972/73-as tanév, amikor Cselovszky 
Ferenc lelkészt az egyházi vezetőség ösztöndíjasként egy tanévre a pozsonyi teológiára 
küldte lelkészi állásának fenntartásával. 1972 októberétől Muntag Andor monori lel
készt bízták meg a helyettesítéssel. Ó végezte az iskolai hitoktatást, a konfirmációi elő
készítést és az istentiszteleteket Bényén és Káván is. Cselovszky Ferenc csak a karácso
nyi és húsvéti szünet idejére jött haza, és látta el a szolgálatokat. Az idősek, akik a szlo
vák szolgálatot igényelték, azt mondták: „Azelőtt jobban értettük lelkészünk szlovák 
beszédét, most néha úgy érezzük, hogy tolmácsra volna szükségünk." 1973 júniusában 
tért vissza a lelkész, és folytatta itteni szolgálatát. 

Újabb változás következett 1974 szeptemberében, amikor az egyházi vezetőség Cse
lovszky Ferencet a budapesti szlovák gyülekezet lelkigondozásával is megbízta. Ez a pesti 
szlovák lelkész halála miatt vált szükségessé. E szolgálat vállalása azért volt lehetséges, 
mert a bényei gyülekezet nem igényelte a lelkész vasárnap délelőtti munkáját. A kávai 
fiUában vasárnap délutánra helyezték át az istentisztelet időpontját, a bényei szlovák 
alkalmat eleinte szombat estére tették, majd az érdeklődés hiánya miatt meg kellett 
szüntetni. Az idősek, akik azelőtt igényelték, közben elhaltak, a középkorúak a hívást 
azzal hárították el, hogy nem ismerik a Tranoscius-énekeskönyv gót betűit, és nem ér
tik az énekeskönyv ócseh nyelvezetét. A lelkész autót vásárolt, motorizálódott, így ol
dotta meg a lelkészhiányt. 

A lelkészi szolgálatok mellett folyt az egyházi épületek tatarozása is. Igaz, lassú ütem
ben, mert a termelőszövetkezet tagjai nagyon szegényesen éltek, a faluból pesti mun
kára eljárók pedig, mivel képzetlenek voltak, kevés segédmunkás-fizetést vihettek haza. 
Kis jövedelmükből keveset csurrantottak az egyháznak. 

A templom külső tatarozására 1976-77-ben került sor. A monori építők ipari szö
vetkezetét, egy állami vállalatot kellett megbízni a munka kivitelezésével, mert a Mű
emléki Felügyelőségtől segélyt kaptak, és azt maszek cégnek nem adhatták. E munká
latok során a torony bádogsüvege is megújult, és a falak műemlék jellegű épületnek meg
felelő vakolatot és szintetikus festést kaptak. A templom külseje megújult, tetszetős 
lett. Az emberek szívesebben jöttek az ápolt külsejű istenházába. 

Az 1980-as év új kihívást jelentett a gyülekezet lelkésze számára: megüresedett a 
monori gyülekezet lelkészi állása, és a kerület püspöke Cselovszky Ferenc lelkészt bíz
ta meg a monori és a hozzá tartozó körzet lelkipásztorolásával. „Nincs emberem! - mond
ta Káldy püspök -, és te úgyis Monoron keresztül jársz a pesti szlovákok gyülekezeté
be, útközben ott is tartsd meg az istentiszteletet." Az istentiszteleti időpontok tologa
tásával ez megoldódott. 
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Az 1981. év a monori öreg parókia korszerűsítésével: ablakcserével, a központi fűtés 
szerelésével, felújítással telt, amihez a pesti szlovák gyülekezet anyagi támogatása sem 
maradt el. 1981 decemberében a lelkész és családja átköltözött Bényéről a városodé 
Monorra, ahol a lelkész felesége járási vezető védőnőként dolgozott. A bényeiek ennek 
nem örültek, de ők is Monoron keresztül jártak pesti munkahelyükre, és Monorra 
mentek, ha gyógyszert vagy iparcikket akartak vásárolni, hiszen Bényén élelmiszerüz
leten és kocsmán kívül más üzlet nem volt. Az átköltözés mellett szólt az is, hogy a 
monoriak, ha lelkészre volt szükségük, nem mentek Bényére, inkább a helyi reformá
tus vagy római katolikus paphoz fordultak. 

A bényei gyülekezet templomosabb részének kedvező változást jelentett, hogy a 
monori gyülekezet termében rendszeresen tartott szeretetvendégségekre, teadélutá
nokra hivatalosak voltak, ahol gyakran vendéglelkész szolgálatát is hallhatták. így szom
szédolva tágult a hívek látóköre, jobban érezhették, hogy beletartoznak egy nagyobb 
közösségbe, a különböző településen lakók közelebb kerültek egymáshoz. Bényeiek így 
olykor a pesti szlovákok teadélutánjára is eljutottak. így nyitottabbak lettek egymás iránt, 
figyeltek egymásra, tanultak egymástól. Oldódott az elszigeteltség, az elzártság. 

1984 augusztusának első vasárnapján az LVSZ küldöttei közül négyen látogattak el a 
gyülekezetbe. Dr. Dusán Ondrejovic pozsonyi teológiai tanár hirdette az igét, a gyüle
kezet pedig tolmácsolta. A többi vendég. Martin Kramer magdeburgi lelkész, Agnete 
Fischer norvég lelkésznő és Thorsten Manson svéd egyházi irodavezető köszöntötte a 
gyülekezetet. 

Bényéről és Káváról fokozódott az elvándorlás. E településeket valaki találóan az idős, 
magányos özvegyek falujának nevezte. A fiatalok a vasút menti falvakba költöztek, a 
munkahely vagy a jobb közlekedés közelébe. E falvakban rohamosan csökkent a keresz-
telések és növekedett a temetések száma. 

Régebben a presbitériumba csak férfiakat választottak. Mivel egyre több nő vett részt 
a gyülekezet életében, logikusan következett, hogy a gyülekezet ügyeinek intézésében, 
irányításában több szót kapjanak a nők. 

A negatívumok mellett pozitívumokat is említhetünk. Bényén 1991-ben megalakult 
az énekkar a lelkész feleségének vezetésével. Éppen a szomszédos gyülekezetekben 
tapasztaltak hatására alakult ki egy közösség, akik hétről hétre gyakorolnak, és szolgála
tukkal emelik az istentiszteletek színvonalát. 

A gyülekezet emléktáblát állított a templom melletti hősi emlékmű talapzatán a II. 
világháború áldozatai emlékére. Ez csak előzetes állami engedélyezés alapján történhe
tett. Bénye első volt e tekintetben] 

A legnehezebb az anyagi áldozatvállalás fokozása volt. 1994-ben volt a bényei temp
lom felavatásának 200. évfordulója. Ebből az alkalomból a templom belső festését kel
lett elvégeztetni. Mivel a faluban egyre több a kisnyugdíjas és a munkanélküli, nem lévén 
szakképesítésük, ők kerülnek legkorábban leépítésre. Ebben az évben jutott el Bényére 
a gázhálózat kiépítése, amely a háztulajdonosoktól tetemes hálózatkiépítési hozzájáru
lást igényelt. A templombelső festéséhez csak kis mértékben tudtak hozzájárulni. A 
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gyülekezet nagy szerencséje, hogy az egyházkerülettől jelentős segítséget kaptak, és a 
községi önkormányzat is megértéssel fogadta kérésüket, és jelentős támogatásban ré
szesítette a gyülekezetet, azzal a feltétellel, hogy a templomban emléktáblán örökítsék 
meg a tényt, hogy a felújítás a helyi önkormányzat támogatásával készült. 

Az 1994. május l-jén, vasárnap 15 órakor kezdődő hálaadó istentisztelet keretében 
emlékezhettek meg a benyelek templomuk felszentelésének 200. évfordulójáról, amely 
alkalommal az ünnepi istentisztelet igehirdetői szolgálatát dr. Harmati Béla, evangéh-
kus egyházunk elnök-püspöke végezte. Az ünnepi istentiszteletet közgyűlés követte, 
amelyen ismertetésre került a gyülekezet és a templom története. Az itt szolgált lelké
szek névsorában ketten is Harmati püspök rokonságába, elődei közé tartoznak. 

A kávai filia sem érezheti magát elfelejtettnek, hiszen az előző évben kárpótlási pénz
ből, amelyet volt iskolája után kapott, sikerült temploma harangjainak villamosítását 
megoldani, így - harangozó nélkül is - naponta hallhatják a déli és esti harangszót. Ezen
kívül 1994-ben ugyanaz a cég, amely felújította a bényei templomot, a szigetszentmiklósi 
Kemler Alpin-Bau Kft. elvégezte a templom belső felújítási munkáit is 310 ezer forin
tos áron. 

Cselovszky Ferenc lelkész 1995. augusztus 31-ével nyugállományba került, és elbú
csúzott a gyülekezettől itt végzett 35 éves szolgálata után. 

• Cselovszky Ferenc 

A gyülekezet életében új szakasz kezdődött. Cselovszky Ferenc 35 éves lelkészi szolgá
lata után Szakács Tamás segédlelkészt helyezte ki Bénye és Monor gyülekezeteibe dr. 
Harmati Béla, az egyházkerület püspöke. Az első év, illetve annak is a vége az ismerke
désé volt. Szakács Tamás lelkészi jelentésében beszámolt arról, hogy a gyülekezeti ta
gokkal való ismerkedés gyakran hosszadalmasra nyúlt. Ezt némely gyülekezeti tag ké
sőbb meg is jegyezte. Az alkalmak rendje a lelkészváltást követően nem módosult. Az 
istentiszteletek a megszokott időben voltak mind Bényén, mind Káván. Változás egye
dül a szerdai istentiszteleti alkalom bibliaórává alakításában jelentkezett. Valamikor régen 
hasonló összejövetelek lehettek a gyülekezetben, de ezek valamilyen okból átalakultak 
istentiszteletté. Ezeket az együttléteket a templommal szomszédos iskola fűtött ter
mében tartották. Nagy segítség volt az iskola részéről, hogy helyet biztosítottak az egy
házi alkalmaknak, mivel a gyülekezetnek nem volt, mint ahogyan ma sincs fűtött gyü
lekezeti terme, sőt semmilyen helysége a templomon és a lelkészlakáson kívül. 

1996-ban a segédlelkész bejelentette, hogy a gyülekezet lelkészlakásának állaga a 
lakatlanság idején nagyon leromlott, és ez sürgős rendezést igényel. A gyülekezet pres
bitériuma félve nyúlt a kérdéshez, mivel az előző évek nagy beruházásai megerőltették 
a gyülekezet tagjait. A település önkormányzata azonban támogatást csak arra az esetre 
ígért, ha először a hívek fejezik ki adakozókészségüket. A lelkész ajánlotta, hogy indít
sanak újabb gyűjtést: a presbiterek járják végig az utcájukban lakókat. A gyűlés ezt azonnal 
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elvetette. Végül két fiatal: Kopcsándi Margit és Kiss Katalin volt az, akik vállalták ezt a 
feladatot. 

Ezzel párhuzamosan folyt a gyülekezeti munka. A hitoktatásra gyakran volt panasz. 
Ebben a korban már korántsem olyan jó a helyzet, mint Cselovszky Ferenc lelkész ide
jén, amikor azok voltak kevesebben, akik nem jártak hitoktatásra az iskolában. Mostan
ra változott a helyzet. Egyre kevesebb a keresztelés, nemcsak a születések számának 
csökkenése miatt, hanem mivel a megszületett gyermekek számára is ritkábban kérnek 
keresztelést. Ehhez jön még, hogy nem minden megkeresztelt jár hittanra. A hittan
órákat a két iskolában. Káván és Bényén tartották. Ehhez jött még az óvodai hitoktatás 
beindításának a lehetősége, amely az évek folyamán még nagy lehetőséggé válhat. Sok 
a panasz viszont a gyerekek fegyelmezetlenségére. Szomorú tény az is, hogy a konfir
máció alkalmával a fiatalok „kikonfirmálnak", amelynek az az eredménye, hogy később 
semmilyen gyülekezeti alkalmon nem lehet látni őket. 

A parókia felújításának kérdése továbbra is napirenden maradt. Időközben a gyüle
kezet tagjai felújították a tetőt, az önkormányzattól pedig ajánlatot kaptak arra, hogy 
telekcsere útján a gyülekezet tulajdonában lévő, addig különálló telkek összefüggő te
rületté legyenek, amelynek része egy - a gyülekezet tulajdonában lévő - kapubejárat is. 
Ezzel egy időben felmerültek olyan elképzelések is, amelyek a parókiaépület hasznosí
tását célozták. Az egyik ilyen elképzelés szerint a volt debreceni lelkész. Béres Tamás 
került volna ide, hogy doktoranduszként Bényéről járjon be tanítani a teológiára. Másik 
lehetőségként egy táborozóhely kialakításának gondolata merült fel. Ennek keretében 
gyülekezetekkel lehetne szerződést kötni arra, hogy támogatás fejében ingyen táboroz
hatnának ezen a területen. Az első lehetőség elveszni látszott, ezért a gyülekezet presbi
tériuma az utóbbi mellett döntött. A parókián folyó munkálatok alatt többször is elő
kerültek a gyülekezet sérelmei, különösen az, hogy nincs helyben lakó lelkésze. Sokan 
ezzel indokolták a gyülekezet anyagi támogatásának elmaradását is: „Ha lenne helyben 
lakó lelkész, akkor többet adnánk." Erre azonban a gyülekezet részéről egyelőre nem 
voltak meg a garanciák. 

Az említett évek egyben a két gyülekezet, Bénye és Monor társulásának előkészítő 
évei is voltak. Bár már jó másfél évtizede közös lelkésze van a két (anya)gyülekezetnek, 
a társulás hivatalosan még nem jött létre. Ennek feltétele egy társulási szerződés, ame
lyet mindkét gyülekezet presbitériuma és közgyűlése elfogad. Az alapos előkészítés 
eredményeként a következőkben állapodott meg a két gyülekezet: A társult egyházköz
ség székhelye: Monor. Az egyházközség részei a rezsiköltségekhez 50-50%-ban járul
nak hozzá. A monori parókia karbantartási és felújítási költségeihez Monor 66,66%-ban, 
Bénye 33,33%-ban járul hozzá. A szolgálati gépkocsi költségeihez 50-50%-kal járulnak 
ho2ízá. A társulási szerződés kitér az istentiszteleti alkalmak rendjére is, amely alapve
tően megegyezik az eddigi gyakorlattal: Monoron 10 órakor, Bényén 14 órakor. Káván 
a hónap első és harmadik vasárnapján 15.30-kor, Monorierdőn a hónap második és ne
gyedik vasárnapján 15.30-kor és Vasadon a hónap negyedik vasárnapján 17 órakor tar
tanak istentiszteletet. 
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A két gyülekezet külön-külön választ presbitériumot és tisztségviselőket ügyeinek 
intézésére. A közös ügyek intézésére pedig a közös presbitérium hivatott. A közös pres
bitérium létszámát 40 főben állapították meg (20 fő Bényéről és 20 fő Monorról). 

A gyülekezetek presbiterei még 1998 elején jóváhagyták a társulási megállapodást, 
de csak 1998 végén fogadták el hivatalosan is ezt a dokumentumot. Ekkorra azonban 
Szakács Tamás elment a gyülekezetből. 

Az 1996-1998-as években a lelkészi hivatal nyilvántartási rendszerének átdolgozása 
is megtörtént. A lelkész számítógépes tudásának köszönhetően elkészült egy nyilván
tartó program is, amely a gyülekezet tagjainak adatait tartalmazza és kezeli. Kigyűjthe-
tők a gyülekezeti tagok különböző adataik alapján, lényegesen leegyszerűsítve az adat
kezelést. Útjára indult egy gyülekezeti lap is Alapkő címmel, amely mind Monor, mind 
Bénye gyülekezeti tagjait igyekszik elérni, különösen a nagyünnepek tájékán. 

1998-ban a gyülekezetnek lehetősége nyílt arra, hogy felújítsa orgonáját. Ez a mun
ka már igencsak ráfért a hangszerre, amely igen méltatlan körülmények közé jutott. A 
felújítás több hónapig tartott. Ezalatt a mesterek Demeter Pál felügyelőnél laktak, és 
élvezték vendégszeretetét. A nagy munka befejezésére a pontot a június 14-én tartott 
hálaadó istentisztelet és szeretetvendégség tette fel. Ez alkalomból Koczor Tamás es
peres hirdette az igét Lk 15,8-10 alapján, és Finta Gergely orgonaművész szólaltatta 
meg a hangszert művészi módon. Az ünneplő gyülekezet ezután az iskolában folytatta 
az ünneplést szeretetvendégség keretében. 

Ezzel párhuzamosan rendeződni látszott a parókia sorsa is. Az Evangélikus Hittudo
mányi Egyetem jelezte, hogy igényt tartana az épületre, és a használat fejében felújíta
ná. Erre 1998 nyarán sor is került, majd Béres Tamás volt debreceni lelkész be is költö
zött a felújított épületbe családjával együtt. 

A gyülekezet lelkésze, Szakács Tamás 1998 augusztusáig szolgált a monori és a bényei 
gyülekezetekben. Távozására elsősorban családi okok miatt került sor. Az aszódi gyüle
kezetbe ment mint segédlelkész, és a gimnáziumban tanított informatikát. 

1998 utolsó négy hónapjában helyettesítők látták el a lelkészi szolgálatot a gyülekeze
tekben. Koczor Tamás esperes és felesége Gyónról, Béres Tamás doktorandusz Bényéről, 
Krámer György és Pángyánszky Ágnes Pilisről sokszor megfordult a gyülekezetben ez 
idő alatt. A hitoktatás szolgálatát ez alatt az idő alatt mindegyik gyülekezetben Kiss Zsu
zsanna végezte Bényéről. Ezzel egy időben zajlott a lelkészválasztás is, hiszen a gyüleke
zet pályázatot írt ki az állás betöltésére. A bemutatkozások és az első sikertelen válasz
tás után az év végére rendeződött a helyzet. Megállapításra került, hogy mikortól kell a 
megválasztott lelkésznek hivatalát elfoglalnia. Erre 1999. január 1-ével került sor. 

Az új lelkész, Selmeczi Lajos Péter elsődleges feladatának tekintette, hogy folytassa 
és lehetőség szerint bővítse a hitoktatás alkalmait. Ezt feleségével együtt végezték, hi
szen Selmecziné Fazekas Andrea elvégezte a levelező hittantanári szakot a teológián. 
Uj lendületet vett a munkatársak bekapcsolása a gyülekezeti szolgálatba. A megkezdett 
tanévet a hitoktatásban Bénye és Káva területén Kiss Zsuzsanna fejezte be. 

Az új lelkész beiktatására 1999. április 24-én került sor. Az esemény különlegessége 
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volt, hogy a társult egyházközség mindkét „nagy" gyülekezetében lezajlott a szertartás, 
ezzel is kifejezésre juttatva, hogy a két rész egyenrangú. A beiktatás ünnepi szolgálatát 
Koczor Tamás, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese, dr. Foltin Brúnó espereshe
lyettes és Selmeczi Lajos, a beiktatott lelkész édesapja és egykori monori elődje végez
te. Az ünnepségen mindkét templom megtelt, és a gyülekezetek tagjai is kölcsönösen 
részt vettek egymás alkalmain. 

1999. május 12-én Budapesten az egyházi ingatlanok utáni kárpótlás rendezésekor 
megállapodás jött létre, amelynek értelmében az egykori evangélikus egyházi iskola után 
a bényei gyülekezet 17 millió Ft kárpótlást kapott. A gyülekezet presbitériuma szerint 
ezt az összeget egy új gyülekezeti terein építésére kellene fordítani a jövőben. 

2000-ben általános tisztújítás történt egyházunkban, amely Bényét is érintette. A pres
bitérium létszáma is változott. Először is a hatékonyabb munka érdekében a presbité
rium létszámát csökkentették (20-20 fő helyett 15-15 fő). Több új tag bekerült a veze
tésbe, míg azok, akik csak névleg viselték a tisztségeket, nem kaptak jelölést, sem sza
vazatot. Legnehezebb feladat volt alkalmas embert találni a felügyelői tisztégre. Ezt végül 
is Kiss Tiborné Török Zsuzsanna vállalta el. 

A millenniumi időszakban több neves esemény is történt a bényei gyülekezetben. 
2000-ben került sor a millenniumi zászló átadására, amelynek helyszínéül az önkormány
zat templomunkat választotta. A zászlót Szili Katalin, az Országgyűlés alelnök asszonya 
adta át Bénye polgármesterének. 

2000 novemberében merült fel, hogy a templomtorony felújítása, renoválása elke
rülhetetlen. A vakolat elöregedett, és félő volt, hogy valakire ráesik. A munka nem tűrt 
halasztást. A megvalósítás azonban hosszadalmas, és évekre elnyúlhat. 

A kávai kis közösség életében viszont sok gondot hoztak az utóbbi évek. 1999. július 
elején a templomot villámcsapás érte. Ez véglegesen megpecsételte az épület sorsát. 
Eddig is gondot jelentett a dombról lefolyó víz, amely pont a templomnak megy. Meg
kezdődött a fal repedezése: a torony és a templomhajó eltávolodott egymástól. 

2004-ben a teljesen felújított templomért való hálaadásra gyülekezett össze Káva és 
Bénye evangélikussága. Benczúr László egyházkerületi felügyelő feledhetetlen érdemeket 
szerzett a kis közösség életének és templomának megújításában. 

2005. június 5-én Koczor Tamás esperes beiktatta a gyülekezet parókus lelkészi állá
sába Buday Zsoltot, aki előzőleg közel három éven át segédlelkészi szolgálatot végzett 
az egyházközségben. A lelkésziktatáson igét hirdetett D. Szebik Imre püspök. 
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Ceglédi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2700 Cegléd I., Bercsényi u. 2. 
Telefon: 06-53/317-886 
Lelkész: Péter Zoltán 
Lélekszám: 336/717/868 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Az ágostai evangélikus egyház hívei már a mohácsi vész után jelentkeztek ezen a vidé
ken, de az 1753. évi királyi rendeletek nyomása következtében eltűntek. 

Sokan költöztek be Albertiből, Irsáról, Pilisről és a Felvidékről. Hosszú ideig azon
ban nem tudtak gyülekezetté szerveződni, csak szórványként éltek. A tápiószentmártoni, 
az irsai vagy az alberti lelkész látogatta őket időnként, hogy a felekezethez tartozást ébren 
tartsák. Többször folyamodtak a megyéhez, hogy egy tanító választását engedélyezze. 
1791 májusában a „megyedeputáció" 235 evangélikust számlált össze a városban. 

Anyagiakban szegények voltak, de bőkezű felajánlásaik által a megye engedélyt adott 
egy tanító tartására, aki egyúttal az istentiszteleti szolgálatot is ellátta. 

Az engedély megszerzése után megalakították az első presbitériumot, majd 1792. 
január 6-án megválasztották az első tanítót Lévai János személyében. 

Az első nyilvános istentiszteletet 1792. január 20-án tartották, ezzel kezdetét vette 
a Ceglédi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség önálló élete. Csakhamar épí
tettek is imaházat, és az 1800-as évben már a saját temetőjükben temetkeztek. De csak 
1802-ben nyilvánították önálló anyaegyházzá Ceglédet, amikor is megválasztották az 
első lelkészt Kutnai Zelenka Pál személyében, aki 1811 őszéig működött itt. 

A papi és a tanítói javadalom csekélysége azt eredményezte, hogy sűrűn váltották 
egymást a szolgálattevők. A leghosszabb ideig Botkó András tanító szolgált (1819-1850). 

1803-ban vásároltak telket, amelyen csak 1812-ben kezdték el építeni a paplakot és 
a templomot. A parókia épülete már 1814-ben készen állt, a templomot pedig 1818-
ban fejezték be. (A kórus és a belső berendezés csak 1820-ban készült el.) 

1831-1833 között, Jakubovics Pál lelkész idejében kezdték meg az iskola építését, 
ekkor vették meg az első orgonát a jászladányi római katolikus egyháztól, és az első 
harangot a helybéli református gyülekezettől. 

1834. május 29-én nagy csapás érte a gyülekezetet, amikor az összes parókiális épü
let leégett. 

A paplakot a Suhajda Lajos lelkész (1835-1840) által kezdeményezett országos gyűj
tésből építették fel 1838-ban. 

mmmíOmmm 



DÉL-PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE 

Ki kell emelni Elefánt Mihály lelkész szolgálatát, aki 1840-1844-ig volt az egyház
község lelkipásztora, és nagy sikerrel rendezte annak ügyeit. Befejezte a tűz okozta károk 
helyrehozatalát (szintén országos gyűjtésből], és kieszközölte, hogy a város hozzájárul
jon a lelkész és a tanító javadalmazásához. Ugyancsak ebben az időben adott a város 3 
hold földet, amelyet ma is temetőnek használnak (Újvárosi temető). A templomi or
gonát a hívek közti gyűjtésből felújították. 

Elefánt Mihály kezdeményezésére 1841-ben ünnepelték meg először a reformáció 
évfordulóját, és hogy azt még emlékezetesebbé tegyék, a templom tornyának építésére 
gyűjtést indítottak azzal a szándékkal, hogy ezután az évforduló napján mindig gyűjte
nek erre a célra. De Elefánt Mihály távozása után a gyűjtést nem folytatták, a templom 
pedig torony nélkül maradt. 

Elefánt Mihály mindenben rendet tartott. Elkezdte a rendes anyakönyvek és az egy
házi gyűlésekről szóló jegyzőkönyvek vezetését. Összeírta a híveket, készített hivatalos 
pecsétnyomót stb. Szintén az ő érdeme, hogy a gyülekezetet mint városi tényezőt a város 
közigazgatásában is elismerték, és Rauch Károlyt, közmegbecsülésnek örvendő hívüket 
bírónak jelölték és tanácsnoknak választották meg. 

Az eklézsia anyagi megerősödése szükségessé tette, hogy felügyelőket válasszanak. 
1844-1880 között Ruttkay Miklós, Gombos Pál, Rauch Károly, Ivánka Imre és Fehczides 
Sándor töltötte be ezt a tisztséget. 

Elefánt Mihály négyévi áldásos tevékenysége után Zámolyi Józsefet hívták meg lel
készüknek, aki 1844-1873-ig szolgált Cegléden. Itt halt meg, és ő volt az első lelkész, 
akit a helyi temetőben temettek el. 

Az ő szolgálata alatt gyűjtötték össze az anyagyülekezeten kívül élő, a szomszédos 
községekben lakó és addig jórészt teljesen lelkigondozás nélkül maradt evangélikuso
kat. Zámolyi lelkész rendszeresen gondozta Abony és Törtei evangélikusait. Az iskolá
ra ebben az időben nagy gondot fordítottak a hívek. Pajor Antal városi főjegyző például 
padokat és asztalokat adományozott. Rutkay József és Miklós a növendékek buzdításá
ra adományokat tett, a jobb tanulókat kitüntették. 

Az anyagi helyzet megszilárdulása és a gyülekezetnek a közigazgatás részéről való elis
merése azzal a következménnyel járt, hogy a vezetőség a többi felekezettel azonos anyagi 
juttatás igénylésére gondolhatott. A Helytartótanács elismerte a földigénylés jogosságát. 
A politikai hatóságnak is érdeke volt, hogy az egyházközséget olyan anyagi helyzetbe 
juttassa, hogy az iskoláját fenntarthassa, és semmilyen tekintetben ne támaszkodjon a vá
ros segítségére. Meg is állapodtak, hogy a lelkészen és a tanítón kívül még egy jövendőbeli 
második tanítónak (akire a létszám növekedése miatt volt szükség), a kántornak és a ha
rangozónak is biztosítva lesz a földilletmény. A földügy rendezésére meglehetősen sokat 
kellett várnia a gyülekezetnek, hiszen az első kérelmet 1847-ben adták be, és a területek 
kijelölésére csak 1864 márciusában került sor. 393 és fél hold földet kapott az egyház. 

A földilletmény rendezésének kérdése azonban nem merítette ki a vezetőség tevé
kenységét. Az iskolával szomszédos telkeket sorban megvették, az 1861 -ben megválasz
tott Udvardy Károly tanító részére a régi tanítói lakot átalakították, és új iskola építé-
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sét határozták el. Ezzel a gyülekezet anyagi felvirágzásának alapja meg volt vetve. Eddig 
az építkezéseket a hívek adományaiból fedezték. Itt azonban nagyobb beruházásról volt 
szó, ezért a költségeket adóarány szerint kivetették. Ez volt az első eset, hogy a szüksé
ges bevételekre a hívekre kivetett adó beszedéséből tettek szert. 

Az iskolát ugyanazon év október 30-án tartott felszentelését követően adták át ren
deltetésének. Az ünnepségen Dobos János főpolgármester mondott buzdító beszédet 
a törekvő kis gyülekezethez. 

Ebben az iskolában tanítóskodott Botkó András nyugalomba vonulása után Thanka 
Károly, Gaál Dániel, Hudacsek József, Göndör Károly, Ferenczy Pál, majd Udvardy 
Károly. 1870-ben második tanítói állást szerveztek, amelyre Rusz János váci tanítót 
választották meg. Ekkor a két tanító szükségesnek tartotta új orgona építését. A pres
bitérium engedélyével gyűjtést indítottak, és 1875-ben Bakos Károly helybéli orgona
építő mestertől 950 forintért és a régi orgonáért egy újat vettek. 

Nem kis ügy volt a gyülekezet életében a templom tornyának felépítése, amellyel 
1853-tól 1872-ig foglakoztak. Pénzt és építési anyagot gyűjtöttek, de azokat közben 
beépítették az iskolába, a tanítói lakba. Majd újból gyűjtöttek, és közben nem egyszer 
szenvedélyes vitát rendeztek arról, mi az oka annak és ki okolható azért, hogy a torony 
még mindig nincs kész. 

A kedélyeket felizgató téma 1872-ben csendesedett el Zámolyi József halálával, de 
az összehordott terméskő építőanyag egy része még hosszú éveken át nagy halomban 
állt a templom udvarán. 

Zámolyi József örökébe 1874-ben Török József lépett. Az 1876-ban lemondott Ud
vardy Károly helyére Mészáros Jánost választották meg. Rusz János tanító Tiszaföldvárra 
távozott, helyette 1879-ben Alexy Lajos lett a másik tanító. 

Ebben az időszakban a gyülekezet több említésre méltó adományban részesült. Gom
bos Károly saját kezűleg hímzett úrvacsoraterítőt ajándékozott, Kolofont János 500 
forintot hagyott harangra. Az utóbbit 1875-ben ünnepélyesen felavatták. Deve Mihályné 
1878-ban szintén 500 forintot adott, hogy annak kamataiból szegény tanulókat segé
lyezzenek. Gombos Pál 1882-ben 135 forint értékű keresztelőmedencét ajándékozott 
a templomnak. 

Az iskola fejlesztésére nagy figyelmet fordítottak. Az oktatás rendszeresebbé tétele 
céljából 1874-ben osztályokra bontották a növendékek csoportját. Addig ugyanis a ta
nulók csak nemek szerint voltak elkülönítve. Bevezették a tanterv szerinti oktatást. 
Igyekeztek a közoktatási törvényt teljes egészében betartani. Bevezették a kézimunka 
és a rajz tanítását. Szemléltető faliképeket helyeztek el az iskolában. Elkezdték a test
nevelés tanítását is, beszerezték a megfelelő tornaszereket. Bevezették az iskolai takarék
pénztárt. Iskolai könyvtárat állítottak fel. A két tanító lelkesedése és hozzáértése csak
hamar olyan mintaiskolát hozott létre, amelyet városszerte elismertek és méltányoltak. 

A hívek egybeforrtak az egyházzal és az iskolával, a rendszeres járulékon fölül adóz
tak, és alapítványokat tettek. A gyülekezet anyagi helyzete folyamatosan javult. Arra 
törekedtek, hogy a templom körüli épületeket mind felvásárolják. 
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1892 nyarán Raffay Sándor, a város szülöttje, a későbbi püspök segédlelkészi szolgála
tot végzett a gyülekezetben. 

A város 1893-ban az akkori Árpád tér kisajátításához fogott. Ebbe a városrendezési 
tervbe beleesett a templom és az öreg paplak is. így a gyülekezet ezért a területért 20 
ezer forintot kapott. 

Ekkor az egyházközség elhatározta, hogy a kapott összegből bazársort épít, és annak 
közepére új templomot emel. Tímár János vállalta el az építést, a bazársort 18 ezer fo
rintért, a templomot 30 ezer forintért. A templom tervrajzát Sztehlo Ottó neves buda
pesti műépítész készítette. A Magyar Földhitelintézettől kölcsönt kellett felvenni, 
amelynek törlesztését a bazárokból befolyt jövedelem fedezte. 

Itt ismét megnyilvánult a hívek áldozatkészsége. Vermes János 2500 forintot aján
lott fel egy harangra, a gyülekezet tagjai pedig egy másik harangra adakoztak. így meg
rendeltek két harangot 4370 forint értékben. Egy sajnálatra méltó dolog is történt a 
haranggal kapcsolatban. Laszip György és Elefánty Gyula oly mereven ragaszkodtak 
ahhoz, hogy az általuk ajánlott mesterrel, Túri Jánossal készíttessék a harangot, hogy a 
leszavazásuk után többedmagukkal kiléptek az egyházból. Hiába állapította meg Sár
kány Sámuel püspök a helyszínen, hogy nincs igazuk, és hiába volt békítő szándékú köz
benjárása. Ehhez hasonló arányú és indokú áttérés sem azelőtt, sem azóta nem fordult 
elő a városban egyik hitfelekezetnél sem. 

Amíg az új templom épült (1893-1896], a református testvéregyház vendégszeretetét 
élvezte a gyülekezet, ugyanis az istentiszteleteket a református iskola nagytermében 
tartották. Az új templomot 1896. október 31-én avatták fel, amelynek berendezését 
(az oltárképet, a szószéket, a keresztelőmedencét, az orgonát és a padokat] a régi temp
lomból hozták át. Ezzel a jelentős eseménnyel az eklézsia életében új fejezet kezdődött. 
Számottevő vagyonuk volt számottevő adóssággal, de bizakodó reménységgel éltek. 

Közben fejlesztették az iskolát, és 1904-ben megszervezték a harmadik (női] tanítói 
állást, amelyre Mészáros Gizellát hívták meg. 

1905-ben harminc éven át tartó áldásos, eredményes, odaadó munkálkodása után 
meghalt Mészáros János tanító. Tanítványai utóbb díszes sírkővel adóztak emlékének. 
Mészáros János helyére Kiszely Jánost hívta meg az egyház. 

Meg kell emlékezni Szokol Mihály gondnokról, aki ebben a nagyon mozgalmas idő
ben 37 évig becsülettel, önzetlenül szolgálta a ceglédi evangélikus gyülekezetet. 

Alexy Lajos (Mészáros János kitűnő munkatársa], aki országosan elismert pedagó
gus volt, 1910-ben nyugalomba vonult. Helyére Lakatos Emilt, majd Vághy Gyulát, 
utóbb Mayer Józsefet hívták meg. 

1915. május 16-ánTörök József lelkész 41 évi ceglédi (ebből 17 évi főesperesi) szol
gálat után nyugalomba vonult. A hálás utókor születésének századik évfordulójára 1942-
ben egy bronz emléktáblát készíttetett, amelyet csak egy évtizeddel később. Jávor Pál 
lelkészsége idejében helyeztek el a templom előcsarnokában. 

A nagy templomépítőt segédlelkésze, Törteli Lajos követte a szolgálatban. Sajnos az 
1. világháború hosszabb időre elszólította gyülekezetéből. Jelentős irodalmi, tudomá-
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nyos és közéleti tevékenységet fejtett ki, és mint kiváló szónok, nagy elismerésnek ör
vendett. De a háború súlyos nyomokat hagyott életén, amelyeket 1930-ban bekövet
kezett haláláig nem tudott kiheverni. 

A háborús áldozatok között nemcsak az egyháztagok vér- és anyagi áldozata szere
pelt, hanem oda kellett adni a hadvezetőség hívására a „Vermes"- és a „Kolofont"-ha
rangokat is. A gyülekezet sírva búcsúzott tőlük. 

Az I. világháború utáni kommunista rendszer rátette a kezét az egész egyházi és is
kolai vagyonra a templom kivételével. A rövid ideig fennálló Tanácsköztársaság kevés 
nyomot hagyott az egyházközség életében. 

1928-ban nagy veszteség érte a gyülekezetet Alexy Lajos tanító halálával, aki az egész 
város gyászoló részvétele mellett temettek el. 

A gyülekezet az iskola fejlesztésén és az eklézsia anyagi helyzetének javításán kívül 
hazafias és jótékonysági tevékenységet is folytatott. A városi tanács annak idején azzal 
a feltétellel adott engedélyt az iskola építésére és bővítésére, hogy a Népkör utca szabá
lyozásánál az egyház az iskolát a szabályozási vonalra helyezi. 1928-ban eljött ennek az 
ideje, és a városi tanács felhívta a gyülekezet figyelmét, hogy vállalt kötelezettségének 
tegyen eleget. Gombos Lajos egészségügyi főtanácsos, aki szívén viselte az evangélikus
ság sorsát, azt indítványozta, hogy ne a régi épületet alakítsák át az utca vonalának meg
felelően, hanem emeljenek egy új, díszes épületet, amelynek hasznosítható helyiségek is 
részét alkotják. A presbitérium a javaslatot elfogadta, majd az elhatározást tett követte. 

Az iskola épületét Hegedűs Károly építész tervezte, és a munkálatokat Farkas József 
kecskeméti és Knezsek Gusztáv ceglédi építőmester vezette, akik nyilvános verseny
tárgyalás után kapták a megbízást. Az építkezés az előirányzott 151 ezer pengő helyett 
240 ezer pengőbe került. 

A régi iskolaépület bontása miatt 1928 tavaszán a templomban folyt az oktatás, tud
juk meg Radnóti Géza elbeszéléséből, aki az iskola növendéke volt. 

Az iskola adatai: Az épület egyemeletes. Az emeleten három tanterem van tornate
remmel, két tanítói lakással, a földszinten tizenkét üzlethelyiség, szolgalakás, két bér
lakás pincével. 

A templom adatai: Finomra csiszolt, színes téglából épült neogótikus stílusban, ro
mán jellegű kapubejárattal. A tető magassága 21 méter, a belső kupola magassága 16 
méter. Hossza 32 méter, szélessége pedig 14 méter. Kétoldalt 19-19 padból álló pad
sor, az oltár előtti szabad téren a keresztelőmedence áll, előtte jobbra és balra három
három padból álló padsorok a presbitérium, valamint a lelkészi és tanítói családok nő-
tagjai részére. (A jobboldali hármas padsor már nincs meg.) Az oltárkép Jakobey Ká
roly (1883) festőművész munkája. A torony 53 méter magas, kiugró kistornyokkal 
bástyázva és rézlemezzel fedve. Jelenleg csak egy harangja van. 

Az írás (1931) idején az egyháznak három temetője van: az egy katasztrális hold 
méretű öreg temető, amely nagyrészt megtelt; a három katasztrális hold méretű újvá
rosi temető (jelenleg ez van használatban, félig megtelt); továbbá a kosárhegyi temető, 
amely még nincs használatba véve. 
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Egy kerek évtizedig (1931-1941) volt Wolf Lajos a ceglédi evangélikusok lelkipász
tora. Ez alatt a tíz év alatt nem épült templom, iskola vagy más egyházi épület, mégis a 
gyülekezet életének egyik legelevenebb időszaka volt. Felpezsdül a lelki élet. Az abonyi 
szórványhívek fiókegyházba tömörültek. A törteli szórvány is rendszeres gondozást 
kapott. A szórványgondozás fokozására a gyülekezet 1935-ben segédlelkészi állást szer
vezett, amelynek fenntartásáról a hívek önkéntes adományokkal gondoskodtak. Az ele
ven gyülekezeti életre a kívülállók is felfigyeltek, és 1937-ben Wolf Lajost az egyház
megye esperesévé választották. Ezt a tisztséget viselte, míg 1941 -ben a kelenföldi egyház
község meghívására el nem távozott a gyülekezetből. 

Egyed Aladár 1942-ben került Ceglédre, de tábori lelkészként a 11. világháború elso
dorta a gyülekezettől. A lelkészét hazaváró gyülekezet helyettes lelkészek és segédlel
készek [szám szerint 10 különböző lelkész 1942 és 1947 tavasza között) gondozása alatt 
igyekszik templomát és iskoláját használhatóvá tenni. A gyakran cserélődő lelkészek 
mellett 1946-ban bekövetkezett haláláig Haerter Ádám másodfelügyelő, az egyházme
gye felügyelője, valamint Csokonai Vilmos gondnok volt a gyülekezeti élet buzgó irá
nyítója. 

1947-ben iktatták be Jávor Pál lelkészt. Munkásságának kezdetén nagy csapás érte a 
gyülekezetet az államosítás által. A sort 1948-ban az iskola állami kézbe vétele indítot
ta el. 1949-ben a kántorok lemondtak minden egyházi tisztségükről. Az iskolákban le
hetetlenné vált a hittan oktatása. 1950-ben az egyházi felsőbbség kötelezte az eklézsi-
át, hogy földbirtokait ajánlja fel az államnak. Ugyanez történt 1953-ban a bazársorral. 
Az egyébként sem jómódú gyülekezet ezek után hosszú évtizedeken keresztül súlyos 
anyagi gondokkal küszködött. „A nemrég még nagy földbirtokkal rendelkező ceglédi 
evangélikus egyházközség ma fenntartása alapjaként az Isten kegyelmén kívül csupán 
tagjainak áldozatkészségére számíthat" (Jávor Pál, 1953). 

Agyülekezet 1952-ben ünnepelte fennállásának százötvenedik évfordulóját. A jubileu
mi évben új pecsétnyomót adott ki a gyülekezet, amelyen az 1802-es évszám is látható. 

1953. április 21-én volt az első lelkészszentelés a templomban, amelyet hatalmas 
létszámban ünnepelt a gyülekezet a szokatlan, hétköznap esti időpont ellenére is. Kiszely 
Sándort, a gyülekezet tagját indították szolgálatba. 

A nagyon szerény anyagi körülmények ellenére a gyülekezet adományokkal igyeke
zett egy-egy jó ügyet vagy rászorulót támogatni, így például a teológusképzést is. 

1950-ben a világtörténelmi párhuzamok és a nemzetpolitikai feszültségek miatt a 
gyülekezet nehéz napokat élt át. A háború viszontagságai még érződtek a városon és a 
gyülekezeten. Cegléd nagy vasúti és közúti központ volt, ezért a bombázások jelentős 
kárt okoztak a város épületeiben. A főúton álló házak a bombázás alatt elpusztultak, így 
nagy áldozatot kellett hozni sokaknak az újjáépítési munkálatok során. Szerencsére a 
templom nem sérült meg. A gyülekezet lelkésze ekkor Jávor Pál volt, segédlelkésze 
Korim Kálmán, aki „csupán" vallástanárként tevékenykedhetett, mert börtönviselt 
ember volt. A gyülekezet lelkészét aljas vádakkal rágalmazta meg Gubányi Ferenc egy-
házfi (a vádak között szerepelt városi pletyka, és bűnnek számított az is - Gubányi sze-
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rint -, hogy a lelkész Ordass püspök, a gyülekezet volt lelkésze nevét többször emlege
ti). Az így kialakult bizalmi válságot azonban a presbitérium nem vallotta magáénak, és 
egyhangúlag kiállt szeretett lelkésze mellett. A gyülekezethez tartozott az abonyi fiók
egyház, ahol a 40-es években rendszeresen volt istentisztelet, külön presbitériummal 
rendelkezett, és már a templomépítésen gondolkodott. 1950-ben mégis szórvánnyá mi
nősült, így megkezdődött az a hanyatlás, amelynek a végén 2000-ben már egyetlenegy 
istentiszteletet sem tartottak Abonyban. A gyülekezetben rendszeresen voltak evangé-
lizációk, amelyek során többen épülhettek az ige hallgatásából. 

Az állam és az egyház szétválasztása során a földingatlanokat vissza kellett adni. A 
hitoktatás gyakorlatilag megszűnt, mert a helyi tanács nem engedélyezte az iskolákban 
az órák megtartását, így a gyermek-istentiszteleteken folytattak tanítói feladatot. Ugyan
csak megszűnt a szolgálat a fogházban és a kórházban. Az egyház mozgástere leszűkült, 
és egyre kevesebb lehetőség adatott az igehirdetésre. 1952-ben ünnepelte a gyülekezet 
150 éves jubileumát. Az ünnepi közgyűlésen Dezséry László prédikált, és szavai az egy
mást támogató szeretet megvalósulásának fontosságáról hangoztak. 

A presbitérium elhatározta a II. világháború óta egyre romosabb állapotban lévő temp
lom renoválását. A korábbi díszes falfestmények helyett egyszerű szimbolikus rajzok 
díszítették a templomot, amelyeket Szita István csepeli segédlelkész tervezett. A ko
vácsoltvas falikarokat a gyülekezet presbitere, Rózsa Mihály és fia készítette. 1956-ban 
ünnepelték a templom 60 éves évfordulóját, az ünnepi díszközgyűlés éppen az októbe
ri forradalom ideje alatt zajlott, és reménykedve beszélt arról a lelkész, hogy a nemzet
ben bekövetkező változás nagyobb szerephez juttatja a templomot. „Október 28-án 
azután ismét itt a templomban gyülekeztünk össze istentiszteletre, a templom 60 éves 
fennállásának és újrafestésének megünneplésére. Tankok dübörögtek körülöttünk, úgy
hogy a keresztelő edényben apró hullámokat fodrozott a víz, a föld remegett alattunk; 
a szívekben is sok kétség, sok kósza gondolat ütött tanyát. Templomunk újrafestett fa
lai között azonban belekapaszkodtunk gyenge hitünkkel az Ige biztató üzenetébe." 

1958-ban Jávor Pált az egyházmegye esperesévé választották, de nem fogadta el a 
tisztséget. 

1960-ban kiderült, hogy a parókia hátsó udvarán lévő raktárhelyiségeket „elfelejtet
ték" államosítani, így azok bérleti díja az egyházközséget illeti. Egy másik érdekesség 
ebből az esztendőből: Kollós Elekné az eklézsiának ajándékba adta a templom tornyá
nak és bejárati részének fából készített, 3 méter magas kicsinyített mását, amelybe egy 
óraszerkezet is be volt építve. Sajnos ennek nyoma veszett. 

Különös alkalom volt, amikor 1957-ben a gyülekezet volt lelkésze, Ordass Lajos 
püspök prédikált Cegléden. A hivatalába visszaállított püspököt nagy szeretettel fogadta 
az egyházközség. Az 50-es években hűségesen szolgálta a gyülekezetet dr. Rékasy Pál 
felügyelő. Tíz éven keresztül vállalta ezt a hivatást, és közben a Pesti Egyházmegye fel
ügyelőjévé is megválasztották. A 60-as években ezt a tisztséget Bergh Ödön rövid szol
gálata után dr. Verli Sándor vette át, és hosszú évekig vezette a gyülekezetet. A meg
szüntetések évtizede után a csökkenés évei következtek. A megmaradás érdekében a 
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lelkészi hivatal és a vendégszoba területén kialakítottak egy gyülekezeti termet, ahol 
több rendezvényt tartottak. Szeretetvendégség keretében előadást tartott Prőhle Kár
oly, Nagy Gyula és sok más lelkész. Ezek az egyházi programok megőrizték a gyüleke
zet közösségét. Jávor Pál látogatásai, emberszeretete megakadályozta a nagyobb mére
tű elvándorlást. A lelkész hosszú ideig betegeskedett, így csak 1975-ben kerül sor a 
lelkészváltásra. Jávor Pál nyugdíjba vonult, és egyhangú meghívással Ribár János maglódi 
lelkészt választották meg a helyére. Jávor Pál búcsúztatásán ezt írták a jegyzőkönyvbe: 
„Jávor Pál nagytiszteletű úr közel 30 esztendős szolgálata maradandó nyomot hagyott a 
ceglédi hívek lelkében, és a legnehezebb időkben is meg tudta mutatni Isten igéjének a 
segítségével a járható. Isten engedte utat, a gyülekezet tagjaival szoros, testvéri kapcso
latot tartott. Nevéhez kapcsolódik a templom belsejének renoválása is a mai formájá
ban. A ceglédi gyülekezet tisztelettel és szeretettel megköszöni a lelkésznek és felesé
gének az áldozatos életét." 

Ribár János lelkésziktató közgyűlését 1975. december 5-én tartották, és 230 gyüle
kezeti tag vett részt az ünnepségen. Detre László esperes a hideg miatt kérte a közgyű
lés megrövidítését, így pár köszöntés után berekesztették azt. Az 1977-es esperesi hi
vatal- és háztartásvizsgálat a gyülekezeti élet megelevenedéséről számolt be. A temp
lomlátogatók száma emelkedett, az egyházfenntartói járulékot egyre többen fizették be, 
és a lelkész látogatásaival, szeretetvendégségeivel a gyülekezet 60-70%-át elérte és ak
tivizálta. A hivatali rendszert is elkezdte kialakítani, megújítani. Leltárt, választói név
jegyzéket, iratterjesztést készített, rendszerezte az elmúlt évtizedek történelmi anya
gait. A templom és a parókia renoválását is elkezdte megszervezni, és újabb tisztségvi
selők bevonásával igyekezett a gyülekezetet erősíteni, így már asszonyok is bekerültek 
a presbitérium közösségébe. A szórványszolgálat kiterjedt a környékbeli településeken 
élő evangélikusok lelkigondozására is. így jutott el a lelkész Abonyba, Törteire, Nagy
kőrösre, Csemőbe és Jászkarajenőre. 

1979-ben kezdődött el a templom tatarozása. A nagy anyagi áldozatot kívánó mun
ka gyűjtéssel kezdődött. Minden istentiszteleten hirdették az adakozás lehetőségét, ez 
a megoldás „kényszerből" született. Állami engedély hiányában a gyülekezet nem írha
tott körlevelet, amelyben az adakozásra buzdíthatta volna tagjait. Több nehézség is adó
dott. A kőműves vállalkozó fegyházbüntetést kapott gázolás miatt, amelyet ugyan a 
templomjavítási munkálatok miatt felfüggesztettek, de az Állami Építőipari Vállalat
tól nem érkezett meg a beígért állvány, így nem tudták elkezdeni az építkezést. A jegy
zőkönyvek tanúsága szerint a város szándékosan visszatartotta az állványokat, hogy így 
hátráltassák az egyház munkáját. Ezek után újabb szerződést kellett kötni egy másik vál
lalkozóval, aki elölről kezdett mindent. A tetőszerkezet javításával kezdődött a munka, 
az ablakokat is kicserélték, amelyet téglával betörtek ismeretlen tettesek. Teljes külső 
és belső tatarozás következett. Az országos egyház a Gusztáv Adolf Szeretetszolgálat 
nyugati adományát ítélte oda a gyülekezetnek, így 100 ezer forintot utaltak át. Az ün
nepi istentiszteletre 1982. június 6-án került sor, és örömmel emlékeztek meg a mun
kálatok sikeréről. 
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A gyülekezetnek nehéz feladattal kellett szembesülnie, amikor a lelkészt újabb gyü
lekezetrész gondozásával bízták meg. Az egyházmegye a tápiószele-farmosi egyházköz
séget a ceglédi gyülekezethez csatolta. Ez a Cegléden végzett gyülekezeti munka lany
hulását okozta, illetve sok esetben feszültségekhez vezetett. Anyagi kérdésekben állan
dóan problémák voltak, mert nem tudtak arányosan megosztozni a terheken. Érzelmileg 
is nehézségek adódtak, mert az egyes gyülekezetek „féltékenyen" szemlélték, hogy a 
lelkész hol érzi jobban magát. A legsúlyosabb gond azonban az időhiány lett. Az 1982-
es ünnepi hálaadó istentiszteletről félórát késett a lelkész, mert a tápiószelei istentisz
telet után a sorompó feltartotta a közlekedést. 

A gyülekezet állandó nehézsége volt a temető rendben tartása. A temetőcsősz nem 
végezte el a munkáját, mégis a szolgálati lakásban lakott, így jogi úton kellett beavatkozni 
a munkaszerződésbe. A másik egyházi temetőt pedig a tanács tulajdonába kellett adni, 
bár pénzbeli kárpótlást kapott a gyülekezet. 

A gyülekezet lelkésze 1983-ban az EVT genfi központjából ösztöndíjat nyert, így egy 
évig Münsterben tanult. Helyettesítését Ribárné Kajos Annamária és Kajos János nyug
díjas lelkészek végezték. Az év végén Ribár János családi okok miatt visszatért Szeged
re, és 1983 decemberében beiktatták Zászkaliczky Pált a ceglédi gyülekezet lelkészi ál
lásába. Ribár János ideje alatt többen kapcsolódtak be aktívan az egyház életébe, és ön
ként támogatták tevékenységükkel a gyülekezetmegőrzés feladatát. 

Zászkaliczky Pál sok tekintetben folytatta elődje munkáját, és sorozatokkal, biblia
órákkal próbálta színesebbé tenni a gyülekezeti életet. Azonban egyre nagyobb mérték
ben jelentkezett az egyházfenntartó hívek támogatásának elmaradása és a gyülekezeti 
aktivitás csökkenése. Ugyan a lelkész gyermekei aktívan próbálták összegyűjteni a fia
talokat, és ifjúsági órákat szerveztek, de ezek külön közösségi alkalmak maradtak, és 
nem hatottak a gyülekezet megújulására. A szórványok gondozása nagy nehézségeket 
rótt a lelkészre, és így tovább csökkent a gyülekezet. A felügyelői tisztségben is személy
cserére került sor. Dr. Verli Sándor hosszú éveken át hűségesen látta el felügyelői tisz
tét, és 1985-ben bekövetkezett halálával súlyos veszteség érte a gyülekezetet. Utódja 
Bergh Ödön másodfelügyelő lett. 

1984-ben csupán 95-en fizették be hozzájárulásukat. A fiatalok és a gyermekek tá
vol maradtak a hittanóráról, és fokozatosan csökkent az istentiszteletre járók száma. Az 
esperesi vizsgálat arról számolt be 1986-ban, hogy a lelkész szolgálatával a gyülekezet 
6-7%-át éri el, amelyen csupán az ünnepi szolgálatok javítanak. A környék nagy problé
májává vált az alkoholizmus és a nihilizmus. Az elhunytak 40%-a alkoholizmusban szen
vedett, és egyre nagyobb számban követtek el öngyilkosságot az emberek. 1984-ben Bu
dapesten rendezték a Lutheránus Világszövetség nagygyűlését, amelynek nyitó, illetve 
záró istentiszteletén a gyülekezet tagjai is részt vettek. Orvos József Kanadában élő volt 
ceglédi gyülekezeti tag egy emléktáblát adományozott az egyházközségnek, amelyen 
Ordass Lajosnak, a gyülekezet volt lelkészének a domborműve látható. 

A 80-as évek végén egyre kevesebben keresték fel a gyülekezetet, és így a váratlanul 
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jött rendszerváltás nem mutatott biztató képet a jövőről. Zászkaliczky Pál távozásakor 
arra kérte utódját, hogy sokkal több időt fordítson a látogatásokra, mint ő tette, mert 
sajnálatos módon az kimaradt lelkészi idejéből. Szerencsétlenül alakult a lelkészváltás, 
mert Véghelyi Antal lelkész nem akarta a ceglédi szolgálatot elvállalni, és ezt többször 
is megerősítette. Püspöki kiküldéssel érkezett ide, de az ő elképzelései egy többlelké-
szes gyülekezetben végzett szolgálatról szóltak. Több presbiteri ülés is arról szólt, hogy 
a lelkész bejelentette: a közeljövőben újabb gyülekezetbe fog kerülni, és ezt a rövid időt 
„csupán átmenetileg" kell megélni, így alakult ki a gyülekezet tagjaiban az a bizalmat
lanság, amely megrendítette a közösség egymás iránt érzett felelősségét. Ez kölcsönös 
bizalmatlansághoz vezetett, amely megfertőzte a gyülekezet életét. A nehéz helyzet tük
röződött a templomlátogatók létszámában. 5-10 ember volt jelen az istentiszteleteken, 
és az ünnepi alkalmak is „ünneptelenül teltek el", bár a jelenlévők örömmel vették a 
lelkész lutheri igemagyarázatát. Sajnos a 90-es években nagyon kevés presbiteri ülést 
tartottak, és ezeknek a gyűléseknek a jegyzőkönyve nagyon hiányos, vagy egyáltalán nem 
található meg a lelkészi hivatalban. 1994-ben új presbitériumot választottak, de a kellő 
lendületet ez a váltás sem hordozta magában. Az egyházi kártalanítás kedvező törvényi 
feltételeit is elszalasztották. A gyülekezet tulajdonába kerülő „bazársor" visszavételé
től elálltak, és megelégedtek az önkormányzat ajánlatával, miszerint cserébe bevezetik 
a fűtést a templomba. Más ingatlanrendezési ügyek is függőben maradtak, de egy újabb 
„csereingatlannal" gazdagodott a gyülekezet, ebben az egyházfi feladatát ellátó személy 
kapott szolgálati lakást. így a templom, a gyülekezeti terem és a kert takarítása, rend
ben tartása hosszú időre megoldódott. A gyülekezeti élet passzivitására jellemző, hogy 
a templom építésének százéves évfordulóján, 1996-ban az ünnepi megemlékezés mind
össze annyiból állt, hogy tervbe vették a templom falán lévő graffiti eltávolítását. A 
szórványok gondozása is állandó feszültségeket hordozott magában, és 1998-ban meg
szűnt a Tápiószele-Farmos egyházközség társulása a ceglédi egyházközséggel. Azonban 
hamarosan a szolnoki gyülekezetet csatolták Ceglédhez, így a céltudatos ceglédi gyüle
kezetépítés ismét elmaradt. A gyülekezet lelkésze komoly teológiai munkát végzett, és 
Luther-kutatását több helyen is elismerték, de a gyakorlati gyülekezetépítés területén 
sok hiányosság jellemezte munkáját. 

1999-ben Véghelyi Antal Szolnokra távozott, és helyére Horváth Ferenc Józsefet 
iktatták be. A gyülekezet nagy várakozással tekintett az új lelkész munkájára, akinek a 
kezdeti időben sikerült elindítania a működő közösségi életet. így jutunk el a 2000. évhez, 
amikor sok programot szerveztek a gyülekezeti élet megújítása szempontjából. Volt ki
rándulás, presbiteri csendesnap; új presbitereket választottak, akik kellő aktivitással 
vállalták a tisztségükkel járó feladatokat. Külön „referenseket" választottak: hitoktatá
si, látogatási, könyvterjesztési, gazdasági, jogi, újságírói megbízottak vállalták a gyüle
kezeti élethez tartozó közösségépítő feladatok elvégzését. Gyertyaláng címmel gyüle
kezeti újság indult, a hitoktatás egyre több gyermeket ért el. A megélénkült, felpezs
dült gyülekezeti élet azonban sok visszássággal volt terhes, így egyszerre jelent meg a 
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feszültség is a gyülekezet tagjaiban. Ez a feszültség bizalmatlansághoz és megosztott
sághoz vezetett, amelyben megromlott lelkész és gyülekezet viszonya. Jelenleg a szol
gálatot Péter Zoltán látja el. 

A gyülekezet történetében 1950-2000 között többször veszélybe került az önálló
ság, az életképesség, de isten igéjének a hirdetése mindig elhívott embereket a szolgá
latra, és a közösséghez tartozás örömével ajándékozott meg sokakat. így marad ezután 
is az egyetlen alap, amelyre a gyülekezet múltját, jelenét és jövőjét alapozza. Isten ígé
rete Jézus Krisztusban. 

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 33. 
Telefon: 06-24/462-602 
Lelkész: Bozorády András 
Lélekszám: 1274/331/1435 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 1950 ES 2000 KOZOTT 

A Mindenható Isten Dunaharaszti evangélikus közösségét néhány lelkes család áldozat
készsége által őrizte meg. A kis létszám és a gyülekezetszeretet kezdettől fogva megha
tározta közösségüket. A missziói egyházközség 1933-as megalakulásától kezdve központi 
gondolat volt a gyülekezet templomának felépítése. Isten úgy vezette kicsiny népét a 
nehézségeken keresztül, mint Izraelt a pusztai vándorlás során. 

A gyülekezet még 1934-ben kapott egy templomtelket a községtől, de a telek a te
lepülés félreeső területén volt, ezért el kellett cserélni. A kezdetektől létezett egy „temp
lomalap", amelyre a hívek többsége adakozott, illetve gyűjtött. Dr. Szelényi Aladár kor
mányfőtanácsos nagyobb összegű támogatása hozzájárult a tervek megvalósulásához. 
1944-ben megvetették a templom alapjait, azon a helyen, ahol most a parókia áll, azon
ban a háború meghiúsította az építkezést. Az eredeti tervek alapján készült egy makett, 
amelyet egy lelkes gyülekezeti tag - fia elmondása szerint - még a légitámadások alatt 
is hűségesen készítgetett. 

Sipos András 1933-tól I94I-ig, haláláig állt a gyülekezet élén. A gyülekezet építése 
szempontjából nagy szerepe volt annak, hogy helyben lakott; az ő halála után egészen 
2000-ig nem volt Dunaharasztin lakó evangélikus lelkész. A gyülekezet felügyelője, 
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Kerekes Menyhértné Drasny Anna így vall róla: „Sipos András tiszteletes bácsi csodá
latos dolgokról beszélt... Mi, gyerekek büszkék voltunk, hogy együtt tudtuk mondani a 
felnőttekkel a már otthonról ismert imádságokat. A harmónium köré gyűlt gyermekek 
lelkes éneklését a tiszteletes néni apró cukorkákkal is jutalmazta. Sipos András halála 
gyermeki lelkünket mélyen megrendítette." 1941-től Mikler Gusztáv pásztorolta a gyü
lekezetet, aki Csillaghegyen lakott. Éppen ezért javasolta az egyik presbiter az első kö
zös presbiteri ülésen, hogy a nagytiszteletű úr tartson hivatali órákat. Dr. Kutas István 
rendelkezésre is bocsátotta a lakását erre a célra, később a Zombori család, majd a Bárd 
család adott otthont a lelkészi hivatalnak. Ahhoz, hogy a gyülekezet dolgai előremenje
nek, szükség volt vállalásokra, ezt nagyon jól látták és határozottan gyakorolták a gyü
lekezet vezetői. Mikler Gusztáv munkáját Szigethy Árpád felügyelő segítette, aki 1945-
től 1964-ig szolgálta gyülekezetét ebben a tisztben. 

Az 1950-es év hozott néhány újdonságot az egyházközség számára. Istentiszteleti al
kalmakra, presbiteri ülésekre a gyülekezet 1950-ig a mai II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában jött össze, de 1950-ben ezt megtiltották. Ezután a református gyülekezet fo
gadta be lutheránus testvéreit. Idézet a református egyházközség 1950. július 30-án 
tartott presbiteri gyűlésének jegyzőkönyvéből: „A presbitérium testvéri szeretettel fo
gadja be a hajléktalanná vált evangélikus gyülekezetet imatermünkbe. A terem haszná
latáért díjat nem állapít meg, s nem is kíván. Mindössze azt kéri, hogy ha az imaház re
noválásánál - melyre rövidesen sort kell kerítenünk - nagyobb rendkívüli terhet kell 
református híveinknek hordozniuk, abban az evangélikus gyülekezet tagjai is legyenek 
segítségünkre. A berendezésért és tisztaságért felelősséggel tartoznak, s a termet hasz
nálat után tisztán kell visszaadniuk. Takarítás, fűtés, világítás önmaguk után őket terhe
li." Itt kell megemlíteni azt a tényt, hogy a két gyülekezet között hagyományosan jó 
kapcsolat volt mindig, amely részben a vegyes házasságoknak köszönhető. 

1950-ben Soroksárt közigazgatásilag Budapesthez csatolták. Soroksár már akkor is 
Dunaharasztihoz tartozott, de önálló presbitériuma és külön felügyelője volt. Az 1950. 
március I2-i presbiteri ülésnek három napirendi pontja volt: a kötelező földfelajánlás 
az államnak, átállás az önkéntes adózásra és a névváltoztatás. Mikler Gusztáv lelkész 
javasolta, hogy a Dunaharaszti és Környéke Evangélikus Missziói Egyházközségről vál
toztassák át az egyházközség nevét Soroksár és Környéke Evangélikus Missziói Egyház
községre. Indoklása szerint az egyházközség kedvezőbb anyagi helyzetbe kerülhetne, 
mivel Soroksár a főváros részévé vált. A döntést a presbitérium elfogadta, de a közgyű
lés nem. A döntés indoklása nagyon fontos tényező, amely ebben az esetben súlyt kap
hatott, hogy „a missziói egyházközség legerősebb hitéletét élő gyülekezetéről" van szó 
Dunaharaszti esetében. 

Az 1952. július l-jén életbe léptetett zsinati törvény a gyülekezet területét is érintő 
határozatot hozott. ,A törvény rendelkezése értelmében nagy kiterjedésű missziói egy
házközségünk a Pest megyei, a pesti és a budai egyházmegye területén fekszik. 1953. 
január 1-vel a Csepel-szigeten lévő Szigetszentmiklós (37), Szigethalom (47), Tököl 
(35), Szigetcsép (13), Szigetszentmárton (20), Szigetújfalu (6), Ráckeve (40), Sziget-
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becse (23), Makád és Lórév szórványokat (összesen 221 lélek) a Csepeli Evangélikus 
Egyházközség vette gondozásba. A területileg megkisebbedett missziói egyházközséget 
a Dunaharaszti, Budapest-Soroksár, Taksony, Dunavarsány, Majosháza, Aporka, Kiskun-
lacháza. Pereg községben élő evangélikusok összessége alkotja. Lélekszám 809. Ebből 
Dunaharasztin 335." 

1954-től intenzíven napirendre került a templom építésének ügye. Nagyobb fordu
latot ebben az ügyben az 1962-es és az 1982-es év jelentett. 1954-től folyamatosan 
kérték az engedélyt, végül 1962-ben felépülhetett egy irodahelyiség. 1962-től temp
lomépítési engedélyért, végül az iroda megnagyobbításának engedélyéért folyamodott 
az egyházközség. 1982-re felépült a templom mai formájában. Eközben több lelkész
váltást élt meg a gyülekezet. 1955-ben Mikler Gusztáv saját kérésére a szentendrei 
missziói körzet lelkésze lett. Ekkor Dunaharaszti gondozását ideiglenesen a pesterzsé
beti lelkész, Bencze Imre vállalta el. 1955. szeptember végétől november végéig Fogaras= 
sy Árpád, majd 1955. november 26-tól két és fél éven keresztül Harkányi László szol
gált ebben a gyülekezetben. Nagyobb állandóságot Lukács László megválasztása jelentett, 
aki 1958-tól 1979 végéig, nyugdíjba vonulásáig szolgált Dunaharasztiban és környékén. 
Lukács László Pesterzsébeten lakott. 1980-tól Lehel László volt a lelkész egészen 1997-
ig, ezután Andorka Eszter segédlelkészként szolgált Dunaharasztin, majd Kézdy Péter 
teológus járt ki helyettesként Budapestről. Koczor Ildikó szolgált 2000. október l-ig, őt 
Bozorády András segédlelkész követte Koczor Tamás esperes vezetésével. Az egyház
község felügyelői nagyobb állandóságot biztosítottak; Szigethy Árpád 1964-ig, Solti Fe
renc 1972-ig,Viczián Pál 1981 -ig, Ritter Dezső 2000-ig szolgálta hűségesen gyülekezetét. 

Harkányi László írja lelkészi jelentésében 1958-ban, a gyülekezet fennállásának 25. 
évfordulóján: „A huszonöt éves visszatekintésben sokak számára felelevenedik az a szo
morúság is, hogy noha 25 év van a hátunk mögött, a templomépítés - rajtunk kívül álló 
okok miatt - ma is csak terv és nem valóság, amihez sok buzgóságra, áldozatkészségre 
és hitre van szükségünk. Kérjük Istent, hogy a második 25 évre való visszapillantáskor 
engedje meg, hogy akkor saját templomunkban emlékezhessünk vissza a múltra, s áldhas
suk mennyei Atyánkat jóságáért." Valóban sok nehézség gátolta a templomépítést, hi
szen nemcsak a helyi hatóságok nem javasolták egy ideig, és nemcsak az Állami Egyház
ügyi Hivatal utasította többször vissza a terveket, mondván, túl sok építkezés folyik, 
de a háború és az 56-os földrengés is akadályozta a tervek megvalósítását. A gyülekezet 
imádsága meghallgatásra talált, mert az 50 éves jubileumra már az újonnan felépült temp
lomban kerülhetett sor. Ha látjuk ezt az akarást, amely a templomért, egyházért, gyü
lekezetért, evangélikusságért ilyen erősen motiválta a gyülekezeti tagokat, akkor azt is 
megértjük, hogy miért nem állt meg a közösség a templom építésénél, és miért helyez
te el a 2000-es év nyarán a parókia alapkövét. Volt két olyan időszak, amelynek során a 
lelkészek jöttek és mentek, de a gyülekezetnek meg kellett maradnia. Isten adott erőt 
néhány nagyon lelkes evangélikusnak, hogy a lelkészhiány ellenére még jobban össze
fogjanak, és még szorosabban függjenek egymástól. A gyülekezet, amely 1932-ben fiók
egyházközségként indult, mára már önálló, temploma és parókiája van, és ha az Isten 
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továbbra is melléáll, egy nagy missziói terület központjává válhat. Lehel László lelkész 
idejében ugyanis az elcsatolt csepeli területeket visszacsatolták Dunaharasztihoz. A gyü
lekezet felügyelője írja ezzel a korszakkal kapcsolatban: „A presbitérium is megújult, 
ekkor ért a megtiszteltetés, hogy engem is megválasztottak, felügyelőhelyettesi feladatot 
bízva rám. Örömteli évek következtek. Kertünkben az elültetett fák, cserjék növeke
désével szép kis park alakult a templom köré, ahová mindig meleg szeretettel vártunk 
vendégeket is. Meghatározó jelentőségű volt a Németországból hozzánk érkező lelkész
csoport látogatása 1990-ben, melynek viszonzásaként mi is vendégei lehettünk a lud-
v f̂igsburgi evangélikus gyülekezetnek. E gyümölcsöző kapcsolat hozta létre azt a közös 
alapítványt, melyet Nepp Zsuzsa, gyülekezetünk teológusának tragikus halálának em
lékére - édesanyja kezdeményezésére - alapítottunk." Isten éltessen minden szolgá
latkész szívet és szándékot] 

Gyóni Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2373 Dabas, Luther u. 14. 
Telefon: 06-29/368-174 
Lelkészek: Koczor Tamás esperes-lelkész, Koczorné Heinemann Ildikó segédlelkész 
Lélekszám: 604/915/1649 

A GYÜLEKEZET 

A kezdetek 
1733-ból származik az első írásos emléke annak, hogy Gyónón evangélikusok vannak. 
A dabasi Halász család, amelynek birtokai voltak itt, ebben az időben 30 szlovák nyelvű 
családot telepített ide jobbágyként Nógrád és Bars megyéből. Mivel a családok evangé
likusok voltak, az itt élő római katolikusok között nehezen találtak gyülekezeti lehető
ségeket. Ebben segítséget jelentett, hogy az itt lakó másik nagy család, a katolikus 
Zlinszky família földet ajándékozott nekik, ahol iskolát, imaházat építhettek. 

A katolikusokkal való sok évtizedes csatározás után a türelmi rendelet adott lehető
séget a gyülekezet szervezett megalakulására, a templomépítésre. 1783-ban kezdték el 
építeni a templomot, amely 1785-re készült el. A gyülekezet szép fejlődésnek indult a 
következő időszakban. Nagy fordulatot jelentett, amikor Áchim Mihály lelkész idején 
- aki Gyóni Géza költő apja volt - a gyülekezetben magyarosítás! törekvések indultak 
el. Az igehirdetés magyarrá tétele némileg a szlovák nyelv irtásával is járhatott, így ezt 
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a szakaszt nem biztos, hogy a dicsőséges történelmi változások közé kell besorolni. A 
magyarosítás hatására több incidens is történt, például belövöldöztek a parókia abla
kán, és verekedések is voltak. Tény azonban, hogy mára a gyóni nép, amelynek az evan
gélikus gyülekezet komoly meghatározója volt, büszkén magyarnak vallja magát. 

A következő évtizedek a fejlődésről szóltak. Amikor a háború utáni történelem le
jegyzésébe kezdünk, akkor már nagy, élő gyülekezetről szólhatunk, amelynek iskolája, 
óvodája van, nagy énekkara, nőegylete, kiterjedt hitoktatása, bibliaórái, és ami talán a 
legjellemzőbb, komoly öntudata van. 

Ruttkay Miklián Géza lelkészi szolgálatának ideje 
A háború előtt fél évvel új lelkész került a gyülekezetbe, Ruttkay Miklián Géza. Három 
kislányával és fiatal feleségével azonban nem merte vállalni a front átvonulásának rém
ségeit. Mint utóbb kiderült, minden bizonnyal nem ok nélküli volt ez a félelme. A csa
ládtagok már korábban, ő maga - a szintén menekülő református lelkésszel együtt, kerék
párral - már csak akkor indult Budapestre rokonaihoz, amikor a szovjetek a határban 
lőttek, 1944. november 2-án. A községet azon a napon elfoglalta a szovjet hadsereg. 

A háború alatt a lelkész áldásos munkát végzett Budapesten, az ostromlott város 
pincéiben. Ennek ellenére haláláig nem tudta legyőzni afölött érzett lelkiismeret-furda
lását, hogy a veszélyben elhagyta a gyülekezetét. Ö írta meg a gyülekezet részletesen 
kidolgozott történetét nyugdíjba vonulásáig, 1976-ig. 

A háború után 
Amikor a lelkész visszatért a gyülekezetbe, siralmas helyzetet talált. Távolléte alatt a 
szolgálatokat a dabasi református lelkész, dr. Pinkóczy Gusztáv és a korábban visszaté
rő gyóni református lelkész. Bajári Sándor végezte. A parókiára orosz katonák szállásol
ták be magukat. Az orgonát megrongálták, egy harmóniumot teljesen tönkretettek. Az 
irattár és a jegyzőkönyvek teljesen elpusztultak, az anyakönyvekből is sok eltűnt. El
vesztek a keresztelőedények és egy ostyatartó. A kegyszerek megmaradt darabjait és a 
régi anyakönyveket Kovács M. László mentette meg. 

Az istentiszteletek 1945. március 13-tól, az oktatás 1945. április 9-én indult újra. 
A lelkész, annak ellenére, hogy a gyülekezet tagjai láthatóan örömmel fogadták, vizs

gálatot kért maga ellen. Erre 1946. május 30-án került sor, amikor báró Kaas Albert 
egyházmegyei felügyelő érkezett a gyülekezetbe. A presbitérium egyhangú szavazatá
val bizalmáról biztosította a lelkészt. 

A következő idő a gyülekezet életének helyrehozásával tett. 1946. szeptember 1 -jén 
a közgyűlés megszervezte a harmadik tanítói állást, amelyre november 30-án Váraljai 
Zsuzsanna tanítónőt választották meg. Megjavították az orgonát. A felavató koncerten 
Sándor Judit énekelt, Peskó Zoltán orgonált. Evangélizációt szerveztek Csepregi Béla 
szolgálatával. Ordass Lajos püspök jött adventi sorozatot tartani. A gyülekezeti életet 
általános fölfutás jellemezte. 
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Államosítás 
1947-ben már komoly problémát jelentett az állami elvárásoknak eleget tenni az isko
lák kérdésében. Az általános iskola működtetését a református gyülekezettel való kö
zös iskola létrehozásával próbálták megoldani. 1948. július 18-án azonban a rendkívüli 
közgyűlés kénytelen volt tudomásul venni az iskola és az óvoda államosításának hírét, 
amely nem csupán az épületekre, hanem a felszerelésre, sőt a dolgozókra is vonatko
zott. A több évszázados hagyomány megtörése egyben a gyülekezet megtörését is je
lentette. Azt, hogy ez milyen csapást jelentett, talán csak a történetírás visszatekintése 
tudja igazán láttatni. Napjainkban, mintegy 55 évvel később a fiatalság elidegenedésé
nek okát az egyháztól még mindig az iskolai nevelés hiányában látják. A gyülekezet -
éppen iskoláinak folyamatos működése miatt - soha nem kapott késztetést a családi 
kereszténység megélésére. Emiatt a következő korszak ateista nyomása ellen teljesen 
védtelen volt. Az iskola hiányában elsorvadt a keresztény nevelés. Elkényeztette az is
kola léte a gyülekezetet? Minden bizonnyal. A csapás azonban valódi. Magát az épüle
tet is csak a rendszerváltozás után kapta vissza a gyülekezet, amikor már anyagilag és 
erkölcsileg képtelen volt iskola és óvoda működtetésére. 

Erre az időre esett az is, hogy a nagyméltóságú felügyelők sorát egy helyi orvos, dr. 
Mikó Miklós megválasztása szakította meg. 

Az iskola és óvoda nélküli gyülekezet munkamódszere is más lett. A programok beszo
rultak a templomba, illetve a később kialakított gyülekezeti terembe. A volt tanító. Haj
nal László, aki immár az állami iskola tanítója lett, továbbra is a gyülekezet kántora ma
radt. A lelkész és a kántor közé azonban a történelmi változások maradandó éket vertek. 

Beszűkített életlehetőségek 
1950. május 16-án érkezett az első diakonissza a gyülekezeti munka segítésére. A dia
konisszák egymást váltva egészen a diakonisszaközösségek feloszlatásáig, 1951. november 
4-ig szolgáltak Gyónón. 

Ujabb nehézséget teremtett az egyházi földek ügye. Az állami nyomásnak kitett gyü
lekezet 1950. szeptember 10-én több kísérlet után kényszerűségből „felajánlotta" az 
államnak 66 hold 648 négyszögöl földjét. 

1950. október 8-án a presbitérium saját kérésére felmentette a kántori szolgálat alól 
Hajnal Lászlót, mivel az államosított tanítókat felszólították arra, hogy egyházi tisztsé
gükről, megbízatásukról mondjanak le. Ezután rövid ideig ifj. Hajnal László volt a gyü
lekezet kántora, majd a lelkész felesége végezte ezt a feladatot. 1953-ban Hajnal László 
a jegyzőségről is lemondott. 

1951-ben sok gyülekezetet megelőzve tért át a gyülekezet az önkéntes egyházfenn
tartói járulék rendszerére. Mivel sokan attól tartottak, hogy ez a döntés tönkreteheti a 
gyülekezet anyagi helyzetét, ezért a lelkész, mintegy a gondviselő Istenbe vetett hitval
lásként, a különbözet kiegyenlítésére a saját jövedelmét ajánlotta fel. Önkéntes alapon 
azonban nagyobb egyházfenntartói összeg gyűlt össze, mint a kötelező adóóból. 
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A gyülekezet fejlődéséhez tartoztak a vasárnapi iskolai alkalmak, amelyeket a gyüle
kezet tagjai tartottak. Több kísérlet történt a Dabas felé való terjeszkedésre, de a ta
pasztalat azt mutatta, hogy csak az amúgy is Gyónra bejárók közül lettek volna ott néhá
nyan a dabasi istentiszteleteken. A Dabas felé történő misszió napjainkig neuralgikus 
pontja maradt az egyházközség életének. 

1956. január 12-én reggel földrengés rázta meg Gyónt. A templom mennyezete a 
karzat fölött meg is repedt. 

Az iskolák államosítása óta nem volt a gyülekezetnek olyan helyisége, amelyben nagy 
létszámú szeretetvendégséget tarthattak volna. Ebben az időben alakult ki a szeretet
vendégségek korosztályonként való rendezése, amelyeket a gyülekezet kistermében 
tarthattak, öt turnusban. Mind a mai napig él ez a forma. A szeretetvendégségre úgyne
vezett háziasszonyok, a gyülekezet tagjai hívnak meg vendégeket. Ez az alkalom ilyen 
formán érdekes missziói minta, de csak ebben az összefüggésben működik. 

Az 56-os forradalom eseményei 
Mind a falu, mind a gyülekezet életére jelentősen hatott az 56-os forradalom. A falu 
összefüggésében a legfontosabb esemény az volt, hogy a helyi párttitkárt, Biksza Mik
lóst meglincselték. 

A történet sokféle változatban létezik. Biksza Miklós helyi párttitkár a templom kö
zelében levő tanácsházára érkezve a feldühödött tömeggel találkozott. Egy darabig pró
bált velük szót érteni, de amikor dühüket látta, megijedt és pisztolyt rántott. A tömeg 
erre végképp ellenőrizhetetlenné vált. Biksza Miklós az ablakon kiugorva futni kezdett 
az utcán, pisztolyával be-belőtt egy-egy udvarba. A nép utána. Ekkor Biksza Miklós hátra
lőve tüdőn lőtt egy fiatalembert, Harmincz Istvánt. Azért csak őt, mert a pisztolya csü
törtököt mondott. A vásártéren érték utol a szerencsétlen pártfunkcionáriust, megrug
dalták, ütötték-verték. Egy nemrégen börtönből szabadult egyetemista. Kövecses Fe
renc végül megfogta a pisztolyt, helyreigazította, lőtt egyet a földre, azután a földön 
fekvő Biksza Miklóst tarkón lőtte. 

A gyilkosság eredményeképpen négy embert, Ballá Pált, Lakos Jánost, a felgyógyí
tott Harmincz Istvánt és a bújtatott és csak később kézre kerített D. Szabó Károlyt ki
végezték, nyolc embert pedig sokéves börtönre ítéltek. 

A történtek a település sorsát döntően befolyásolták a következő évtizedekben. A 
bosszúból fakadó elnyomás gyakorlatilag Gyón teljes felszámolásához vezetett. Ez azt 
is jelentette, hogy a gyóniak számára feladattá vált a „gyóniság" újból és újból való hang
súlyozása. 

Az eseményekbe a gyülekezet indirekt módon kapcsolódott bele. Amikor Biksza Mik
lós megérkezett a tanácsházára, váratlanul megszólaltak a harangok, összehíva az embere
ket. A harangot egy fiatal fiú húzta. A felelősök keresése idején a lelkész szorult helyzetbe 
került. 1957. december 27-én rendőri felügyelet alá helyezték, mivel nem volt hajlandó 
elárulni a harangozó fiú nevét. A felügyeletet 1958. május 27-én szüntették be. 

lAiS. 
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A rendszerváltás idején a gyülekezet felügyelője és gondnoka a bebörtönzött embe
rek között volt. A gondnok közvetlen rokonságába tartozott a kivégzettek közül az egyik 
férfi. Ez akkor érdekes ellentétként hatott. A nehéz történelmi sorsot megélt emberek 
szenvedéseik miatt vonzódtak a bosszúért kiáltó politikai erőkhöz. Ezzel tartalmilag 
szembefordultak azzal a gyülekezettel, amely éppen ajtót nyitott a szocializmus idején 
a hatalmi rétegbe tartozók leszármazottai előtt. Itt gyökerezik a 90-es évek sok feszült
sége, amelyek a gyülekezet veszteségeihez is vezettek. 

A gyülekezet a helység életének összefüggésében 
Szóljunk kicsit átfogóbban is a falu sorsáról, amely összefonódott a gyülekezet életé
vel. 1966. október l-jén Gyónt a mellette levő településekhez kapcsolták. így Gyón, 
Dabas és Sári Dabas néven vált nagyközséggé, majd várossá. Ebben az összekapcsolás
ban nem jelentett szempontot az, hogy a három falu etnikailag és hagyományaiban tel
jesen különbözött. Dabas polgári jellegű, főleg beköltözöttekből álló falu, majd városi
as város volt. Sári zárt, szlovák katolikus település. A katolikus hegemónia azonban egy 
iskolaszervezési kérdésben a falu ellenszenvét vívta ki, amelynek kapcsán a zárt közös
ség széthullott. Gyón magyarrá lett, háromfelekezetű község volt. A forradalom után 
tudatosan törekedtek arra, hogy semmi komolyabb szellemi intézmény vagy kezdemé
nyezés ne honosodhasson meg benne. A gyülekezetnek ezért kulturális szerepe is volt 
ebben az időben. A falu öntudatának fontos eleme volt az a kultusz, amely Áchim Mi
hály költő fiának, Gyóni Gézának személye körül alakult ki. A legátkosabb években is 
összegyűltek az emberek, hogy verseket szavaljanak, koszorúzzanak, himnuszt énekel
jenek. Az évenként megrendezett ünneplés helyszíne a költő szülőháza, az evangélikus 
parókia volt. 

Dabas várossá létele sem sokat javított a helyzeten. A politikai szempontok után a 
praktikus szempontok kerültek előtérbe, amelynek során a városközpont a város köze
pére, a volt Dabasra került. A földrajzi középpont azonban nem változtatott azon, hogy 
a falvak zárt közösségi élete megmaradt, vagy nagyon lassan bomlott. így például a vá
rosközpont és a hozzá tartozó intézmények gyakorlatilag nem a város közepén voltak, 
hanem továbbra is egy „szomszédos" településen. Ennek feloldódásához még hosszú 
időre van szükség. A gyülekezet népe pedig továbbra is ellenségként kezeli a dabasiakat, 
még akkor is, ha azok már saját odaköltözött gyermekeik vagy unokáik. 

1958-1976 
1958-ban házas telket vásárolt a gyülekezet, harangozol lakás számára. Hamarosan bel
ső templomrenoválás kezdődött. Nagy anyagi áldozatokkal épült a gyülekezet. Nem
csak külső eszközeiben, épületeiben fejlődött, hanem komoly lelki erősödés is mutat
kozott. Jól működtek a laikus munkások a gyermekbibliakörök vezetésében. Beszámolók 
szólnak olyan istentiszteletekről, amelyeken a gyülekezet tagjai zsúfolásig megtöltötték 
a templomot, amikor a gyülekezet volt tagjai hirdették az igét: Szuchovszky Gyula val
lástanár. Sáfár Lajos gyomai lelkész, Rimár Jenő gyömrői lelkész, Friedrich Lajos sajtó
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osztályi lelkész, dr. Murányi György kiskőrösi lelkész. A sorozat záró alkalmán 131-en 
vettek úrvacsorát. 

Káldy Zoltán első püspöki szolgálata is itt zajlott. Az alig négy hete hivatalában levő 
püspök felavatta azt az emléktáblát, amely a gyülekezet első imaházát jelölte meg, is
tentiszteletet és díszközgyűlést tartott. A Lutheránia énekelt. 

1960-ban átalakították a templom szerkezetét. Ekkor került le a toronyóra, amely 
már régóta használhatatlan volt. Megerősítették a toronyba vezető lépcsőt. 

Az új Agenda, amelyet 1963-ban Jubilate vasárnapján kötelezően életbe léptetett az 
evangélikus egyház, megváltoztatta a helyi szokásokat is. A délutáni istentiszteleten rö
vid kísérletezés után az úgynevezett énekes rendre tértek át. Az esküvőkből elmaradt a 
menyasszonyavatás. A temetések rendjében nagy változás történt. Az eddigi rend sze
rint a temetési szertartás a háznál kezdődött, azután a templomban folytatódott, végül 
a temetőben zárult. Az új rend a gyászoló háznál, később a ravatalozói istentisztelettel 
kezdődik, és a temetőben ér véget, jelentősen lerövidítve ezzel a szertartást. 

1963 májusában nagy élmény volt a gyülekezet tagjai számára, hogy Gyónón forgat
ták a „Prakovszky, a siket kovács" című Mikszáth-novellából készült filmet. A darab te
kintélyes része a templomban játszódott, ezzel a gyülekezet mintegy száz tagja vállalt 
statisztaként szerepet. Az orgonán Peskó György orgonaművész játszott. A filmet Bán 
Frigyes rendezte. A Budapest Film Stúdió a teljes takarítás mellett 2500 forintot fize
tett a gyülekezetnek, amely az első összeg volt a templomtatarozásra gyűlő pénzben. 

Az említett templomtatarozás 1964 májusára fejeződött be. Ekkor kapta a templom 
néhány olyan meghatározó épületelemét, mint például az északi kapu, az oldalra elhe
lyezett lámpatestek. Az óra megszűntével most kerültek le a számlapok. A templom 
köré betonjárda készült. A feljegyzés szerint ebben az időben a gyülekezetnek 560 nyil
vántartott felnőtt tagja volt. Közülük 230-an adakoztak a renoválásra. 

A gyülekezet ebben az időben szoros kapcsolatot épített ki a pesterzsébeti gyüleke
zettel, hiszen a lelkész legidősebb lánya az ottani lelkész felesége volt. A két gyülekezet 
találkozókat rendezett mind a két helyen. 

Az 1968-as esperesi hivatalvizsgálat, amelyet Detre László esperes tartott, megálla
pította, hogy a lelkészi munka hetente 160-170 embert ér el. Anyagilag stabil a gyüle
kezet, bár az egyházmegyei átlagszintet nem éri el. 

1968-ban határozta el a presbitérium egy gyülekezeti terem építését. A tervek arról 
szóltak, hogy az eddig használt gyülekezeti szoba, a folyosó és az udvarra nyúló hozzá
épített rész együtteséből egy 10,6x4,6 méteres nagyságú gyülekezeti terem alakítható 
ki. Az építkezés végül nem indult meg, mert a gyülekezet egy része azt terjesztette, hogy 
az építkezésre azért van szükség, hogy a lelkész házasulandó fia így otthonhoz jusson. A 
pletyka ugyan nem csupán igaztalan volt, hanem képtelen is, de a lelkész - kicsit rá 
jellemző módon - annyira megbántódott, hogy a már megvásárolt építőanyagot eladva 
az építkezést lezárta. A hiába elkészített terveket azóta is meg lehet találni a gyüleke
zet irattárában. Ez a kis epizód minden bizonnyal sok jellemző elemet hordoz az akkori 
gyülekezeti életből. 
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Az 1969 elején lezajlott böjti evangelizációs sorozaton, amelyen dr. Murányi György 
kiskőrösi lelkész és Bencze Imre kelenföldi lelkész szolgált, 100-160-an vettek részt. 
Az utolsó alkalmon 56-an vettek úrvacsorát. 

Ebben az évben a március 16-i közgyűlés elfogadta a Szarvasi énekeskönyv helyett a 
Dunántúli énekeskönyv használatát. 

A gyülekezeti élet egyik jellemző szokása volt az évenkénti pénztárosváltás. Ez azzal 
járt, hogy a gyülekezet egy aktív férfitagját kijelölték és megválasztották arra a feladat
ra, hogy a perselypénzt számolja. Elöl ült a templomban, és az évenkénti váltás annak is 
szólt, hogy a pénztárosnak minden vasárnap ott kellett lennie. A pénztárost a követke
ző évben azután presbiterré választották. 1970-ben Torzsa Pál személyében egészen fiatal 
pénztárosa lett a gyülekezetnek. Ezt mindenki a gyülekezeti romlás jelének tartotta, 
hiszen a pénztárosok általában az idősebbek közül kerültek ki. A presbitériumnak így 
lett egy fiatal, alig nagykorúvá vált tagja is. Torzsa Pál a gyülekezet hűséges tagja ma
radt, ma ő a gyülekezet felügyelője. Ugyanakkor ez a történet megmutatja azt az elfor
dulást, ami ezt a korszakot jellemezte. 

Ehhez kapcsolódik az is, hogy 1971 elején a presbitériumnak rendeletet kellett hoz
nia az egyházfenntartói járulék megemelésével kapcsolatban. 

1972-ben a háborúban elveszett keresztelőkút fedője helyett új, vörösréz fedő került. 
Ugyanebben az évben Detre László esperes a gyóni gyülekezet gondozására bízta az 

inárcsi gyülekezetet. Addig a gyülekezet gondozását ócsai központtal Rédey Károly lát
ta el. Az ő munkaterülete a Gyáltól Pusztavacsig levő falvakra terjedt ki, a vasútvonal 
mentén. Az ócsai gyülekezet missziós céllal jött létre a 30-as években. Rédey Károly 
emberfeletti küzdéssel dolgozott ezekben a néhány embert számláló, kis közösségek
ben. Nagyon nehéz sorsú, szenvedésekkel teli élet volt az övé. Elfelejtve, szegényen halt 
meg, felesége mély hitétől támogatva. Amikor 1972-ben nyugdíjba ment, a missziói egy
házközség gyülekezeteit felosztották Vecsés és Gyón között. Az Ocsától Pusztavacsig 
elterülő részt kapta Gyón, az attól nyugatabbra levő községeket Vecsés. 2003-ban, a 
történetírás idején Pusztavacs - amelyet közben Nyáregyháza kapott meg - kivételével 
ez a terület ma a gyóni gyülekezet szórványterületének része. 

1974-ben villamosították a harangokat és az orgonát. Az adakozás nagy lendülettel 
indult meg, de a presbitériumban uralkodó széthúzás némileg hátráltatta a munkák el
végzését. 

Az 1975-ik évi esperesi vizsgálat megállapította, hogy a gyülekezet áldozatkészsége 
az egyházmegyei szint alatt van, ennek ellenére viszonylag komoly pénztartalékokat 
halmozott fel. Ennek az volt az oka, hogy a személyi kiadások tekintetében szűkmarkú
ak voltak. Ez az esperesi vizsgálat már Ruttkay Miklián Géza lelkész nyugalomba vonu
lását készítette elő, aki 46 évi lelkészi szolgálat után, amelyből 33 és fél évet Gyónban 
töltött, 1976-ban ment nyugdíjba. Ebben az időben a gyülekezet felügyelője Harmincz 
István volt, aki sokat tett azért, hogy a lelkészváltás megnyugtatóan bonyolódjon le. 

A lelkészválasztás 1976. szeptember 5-én Kertész Géza bemutatkozásával kezdődött, 
akit D. Káldy Zoltán ajánlott a gyülekezetnek megválasztásra. Az ezen a napon lezajlott 
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presbiteri ülés már őt javasolta a szeptember 19-i közgyűlés számára. Szeptember 19-
én megválasztották Kertész Géza budapest-angyalföldi segédlelkészt gyóni lelkésznek, 
akit szeptember 26-án iktattak be. 

Kertész Géza lelkészi szolgálatának ideje 
Kertész Géza szolgálatát leginkább az építkezések jellemezték. Jó felfedezés volt az, hogy 
az épületek felújítása megerősíti a gyülekezet belső életét is. A következő kilenc év -
1976-1985 -jegyzőkönyvei javarészt arról szóltak, hogy a gyülekezet milyen építkezése
ket tervezett, folytatott és fejezett be. Elsőként, 1978-ban a parókia átépítésére került 
sor, amely lehetővé tette a régóta vágyott gyülekezeti terem létrehozását. 1980-ban 
került sor a templom tatarozására. Ezt a gyülekezet valódi lelki élményként élte át, hiszen 
a rendelkezésre álló összeg messze nem fedezte a várható költségeket. A különböző 
adakozások révén azonban a munkát mégis sikerült befejezni. 

A templom renoválása összekovácsolta a gyülekezet tagjait, és jelentősen megváltoz
tatta a templom belső arculatát. A belső festés nyomán zöld és sárga színt kapott a fal. 
Az oltárt és a szószéket világosbarnára festették. Néhány fontos elemet ugyan nem sike
rült megfelelően helyreállítani, de ebben az időben fedezték fel azt a négy szobrot, ame
lyek a gyülekezet első oltáráról maradtak meg. 

A szobrokat a templom padlásán Bencze Imre fedezte fel. A négy fából készült szo
bor arról az oltárépítményről származott, amelyet a 18. század végén a pilisi gyülekezet 
ajándékozott a gyóniaknak. A szobrok közül kettő egy-egy apostolt, egy Mózest és egy 
Illést ábrázolja. Ebben a kompozícióban minden bizonnyal a megdicsőülés történetét 
mutatta az oltár. Hogy volt-e Jézus-szobor vagy -kép, már nehéz megtudni. 

1978-ban a presbitérium azt a „felajánlást" kapta, hogy vagy vállalja a szobrok közül 
kettőnek a restaurálási költségét, aminek fejében a másik kettőt az országos egyház 
restaurálja, egyben bent is tartja az Evangélikus Országos Múzeumban, vagy nem vál
lalja, és ezzel elveszíti a szobrok tulajdonjogát. A presbitérium szerencsére vállalta a 
restaurálás költségeit, ezért két szobor ma is a templomot díszíti. 

A templom felújítása után 1982-ben egy melléképület is készült, amivel a gyüleke
zet épületei valóban jó állapotba kerültek. Sajnos a gyülekezeti megerősödés nem emel
kedett ilyen egyenes vonalban. Az 1983. március 27-i közgyűlésen hangzott el, hogy 
érdeklődés miatt elhagyták az esti istentiszteleteket, és - elsőként a gyülekezet történe
tében - az 1982-83-as tanévben nem volt az iskolába beíratott hittanos a gyülekezetben. 

A gyülekezet 200 éves jubileumára még renoválták a parókiát is. Elkészült a pince 
renoválása és a kémények átrakása. Kertész Géza 1985-ben elvállalta a budapest-józsef
városi gyülekezet lelkészi meghívását. 

Koczor Tamás lelkészi szolgálatának ideje 
1985. szeptember l-jén D. dr. Káldy Zoltán püspök Koczor Tamás pécsi segédlelkészt 
helyezte a gyülekezetbe kihelyezett segédlelkészként. 

Az új lelkész elsősorban a gyülekezet szervezését tűzte ki célul. Az első időben a szór-
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vány-istentiszteletek száma gyarapodott, elindultak újra az esti istentiszteletek, meg
erősödött az ifjúsági munka. Nagy változást jelentett, hogy a pénztárosi munka jellege 
átformálódott. Háttérbe szorult a pénztárosi protokoll, és előtérbe került a könyvelői 
felelősség. Csoó Lászlóné nem csupán az első ilyen pénztáros volt, hanem egyben az 
első női presbiter is a gyülekezetben. Némileg megújult a presbitérium is. 

A segédlelkészt 1986-ban megválasztották parókusnak. Beiktatása 1986. június 22-én 
történt. 

A gyülekezeti munka tovább erősödött. Megalakult a gyermeklátogatói munkaközös
ség. Férfi énekkar indult, amely a falu gúnyolódása miatt néhány hónap múlva, egy-két 
bemutató szolgálat után feloszlott. 

1988-ban gyökeresen megváltozott a presbitériumi munka azzal, hogy bevezették a 
havonkénti üléseket. Ezeken az üléseken már nem csupán az aktuális tennivalókra ke
rülhetett sor, hanem igeolvasásra, sőt a későbbiekben bibliaiskola-szerű bibliatanulmá
nyozásra. A presbitériumi szolgálat is változott. Míg az addigi időben elsősorban a meg
tiszteltetés jellege került előtérbe, a későbbiekben a szolgálat. Ez természetesen megvál
toztatta a részvételt és a gyűléseken való munkát is. Hamarosan a szolgálatra orientálódott 
presbitériumban a nem szolgáló presbiterek idegennek érezték magukat. 

A hittanoktatás az 1989/90-es tanévben már 100%-os volt. Nem volt könnyű elfo
gadtatni az iskolával, hogy az elhalt hitoktatás újraindul. Az órák akadályozásával pró
bálkoztak, de Keveházi László esperes közbenjárásával mégis elindulhatott az oktatás. 
Az első, kísérletező évben 16 beíratott volt, ami természetesen reményen felülinek tűnt. 
A következő évben azonban már mintegy 80 gyermek tanult az iskolában hittant. A hit
oktatással együtt tíz gyermek- és ifjúsági alkalom volt már a gyülekezetben egy héten. 

Istentiszteletek indultak el a helyi szociális otthonban is. 
1991-ben különös ajándékként, szülői kérésre indult el a dabasi óvodákban a Biblia 

játékos megismerését szolgáló foglalkozás. Az óvoda kérésére felekezettől független 
foglalkozások voltak ezek, ami azt jelentette, hogy az evangélikus lelkész a dabasi és gyóni 
városrész minden nagycsoportosát taníthatta egy éven keresztül. Ez a szokás egészen 
2001-ig megmaradt, páratlan lehetőséget biztosítva a gyülekezet missziójának. Isten 
sajátos módon kárpótolt akkor, amikor ennek a tízévnyi munkának Dabason vége lett, 
a többi felekezet hitoktatói igénye miatt. A - főleg katolikus kérésre történt - beavat
kozással ugyanis kialakult egy név szerint beiratkozás. Míg addig az együtt tanított óvo
dások a maguk felekezetében folytathatták tanulmányaikat, addig ez a forma arra kény
szerítette az evangélikusokhoz beíratott óvodásokat, hogy az evangélikus hittanon folytas
sák tanulmányaikat az iskolában. Mivel az óvodában már hagyományos volt az evangélikus 
tanítás, ezért ilyen módon sok addig sehova nem tartozó család jelentette ki az evangé
likusokhoz való elkötelezettségét, mindenféle korábbi evangélikus háttér nélkül. Ez azt 
jelentette, hogy míg a tízévnyi közös tanítás révén az iskolai hitoktatásnak évente 2-3 
gyermeket nyertünk, addig ebben a „szétosztott" formában egyszerre 14-15 hittanos 
lett Dabason. Ez azért nagy szó, mert 1990 előtt Dabason még soha nem volt evangé
likus hitoktatás. 
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1990-re - a lelkészi naplók tanúsága szerint - ugyanannyi alkalma volt a gyülekezet
nek, mint az 1940-ben élő, iskolát működtető, sok közösséget számon tartó gyülekezet
nek. A programok jellege természetesen megváltozott. Sokkal több lett az olyan prog
ram, amely már nem a népegyházi, hanem a missziós gyülekezetre jellemző. 

A gyülekezet élete természetesen sem az egyházi, sem a világi változásoktól nem 
maradhatott független. A szabad püspökválasztás sokakban reményeket keltett, de az 
egyházi rendek demokratizálódása nem hatott a gyülekezet életére, amely eddig öröm
mel fogadta, hogy nem hárul rá a döntés kényszere. A rendszerváltozás eseményeinek 
áldása lehetett az, hogy 1991 októberében a gyülekezet visszakapta azt az épületet, amely 
régen iskola volt. A ház egyik része tanterem maradt, másik része lakás. A presbitérium 
úgy döntött, hogy gyülekezeti termet és tantermeket létesít a házban. A lepusztult épület 
renoválása is a gyülekezet terhe maradt. Mégis nagy volt az öröm, hogy az épületegyüt
tes a parkkal, udvarral újra a régi formájában került a gyülekezet használatába. Érdekes 
volt, hogy az a gyülekezet, amely sebként hordozta régi iskolájának elvételét, milyen 
erőtlennek bizonyult, amikor Isten történelme újra lehetővé tette, hogy onnan folytas
sa, ahol ötven évvel ezelőtt félbehagyta. 

1992-ben a gyülekezet aktív tagjaiból „őrállói kör" alakult, amely kiadta a gyüleke
zet negyedévente megjelenő folyóiratát, az Ébredő Gyülekezetet. Az újság cikkei azon
ban őszinteségükkel olykor sérelmeket okoztak, ezért még a presbitériumból is volt, aki 
beszüntetését szerette volna. Ez az ellenszenv még nagyobbra nőtt a következő, nagy 
feszültségeket hozó években. 

Közben a gyülekezeti munka a nyári táborokkal erősödött. Már az egyházmegyei 
táborokban - az azóta emlékezetessé vált tápiószelei kerékpáros táborokban - is sok gyóni 
volt, de ezek megszakadtával a gyülekezet saját táborokat szervezett. Az ifjúsági tábo
rok, gyerektáborok törekvése a keresztény életmód megtanítása, amely a környezetvé
delemtől az imádságig, a közös szolgálattól a fogyasztói szemlélet ellen való nevelésig 
terjedt. Ezek a táborok később a konfirmációs tanulótáborokkal bővültek, amelyek 
minden évben a tanulás szerves részét jelentették. 

1993-ban megváltozott az úrvacsora formája: ettől fogva kis kelyheket használtak, 
ami jelentős mértékben megnövelte az úrvacsorázók számát. Már 1985-ben kialakult a 
havonkénti úrvacsorázás rendje. Most azonban ez is tovább erősödött. 

Elindult a dabasi bibliaóra is, amely elsősorban a gyülekezethez nem szorosan kötődő 
embereket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - gyűjtötte össze a Biblia körül. 

Sajátos iskolai oktatás folyt ebben az időben a helyi szakiskolában, amely az órarendi 
tárgyak közé sorolt egy olyan tanórát, amely a keresztény etika témáival foglalkozott. 

Sötét évek 
A gyülekezeti élet felfutása, sőt ezen a magas szinten való stabilizálódása mellett be
szélni kell a gyülekezet életének minden bizonnyal egyik legnehezebb szakaszáról. Ér
dekes módon ez éppen annak a politikai fordulatnak a nyomán alakult ki, amelyet so
kan reménykedve vártak. 
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A történet elmondása előtt hadd emlékeztessek arra, amit az 56-os forradalommal 
kapcsolatban mondtam el. A gyóni népet politikai satuban tartották, amelyből mene
külési lehetőség volt a gyülekezethez való tartozás. Az 1990-es évek elején a dabasi ön
kormányzat erős pártja lett a Kisgazda Párt, amelynek szélsőséges tagjai gyóni evangé
likusok voltak. A párt annyira erős volt, hogy az első szabad önkormányzati választáson 
többséget szereztek és hatalomra kerültek, természetesen állandó harcban a szintén erős 
ellenzékkel. A gyülekezet erőskezű felügyelője, Harmincz István is képviselő-testületi 
tag lett. 

Természetesnek lehet tartani talán azt is, hogy ezekben a politikai harcokban sokan 
szívesen vették volna, ha a gyülekezet is teremtett volna hozzá hátteret, talán helyszínt 
is. Ennek a gyülekezet ellenállt. Közben a lelkészt két állami iskolában is felkérték isko
laszéki tagnak, egyikben elnök is lett. Az iskolaszékek némi feszültségben álltak - fel
adatukhoz méltóan - az önkormányzattal. 

Ebben az időben váratlanul lehetőség nyílt egy evangélikus óvoda szervezésére. Min
den jól indult, amikor az egyik kisgazda presbiter, aki a gyűlés egyik szavazásánál alul
maradt, önkormányzati kapcsolatait használva ellehetetlenítette az új intézmény elin
dítását. Ezután a presbitérium minden erőlködése hiábavalóvá vált. A presbitérium 
próbált döntéseket hozni saját autonómiája védelmében. A helyzet még mindig nem 
volt annyira veszélyes, de Gyónón az érzelmek és a vélemények gyakran kizárólag szél
sőséges formában jelennek meg. így a lelkészt hamarosan kommunistának kiáltották ki. 
A helyzet olyan nehezen kezelhető volt, hogy még dr. Harmati Béla püspök is bekap
csolódott a vitába egy levéllel, amelyben a polgármestert arra kérte, ne avatkozzon be 
a gyülekezet belső ügyeibe. A véleménybeli különbség leginkább a kisgazdákat képvise
lő felügyelő és a lelkész között élesedett ki. Az Ébredő Gyülekezet számait a presbité
rium cenzúrázni kezdte, de amikor az őrállói kör feloszlott, nem viselve az intrikákat, 
végképp ki is fulladt. 1993. június 20-án a felügyelő egészségi állapotára hivatkozva le
mondott tisztségéről, és nem sokkal később presbiterségéről is. Ezzel a döntésével ma
gával vitte a gyülekezet néhány nagy családját is. A gyülekezet több tagja pénzügyi em
bargó alá vette a gyülekezetet, hogy így kényszerítse alázatra a presbitériumot. Az egész 
időszakot véres, sok sebet okozó viták, rágalmazások, rosszindulatú pártoskodás jelle
mezte. „Akik ebben az időben a gyülekezet tagjai voltunk, különösen vezetőként, presbi-
terként vagy lelkészként, Isten irgalmára szorulunk sok akkor elkövetett bűnünk miatt. 
Szeretetlenségünk, botránkoztatásunk, pártoskodásunk még az igazság keresésének küz
delmében sem menthető" - írta Koczor Tamás lelkész. 

Gyógyulás, épülés 
Nagy veszteségek után lassan rendeződött a gyülekezet belső élete. Ezt főképp a gyüle
kezeti munka folyamatos erősödése segítette. Az inárcsi szórványban a reformátusok
kal együtt templomot építenek. A központban levő épületek is lassan újra renoválásra 
szorulnak. Az új gyülekezeti ház nélkülözhetővé teszi a gyülekezeti szobát a parókia épü
letében. Lehetőség van egy tágas iroda kialakítására, amely mellé tárgyalószoba is ke-
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rül. A közös feladatok megerősítik a gyülekezeti tagságot. Kétségtelen azonban az, hogy 
sokan elmaradtak azok után az évek után a gyülekezetből, főképp az ősi gyóni családok
ból. Kérdés, hogy vajon számukra a széthúzás csak ürügy volt-e a gyülekezet elhagyásá
ra, miután megszűnt az a szerepe, hogy menedéket adjon egy sajátos társadalmi beren
dezkedésben, vagy valóban a gyülekezeti élet taszította őket. A nehéz évek elemzésé
nek van egy másik összefüggése is. A gyülekezet szociológiai adatai már előre sejtették 
azt, hogy elérkezik egy olyan idő, amikor a „hagyományos" evangélikusok helyére olya
nok kerülnek, akik a gyülekezet hagyományaihoz kevesebb szállal kapcsolódnak. Érvé
nyes volt ez az előrejelzés a korral kapcsolatban is. Várható volt, hogy az idősek kihalá
sa után egy korosztály - éppen a politikában aktív 60-as korosztály - kimarad, és utá
nuk egy jóval fiatalabb generáció tölti meg a gyülekezet aktív életét. A feszültségek 
élesebbé tették a változást, hiszen ez a korosztály szinte teljesen kimarad a mostani gyü
lekezet életéből. Ugyanakkor a jelenlevők megerősödve vesznek részt a gyülekezet prog
ramjaiban és anyagi fenntartásában. 

Továbbra is komoly gondot teremt a nők részvételének aránybéli eltolódása. A szo
kásos falusi képleteknek megfelelően a nők jóval iskolázottabbak, irányító szerepük a 
családban is jobban érvényesül. A gyülekezet teljes tisztújításakor a presbitérium tagja
inak fele nő lett. 

A másik nagy probléma a teljes családok hiánya. Sok családból képviselteti magát 
egyik vagy másik nemzedék, de együtt szinte soha nincsenek jelen. Vannak felnőttek 
gyerek nélkül, és gyerekek teljesen felnőttek nélkül. Egy konfirmandus szülői értekez
leten szinte kizárólag szekularizált szülők vannak jelen, akik természetesen - a helyzet
ből adódóan - nagyobb jó szándékkal fordulnak az egyház felé. A gyóni gyülekezet igazi 
missziós gyülekezet. Fennmaradása csak ennek tudomásulvételével képzelhető el. 

A gyülekezet újbóli felfutásának kezdete Koczorné Heinemann Ildikó 1995-ben tör
tént lelkésszé avatásához és kiküldetéséhez kapcsolódik. Az ő munkája nem csupán a 
munka mennyiségi növekedéséhez vezetett, hanem olyan emberekkel való találkozá
sokat is teremtett, akiket a lelkészi munka eddig nem tudott elérni. 

Az új lelkész beállítására azért is szükség volt, mert időközben megalakult a Dél-Pest 
Megyei Egyházmegye, amelynek esperesévé Koczor Tamás gyóni lelkészt választották. 

Templomrenoválás 
Az, hogy Gyón esperesi székhely lett, néhány új vonást rajzolt meg a gyülekezet arcu
latán. A fő vonás a kétpólusosság. Mivel a lelkészt esperesi teendői gyakran elszólítják 
a gyülekezetből, ezért a gyülekezet tagjai hamar elfogadták, hogy két lelkésze van a gyü
lekezetnek. Ez nagy lendületet ad a feladatok végzésének. 

Időközben a templom belső renoválásán lehetett újra gondolkozni, különösen azért, 
mert a szentély süllyedni kezdett. A statikai felmérések - amelyeket Kertész Gézáné, a 
gyülekezet volt papnéja végzett el - igazolták a félelmeket. A szerkezeti megerősítése
ket azonban nem lehetett a belső renoválás nélkül elvégezni - szerencsére. Ugyanis a 
belső renoválás elindulásakor derült ki, hogy a mennyezet tartógerendái közül több bal-
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esetveszélyesen el volt törve. A felújítás során a fal újra fehér lett, a fa berendezési tár
gyak pedig sötétbarnák. A szobrok kis fali fülkében kaptak helyet. Az oltár elrendezése
kor a régi fényképek alapján az oltár eredeti részei maradtak csak meg, de az egész szer
kezet közelebb került a falhoz, ami megnövelte a szentély szabad területét. A gyüleke
zet nagy elszántságot mutatott abban, hogy igazán szép legyen minden. Egy helyi fafaragó. 
Szabó László elvállalta, hogy faragott fatáblákkal díszíti a karzat homlokzatát, az ajtókat 
és a szószéket. A karzatra Jézus „Én vagyok..."-mondásainak szimbólumai kerültek. A 
szószékre a Hegyi beszéd illusztrációi, a kapukra pedig az egyház megnyilvánulásainak -
a keresztségnek, az úrvacsorának, a gyónásnak és az igének - a képei kerültek. Egy szin
tén helyben lakó római katolikus festő - a római katolikus szokásokra hivatkozva - fel
ajánlotta, hogy készít egy oltárképet a karácsonyi és egyet a böjti ünnepkörre. Ilyenformán 
ezekben az ünnepi szakaszokban most ezek a képek láthatók a régi oltárkép helyett. A 
templom valóban szép és otthonos lett. Az áldozatot hozók között más felekezetűek -
római katolikusok és reformátusok -, sőt egyházon kívüliek is felzárkóztak a gyülekezet 
tagjai mellé. Az elhangolódott, megrongálódott orgona restaurálására is maradt még erő. 

Az építkezések sora csupán elkezdődött ezzel. A társadalmi-kulturális törekvések kö
zött ismét előtérbe került Gyóni Géza, a volt gyóni lelkész, Áchim Mihály költő fiának 
emléke. A helyi baráti kör irodalmi múzeumának keresett helyet. Jó ötletnek tűnt, hogy 
a költő szülőházánál legyen, így az evangélikus gyülekezeti ház egyik szobája adott ott
hont a gyűjteménynek. Ennek fejében a város vállalta az épület egyik felének felújítását. 

A parókia tetejének kicserélése után a gyülekezeti ház tetőzetének felújítását terve
zi a gyülekezet. 

Napjaink ajándékai 
A lelki élet tovább erősödött. Egy váratlan kísérlet nyomán - felekezettől független, tévés 
hirdetéses meghívással - bibliaiskola alakult, amely - igaz, végül javarészt a gyülekezeti 
tagok érdeklődésével - szépen meghonosodott. Lassan a nehéz években elpártoltak kö
zül is sokan visszatértek. Új arcok jelentek meg az istentiszteleteken. 

2002-ben a konfirmációi vizsga új módszerét hozták létre a gyülekezetben. Ennek 
egyik alapját az adta, hogy 27 konfirmandus volt a gyülekezetben, akik számára a szo
kásos kérdezéses forma túl nehézkes lett volna. A másik ok a sok-sok kutatás, amely
nek során megszületett egy olyan színdarabszerű bemutató, amely még egyházunk lel
készi szakfolyóiratában is helyet kaphatott. 

Ugyanebben az évben indulhatott el egy közeli faluban, Hernádon is a rendszeres 
istentiszteleti élet. Újraalakult az őrállói kör, újra elindult az átmenetileg felfüggesztett 
gyülekezeti lap, az Ébredő Gyülekezet. 

Mára a gyóni gyülekezet fejlődő, építkező, kísérletező gyülekezeti munkával élő, stabil 
evangélikus közösség, kétlelkészes esperesi székhely. Jövője Isten irgalmán. 

• Koczor Tamás gyülekezettörténete alapján szerkesztette Detre János 
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A GYÜLEKEZET VÁZLATOS TÖRTENETE 1950-2000 KOZOTT 

A gyülekezet történetét a 20. század második felében döntően meghatározta a máso
dik világháború elvesztése és az utána hamarosan uralomra jutott kommunista rend
szer. A szlovák eredetű gyülekezetből a csábításoknak engedve sokan áttelepültek Cseh
szlovákiába. 

1948-ban a gyülekezet két iskoláját, három tanítói lakását államosították, 20 kataszt
rális hold tanítói javadalmi földdel együtt. 1950-ben a 60 katasztrális hold lelkészi java
dalmi föld „fölajánlására" is sor került. A gyülekezeti élet folyamatosságának biztosítá
sa a hívektől hirtelen nagyobb áldozatot követelt az egyébként is ínséges időben. Lelki
ekben is nagy terhet hordoztak a családok a háborús időben elvesztett családtagok, 
rokonok és a gazdákat ért megalázó zaklatások miatt. 

Isten gondviselése a nehéz időkben is megőrizte, sőt megerősítette a gyülekezetet. 
Két diakonissza testvér - HellErzsébet és Szűts Gáborné - a lelkészek mellett fáradhatat
lanul látogatta a híveket, hiterősítő bibliaórákon, gyermekórákon gyűjtötte össze őket, 
és maguk készítette festményekkel, írásos anyaggal, bátorító igékkel látta el a családokat. 

Az országon végighullámzó evangélizáció is sok irsait érintett meg, és megerősítette 
őket hitükben, a gyülekezetért való szolgálatban. Ennek hatása mindmáig érződik a 
gyülekezetben. 

1950 szeptemberében Alberti és Irsa politikai községek államhatósági rendelkezés 
alapján egy községgé egyesültek. Egyházi vonatkozásban a politikai községek egyesítése 
nem jelentett változást. A két egyházközség önálló maradt, az addigi keretek és hatá
rok között végzik bennük tovább az egyházi szolgálatot. Brózik Gyula tanító kénytelen 
volt lemondani kántori és jegyzői hivataláról. A gyülekezet hálával emlékezett meg 
Pénzes Mihály egyházfi 25 éves és özv. Lesták Mátyásné harangozó szintén 25 éves szol
gálatáról. A gyülekezet szerette volna az utoljára 1939-ben renovált templomát tatarozni, 
de még hosszú évekig nem kapott anyagkiutalást a szükséges munkák elvégzéséhez. 

1951 - A gyülekezet lelkésze, Krecsák János az akkori idők túlkapásai miatt többfaj
ta zaklatást szenvedett el. 

1952 - Az egyházkerület elnökségének kérésére Krecsák János irsai lelkész és Válint 
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János bényei lelkész - közös megegyezés alapján - augusztus 1 -jével helyet cserélt. Válint 
Jánost szeptember 14-én iktatta be hivatalába Dezséry László püspök. A lelkészcsere 
miatt sokan visszahúzódtak a gyülekezeti életből. 

Ez időben a vasárnapi istentiszteleteket még magyar és szlovák nyelven tartották. Főleg 
Olt Vilmos evangélizációinak hatására imaközösség alakult. Novemberben egyházme
gyei segédlelkész került a gyülekezetbe, Juhász Géza. 

1953. március l-jén Ludovit Katina szlovák evangélikus püspök látogatott el a gyü
lekezetbe. Szolgálata a két nemzetiség megbékülésének jegyében történt. 

A gyülekezet kifejezést adott vissza-visszatérő vágyának: imaterem építésére volna 
szükség a különböző - felnőtt, gyermek és ifjúsági - munkák végzésére, mert a temp
lom hideg és nagy, az iroda pedig kicsi. 

1954 - A kórus átépítésével megkezdődött a templom renoválása. A szlovák nyelvű 
istentiszteletek iránt csökkent az érdeklődés. A gyermek-bibliaköri munkát sok éven 
át hűségesen végezte Balázs Mária és Jansik Eta. A gyülekezet új tisztikarát és presbité
riumát szeptember 5-én iktatták be. Visszatérő panasz volt a lelkészi jelentésekben, hogy 
férfiak és ifjak csekély számban vesznek részt az istentiszteleteken. 

1955 - Folytatódott a templomrenoválás. A középen álló szószékoltárt megszüntet
ték, az új szószéket az evangéliumi oldalon építették fel. A szószék régi helyére Feszty 
Mása művésznő festett oltárképet, amelynek témája: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!" 
(Jézus tanít és gyógyít). 

1956 - A lelkészi jelentésekbe megújult panaszként került bele, hogy a gyülekezet
ben viszonylag kevés az úrvacsorázó. Az EVT Központi Bizottságának küldötteiként dr. 
Schuh amerikai püspök, egy amerikai és egy skót lelkész látogatott el a gyülekezetbe. 
A kántorképzés néhány évig megoldatlan volt a gyülekezetben. 

1957 - Az 1956-os események hatására újra püspökké lett Ordass Lajos végzett a 
gyülekezetben szolgálatot június 23-án. A gyülekezetben minden hónap első vasárnap
ján rendszeresítették az úrvacsora kiszolgáltatását. 

A lelkészi jelentés szerint a gyermekek keresztelése eddig szinte kivétel nélkül a temp
lomban történt. 

1958 - Egyházunk válsága a gyülekezetre is kihatott, amelyet a lelkészi jelentés is 
részletesen tárgyalt. 

1959 - Január elsejével Válint János esperes nyugdíjba vonult. Május 24-től Káldy 
Zoltán püspök Gálát Györgyöt küldte ki adminisztrátor lelkésznek. A lelkészválasztás 
és -iktatás bonyodalmai után új lendületet vett a gyülekezet lelki élete. Elkészültek az 
új templompadok. Új 350 kg-os harangot öntettek. A július 26-i hálaadó istentisztele
ten Káldy Zoltán püspök szolgált. A gyülekezeti tagokra nézve az új lelkész kettős meg
állapítást tett: sok a névleges keresztény, ugyanakkor több komolyan imádkozó. Bibliát 
olvasó hűséges evangélikus él a gyülekezetben. 

1960 - A gyülekezet templomtornyát viharkár érte, amelyet még ebben az évben 
kijavítottak. A kántori szolgálatot Varga Lajos volt tanító látta el. 

1961 - A gyülekezet szórványterületén, a Homokrészen kéthetenként tartott isten-
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tisztelet mellett megindult a ceglédberceli szórványmunka, szintén havi két délutáni 
istentisztelettel. Ceglédbercelen 38 evangélikust tartottak számon ekkor. 

1964 - A régi orgona egy részének felhasználásával a gyülekezet új orgonát épített, 
amelyet Káldy Zoltán püspök szentelt fel. A fóti kántorképzőben először tanult három 
irsai lány. Gondnoknak Mátrai Mihályt választották meg. 

1966 - A gyülekezet hő vágya teljesült: imatermet alakítottak ki a régi gazdasági 
épületekből. Gyülekezeti vegyeskar alakult 40-50 taggal. Varga Lajos kántor meghalt, 
munkáját a „fótiak" vették át, elsőként Mátrai Marianna. 

1967 - Ez az év az ifjúsági és gyermekmunka megelevenedésének éve volt. 
1969 - Jehovista mozgolódás volt tapasztalható a faluban. A hívek erősödő hitélet

ének következményeként egyre növekedett a gyülekezetben az anyagi áldozatvállalás. 
1970 - A kazuális szolgálatokat a hívek eddig mindig igénybe vették. Ez évben volt 

egy társadalmi temetés. 
1971 - A szerdai bibliaóra elmaradt, helyette házi bibliaórákat tartott a lelkész, ame

lyeket sokan látogattak. A lelkészi jelentésben ekkoriban találjuk az első jelzést a regge
li imák elnéptelenedéséről. 

1972 - A generációs problémák kezdtek élesebben jelentkezni a gyülekezetben. Az 
ifjúság még jobban elmaradt a gyülekezet életéből. Új tisztségviselőket és új presbite
reket választott a gyülekezet. 

200 ezer Ft értékben önerőből teljes külső és belső templomtatarozást végzett a gyü
lekezet. A tetőre új palafedés került. A hálaadó istentiszteleten Mekis Ádám püspökhe
lyettes szolgált. 

1973 - A szlovák nyelvű istentiszteletek elnéptelenedtek és megszűntek. A szlovák 
nyelvű szolgálatok igény hiányában a szerdai és szombat reggeli imákon is megszűntek. 

1974 - Gálát György lelkész betegsége miatt nyugdíjba ment. A gyermekmunka 
átmenetileg visszaesett. Helyettes lelkésznek november 6-i hatállyal Bárdossy Tibor ke
rült Irsára. 

1973. március 9-én Káldy Zoltán püspök beiktatta Bárdossy Tibort, a gyülekezet 
egyhangúlag megválasztott lelkészét. Az új lelkész két évre átvette az alberti szeretet
otthon vezetését is. A gyülekezet teljesen összkomfortossá alakította a lelkészlakást. 

1976 - Bár a gyülekezetben nem volt szokás templomszentelési évfordulót tartani, 
ez évben a 175-ik templomszentelési ünnepen Fabiny Tibor dékán szolgált. A gyüleke
zet kiadásainak fedezésére lényegesen megemelkedett az egyházfenntartói járulék összege. 

1977 - Káldy Zoltán püspök hirdette az igét a templomszentelési emlékünnepen, 
ugyanígy 1979-ben is. 

1978 - Ezekre az évekre jellemző volt, hogy egyre több vendég-igehirdető szolgált a 
gyülekezetben - a hívek örömére és lelki épülésére. A finn Kántorkórus énekelt a gyü
lekezetben. Irsa testvérgyülekezetének fogadta a Dunaharaszti Evangélikus Egyházköz
séget, és anyagilag is rendszeresen támogatja. Az imaterem átépítésére, melléképüle
tek építésére 180 ezer forintot fordított a gyülekezet. 

1979 - Olof Sundby svéd érsek szolgált a gyülekezetben. 
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1980 - A Pilisen megrendezett első egyházmegyei énekkari találkozón részt vett a gyüle
kezet énekkara is. Ebben az évben szűntek meg a mindennapi „reggeli imák", csak a csü
törtök reggeli alkalom maradt meg. 51 éves korában elhunyt Gér Mihály felügyelő. A 
gyermekmunka felfelé ívelt. A ceglédberceli evangélikusok száma utánjárás után 98 lett. 

1981 - A gyülekezetben erősödött a közegyházi gondolkodás és áldozatvállalás. Et
től kezdve minden évben egy vagy több gyülekezetet is támogatott az irsai gyülekezet. 
Testvér-gyülekezeti kapcsolat alakult Irsa és a finnországi Nurmo között. Elkészült a 
templom elektromos fűtése 220 ezer forintból. A templom 180 éves szentelési évfor
dulóján ismét Káldy püspök iir járt a gyülekezetben. Az alkoholizmus, az agyonhaj szolt
ság, a válási problémák hatása a gyülekezetben is egyre érezhetőbb volt. 

1982 - A gyülekezet újjáépítette a torony süvegét. A teljesen új faszerkezet és a vö
rösréz borítás 570 ezer forintos költségét ismét a gyülekezet maga teremtette elő. A ho
mokrészi istentiszteletek helyhiány és elköltözések miatt megszűntek. Alkalmanként a 
gyülekezet újonnan alakult gyermekénekkara is szolgált az istentiszteleteken és ünnepé
lyeken. Keveházi László esperes hivatali és háztartási vizsgálatot tartott a gyülekezet
ben. Tapasztalatait így summázta: „Az építkező és áldozatokat hozó gyülekezetnek a kö
vetkező években belső építkezésre, épülésre lenne szüksége, ezt kellene célul kitűzni." 

1983 - Luther Márton születésének 500-ik évfordulójáról október 31-én emléke
zett meg a gyülekezet. Bevezették az új Evangélikus énekeskönyvet (eddig a Szarvasi 
énekeskönyvet használták). D. Káldy Zoltán püspök május 29-én szolgált ismét Irsán. 

1984 - Az LVSZ Budapesten tartotta VII. nagygyűlését július 29-én. A nagygyűlés 
kilenc résztvevője volt a gyülekezet vendége, köztük V Kiedron cseh püspök, D. Visman 
német egyházfőtanácsos, aki igét is hirdetett. A nurmói testvérgyülekezetből először 
járt Irsán egy 32 fős csoport. Megújult a tisztikar és a presbitérium, amelynek szolgála
ta egyre aktívabbá, tudatosabbá vált. 

1985 - Június 22-én dr. Nagy Gyula püspök lelkésszé avatta ifj. Magassy Sándorné 
Csonka Zsuzsanna végzett teológust. A nyár folyamán első ízben járt 18 tagú gyüleke
zeti csoport a nurmói testvérgyülekezetben. A 45 tagú énekkar szolgálatának legmaga
sabb szintjére emelkedett ebben az évben Bárdossy Tiborné vezetésével. 

1986 - Ebben az évben különösen is intenzíven éltek a testvér-gyülekezeti kapcsola
tok: a nurmóiakon kívül először látták vendégül Irsa második finn testvérgyülekezete, 
Ylitomio küldötteit. Finn esteket tartottak. A dunaharaszti testvérgyülekezetben tizenöt 
irsai vett részt egy egész napos gyülekezeti programon. 

A gyülekezeti énekkar mellett alkalmanként szolgált az ifjúsági énekkar is. 
1987 - Az irsai gyülekezetben is érződött, hogy fogy a nemzetünk. Negatív keresz-

telési rekordot mutatott az anyakönyv ebben az évben. Emelkedett az öngyilkosok szá
ma, egészségtelen életmóddal, káros szenvedélyekkel (főleg alkoholizmussal) sokan idő 
előtt tönkreteszik életüket. A válások száma sajnálatosan emelkedett. A hívek sok tár
sadalmi munkával segítették évről évre a gyülekezetet. Öt gyülekezetnek nyújtottak ön
ként testvéri segítséget. A gyülekezet egyéves ünnepségsorozattal emlékezett meg 
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megalapításáráról és 275 éves történetéről. A templomszentelési emlékünnepre a temp
lom villanyvezeték-hálózatát újította fel a gyülekezet. Az emlékünnepen dr. Harmati 
Béla hirdette Isten igéjét. A gyülekezetben - mint általában - ebben az évben is sok 
vendégszolgálat elevenítette a hívek lelki életét. Hosszú idő után a gyülekezetbe láto
gatott és igét hirdetett Pátkai Róbert, a Nagy-Britanniai Evangélikus Tanács elnöke, egy
kori irsai segédlelkész. 

1988 - A 275. jubileumi év kapcsán a gyülekezet élete megpezsdült. Ismét sok volt 
a vendégszolgálat. A hálaadó záróünnepen újra dr. Harmati Béla püspök szolgált. A ju
bileumi év során a templomtetőre új palafedés került, vörösréz ereszcsatorna készült. 
A templombelsőt tatarozta és kifestette a gyülekezet. A lelkészlakásra új léceléssel új 
cseréptető került. 

1989 - A gyülekezet jubileumi évében kiadták a gyülekezet rövid történetét. Istentisz
teleteken szolgáltak a gyülekezet volt lelkészei és segédlelkészei: Gálát György, Kovács 
Pál és Pátkai Róbert, „a gyülekezet nevelte" lelkész: Mátrai Marianna és ifj. Magassy 
Sándorné, Keveházi László esperes és dr. Harmati Béla püspök. Vendégeik voltak a 
nurmói és az ylitomiói gyülekezetek tagjai és két finn ösztöndíjas lelkész. A gyülekezet 
parkosította a templomkertet, a temetőben új temetkezési parcellákat alakítottak ki. 

1990 - A hónap utolsó vasárnapján rendszeressé vált családi istentiszteleteket meg
szerette a gyülekezet. A hittanórára járók száma örvendetesen megemelkedett. 

1991 - A gyülekezet fiataljaiból fúvószenekar alakult. A gyülekezet ebben az évben 
is sok vendég-igehirdetőt hívott. Templomszentelésük 190 éves emlékünnepén ismét 
Harmati Béla püspök szolgált. Egyre több gyermek és ifjú vett részt egyházmegyei és 
országos táborokban, konferenciákon, bibliaversenyeken. 

1992 - A változás éve (1989) után több „idősebb" gyermeket kereszteltek meg Irsán. 
Először kezdték a konfirmációi előkészítést a hetedik osztályban táborozással. Sok jól 
sikerült szeretetvendégség élénkítette a gyülekezet életét. A Tessedik Sámuel születé
sének 250. évfordulója alkalmából rendezett községi ünnepségsorozatba a gyülekezet 
is bekapcsolódott. Az iskola előtti Tessedik-szobor felállításához gyülekezetünk is hoz
zájárult. 

A privatizáció kapcsán az 1991/32. törvénycikk alapján a gyülekezet visszakapta régi 
iskolája üres telkét és a kántortanítói lakást. 

1993 - Ismét lanyhult az ifjúság érdeklődése az egyház és a hit dolgai iránt. Sok fia
tal nem kapcsolódott be a gyülekezet életébe az egyházfenntartás vállalásával. Ez évtől 
kezdve a hetedik osztályos konfirmandusok a konfirmációi istentiszteletre a nurmói 
testvérgyülekezettől kapott fehér ruhákba öltöznek. A lelkészi jelentésekben visszaté
rő panasz volt, hogy sok buzdítás ellenére is alacsony az úrvacsorázók száma. Az év fo
lyamán több vendég-igehirdető mellett három énekkar, illetve zenekar is szolgált a gyü
lekezetben. A gyülekezet presbitériuma és közgyűlése elhatározta, hogy a volt iskola 
telkén gyülekezeti óvodát épít. 

1994 - Ezt az évet meghatározta a gyülekezeti óvoda felépítése. Építési bizottság 
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koordinálta a munkát. Kilenc presbiteri ülés és három közgyűlés foglalkozott vele. Az 
ötven férőhelyes Mustármag óvodát a március 20-i alapkőletétel után augusztus 21 -én 
szentelte fel dr. Harmati Béla püspök. Az építési összköltség 13,5 millió Ft volt. 

A tisztségéről lemondott Mátrai Mihály felügyelő helyére a gyülekezet megválasz
totta az első női felügyelőt, Tokai Jánosnét. Még ugyanebben az évben teljes tisztújítás
ra is sor került. Ez évtől kezdődően a lelkész évi három gyülekezeti körlevél kibocsátá
sával is pásztorolta a híveket. A gyülekezet életének kiemelkedő eseménye volt, hogy a 
sok év után újrainduló országos evangélizációnak otthont adhatott a pilisi gyülekezettel 
együtt. Sajnálatos módon ebben az évben megszűntek a vasárnap délutáni imaórák. 

1995 - A gyülekezet életét ismét erőteljesen zavarják a szekták - főleg a Jehova ta
núi, a Hit Gyülekezete és az evangéliumi karizmatikusok egyik ága. A hívek áldozat
készségéből a gyülekezet közkutakat állíttatott a temetőben, valamint bevezette a gáz
fűtést minden gyülekezeti lakásba és az imaterembe. A közegyháztól egy Opel Corsa 
gépkocsit kapott a gyülekezet. 

1996 - A gyülekezet megújította tisztikarát és presbitériumát. Az önkormányzat a 
gyülekezet tulajdonába adta a gyülekezet temetőjében álló ravatalozót, amelyet annak 
idején a községi tanács építtetett. A gyülekezet visszakapta az „új iskola" épületét és 
telkét. A templom bejárata új, faragott szimbólumokkal díszített tölgyfa ajtót kapott. 

1997 - A gyülekezet felújította a kántori lakást és a ravatalozót. 
1998 - Az iroda védelmére riasztóberendezést szereltettek fel. Az énekkar létszá

mában megfogyatkozott, de lelkesen szolgált tovább. 
1999 - A 14-es liturgia használatával a gyülekezet évente három-négy alkalommal 

megszakítás nélkül tartja az istentisztelet igei és úrvacsorai részét, és ezeken az alkal
makon kétszer annyi az úrvacsorázók száma, mint máskor. Erősen lecsökkent a gyüle
kezeti bibliaórák és az esti istentiszteletek résztvevőinek a száma. Az orgona generál
felújítása 3 millió forintba került. 

Ez évtől kezdődően szeptember első vasárnapját mint az öregek vasárnapját hirdet
ték meg. December első vasárnapjának esti istentiszteletét ifjúsági istentiszteletként 
tartják az ifjúság szervezésével és szolgálatával. 

2000. március 12-én a gyülekezet és lelkésze együtt adott hálát Bárdossy Tibor 25 
éves irsai szolgálatáért dr. Harmati Béla igeszolgálatával. Néhány év szünet után meg
újult a dunaharaszti testvérgyülekezettel való kapcsolat. 

Az őszi vasárnapokon különböző korosztályokat megcélozva családi szeretetvendég
ségek sorozatát vezette be a lelkész. 

A millenniumi év eseményeinek keretében a gyülekezet lelkésze a római katolikus 
plébánossal együtt egy ökumenikus kápolna alapkövét helyezte el Mikebudán. 

A zsinati törvényeknek megfelelően a gyülekezet újra megválasztotta tisztségviselő
it és presbitereit. A felügyelő továbbra is Tokai Jánosné maradt. 

A gyülekezet pontos létszámát ez időben lehetetlen pontosan rögzíteni. A fluktuá
ció miatt évente nagy a változás. A hivatalosan rögzített 2900 fős gyülekezeti lélekszám 
fokozatosan csökkent négy ok miatt: 1. Az egyetemen továbbtanuló fiatalok általában 
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nem jönnek vissza. 2. A gyülekezet területére minden évben több más vallású költözik 
be, mint amennyi evangélikus költözik el. 3. Az utolsó évtizedekben a népmozgalmi 
statisztikai adatok szerint is minden évben több volt a temetés, mint a keresztelés. 4. 
Különböző okok miatt minden évben többen válnak ki a gyülekezetből. 

A keresztelések száma évtizedenkénti bontásban: 1951-1960: 543; 1961-1970: 333, 
1971-1980: 389; 1981-1990: 316; 1991-2000: 275; összesen: 1856 

Az esketések száma évtizedenkénti bontásban: 1951-1960:291; 1961-1970: 179; 
1971-1980: 159; 1981-1990: 114; 1991-2000: 105; összesen: 848 

A temetések száma évtizedenkénti bontásban: 1951-1960: 314; 1961-1970: 331; 
1971-1980: 452; 1981-1990: 560; 1991-2000: 528; összesen: 2185 

A keresztelés mindig a templomban történik [egyházkeléssel együtt) az istentiszte
let keretében, a szószéki szolgálat után. Néhány éve kialakult rossz szokás, hogy a gyer
mekeket több hónap vagy év elteltével hozzák keresztelni. Az utóbbi évek majdnem 
mindegyikében kereszteltek felnőtteket is Irsán. Sajnálatos módon néhány fiatal csa
ládban nem igénylik a keresztelést. 

A gyülekezet területén megszakítás nélkül folyt az iskolai hitoktatás - a legnehezebb 
időkben is. Az utolsó lelkészváltás előtti és utáni évet leszámítva 80-220 között moz
gott a hittanosok száma. 1994 őszétől kezdve a gyülekezeti óvodában hatvan gyermek 
részesül óvodai hitoktatásban. 

Konfirmációra a megkeresztelt gyermekek 80-90%-a készül fel. Minden évben elma
rad 2-5 gyerek, viszont csatlakozik a csoporthoz néhány ideköltözött és túlkoros fiatal. 

Úrvacsoraosztás van minden hónap első vasárnapján és a nagy ünnepeken, Cegléd-
bercelen karácsonykor, húsvétkor és az aratási hálaadó istentiszteleten. Házi és bete
geknek kiszolgáltatott úrvacsora többször lenne kívánatos, de a rendszeres felkínálás 
ellenére évente mindössze 6-12 alkalommal hívják a lelkészt házakhoz. Az úrvacsorá-
zók száma is kevés - 900-1500 között mozog -, különösen ha figyelembe vesszük, hogy 
vannak rendszeresen úrvacsorázók, sokan viszont évekig, évtizedekig nem élnek az Úr 
szent vacsorájával, rendszeres hívogatás és tanítás ellenére sem. 

Az egyházi esketést a fiatalok 70-80%-a veszi igénybe. Néhány tiszta római katoli
kus párt is esketnek. Nagyon sok esetben az elmaradt keresztség, konfirmáció, elsőál
dozás és bérmálás miatt a jegyeseket 5-7 alkalom folyamán készítik fel az esküvőre. 

Az egyházi temetést a gyülekezeti tagok esetében csak elvétve mellőzik. A virrasztás 
szokása a nyolcvanas években megszűnt, addig főleg „istenes férfiak" vezették az ének
lést és az imádságot. A lelkész még a régebbi időkben is igen ritkán vett részt ezeken. 

A gyülekezetnek a hajdani tanáccsal, illetve az önkormányzattal az utolsó harminc 
évben jó kapcsolata volt, és jelenleg is jó a kapcsolat. A privatizációkor az önkormány
zat a gyülekezet minden igényét támogatta, illetve maga is elősegítette közvetlen át
adással. A község vezetése anyagi támogatásban is részesíti minden évben a gyülekeze
tet. A polgármester és a jegyző minden évben kötetlen beszélgetésre hívja össze a köz
ség lelkészeit. Egyébként is minden téren jó az együttműködés az önkormányzat és a 
gyülekezet között. 
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A gyülekezetnek más felekezetekkel való kapcsolata igen eltérő: a római katolikus 
egyházzal semmilyen kapcsolata sincs, de ellenséges viszony sem áll fenn a két feleke
zet között. 

A református egyházközséggel a legmelegebb a gyülekezet kapcsolata. Jelzi ezt, hogy 
több mint harminc éve minden hónap első vasárnapjának estéjén közös istentiszteletet 
tartanak váltott helyeken. Az evangélikusoknál a református lelkész szolgál, és fordítva. 
Ceglédbercelen a református imaházban tartják az istentiszteleteket. A ceglédbercelen 
épülő református templomhoz az irsai gyülekezet is tekintélyes összeggel járult hozzá. 

A baptista gyülekezettel is jó kapcsolatot ápolnak az evangélikusok. Velük és a refor
mátusokkal közösen tartják az egyetemes imahetet és a reformációi sorozatot. Egymás 
ünnepein kölcsönösen részt vesznek. A baptista imaház újjáépítését is 100 ezer forint
tal támogatta a gyülekezet. 

Nagyon pozitív hatással van a gyülekezet aktív részére a finn testvérgyülekezetekkel 
tartott kapcsolat. Először Nurmo, majd Ylitomio gyülekezetével alakult ki nagyon meleg 
testvéri együttműködés. Evenként kölcsönösen - hároméves ciklusban - látogatják 
egymást az irsaiak és testvérgyülekezeteik. A finnek itteni vendégeskedése megmoz
gatja a gyülekezetet. Testvéri segítségüket is többször megtapasztalhatták már. 

A gyülekezet tulajdonában lévő ingatlanok 2000-ben: templom, parókia, szolgálati 
kántorlakás, imaterem mellékhelyiségekkel, óvoda, szolgálati lakás, temető ravatalozóval. 

A gyülekezet tulajdonában muzeális értékű tárgyak (könyv, kép, szobor] nincsenek, de 
említésre méltó, értékes kegyszerei a következők: aranyozott ezüstkehely paténával, 
1856-03 évjáratú; aranyozott ezüstkehely paténával, I. J. és I. GY. monogrammal ellát
va; aranyozott ezüstkehely paténával, késő barokk modorban készült, hatkaréjos talp 
akantusz- és gyümölcskosár-díszítéssel; ezüstözött ostyatartó szelence 1844-ből; úrva-
csorai borkanna 1893-ból. A keresztelőkút vörös márványból készült, később vörösréz 
tető került rá. 

Az Irsai Evangélikus Egyházközség lelkészei 1930 óta 
KrecsákJános 1930-1952 
Válint János 1952-1959 
Gálát György 1959-1974 
Bárdossy Tibor 1974-2003 
Erdélyi Csaba 2003-
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Maglódi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2234 Maglód, Sugár u. 79. 
Telefon: 06-29/325-555 
Lelkészek: Péter Attila, Péterné Benedek Ágnes helyettes lelkész 
Lélekszám: 1100/1181/1285 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 1945-TOL NAPJAINKIG 

Harmati György 1945-től 1977-ig volt a gyülekezet lelkésze. A háború utáni nehéz évek
ben több szempontból is kihívásokkal teli évek álltak előtte. 

A gyülekezet iskolával rendelkezett, amelyben a kántortanító dolgozott. Ez nagyban 
hozzájárult Maglód község fejlődéséhez. A kommunista hatalomátvételt követő államo
sítási hullám természetesen a Maglódi Evangélikus Egyházközséget sem kerülte el, amely 
egyfelől a földek elvételét jelentette, másfelől magának az iskolának az elvételét, amely
hez tanítói szolgálati lakás is tartozott. 

A gyülekezetben 1947-től Gáspár Emil volt a kántortanító. Az 1948. június 13-i 
presbiteri ülés foglalkozott a püspöki kar pásztorlevelével, amely felhívta a gyülekeze
tek figyelmét arra, hogy a kormány iskoláink államosítását... megegyezés hiányában 
is végrehajtja". Ezért a gyülekezet is készült arra, hogy jelentős vagyontárgyairól le kell 
mondania, amelyek között az iskola felbecsülhetetlen értéket képviselt. 

Erre a presbitérium a következőképpen válaszolt: „Amikor ezt teszi, fájdalommal 
gondol arra az evangélikus iskolára, amelyet evangélikus őseink hite, egyházszeretete 
és áldozatkészsége épített és tartott fenn, és amelyben Isten Szentlelkének és Isten 
igéjének irányítása és útmutatása mellett egyházunk gyermekei nemzedékeken át be
csületes és hívő emberekké nevelődtek." 

E folyamatnak első lépése volt, hogy a két tanítót állami tanítónak nevezték ki. A 
kántortanító a gyülekezetben ezután a kántori szolgálatot látta el, majd 1950-ben le
mondott, hiszen állami tanítóként nem vállalhatott más állást. Ebbe a folyamatba tar
tozott, hogy az állami adókkal többé már nem szedték be az egyházi adót. A lelkész és 
a presbitérium felkérésére a bibliakör leánytagjai kezdték el gyűjteni a gyülekezet fenn
tartásához szükséges járulékot, amely a váratlanul kialakult helyzetben nagy segítség volt 
a gyülekezet számára. 

A háború utáni időszak említésre méltó eseménye, hogy 1945-ben megalakult a 
maglódi Luther Szövetség ifjúsági szakosztálya. Ez a szervezet a fiatalokat kívánta össze
fogni, és különféle programokkal a közösséget építeni. Összejöveteleik bibliatanulmá
nyozással kezdődtek, majd színdarabok, gyülekezeti és kulturális műsorok előkészíté-
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sére került sor. A létszám alig egy év alatt 70 tagra emelkedett, a csoport működése 
azonban rövid ideig tartott, 1949-ben megszűnt. 

Ebben az időben az istentisztelet vasárnap fél 11-kor kezdődött magyar nyelven, 
délután pedig szlovák nyelvű volt az igehirdetés. 9 órakor kezdődött a gyermek-biblia
köri alkalom. A felnőtt bibliaóra szerdán délután 5 órakor volt. A gyülekezet a reformá
ciót a református gyülekezettel együtt ünnepelte, amely jó szokás a mai napig megma
radt. A gyülekezetben évente két szeretetvendégséget tartottak a lelkészlak udvarán: 
az egyiket a konfirmáció után, a másikat az ősz beállta előtt. Az 1955-ös évből szárma
zó választói névjegyzék szerint a gyülekezetnek 882 választásra jogosult tagja volt. 

Többször sor került a gyülekezet épületeinek részleges felújítására, renoválására: a 
templom tetőszerkezetét 1953-ban és 1974-ben, a templombelsőt 1955-ben, a külsőt 
1956-ban újították fel. 1959-ben ésl974-ben a haranglábon kellett munkálatokat vé
gezni. Az orgona felújítására 1957-ben, majd villamosítására 1974-ben és 1976-ban került 
sor. 1970-ben a parókia renoválása is megtörtént. 

1975-ben a gyülekezet lelkésze harmincéves jelentésében így ír: ,A bizonytalan jö
vendőt biztos jelen váltotta fel. Meggyógyultak a gyülekezet sebei; templomunkat, lel
készlakunkat rendbe hoztuk; biztosítottá vált az egyházközség anyagi élete (is), stabillá 
érlelődött. Ezért a hála elsősorban a történelmet formáló Istené lehet." 

1977. január 8-án - hosszan tartó betegség után - elhunyt Harmati György lelkész, 
aki hosszú időn át hűséges lelkésze volt a Maglódi Evangélikus Egyházközségnek. 

1977. április 17-én Blatniczky Jánost iktatták be a lelkészi szolgálatba. Ebben az idő
ben Blatniczky János lelkész odaadó szolgálatának köszönhetően aktív énekkar műkö
dött az istentiszteleti alkalmak és különféle korosztályoknak szóló bibliaórák mellett. 

1978-ban ünnepelte a gyülekezet a templom építésének 200. évfordulóját, ez alkalom
ból megtörtént a külső felújítás. A hálaadó istentiszteletet 1979. május 20-án tartották. 

Az 1982-es bejegyzések szerint Maglód 8500-as lélekszámából 1580 lélek evangéh-
kus. Az 1984-es LVSZ-nagygyűlés alkalmából nem szolgált külföldi vendég Maglódon, 
azonban a gyülekezet tagjai közül a nyitóalkalmon 60-an, a záró istentiszteleten pedig 
70-en vettek részt. 

Az új lelkészlakás és gyülekezeti terem építése 1984-1989 között történt. 1991 -ben 
ismét sor került a harangláb külső renoválására. 

1988-1989-ben a gyülekezet támogatta az EvangéUkus Teológiai Akadémia új épü
letének építését és a Fasori Evangélikus Gimnázium újraindítását. Ebben az évben in
dult újra az iskolai hittan, előtte gyülekezeti keretek között folyt a hitoktatás. 

1995. április 30-tól Blatniczky János a Cinkotai Evangélikus Egyházközség megvá
lasztott lelkésze lett. Szeptember 1-től dr. Harmati Béla püspök Krámer György se
gédlelkészt helyezte ki a Maglódi Evangélikus Egyházközségbe. 

1996-ban megállapodás született az önkormányzattal a pénzbeli kártalanításról, így 
nem az elvett ingatlanokat kapta vissza az egyházközség, ez a volt tanítói lakások eseté
ben nehézségekbe is ütközött volna. Ez év októberében megtörtént a harang automati
zálása, és megkezdték a templom felújítását. Krámer György 1998-ban pilisi lelkész lett. 
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Dr. Harmati Béla püspök 1998 őszén Péter Attila lelkészt küldte az egyházközség
be. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal felügyeletével, Masznyik Csaba és Kráhling 
János tervezőmérnökök irányításával megtörtént a templom teljes külső és belső fel
újítása. 1999 novemberében az eredeti szépségében megújult templomért adott hálát 
a gyülekezet, és Koczor Tamás esperes ünnepi istentiszteleten beiktatta hivatalába az 
egyházközség megválasztott lelkészét, Péter Attilát. 

1999-től a templom belső berendezési tárgyainak restaurálása zajlott. Megvalósult a 
karzat mellvédjének, az oltárnak és a szószéknek a restaurálása. 

2002-től a gyülekezet lelkésze, Péter Attila tanulmányi szabadságát tölti, mivel az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorandusza. A lelkész tanulmányai alatt fele
sége, Petemé Benedek Ágnes lelkésznő látja el helyettesként a lelkészi teendőket. 

Istennek legyen hála azért, hogy a Maglódi Evangélikus Egyházközség „él és élni akar". 
Ezt hirdeti az egyházközség Erős Vár című gyülekezeti újsága, amely immár hat esz
tendeje jelenik meg 1500 példányban. Ebben évente többször beszámolnak a gyüleke
zet életének eseményeiről: gyülekezeti kirándulásról, szeretetvendégségekről, hagyo
mányőrző istentiszteletekről, hittan- és ifjúsági táborokról, rendhagyó istentiszteleti al
kalmakról, hangversenyekről, amelyeknek a templomban adnak helyet. 

Hatvan esztendő krónikája ez négy lelkész szolgálata idején, akik sohasem álltak egye
dül a szolgálatban. Mert mindig voltak, vannak és lesznek emberek, akik vallják; Soli 
Deo Glória - egyedül Istené a dicsőség! 

• Péter Attila 

Mendei Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2235 Mende, Andrássy u. 7. 
Telefon: 06-29/438-690 
Lelkész: dr. Foltin Brúnó 
Lélekszám: 388/392/565 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

Mende mint település neve 1411-ben szerepel először oklevélen. Több földesúr birto
kolta az idők folyamán. 1526 után, a Buda elfoglalásához vezető török invázió elől a 
lakosság elmenekült. Nagy részük áldozata lett a hadi körülményeknek. így a település 
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el is néptelenedett. A 18. században az újratelepítést a Bosnyák család kezdte meg, majd 
a Koháry család folytatta. 

A mendei evangélikusok gyülekezete 1760 és 1770 között hét evangélikus család 
közösségéből alakult. Ezt a hét családot a török kiűzése idején telepítették le. A felvi
déki Opova, Medovarecz és Petra településéről érkeztek Mendére. A nevek is jelzik 
eredetüket: Bartos, Benyovics, Fabók, Glozik, Hunka, Hrk, Kriskó. Egy 1900 táján 
keletkezett visszatekintés nyolc családról tudott: a Fabók, Kriskó, Benyovics, Bartos, 
Lehotszki, Hunka, Hornyák és Valkai nevű családokról. 

A közeli Péteri községben már volt evangélikus gyülekezet 1742-től, így velük talál
tak kapcsolatot hitük ápolására. Az anyaegyházközség gondozásában a később betele
pült családokkal együtt leányegyházközséggé szerveződtek. Ez azt jelentette, hogy a 
mendei gyülekezet belső életében szinte teljes önállóságot élvezett, de fontos volt az, 
hogy a péteri gyülekezet védelme és felügyelete alatt volt közjogi és egyházjogi érte
lemben. A lelkész Péteriből járt át Mendére, hogy szolgálatot végezzen havonta egyszer 
és a nagyünnepek másnapján. A közösség igazi és helyben lakó lelki és szellemi vezetője 
a kántortanító volt, aki a gyerekek iskolai oktatása mellett elvégezte az istentisztelete
ket és a kazuális szolgálatokat túlnyomó többségében. 

Az első evangélikus egyházi épület - a türelmi rendelet alapján - az 1785-1786-ban 
épült iskola volt, amely imaházként is szolgált. Az iskola udvarában állt egy harangláb 
egy kisharanggal, amely nagy valószínűséggel a mai középső haranggal azonos. Ezt Esz-
tergály Mihály péteri lelkész és Földváry Miklós péteri illetőségű földesúr idejében 
öntettek, nevük is szerepel a harangon. Ez a harang ma is megvan, és a templomtorony
ban végzi szolgálatát. 

Az 1880-as Canonica Visitatio jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy Mende ekkor Coburg 
herceg uradalmi birtokához tartozott. A 19. század elején azonban a gróf Keglevits csa
lád volt a földesúr. Mindkét család katolikus volt, de felkarolták a birtokukon élő evan
gélikusokat, ebben különösen Keglevits István jeleskedett. 

A templomépítés 
Szinte egy időben épült Mendén két templom, a katolikusok Loyolai Szent Ingác temp
loma és az evangélikusoké. Mindkét templomot Keglevits István terveztette, és anya
gilag is támogatta az építkezést. 

Az evangélikusok temploma domboldalba épített, húsz lépcsőn megközelíthető, 
egyhajós, hátsó karzatos, kisméretű templom, amelynek befogadóképessége száz-száz
húsz főre méretezett. Emberi léptékű, egyszerű, egytornyú, hagyományos süvegű, a 
csúcsíven ma egy gömb felett álló keresztet hordozó, vidékies klasszicista stílusú temp
lom. Műemlék jellegű. Kár, hogy nem elég körültekintően - de az is lehet, hogy tuda
tosan - tette a helyi tanács annak idején, hogy olyan nagyságú és magasságú lakóházat 
építettek a kis templom elé, amely teljesen háttérbe szorítja az istenházát. 

Eredetileg nem kereszt volt a toronysüvegen álló gömb felett, hanem buzogány. Ez a 
II. világháború alatt annyi belövést kapott, hogy a gömb egészen elrozsdásodott, és a 
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buzogány lezuhanással fenyegetett. Ezt az elhasználódott toronydíszt 1952-ben cserél
ték le a ma látható formával. Az aszódi Bothka bádogos készítette a keresztet a műhe
lyében, és vasúton szállította Mendére, majd fiai segítségével helyezte el a torony tete
jén. Igazi látványosság volt ez akkor Mendén. Sokan kísérték figyelemmel. 

Visszatérve a templomépítésre: a költségvetés 1829-ben készült el. 1832. advent első 
vasárnapján már fel is szentelték a templomot. A templom belsejében a félköríves ap
szisban megkapóan kedves, provinciális, két oszloppal oldalazott timpanonnal fedett 
klasszicista oltármű fogadja a látogatót. Az oltárt azonban az építőknek nem sikerült 
igazán a templom tengelyére derékszögben építeni. Érdekessége még az oltárnak, hogy 
az oltárkép egy technikailag érett, de nyilvánvalóan iskolázatlan naiv festő olajfestmé
nye. A kép maga az evangéhkus istentiszteleteken az 1940-es évekig használt Tranos-
cius-énekeskönyv 1893-as és korábbi kiadásain megjelent rézmetszet felnagyított és 
festett mása. 

A szószéket és lépcsőfeljáratát a templommal egy időben, ahhoz hozzáépítve emel
ték téglából a templomhajó és az apszis északi szegletében. 

A karzaton elhelyezett egymanuálos, tört akkordos, mechanikus kis orgona a temp
lom építésével egyidős, késő barokk munka. 

A négyszög alaprajzos, nóduszos, kehely formájú, vörös márványból készült keresz-
telőkút adományból készült a későbbi időkben. Ez a templomhajó és az apszis déli talál
kozásánál áll. A kehelykosárba vésett felirat: „Isten dicsőségére állíttatták Glózik Pál és 
özv. Glózik Mihályné - 1906." 

A padsorokat is adományból készíttették el. Ezek 1907-ben készültek. A bejárattól 
jobbra lévő, stilizált, klasszicista faragással és rátéttel készített oldalfalú padsorok első
jén a következő szövegű öntött réztábla látható: „Ezen padsor Glózik János gondnok és 
özv. Glózik Jánosné adományából készült - 1907". A padsorok száma 14. A bejárattól 
balra lévő, hasonló kivitelezésű padsor elején egy azonos stílusú réztáblán azt olvassuk: 
„Ezen padsor az egyházi hívek adományából készült - 1907". A padsorok száma ezen az 
oldalon 13. Bizonyos, hogy ezekkel egy időben készült a papi pad is. Azt jelzik ezek a 
berendezési tárgyak, hogy a templomépítést követően a második jelentős templomala
kító gyülekezeti munka 1907 táján zajlott. 

Megjegyezzük, hogy a mendei templommal szinte párhuzamosan épült a péteri gyü
lekezet temploma. Esztergály Mihály volt a gyülekezet lelkésze. 1811 és 1835 között 
szolgált Péteriben, Mendén és a szórványokban. Ez a 24 év jelentős volt mind Péteri
ben, mind pedig Mendén. Ezt követően a lelkész Csornád meghívását fogadta el. Ott is 
24 éven át szolgált. Élete utolsó éveiben az egyházmegye főesperese volt. 

A 19. század közepétől 
Arról nem tudunk, hogy Mendéről hányan vettek részt az 1848/49-es forradalomban 
és szabadságharcban. Arról azonban van adatunk, hogy a templomépítés idején a nép
számlálási adatok szerint Mendén és a hozzá tartozó Pusztaszentistvánon az összlakos
ság száma 707 volt. Ebből 257 fő volt evangélikus. Ez a lakosság 36%-át jelenti. Kato-
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likus volt 62%, református kb. 2%. 1877-ben már 805 fős volt a település. 560 katoli
kus mellett 227 evangélikus élt itt, 3 református és 10 izraelita. A 20. század küszöbén 
1578-an éltek Mendén. Ebből 412 lélek volt evangélikus, 39 református, 1102 katoli
kus és 25 izraelita. 

Ezek a számadatok is mutatják, hogy nemcsak a község lakóinak száma nőtt ebben a 
fél évszázadban, hanem az evangélikusok száma is gyarapodott. 1893-ban új, harmadik 
harangot állítottak szolgálatba. 1894-ben elrendelték az esti harangszót. A szórványok 
is bővültek. Az Úriban, Tápiósülyben és Kókán élő evangélikusok 1896. július 5-én kérték 
a mendei gyülekezethez való tartozásukat. A kérelmet a mendei presbitérium és a köz
gyűlés örömmel elfogadta 1897-ben. Sőt a szórványgyülekezetek kérésére a magyar 
nyelvű istentiszteletek számát is szaporították. Ez azt hozta magával, hogy a szlovák 
nyelvű istentiszteletek száma csökkent az eddigiekhez képest, de ez nem okozott külö
nösebb ellenállást. 

1862-ben átépítették az iskolát is. Az iskolalátogató dékán meg is állapította, hogy 
most már az iskola épülete is korszerű. Ez a hívek áldozatkészségéről tanúskodik. 

Az önállósodás gondolata 
Az 1914-ben bekövetkezett lelkészváltás hozta elő annak gondolatát, hogy a mendeiek 
önállósága egyre érik. Bartos Pál, aki a mendei leánygyülekezet neveltje volt, pásztorol-
ta péteri lelkészként a mendeieket is. Igen szerették, és büszkék is voltak a közülük 
származó lelkészre. 1914-ben azonban Bartos lelkész elfogadta a szarvasiak hívását, így 
a lelkészi állás újra betöltés előtt állt. 

1914. január 24-én volt Mende és szórványai összgyülekezeti presbiteri ülése. Ezen 
Nóvák János tápiósülyi küldött indítványozta a mendei leányegyházközség anyaegyház
községgé alakulását. Szerettek volna önállóan lelkészt alkalmazni, aki egyben felkarolja 
a szórványokat is. Dultz István gyömrői küldött azonban, arra hivatkozva, hogy csak temp
loma és iskolája van a leánygyülekezetnek, paplakja nincs, és az anyagiaknak is híján vannak, 
azt javasolta, hogy az elképzelés megvalósítását egyelőre el kell halasztani. Ebben a hely
zetben inkább a Péterinél maradást szorgalmazta, míg ezek a kérdések megoldódnak. 

Bartos Pál távozása után a péteri anyagyülekezet új lelkésze Csaba Gyula lett. De 
nem aludt el az anyásodás gondolata. 1915-1916-ban renoválták a templomot a men
deiek. Ezzel egy időben lépéseket tettek parókia építésére alkalmas telek megszerzésére. 

Az I. világháború idején a Hadügyminisztérium rekvirálta a leányegyházközség temp
lomának két harangját: a nagyharangot, amelyet 1893-ban öntettek és 164 kilogram
mos volt, valamint a kisharangot, amelyet 1885-ben öntettek és 48 kilogrammos volt. 
A harangoktól való elbúcsúzás istentiszteletét Csaba Gyula lelkész tartotta 1917. janu
ár 10-én. A templomban semmiféle kárt nem okozva tudták a két harangot leszerelni 
január 17-én, majd el is szállították a harangokat Mendéről. 

A hívek reménységét fejezte ki, hogy már február 2-án elkezdték az adományok össze
gyűjtését egy új harang öntetésére. 1922-ben el is készült az új nagyharang, amelyet 
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Blatniczky Pál tanügyi alesperes szentelt fel. Tábla is őrzi ennek emlékét a templomban. 
Hamarosan elkészült a kisharang is. Ez azonban az 50-es évek elején megrepedt, és így 
egy időre használaton kívül került. 1984-ben öntetté újjá ezt a harangot a gyülekezet. 

A gyülekezet legrégibb és legbecsesebb harangja, a középső harang megmaradt. Át
vészelte a harangbeolvasztó korszakot, a rekvirálásokat. Ez a harang 1823 óta folyama
tosan használatban van. 

A toronyban három harang lakik, és teljesíti hívogató, jelző, emlékeztető feladatát. 
Mindhárom harang elektromos meghajtású és programozott vezérlésű. 

Az anyásodás 
Már 191 7-ben, egy júniusban megtartott presbiteri ülésen felvetődött, hogy jó lenne, 
ha segédlelkészi állást létesítene a mendei egyházközség. Később ez lehetne missziói 
lelkészi állás. így közelítenék meg fokozatosan az önálló lelkészi állás megalapítását. Az 
anyagiak azonban ennek is gátat szabtak. Csak elvi határozat született ekkor. 

Az 1923. szeptember 23-i határozat azonban már jelentős lépés volt. Ekkor az egy
házi főhatósághoz fordultak a mendeiek az önálló anyagyülekezetté válás érdekében. 
Ehhez az egyházmegye 1923. október 25-én hozzá is járult. Az egyházkerület igenje 1924. 
január 9-én született meg. Ettől kezdve az események egyre gyorsuló ütemben követ
ték egymást. 

1924. január 6-i közgyűlésükön a hívek új parókia építését határozták el. Ezt azon a 
telken tervezték megvalósítani, amelyet korábban az iskola mellett megszereztek. Ez a 
mai Andrássy út 7. szám alatti telek. 

Kölcsönt vettek fel. Raffay Sándor püspök támogatását is kérték és remélték. Kriskó 
János maga és családja nevében felajánlotta saját házát ideiglenes lelkészlaknak, hogy 
ott lakjon a lelkész, amíg el nem készül a parókia. Tette ezt azért, hogy minél előbb hoz
zákezdhessenek a lelkészválasztáshoz. Ehhez a szándékhoz megerősítést adott a gyöm-
rőiek elhatározása, hogy Mendéhez csatlakoznak. 

Kiírták a pályázatot a lelkészi állásra. Hét jelentkező volt. A választó közgyűlésig azon
ban csak három jelölt maradt. Bódi Pál esperes vezette a lelkészválasztó közgyűlést 1924. 
július 6-án. 115 közgyűlési tag szavazott. 98 szavazat Droba Márton volt szarvasi vallás
tanárra esett, őt iktatták be Mende első lelkészeként még ebben az esztendőben. 

Droba Márton lelkészről azt őrizte meg elsősorban a gyülekezet emlékezete, hogy 
azonnal felvállalta a gyülekezet lelki és anyagi feladatait. Egyébként kitűnő gazdálkodó 
volt. Ökrei, lovai voltak a földműveléshez szükséges eszközökkel együtt. A Szarvasról 
hozott mezőgazdasági ismereteit megosztotta földművelő híveivei. Fizikai munkavég
zésével tette hitelessé a szavakat. 

Természetesen továbbra is jelentős vezetői maradtak a gyülekezetnek a mindenkori 
kántortanítók. Reichel Lajos, majd Frecska György tanított az iskolában. Jövedelmük
höz a községtől is kaptak kiegészítést. 1923-ban a község iskolaépítés céljára 600 négy
szögöl telket vásárolt az OFB útján. Hozzájárult ahhoz is, hogy a régi kovácsműhely 
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lebontott anyagát felhasználhassák az új iskola építéséhez. 1928-ben Frecska György 
vezette a községi Gazdasági Ismétlő Iskolát. Ebből azonban problémák adódtak. Ugyanis 
újra felszínre került az evangélikusok és katolikusok közötti régi feszültség, amely ese
tenként a tettlegességig is fajult korábban. Ennek a helyi közigazgatás 1930. február 21-
én hozott határozata próbált véget vetni - legalább iskolai szinten. 

De a feszültség megmaradt. Ez azonban abban az időben nem csak mendei jelenség 
volt. Az alapok a vegyes házasságokban kötött reverzálisok voltak. A katolikusok igye
keztek az általuk szabott feltételeket érvényesíteni a vegyes házasságokban. Különösen 
a gyerekek vallási hovatartozása volt a vitatéma: hol kereszteljék meg, milyen vallású-
nak neveljék őket. Ezt az ökumené szellemének terjedése ellenére a faluközösség hor
dozza ma is. Nem tudnak rá igazi megoldást adni. 

Az adósságok csapdájában 
Droba Márton 1937-ben távozott a gyülekezet lelkészi állásából. A presbitérium több 
lehetőséget is próbált végiggondolni, hiszei. az iskola építése után jelentős adóssága ma
radt a gyülekezetnek. Volt, aki azt képviselte, hogy mindenképpen kell új lelkész, má
sok pedig először az adósság rendezését tűzték célul, és csak azután a lelkészválasztást. 

Detre László vette át a gyülekezet vezetését 1938-tól 26 évesen - mögötte Tisza
földvár, Pilis, Monor, Cegléd segédlelkészeként szerzett tapasztalatai és egyéves finn
országi tanulmányút volt. Tudta, hogy milyen helyzetbe kerül, mi lesz a feladata a gyü
lekezet talpra állításáért. A tanítói állás is üres volt, pénzmegtakarítás indokával nem 
töltötték be. A lelkész maga harmóniumozott az istentiszteleten. Úgy gondolták, hogy 
csak akkor hirdetik meg a tanítói állást, ha már anyagilag talpon lesz a gyülekezet. 1942-
ben hirdették meg a kántortanítói állást. Három pályázat érkezett. A három pályázó 
közül egy friss diplomás, Kiss Károly lett a tanító. Még itt is úgy látszott, hogy anyagi 
szempontok érvényesültek. Az egyik tanítót Nógrád megyéből kellett volna Mendére 
költöztetni, a másik tanítót pedig Somogyból. A friss diplomás egy táskával költözik. 
De hogy még ez is közrejátszhat egy állás betöltésénél, az ismert volt ebben az eset
ben. Kiss Károly az édesanyjával érkezett Mendére bemutatkozni mint pályázó. A lel
kész elbeszélgetett vele. Elmondta, hogy nagy családban nőtt fel. Nehéz körülmények 
között szerezte meg a diplomáját. Iskoláiban kapott bizonyítványai a szorgalmát tanú
sították, és amint folyt a beszélgetés, Detre lelkész előtt végigfutott saját fiatalsága, 
családi sorsa az irsai tanítói házban, sőt magát látta a kofferral Mendére érkezni 1938-
ban. Amikor az iskolaszék tanítót választott, a lelkész ajánlatára Kiss Károly lett a kán
tortanító. Barátságuk másoknak is bizonyította, hogy nem szükségszerű a lelkész és a 
kántortanító ellenségeskedése. 

Közben már folyt a háború, amely elsodorta Mendéről a lelkészt is, a tanítót is. A 
lelkész tábori lelkészként katonáskodott, és kórházvonaton töltötte szolgálatát. Családja 
Szentantalfán talált biztonságot. A gyülekezet a lelkész és a tanító távollétében is gyü
lekezet igyekezett maradni. Közben a németek kirabolták a parókiát. A teljes bútorza
tot elszállították a németországi bombakárosultak megsegélyezése címén. Még a kutyát 
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is elvitték az udvarról. Amikor pedig az oroszok ellepték Mendét, a parókiára lovakat 
telepítettek. A lelkészlakás istálló lett. Az oroszok pedig az istállóban élték világukat. 

1945 májusában érkezett Mendére a lelkész. Sikerült egy szobát találnia, ahol meg
húzódott. De talált egy lelkészére váró gyülekezetet. Detre lelkész ott maradt Mendén, 
pedig életveszélyes hely volt az a környék lelkészek szempontjából. A primitív bolsevik 
terror sok áldozat vérét követelte, de lassan elcsitult. A gyülekezet élni akart, és ehhez 
lelkésze szolgálatát igényelte. Tényleg közös lett a lelkészcsalád és a gyülekezet tagjai
nak sorsa. 

Amikor Detre lelkész hazaért Mendére, első körútja a parókiára, a templomba és az 
iskolába vezetett. Különösen az iskola látványa rázta meg. Mintha 200 évet visszafor
dult volna az idő kereke. Szedett-vedett sámlik, hokedlik, székek, mindenféle asztal
kák mellett folyt a tanítás. Két fiatalember foglalkozott a gyerekekkel. Másnap már Detre 
lelkész volt a tanító is. Ha már az iskola teljes berendezését elvitte a háború, legalább 
szellemiekben legyen helyén az iskola. 1947-ben lettek új iskolapadok is. A helyi aszta
losmester a helyszínen készítette az iskolapadokat. Mire elkészült az egyházközség az 
iskola berendezésével, az állam máris rátette a kezét mindenre, ami az iskolával össze
függésben volt. 

így mentek el azután az egyház javadalmi földjei is az 1950-es „felajánláskor". De 
addig találkoztak a parókián is a padlássöprögetőkkel, akik a beszolgáltatáson felüli tel
jesítéssel ünnepelték Lenin születésnapját vagy Rákosi nevenapját. 

1952-ben sikerült a toronysüvegre a gömböt és a keresztet elkészíttetni, majd 1953-
ben az omladozó templomvakolatot teljesen a tégláig leverni, és vakolás nélküli külső
be öltöztetni a templomot. Nagy érték volt ebben az időben a társadalmi munka. Detre 
lelkész 1953 és 1959 között egyházmegyei főjegyzőként hosszabb időszakokban intéz
te az egyházmegye esperesi teendőit, majd 1959 és 1976 között a Pest Megyei Egyház
megye esperesi tisztét töltötte be. Szívinfarktusa vonta el ettől a szolgálattól, de a mendei 
gyülekezetben tovább szolgált. 1981 tavaszán ment nyugdíjba 44 évi mendei szolgálat 
után. Szigetszentmiklóson folytatta tevékeny életét. 2004. május 14. óta a mendei te
mető őrzi hamvait. 

1981 őszén választották meg Mendére dr. Foltin Brúnó lelkészt, akit 1982 őszétől a 
péteri gyülekezet is lelkészévé választott. így a két gyülekezet, bár egyik sem adta fel 
anyagyülekezeti státuszát, egy lelkész szolgálati területévé vált. 

1981 tavaszán megkezdték a templom tatarozását. Szinte teljesen társadalmi mun
kában végezték el a külső renoválást. A torony süveg gömb- és keresztcsúcsát is rendbe 
kellett hozni, valamint a bádogfedésű torony még hordozta a háborús lövedékek ütötte 
nyomokat. 

1990 májusában Simonfay Ferenc nyugalmazott bokodi lelkész és családja költözött 
be a parókiára. A parókus lelkész sok segítséget kapott Simonfay lelkésztől. 

2003. november 26-án meghalt Simonfay lelkész. 2004 januárjában Szebik Imre 
püspök Szabó Jánost helyezte Mendére segédlelkészként. Három hónapi szolgálat után 
azonban korábbi gyülekezete. Nagycserkesz visszahívta és lelkészévé választotta Szabó 
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Jánost. 2004 szeptemberétől Galgóczi Líviát helyezte Mendére Szebik püspök. Ebben 
az időben újították fel és tették még korszerűbbé a parókiát. Egyévi szolgálat után, 2005 
augusztusában a püspöki rendelkezés felmentette a segédlelkészt a szolgálatból. 

A mendei gyülekezet lélekszámában is, anyagi erejében is fogy. Bízunk abban, hogy 
ezen Isten változtatni tud. Isten minden törekvést megáld, amelyet hittel, szorgalom
mal, engedelmességgel végeznek Isten dicsőségére. 

• Dr. Foltin Brúnó dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Monori Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2200 Monor, Bajza u. 2. 
Telefon: 06-29/410-108 
Lelkész: Selmeczi Lajos Péter 
Lélekszám: 809/977/2014 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A gyülekezet élete dr. Molnár Rudolf szolgálatának idejében (1950-1957] 
A gyülekezet életében jubileumi év volt az 1952-es esztendő, amikor a monori fiókegy
házközség megalakulásának negyvenéves, anyagyülekezetté való alakulásának tizenöt éves 
évfordulóját ünnepelte. Ezen az alkalmon a monori református gyülekezet lelkészein 
és követein kívül megjelent Válint János, az egyházmegye esperese is. 

A jubileumi évben nem csak a helyi gyülekezet ünnepelt. Január 6-án és október 
7-én Finnország budapesti követe, Lauri Hjelt és felesége, valamint a magyarországi fin
nek látogattak el a gyülekezetbe, ahol számukra istentiszteletet tartottak. A helyi gyü
lekezet kulturális életének elevenségére az is jellemző, hogy ebben az időszakban kezd
te meg működését dr. Molnár Rudolfné kántor vezetésével - a gyülekezet történeté
ben először - egy énekegyüttes. A szolgálatokat nemcsak helyben, a monori gyülekezet 
alkalmain végezték, hanem eljutottak Ceglédre, valamint Budapestre is, ahol a buda
hegyvidéki gyülekezetben végeztek örömteli szolgálatot. Vendégként megfordult a gyü
lekezetben dr. Sólyom Jenő akadémiai dékán, és Weltler Jenő karnagy vezetésével a 
Lutheránia énekkar. 

1953 áprilisában gazdagodott a gyülekezet, amikor Válint János esperes felavatta és 
átadta rendeltetésének a gyülekezeti helyiségeket. A lelkészi szolgálat végzésének fel-
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tételeit nagyban javították az akkor korszerűnek számító és eredményes munkával ki
alakított helyiségek: lehetővé tették, hogy a lelkész megfelelő körülmények között vé
gezhesse a tanítás és az igehirdetés szolgálatát, valamint a gyülekezet tagjai is otthono
san érezhessék magukat nemcsak az istentiszteleten, hanem a hittanórákon, bibliaórá
kon, énekkari próbákon és más gyülekezeti alkalmakon is. A lelkészi munka támogatására 
azonban nemcsak helyben volt szükség, hanem megoldást kellett találni arra is, hogy a 
szórványokban minél teljesebb és eredményesebb belmissziói munkát lehessen végez
ni. Ennek érdekében vetődött fel annak a gondolata, hogy a közlekedési nehézségek le
küzdéséhez, a lelkésznek a tömegközlekedéstől való függetlenítéséhez egy motorkerék
pár vásárlásával kellene hozzájárulni. Ennek érdekében intenzív gyűjtés is indult a gyü
lekezetben, amelynek eredményeként 3000 Ft folyt be erre a célra a helyi közösség 
tagjaitól. A lelkész a presbitériummal közösen az esperes segítségét is kérte, hogy a kör
nyező gyülekezetek előtt képviselje a monori gyülekezet szándékát. A presbiterek va
lóban példát mutattak: nemcsak pénzadományaikkal segítették a gyülekezetet, hanem 
tevőlegesen is. Csetneki Mihály másodfelügyelő felajánlotta Monorierdőn tanyájának 
egy részét, amely az országúthoz közel van, imaház építésére édesanyja emlékére. A fel
ajánlott 150 négyszögöl területű imaháztelekről készített ajándékozási szerződést be is 
mutatták 1954. január 14-én a presbiteri gyűlés keretében. Ezzel egy időben özv. Já-
vorszky Sándorné által korábban Vasadon adományozott, de csak ajándékozási szerző
déssel ellátott - ugyancsak 150 négyszögöl területű - imaháztelekről készített szerző
dés is bemutatásra került. A presbitérium mindkét szerződést tudomásul vette és meg
erősítette. Ebben az esztendőben nemcsak a telkek sorsa rendeződött, de konkrét lépések 
is történtek annak érdekében, hogy az imaházak felépülhessenek. A telkek vázrajzai
nak elkészítését Reichard Sándor monori mérnök vállalta el. A hivatalos ajándékozási 
szerződés elkészítését dr. Rabár Pál közjegyző végezte. Az építési munkákhoz szüksé
ges tervezési munkát nemcsak helyben, de az ország más gyülekezeteiből is segítették 
és támogatták. A gyulai egyházközségi felügyelő, Mekis János építészmérnök is sokat 
tett azért, hogy az elképzelések valóra válhassanak ezeken a településeken is. Isten iránti 
hálából ingyen elkészítette a terveket, és 1954 januárjában át is adta azokat a monori 
gyülekezet képviselőinek. A gyülekezet tagjai, élükön a presbiterekkel, adakozásból is 
példát mutattak, hiszen mindaz, ami az építkezéshez kellett, a kellő időre a helyszínen 
volt. A munka megkezdéséhez egyetlen dokumentum hiányzott, amelyet reményked
ve várt a lelkes monorierdei közösség - mindhiába. Az Állami Egyházügyi Hivatal nem 
adta meg az engedélyt az építkezéshez. Szeptember 26-án az A E H még mindig nem 
adta meg az engedélyeket, ezért a gyülekezet vezetése úgy döntött, hogy mindazokat 
az anyagokat, amelyeknek használhatósága korlátozott (cement, sóder, terméskő), köl
csönadja Csetneki Mihály másodfelügyelő részére azzal a megállapodással, hogy ami
kor az engedély megérkezik, ő az átadott anyagmennyiséget visszaszolgáltatja a gyüle
kezeti építkezéshez. Hiába a lelkesedés, hiába az adakozás, egy engedély hiánya (meg
tagadása) az egész munkát meghiúsította. 

1954 pozitív eseményei közé tartozik, hogy a gyülekezetnek sikerült megvásárolnia 
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egy Csepel típusú motorkerékpárt, és ennek köszönhető, hogy az 1954/55-ös tanévben 
már nemcsak a belterületi, hanem a külterületi iskolákban is folyhatott a hitoktatás. 

Az 1955-ös évre rányomta a bélyegét az imaházak építéséért folytatott küzdelem. A 
közösség minden követ megmozgatott, hogy a hiányzó engedély végre megérkezzen. 
Több presbiteri gyűlésen is elhangzott a biztatás dr. Jugovics Lajos felügyelő felé, hogy 
járjon el a felsőbb állami és egyházi szinteken - de mindhiába. 

1956-ot két jelentősebb esemény határozta meg. Az év második felében a lelkész, 
dr. Molnár Rudolf felesége és gyermekei lehetőséget kaptak arra, hogy három hónapot 
Finnországban töltsenek. A gyülekezet lelkészét ez nemcsak mint családi esemény érin
tette, hanem finnországi tartózkodása egyben hivatalos esemény is volt, amelyhez kér
te a gyülekezet szíves türelmét. A forradalom eseményei pedig több gyülekezeti alka
lom (a nyári csendesnap és az evangélizáció) megtartását megakadályozták, és a rend
szeres délutáni és esti alkalmak is elmaradtak. Nagyobb hangsúly került azonban a 
délelőtti hittanórákra, amelyek ebből kifolyólag megerősödtek, gazdagodtak. 

1957 tavasza fordulópont volt a gyülekezet életében. A gyülekezet reménykedett 
abban, hogy végre megérkezik az engedély, és megkezdhetik a gyülekezeti imaházak 
építését. Am nem ez történt. Február 10-én a presbiteri gyűlésen dr. Molnár Rudolf 
bejelentette, hogy meghívást kapott a turkui finn egyetemre, ahol magyar nyelvet és 
kultúrát oktathatna. Az indulás időpontját csak az útlevél megérkezése tette bizonyta
lanná. Kérte a gyülekezet szíves megértését ezzel kapcsolatban. A hivatal átadására feb
ruár 20-án került sor, és március 1 -tői már az új helyettes lelkész, Muntag Andor vé
gezte a szolgálatokat. 

Az eddig eltelt időszakra jellemző, hogy a gyülekezet létszáma - ha csak nagyon kis 
mértékben is - növekedett. Az egyházközség területén a következő lélekszámadatokat 
írták össze: Monor 580 fő, Monorierdő 203 fő, Vasad belterület 29 fő és Vasad külte
rület 120-130 fő. A keresztelések száma ezekben az években (az átlagot tekintve) ál
landó volt: 18-19 fő évente. A konfirmandusok számában volt visszaesés a megkeresz
teltekhezképest, hiszen az átlag itt már csak 10 fő évente. Bár évente 10-11 pár kötött 
házasságot, de csak egy volt ezek közül tiszta evangélikus, a többi vegyes házasság. A 
temetésekkel kapcsolatban azt pozitívumként kell megjegyezni, hogy nemcsak a keresz
telések, de olykor még a konfirmandusok száma is felette volt az elhalálozottak számá
nak, így növekvő, gyarapodó gyülekezetről lehetett beszélni ezekben az években. Az ada
kozásról megjegyzik a lelkészi jelentések, hogy a gyülekezeti tagok részéről az önkéntes 
adakozók számában ugyan némi visszaesés volt tapasztalható, de a presbitérium pénz
beli támogatása végig jelentős volt. Gyakori volt a természetbeni felajánlás: oltárterítő, 
gyertyatartó, függöny, zászló, képek, valamint a kétkezi munka. 

Muntag Andor lelkészi szolgálatának ideje (1957-1974) 
Az említett tíz esztendő mind a monori gyülekezet, mind pedig lelkészének életében 
jelentős időszak volt. Ennek lezárásaként készítette el ezen időszak értékelését a gyüle
kezet lelkésze, Muntag Andor. 
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Első pontban említi az igehirdetési szolgálatait, amelyet a lelkészi szolgálat legfonto
sabb részének vall. Talán ezért is érzi saját „fogyatékosságának", hogy ezen időszak alatt 
az istentiszteleti látogatottság meglehetősen visszaesett. Átlagosan mintegy 20 fő járt a 
vasárnapi alkalmakra (a nagyünnepektől eltekintve). Örömteli eseményként említi vi
szont az egyéb alkalmakat, amikor az adventi és böjti sorozatok alkalmával előkerült 
például Malakiás könyve, de meghallgatták közösen Bach János-passióját is hanglemez
ről. A bibliaórai alkalmak sok lehetőséget adtak egy-egy bibliai könyv tanulmányozásá
ra, de kevesen érdeklődtek a témák iránt. 

Ezután a látogatásokra és a gyülekezeti tagokkal való személyes kapcsolattartásra utal. 
A tíz év alatt harmadára esett vissza a látogatások száma, ami több okra is visszavezet
hető. A lelkész saját felelősségét sem csökkentve említi, hogy az ingázókat nagyon ne
héz otthon találni, mivel jóformán csak aludni járnak haza. Ezenkívül az építkezési és 
javítási munkákat is teljesen magának a lelkésznek kellett szerveznie és végeznie, ami 
hónapokra is megakadályozta ebben a szolgálatban. A másik probléma a hitoktatás volt. 
A tíz év során egyre csökkent az iskolai hitoktatásra beíratottak száma, de még mindig 
ez az a módszer, amellyel a legtöbb gyermeket el lehet érni a gyülekezet területén: az 
iskolás korúaknak mintegy 75%-át. További gond, hogy Vasadon és környékén egyre csök
ken az evangélikusok száma. Ennek legnagyobb oka az elköltözésekben van. Sokan jöt
tek be Monorra, de költöztek Üllőre is, illetve még közelebb Budapesthez. Monorierdőn 
azonban gyarapodás volt érezhető, mivel a környező - többségében evangélikus - tele
pülésekről (Albertirsa, Bénye, Pilis) sokan költöztek erre a területre. A gyülekezeti életbe 
mégis csak kevesen kapcsolódtak be. Ennek oka, hogy Udvardy János Pest megyei A E H -
előadó leállította a monorierdei imaház építését, így méltó istentiszteleti hely hiányá
ban sokan elmaradtak. Igaz az is, hogy mind a mai napig érezhető azokban, akik nagy 
gyülekezetekből származnak el, hogy az új helyen már nem olyan aktívak, mint otthon 
voltak, vagy hosszú éveken (esetleg évtizedeken) át visszajárnak régebbi közösségükbe. 

A tíz év eredményeként ki kell térni a településen lévő felekezetek között létrejött 
jó viszonyra, amely azelőtt nem volt mindig békés. A jelentős református és római ka
tolikus közösség mellett a helyi baptista közösséggel is jónak mondható kapcsolat ala
kult ki. A protestáns lelkészek között megvalósultak a vendégszolgálatok is, amelyben 
nagy részük volt a lelkészeknek [Fekete János és Gulyás László református, valamint 
Nagy Zsigmond baptista lelkésznek). 

A gyülekezet anyagi helyzetére is ki kell térnünk. Ebben az időszakban kétszer is 
mélypontra került a közösség. 1961-ben jelentős adóssággal küszködtek, 1963-ban pe
dig csak nagyon szűkösen tudtak megélni. A gyülekezet élni akarására azonban jellem
ző, hogy ezekben a helyzetekben tagjai erejükön felül adakoztak. A tíz év fontosabb mun
kái: a gyülekezeti termet áthelyezték, a lelkészlakás egyik szobáját parkettázták, és lerak
ták a monorierdei imaház alapját (1957); bevezették a vezetékes vizet, és a monorierdei 
imaház lábazatát megépítették (1958); a templomot kifestették és lépcsőjét megjaví
tották a 20 éves évfordulóra (1959). Ez utóbbi munkával Haulits Gyula kőművest bíz
ta meg a presbitérium. 
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1968-ban még mindig napirenden volt a monorierdei imaház építésének ügye. Ezzel 
kapcsolatban a gyülekezet felügyelője, dr. Jugovics Lajos személyesen kereste fel dr. 
Káldy Zoltán püspököt, aki részletes írásos beszámolót kért „az egész ügyről". A beszá
moló 1970-re készült el, a május 24-i presbiteri ülésen olvasták fel. Muntag Andor lel
kész úr felhívta a gyűlésen részt vevők figyelmét arra, hogy az építkezés költsége előre
láthatóan igen magas lesz. Bár lehet számolni egyházi támogatással, de ahhoz is mint
egy 50 ezer Ft-ot a gyülekezet tagjainak kell összegyűjteni. A presbitérium a beadvány 
szövegét elfogadta, és megbízta az elnökséget, hogy terjessze fel az evangélikus egyházi 
építkezéseket jóváhagyó bizottsághoz. Az imaház ügye még a későbbi években is előke
rült, de a püspöki biztatással szemben az esperes azt válaszolta, hogy először a gyüleke
zetnek kell megerősödnie (számban és anyagiakban), és az előtakarékoskodás megkez
dése után lehet gondolkodni az engedélyek megszerzéséről és az építkezésről. 

Dr. Jugovics Lajos, a gyülekezet felügyelője 1972-ben töltötte be éltének 85. évét. 
Ebből az alkalomból köszöntötte őt a monori hívek nevében Muntag Andorné. A tisz
tes korból 25 évet a gyülekezet élén, annak felügyelőjeként munkálkodva töltött el. 
Jelentős érdemei voltak a templomépítésben, a parókiaépület megszerzésében és fenn
tartásában és a gyülekezet építésében is. E jeles alkalomból a Budapesti Tudományegye
temen gyémántdiplomát kapott több évtizedes munkája elismeréseként. 

A presbitérium nyilvános ülésén a lelkész megemlítette az aktuális év jelentős mun
káit és beruházásait. Beszámolt azok költségeiről, és megköszönte mindazok segítségét, 
akik adományaikkal, illetve kétkezi munkájukkal ebben segítettek. 

A felügyelő beszámolt arról, hogy Muntag Andor, a gyülekezet lelkésze „a felsőbb 
egyházi vezetőség bizalmából több közegyházi szolgálatot is végez". Dr. Pálfy Miklós 
betegsége és halála miatt ő vette át a bibliafordító bizottságban egyházunk képvisele
tét, és részt vett az ószövetségi szakbizottság munkájában is. Ez szinte egész embert 
kívánó feladat volt, amely a bibliafordítási időszakban hétfőtől péntekig Budapestre szó
lította. Emellett a bényei gyülekezet lelkészének a helyettesítésére is felkérték, aki ez 
idő alatt a pozsonyi evangélikus teológián folytatta tanulmányait. 

1973-ban a református gyülekezet renoválta templomát. Azzal a kéréssel fordultak 
az evangélikus gyülekezethez, hogy erre az időszakra használhassák az evangélikus temp
lomot istentiszteleteik és az erre az időszakra eső esketéseik alkalmával. A gyülekezet 
presbiterei ehhez készségesen hozzájárultak. Annyit kértek csupán, hogy a reformátu
sok változtassanak istentiszteletük időpontján ez idő alatt, valamint segítsenek azok
nak a testvéreknek, akik a templom takarítását önkéntesen végzik. 

Lelkészi jelentésében Muntag Andor értékeli 17 éves szolgálatát, annak tapasztala
tait. Itt kitér a gyülekezet szociológiai értékelésére is. A fiatalok közül egyre többen a 
fővárosban vállaltak munkát, ezzel lazult a kapcsolat a család tagjai között. Nemcsak 
abban, hogy nem követték szüleik foglalkozását [földművelés], hanem a távolság miatt 
is [szinte csak aludni jártak haza a több műszakos beosztások miatt). A gyökértelenség 
mindig is probléma volt, és ez csak fokozódott. Egyre kevesebben jártak istentisztelet
re. Bár fizikailag javult a helyzet, mert egyre többen költöztek Monorra, közelebb a 
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templomhoz, többen rendelkeztek autóval is, lelkileg mégis egyre többen eltávolodtak 
a gyülekezettől. A települést jelentősen fejlesztették, bár a közösségi alkalmakon is egyre 
inkább érződött az érdektelenség. 

Egyre nagyobb gondot okozott a fiatalok és a gyermekek megszólítása és bevonása a 
gyülekezeti életbe. A kommunizmus egyházellenes hatása igen erősen jelentkezett a járási 
székhely életében. Sajnos azok a szülők sem vitték magukkal gyermekeiket a gyüleke
zeti alkalmakra, akik egyébként részt vettek az egyház életében. 1973-ban szomorúan 
kellett megállapítani azt, hogy a hittanórára már egy gyermeket sem írattak be szüleik. 

Monorierdővel kapcsolatban a lelkész megemlítette, hogy továbbra is megoldatlan 
maradt a tervezett imaház sorsa. Pénze nem volt rá a gyülekezetnek, így építkezni nem 
tudtak. Ifj. Csetneki Mihály presbiter, akinél az ottani alkalmakat tartották, fiatalon, vá
ratlanul elhunyt. 

Az utóbbi időszak gyülekezeti munkáját nagymértékben meghatározta az, hogy a 
lelkésznek sok időt kellett Budapesten eltöltenie az új bibliafordítás előkészítésével. 
Emellett jelentős tudományos munkát is végzett Muntag Andor, amelynek keretében 
kiadásra került Az Ótestamentum világa című könyve. A különböző gyülekezeti alkal
makon előadások hangoztak el Amósz próféta könyvéből, amelyek doktori disszertáci
ójának az alapját képezték. Mindehhez még hozzájött, hogy a bényei gyülekezet lelké
sze, Cselovszky Ferenc ösztöndíjat kapott a pozsonyi teológiára. Ez alatt az idő alatt he
lyettesként a bényei és a kávai szolgálatokat is el kellett látni. Ősztől az Evangélikus 
Teológiai Akadémia ószövetségi tanszéke professzori állásának helyettesítésére kapott 
megbízást az Országos Presbitériumtól, ami heti három előadást jelentett. Az ingázás 
pozitívumaként a lelkész megjegyezte, hogy alkalma nyílt a bejárókkal való találkozás
ra. Igyekezett lehetősége szerint látogatni a családokat, és a gyermekeket is elérni. Ezt 
azonban sokszor csak úgy lehetett, ha külön-külön foglalkozott velük. Nem csoda, ha 
mindez nemcsak kitöltötte a gyülekezet lelkészének minden idejét, de túl is terhelte 
őt. 1974. szeptember l-jével a Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége megbízta 
Muntag Andort az ószövetségi tanszék vezetésével. Ezt már nem lehetett a gyüleke
zeti szolgálattal párhuzamosan végezni, ezért a gyülekezeti lelkészi szolgálatáról le
mondott. 

Ribár János, Turchányi Sándor és Selmeczi Lajos lelkészi szolgálatának ideje 
(1974-1980) 
1974 szeptemberétől Káldy Zoltán püspök Ribár János segédlelkészt bízta meg a gyü
lekezet gondozásával. Az egyházkerület püspöke ezzel lehetőséget akart adni mindkét 
félnek egymás kölcsönös megismerésére, hogy egy év elmúltával mindenki számára 
megfelelő döntés születhessen a lelkészi állás betöltéséről. 

1975 szeptemberében, egy év elteltével Detre László esperes tartott hivatali vizsgá
latot. Ekkor még Ribár Jánost helyettes lelkésznek nevezi meg a jegyzőkönyv. Ezután 
nincs utalás távozásának okára, csak arra, hogy 1975 decemberében már Turchányi 
Sándor meghívásáról döntött egyhangúlag a presbitérium, majd a közgyűlés is. Az ő mo-
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nori szolgálata is rövid ideig tartott. Ennek oka, hogy a parókia meglehetősen rossz álla
potba került. 1976 szeptemberében utalt a tető beázására, a tűzfal omlásveszélyére, va
lamint az egész épület rossz általános állapotára. Két kisgyermekével ezt nem tudta vál
lalni. Megoldásként javasolta, hogy budapesti lakásába visszaköltözne, és onnan látná el 
Monornak és környékének szolgálatát. A presbitérium megértette lelkészének aggodal
mát, és igyekezett megoldást találni a problémára. Javasolták, hogy adják el a monorierdei 
telket, valamint a monori épületet [amelynek felújítása és tatarozása hosszú távon nagy 
költségekkel járna), és építsenek egy új lakást a templomkertben. Egy másik javaslat 
szerint a templomkert egy részét adják el, ez részben fedezné a költségeket. 

A lakásproblémát nem sikerült megoldani. Ez lehetett az oka annak, hogy 1977 szep
temberében ismét lelkészváltásra került sor a gyülekezetben. Turchányi Sándor után 
Selmeczi Lajos teológushallgatót bízta meg a püspök a gyülekezeti szolgálatokkal. Ö 
végezte a hétközi alkalmakat, megtartotta az istentiszteleteket. A kazuális alkalmakon 
és az úrvacsorai istentiszteleteken pedig valamelyik szomszédos lelkész helyettesített. 
Ebben az időben - a jegyzőkönyvek szerint - újra lendületet vett a gyülekezeti élet. Rend
szeresek lettek a vasárnapi gyermek-bibliakörök, a bibliaórák és az istentiszteletek mind
egyik szórványban. A gyülekezet élni akarására jellemző, hogy az adakozás is gyakoribb 
lett. 1979-ben több felújítási és korszerűsítési beruházás is történt - mind a templom
ban, mind a parókián - összesen 70 ezer forint értékben. Mindez a gyülekezet saját for
rásából, külső támogatás nélkül jött létre. A templom építésének 40 éves évfordulójára 
új burkolatot kapott az előtér, valamint a falakat lambériázták, villamosították a haran
gokat, és korszerűsítették a lakást. Ebben az évben, július 29-én avatta lelkésszé Káldy 
Zoltán püspök az addig teológusként szolgáló Selmeczi Lajost. A két esemény [a temp
lom felszentelésének 40 éves évfordulója és a lelkészavatás) az egész gyülekezetet meg
mozgató, nagy ünnep volt. 

Cselovszky Ferenc lelkészi szolgálatának ideje [1980-1995] 
1980. augusztus l-jével Káldy Zoltán püspök Selmeczi Lajos segédlelkészt áthelyezte 
Galgagyörkre, a monori gyülekezetben végzendő szolgálatokkal pedig a környékbeli lel
készeket bízta meg. Október 1-től Cselovszky Ferenc bényei lelkész lett a helyettes 
lelkész, akit a gyülekezet presbitériuma és közgyűlése meghívott lelkészének. Egyre 
nagyobb probléma ma Magyarországon a lelkészhiány. Ez érintette a monori gyüleke
zetet is, hiszen Cselovszky Ferenc egyszerre volt a bényei, a budapesti szlovák ajkú és 
a monori gyülekezet lelkésze. Mindemellett - Keveházi László esperes szerint - a szom
szédos gyülekezetek lelkészi feladatai összeegyeztethetőek voltak. Ennélfogva zökke
nőmentesen mehetett végbe a „társítás". Az új helyzet szükségessé tette a két gyüleke
zet életének összehangolását és bizonyos mértékű átszervezését. Erre vonatkozóan az 
esperes úrnak kész elképzelése volt, amelyet a presbitérium elé is terjesztett. Beveze
tésre került a hivatali óra, amely praktikus okokból a szerdai, ún. piacnapon délelőtt 
volt. A heti három főistentisztelet közül az első 9 órakor volt Budapesten a szlovák gyü-
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lekezetben, majd 11 órakor Monoron a második. Már több éve délutánra került Bényén 
a magyar nyelvű főistentisztelet, így ezen nem kellett változtatni. Ezekhez kapcsolód
tak a szórvány-istentiszteletek: a hónap első és harmadik vasárnapján Káván, második 
vasárnapján Monorierdőn, negyedik vasárnapján pedig Vasadon. A lelkész egyelőre 
Bényén lakott, mivel a monori parókiával kapcsolatban több tennivaló is felmerült. Min
denekelőtt felújításra szorult (festés, fűtés korszerűsítése, mellékhelyiség), de azt is 
tisztázni kellett, hogy mennyire komoly a településnek az épületre vonatkozó szanálási 
szándéka. A parókia épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai évekre elhúzód
tak, mivel nem volt pénz egy átfogó, nagy renoválásra. 

A lelkészválasztó közgyűlésre 1980. november 21-én került sor. Az elnöklő esperes 
bejelentette, hogy az októberben megtartott presbiteri ülés határozatát Cselovszky 
Ferenc meghívásáról dr. Káldy Zoltán püspök úr jóváhagyta. A közgyűlés a választható
ságot tudomásul vette, és a jelöltet egyhangúlag meghívta. Ezen a gyűlésen került sor a 
díjlevél megállapítására, amely hű tükre ezen kor elvárásainak a lelkész felé, illetve utal 
a lelkészi javadalomnak [és a kor életszínvonalának) a mértékére. 

I. A lelkész kötelességei 
1. Az egyházi törvényekben és egyéb rendelkezésekben számára előírt kötelességeit 

elvégzi. 
2. A gyülekezet helyi szükségleteinek megfelelően: szerdán délelőtt hivatali órát tart 

(9-12-ig); 
pénteken délután hivatali órát tart (4-6-ig); 
pénteken délután gyermekalkalmat és este gyülekezeti bibliaórát tart; 
minden vasárnap de. 11 órai kezdettel istentiszteletet végez Monoron; 
minden hó 2. vasárnapján du. 2 órakor Vasadon, minden hó 4. vasárnapján pedig 

Monorierdőn tart istentiszteletet; 
a szükséges lelkészi cselekményeket elvégzi; 
idejének megfelelően, rendszeresen látogat. 
II. A lelkész javadalma 
1. Lelkészi lakás kerttel, amelynek terhét, javítását a gyülekezet vállalja. 
2. Havi 2000 Ft, azaz kettőezer Ft készpénz, havonta előre fizetve. 
3. Amíg a lelkész nem Monoron lakik, havi 500 Ft, azaz ötszáz forint útiköltség-té

rítés. 
4. Stóla nincs, de a lelkész esetenként adományokat elfogadhat. 
5. A gyülekezet - a lelkészi fizetést illetően - nyomon követi az ország dolgozóinak 

életszínvonal-emelkedését. 
6. A lelkészi hivatal és a gyülekezeti terem fűtése a gyülekezet terhe. 
A napirenden szerepelt még a kántor személyének kérdése. Keveházi esperes Cselovszky 

Ferencnek, a megválasztott lelkésznek a feleségét javasolta erre a szolgálatra. Ezt a köz
gyűlés szintén egyhangúlag támogatta, és a kántort 500 forint díjazásban részesítette. 

Harmadik pontként azt jelezte az esperes úr, hogy sajnálatos volt a jelölőbizottság 
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részéről megfeledkezni arról, hogy a gyülekezet területén él Detre Lajos nyugalmazott 
lelkész, aki a templomépítés idején volt a gyülekezet lelkésze. Ezt most pótolták, és a 
közgyűlésen beválasztották a presbitériumba. 

Az iktató istentiszteletre december 6-án került sor, de a költözés Monorra csak egy 
év múlva, 1981 decemberében valósulhatott meg. 

Az igehirdetési szolgálatok ebben az időszakban főként az istentiszteletekre korláto
zódtak. A bibliaórákon kevesen vettek részt, és a gyermekek oktatása is a konfirmációi 
előkészítőre korlátozódott. Mindezzel együtt még mindig nagy volt a lemorzsolódás. 
Kevés volt a gyermek, alacsony volt a keresztelések, a konfirmanálók és az esketések 
száma. Aggasztó volt a szórványok helyzete, ahol az istentiszteleten csak a házigazda 
képviselte az evangélikus közösséget néhány református szomszédja társaságában. Mi
vel 1980-at az egyházi vezetés szórványévnek nyilvánította, különösen is nagy figyelem 
irányult itt Monorierdő és Vasad helyzetére és gondozására. A gyülekezeti tagok nyil
vántartásba vétele nem kis munka volt. Amit Selmeczi Lajos néhány éve elkezdett, annak 
befejezése az utód feladata volt. 

Az 198l-es évtől merült fel a gyülekezet életében a társulás gondolata. Ezt az 1981-
es évről szóló lelkészi jelentésében említi Cselovszky Ferenc lelkész. Utal ebben a je
lentésben arra, hogy egyre nehezebben megoldható anyagi problémák adódnak a kö
zösség életében. A szükséges beruházások száma és költsége messze meghaladja a gyü
lekezet költségvetését. Ezen nem segítenek a közegyházi támogatások sem. Ebben az 
évben már jelentősebb kölcsönöket is fel kellett venni, amit a budapesti szlovák ajkú 
gyülekezet, illetve maga a lelkészcsalád ajánlott fel a munkálatokhoz. Ez a teljes költsé
geknek több mint felét jelentette. A fennálló helyzet rendezésért kiáltott. Egyre inkább 
érezhetővé vált, hogy ez rengeteg feladatot ró egy emberre, és így a lelkésznek három 
ember helyett kell végeznie szolgálatait a nagy lelkészhiány miatt. „Húsz éve még kb. 
450 lelkész szolgált Magyarországi Evangélikus Egyházunkban, ma ugyanazt a munkát 
250 lelkésznek kell elvégeznie" - írta Cselovszky Ferenc lelkészi jelentésében 1981-ben. 
Rendezésre azért is szükség volt, mert a gyülekezet tagjai is egyre jobban visszavonul
tak, egyre inkább kivonták magukat az egyházi életből. Ez különösen a szórvány-isten
tiszteleteken volt érezhető, ahol (szinte) csak a házigazda volt jelen néhány szomszédja 
társaságában. Mindezek valóban meggondolandóvá tették a társulás kérdését, még ak
kor is, ha általában az ilyen döntések nem megoldják, hanem tovább rontják a helyze
tet. Bár gyakran felmerül a kérdés - minden bizonnyal nemcsak Monoron, hanem az 
ország más gyülekezeteiben is -, megnyugtató megoldás nem születik még nagyon so
káig. Kialakul ugyan egyfajta társultsági viszony, ez azonban - törvényi szabályozás és 
döntés hiányában - csak szóban létezik; nincs hivatalos formába öntve. (Erre csak jóval 
később, a 90-es évek végén került sor.) 

Lassan megkezdődtek az előkészületek az 1984-ben Budapesten megrendezett LVSZ-
nagygyűlésre. Ez azért is volt fontos a Budapest környéki gyülekezetek életében, mert 
a sok külföldi vendég ezekben a közösségekben vett részt (nemcsak jelenlétével, ha
nem szolgálatával is) a vasárnapi istentiszteleten. A kiemelkedő alkalomra hosszan ké-

308 



Monori egyházközség 

szült a gyülekezet. Bibliaórákon és szeretetvendégségeken sorra vették a nagygyűlés fő-
és altémáit. De nemcsak előre tekintettek, hanem adódott lehetőség arra is, hogy fel
elevenítsék az eddigi gyűléseket és azok témáit. A lelki készülésen túl nagy hangsúlyt 
helyeztek arra, hogy a környezet is méltó legyen az alkalomhoz. Rendbe tették az in
gatlanok környékét (festettek, mázoltak), kitakarították a templomot és a lakást is -
bár a munkák nagy részét főleg a lelkészcsalád végezte. A kezdő és záró istentiszteleten 
40 gyülekezeti tag vett részt. A gyülekezet lelkésze pedig felkérést kapott arra, hogy a 
záróalkalmon egy ázsiai lelkésszel közösen szolgáltassa ki az úrvacsora szentségét. 1984. 
július 29-én négy küldöttet látott vendégül a gyülekezet. A monori istentiszteleten ezen 
a vasárnapon Martin Kramer magdeburgi lelkész szolgált igehirdetéssel. Elkísérték őt 
skandináv és szlovák kollégái is: Agnete Fischer norvég lelkésznő, Thorsten Manson svéd 
egyházi irodavezető, valamint dr. Dusán Ondrejovié szlovák teológiai tanár, akik köszön
tötték a gyülekezetet. Az „ökumenikus" alkalmon részt vettek Monor többi felekezeté
nek tagjai is. A sokféle teendő és szolgálat megmozgatta és összehozta a gyülekezet tag
jait. Ki különböző finomságokkal, ki kétkezi munkával járult hozzá az ünnepséghez. A 
vendégek nemcsak a gyülekezetekkel ismerkedtek meg, hanem a környékkel is: meglá
togatták az alberti szeretetotthont, Bényét, majd a Szárazhegyi pincegazdaságot is. 

Ezek alatt az évek alatt (80-90-es évek) folyamatosan probléma volt a parókiaépület 
állapota. Állandóan visszatérő téma volt, hogy milyen munkálatokat kell rajta szükségsze
rűen elvégezni. Az épület korából adódott, hogy folyamatos javítgatásokra szorult. Ezt 
csak egy mindent átfogó nagy felújítással lehetett volna hosszú távon rendezni, de a gyü
lekezet anyagi helyzete ezt nem engedte meg. Maradt az a megoldás, hogy évről évre -
tűzoltómunkát végezve - foltozgatták az épületet a gyülekezet tagjai, élükön a lelkésszel. 

1985. március l-jén meghalt a gyülekezet egykori lelkésze, Detre Lajos, akinek szol
gálati idejében felépült a város temploma. Nyugdíjba vonulása óta Monorierdőn élt 
családjával. Március 8-án temették el a monori temetőben. Ravatalánál és sírja mellett 
Keveházi László esperes, Cselovszky Ferenc monori lelkész és Zászkaliczky Pál szolgá
latával búcsúrtak helyi gyülekezetének tagjai. 

1986-ban végre sikerült betölteni a hosszú ideje üresen álló felügyelői posztot. Dr. Bal-
tigh Előd személyében egy köztiszteletben álló egyháztag vállalta el ezt a szolgálatot. 
1987-ben a kerületi felügyelő megválasztásán kellett munkálkodnia. 1995 pedig a gyüle
kezeti tisztségviselő-választások éve volt. Ezeken az eseményeken kívül meglehetősen 
leült a gyülekezeti élet - legalábbis a rendelkezésre álló adatok alapján. Állandó vissza
térő téma volt az ingatlanok állapota és az elvégzendő munkák számbavétele. Fionthegyi 
Zsolt személyében azonban fiatal, agihs felügyelő állt a gyülekezet élére, és ez - bizonyos 
értelemben - friss erőt sejtet. Április a gyülekezeti választások, május pedig az egyház
megyei választások ideje volt. Ennek keretében a monori gyülekezet szavazatát Detre 
Jánosra mint esperesre és dr. Smidéliusz Lászlóra mint egyházmegyei felügyelőre adta. 

1995 nyarán ismét lelkészváltásra került sor a monori gyülekezet életében. Az au
gusztus 19-i presbiteri ülésen Cselovszky Ferenc, a gyülekezet lelkésze bejelentette, hogy 
megbízatása lejárt. Kérte a gyülekezet vezetését, hogy az éveken át elmaradt szabadsá-
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gát a szeptemberi hónapra szóló fizetésben adja meg a gyülekezet. A presbitérium az 
addigi lelkészi fizetés 75%-ában állapította meg szeptember hóra a pénzbeli térítést. 
Az ülésen „ismét" megemlítették a lelkészlakás felújításának szükségességét, valamint 
azt, hogy a hivatal átadásának kapcsán új leltár készítésére is szükség van. 

Ezzel lezárult a monori gyülekezet életének egy újabb olyan szakasza, amelyben másfél 
évtizeden keresztül végezte szolgálatát lelkésze. 

Szakács Tamás lelkészi szolgálatának ideje (1995-1999) 
Cselovszky Ferenc nyugdíjba vonulása és családjának elköltözése újabb lehetőségeket, 
ugyanakkor problémákat is felvetett. Utódja a teológiáról, illetve ekkor már Evangéli
kus Hittudományi Egyetemről frissen kikerült Szakács Tamás segédlelkész lett. O nem
csak a szolgálatért való friss lelkesedésével, hanem meglehetősen jó számítástechnikai 
ismereteivel is sok újdonságot valósított meg a gyülekezeti adminisztráció területén. 
Az itt eltöltött három éve elég változatos képet mutat eredmények és kudarcok tekin
tetében. Ez utóbbi fő területének talán az alkalmak látogatottságát lehet megnevezni. 
Visszatérő panasz volt a jelentésekben a szülők érdektelensége, akik nem támogatják 
és nem biztatják gyermekeiket. Kis létszámmal és összevontan kellett hogy működje
nek a hittancsoportok, ami sok nehézséget jelentett a nagy korkülönbség miatt. Az ada
kozásra is nehéz volt rábírni az embereket. Létrejött azonban egy munkatársi közösség, 
akik járták a várost, és a személyes kapcsolatok ápolása mellett az egyházfenntartói já
rulékot is begyűjtötték. Sajnos azonban voltak olyanok is, akik nem vették jó néven ezt 
a gyakorlatot, és megjegyzéseikkel elkeserítették azokat, akik lelkesedésüknek ebben a 
szolgálatban akartak utat engedni. Sürgős megoldásra várt a gyülekezetek (mind Monor, 
mind Bénye) kántori szolgálatának ellátása. Eddig ezt a szolgálatot a lelkész, Cselovszky 
Ferenc felesége végezte. Az új helyzetben erre nem volt mód. Keresni kellett valakit, 
aki ezt elvállalja. így került sor Békés Annamária felkérésére, aki hét közben Budapes
ten dolgozott mint tolmács, vasárnaponként pedig délelőtt a monori, majd délután a 
bényei istentiszteleten szolgált. Bár oklevele nem volt, de részt vett a fóti kántorképző 
tanfolyamokon, és jól elboldogult a négyszólamú korálokkal, valamint könnyebb orgo
nadarabokkal. 

A gyülekezet lelkésze ez alatt az idő alatt szervezte a hittanos, illetve konfirmandus-
csoportokat. Ezek, mint már említettük, Monoron, Bényén, Káván és Monorierdőn mű
ködtek összevont csoportokban. Bényén 1996-ban beindulhatott a hitoktatás az óvo
dában is, ami mindenképpen figyelemre méltó eredmény. Az iskolás korosztályoknál 
azonban továbbra is jelentkezett az a probléma, hogy egymástól távol álló korosztályo
kat kellett összehangolni a tanmenetben. Ez nem volt könnyű feladat. 

A gyülekezettel való ismerkedés a látogatások során tovább folytatódott. Ezekre az 
alkalmakra a lelkészt elkísérte a felügyelő is. Általában előzetes egyeztetések alapján 
keresték fel a családokat, de volt úgy, hogy váratlanul, bejelentés nélkül érkeztek. Saj
nos a fiatal, agilis felügyelő. Honthegyi Zsolt nem tudta folytatni ezt a szolgálatot, mi
vel dr. Harmati Béla, a déli egyházkerület püspöke kihelyezte gyülekezeti munkatárs
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nak a tamási gyülekezetbe. Bő két év átmeneti időszak után lett újra felügyelője a gyü
lekezetnek. 1998. március 26-án jelölte erre a tisztségre a gyülekezet presbitériuma Ke
rekes Gabriellát. 

Az 1996-1998-as években megtörtént a lelkészi hivatal nyilvántartási rendszerének 
átdolgozása is. Szakács Tamás elkészítette számítógépen a temető térképét és nyilván
tartását, amely teljesen hiányzott eddig. Ennek alapján könnyen megkereshető egy-egy 
sír, illetve található eladható sírhely. Ezzel párhuzamosan elkészült egy nyilvántartó prog
ram is, amely a gyülekezet tagjainak adatait tartalmazza és kezeli. Kigyűjthetők a gyü
lekezeti tagok különböző adataik alapján, ami lényegesen leegyszerűsíti az adatkezelést. 
Útjára indult egy gyülekezeti lap is Alapkő címmel, amely mind Monor, mind Bénye 
gyülekezeti tagjait igyekszik elérni, különösen a nagyünnepek tájékán. 

Az említett évek egyben a két gyülekezet, Bénye és Monor társulásának előkészítő 
évei is voltak. Bár már jó másfél évtizede közös lelkésze volt a két (anya)gyülekezetnek, 
a társulás hivatalosan még nem jött létre. Ennek feltétele a társulási szerződés, amelyet 
mindkét gyülekezet presbitériuma és közgyűlése elfogad. Az alapos előkészítés ered
ményeként a következőkben állapodott meg a két gyülekezet: A társult egyházközség 
székhelye Monor. Az egyházközség részei a rezsiköltségekhez 50-50%-ban járulnak hozzá. 
A monori parókia karbantartási és felújítási költségeihez Monor 66,66%-ban, Bénye 
33,33%-ban járul hozzá. A szolgálati gépkocsi költségeihez 50-50%-kal járulnak hozzá. 
A társulási szerződés kitér az istentiszteleti alkalmak rendjére is, amely alapvetően 
megegyezik az eddigi gyakorlattal: Monoron 10 órakor, Bényén 14 órakor. Káván a hó
nap első és harmadik vasárnapján 15.30-kor, Monorierdőn a hónap második és negye
dik vasárnapján 15.30-kor és Vasadon a hónap negyedik vasárnapján 17 órakor tartanak 
istentiszteletet. 

A két gyülekezet külön-külön választ presbitériumot és tisztségviselőket ügyeinek 
intézésére. A közös ügyek intézésére pedig a közös presbitérium hivatott. A közös pres
bitérium létszámát 40 főben állapították meg (20 fő Henyéről és 20 fő Monorról). 

A gyülekezetek presbiterei még 1998 elején jóváhagyták a társulási megállapodást, 
de csak 1998 végére fogadták el hivatalosan is ezt a dokumentumot. Ekkorra azonban 
Szakács Tamás elment a gyülekezetből. 

1998 utolsó négy hónapjában helyettesítő lelkészek látták el a lelkipásztori szolgála
tot a gyülekezetekben. Koczor Tamás esperes és felesége Gyónról, Béres Tamás doktoran-
dusz Bényéről, Krámer György és Pángyánszky Ágnes Pilisről sokszor megfordult a gyü
lekezetben ez idő alatt. Ezzel egy időben zajlott a lelkészválasztás is, hiszen a gyüleke
zet pályázatot írt ki lelkészi állásának betöltésére. A bemutatkozások és az első sikertelen 
választás után az év végére rendeződött a helyzet. Megállapították, hogy mikortól kell 
a megválasztott lelkésznek hivatalát elfoglalnia. Erre 1999. január l-jével került sor. 

Selmeczi Lajos Péter lelkészi szolgálatának ideje (1999-) 
Az új lelkész, Selmeczi Lajos Péter elsődleges feladatának tekintette, hogy folytassa és 
lehetőség szerint bővítse a hitoktatás alkalmait. Ezt feleségével együtt végezte, aki elvé-
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gezte a levelező hittantanári szakot a teológián. Új lendületet vett a munkatársak be
kapcsolása a gyülekezeti szolgálatba. Újragondolták a felügyelői tisztet, és az addig gond
noki tisztet viselő Kovács Illést megválasztották felügyelőnek. Pénztáros sem volt a gyü
lekezetben, ezért - mivel a lelkész és családja nem kezelheti a pénzügyeket - erre a te
rületre is választani kellett valakit. Trincsiné Márton Zsuzsanna volt az, aki fel merte 
vállalni, hogy megpróbál eleget tenni ennek a kihívásnak. Bár nem volt szakmailag kép
zett - óvónő volt - , de vállalta a tanulást, így 2000-ben már szinte teljesen önállóan 
végezte feladatát. 

Az új lelkész beiktatására 1999. április 24-én került sor. Az esemény különlegessége 
volt, hogy a társult egyházközség mindkét „nagy" gyülekezetében megtörtént a szertar
tás, ezzel is kifejezésre juttatva, hogy a két rész egyenrangú. A beiktatás ünnepi szolgá
latát Koczor Tamás, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese, dr. Foltin Brúnó esperes
helyettes és Selmeczi Lajos, a beiktatott lelkész édesapja és egykori elődje végezte. Az 
ünnepségre mindkét templom megtelt, és a gyülekezetek tagjai is kölcsönösen részt 
vettek egymás alkalmain. 

Ebben az évben emlékezett meg a monori gyülekezet templomának 60 éves évfordu
lójáról. Az ünnepi istentiszteleten az egyházmegye esperese hirdette az igét Jak 15 ,1-
10 alapján. 

2000-ben általános tisztújítás történt egyházunkban, amely a monori gyülekezetet is 
érintette. A presbitérium létszáma is változott. Először is a hatékonyabb munka érde
kében csökkentették a presbitérium létszámát (20-20 fő helyett 15-15 fő). Több új tag 
bekerült a vezetésbe, míg azok, akik csak névleg viselték a tisztségeket, nem kaptak 
jelölést, sem szavazatot. A felügyelői tisztségre alkalmas embert találni volt a legnehe
zebb feladat, ezt végül is Jánosovits Miklósné szül. Kovács Katalin pilisi származású gyü
lekezeti tag vállalta el. Kicsit félve vállalta a tisztséget, hiszen nem nagyon ismerte a 
gyülekezetet és annak tagjait. Megkereséséig és felkéréséig Pilisre járt haza, hasonlóan 
sok más nagy gyülekezetből elszármazotthoz, de felkérésétől és megválasztásától kezd
ve aktívan bekapcsolódott a monori közösségbe. Sajnos ez nem minden megválasztott 
presbiterre volt jellemző. A személyes kapcsolatok révén azonban több új evangélikus 
testvért is sikerült felderíteni. Többek között ennek is eredménye, hogy a millennium 
évében hét fiatal konfirmált (közülük három már gimnazista), és egy áttérés is volt. 

A fiataloknak és szüleiknek összetartására bevezették kerültek az ún. családi isten
tiszteletek, amelyeket minden hónap harmadik vasárnapján tartottak. Ezeken verssel 
és énekkel szolgáltak a gyermekek és a fiatalok. A gyülekezet tagjai szívesen éltek az 
úrvacsora szentségével, ezért a havi egy alkalmat a lelkész javaslatára havi kettőre bőví
tették, így nemcsak a hónap első, hanem harmadik vasárnapján is élhettek a gyüleke
zet tagjai ezzel a lehetőséggel. Különösen a második alkalmon biztatták is a szülőket és 
a gyermekeket, hogy járuljanak az oltárhoz: míg a szülők az úrvacsora jegyeit kapták, a 
gyermekek áldásban részesültek. Ezzel egyidejűleg az úrvacsorás istentiszteletek litur
giájában egy kis változást vezettek be: az istentisztelet elejére, a bűnvalló imádság he-



Nyáregyházai egyházközség 

lyére került a gyülekezeti gyónás és a feloldozás, amelyben az egész közösség rész vesz, 
és az istentisztelet végén veszik az úrvacsorát azok, akik élni szeretnének a szentséggel. 

Szintén a millennium éve tette lehetővé - megyei és helyi önkormányzati támoga
tással, valamint személyes adakozással -, hogy a gyülekezet rendezni tudja a templom 
és a parókia előtt lévő területet. A díszkővel lerakott, kertészetileg megtervezett teret 
egy millenniumi díszkút tette teljessé, amely Czibor Éva szobrászművész és Kamfli János 
kőfaragó alkotása. Külön öröme a gyülekezetnek, hogy Monor város önkormányzata 
megadta a térnek a Luther tér nevet. Az ünnepélyes avatásra 2000. november 2-án került 
sor Koczor Tamás esperes és Bárdossy Tamás egyházmegyei felügyelő jelenlétében és 
szolgálatával. 

A Monori Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Dr. Molnár Rudolf 1948-1957 
Muntag Andor 1957-1974 
Muntag Andorné (segédlelkész) 1957-1974 
Ribár János (segédlelkész) 1974-1975 
Turchányi Sándor 1975-1977 
Selmeczi Lajos (megbízott teológus) 1977-1979 
Cselovszky Ferenc 1980-1995 
Szakács Tamás (segédlelkész) 1995-1998 
Selmeczi Lajos Péter 1999-

Nyáregyházai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 13-15. 
Telefon: 06-29/490-025 
Lelkész: Túri Krisztina segédlelkész 
Lélekszám: 246/378/829 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Nyáregyháza kevesebb mint 700 lelket számláló, jellegzetes szórványgyülekezet. A Nyár
egyházi Evangélikus Egyházközséghez tartozó evangélikusok a mai Magyarország föld
rajzi középpontját is magában foglaló területen, 7 faluban élnek. 
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Az ágostai hitvallású evangélikus lakosság a 19. század elejétől jelent meg fokozato
san ezen a vidéken: a környező erős szlovák gyülekezetekből, főleg Pilisről, Albertiből 
és Irsáról származó telepesek voltak. Anyanyelvüket már az első nemzedékben fölcse
rélték az itt élő magyarok nyelvére, egyházi kapcsolataikat viszont őrizni próbálták ere
deti gyülekezetükkel, mindenekelőtt a pilisi evangélikussággal. 

Az 1888 előtti időből nem lehet nyomát találni önálló gyülekezeti életnek és mun
kának. Ekkor azonban a nyáregyházi területen élő evangélikusok párhuzamosan az ugyan
csak szórványsorsban élő reformátusokkal, a református Nyáry József ösztönzésére le
ánygyülekezetté szerveződtek. A két protestáns leányegyház 1888-ban egyezséget kö
töt t arra vonatkozóan, hogy közös templomot építenek. 

A templom 1893-ban épült fel, ma is a nyáregyházi református és evangélikus gyü
lekezet közös istentiszteleti helye. Évtizedekig (az 1950-es évek elejéig) kéthetente fel
váltva tartották evangélikus, illetve református liturgia szerint az istentiszteletet. A lel
készlakás 1902-ben országos gyűjtésből épült, és 1903-ban a nyáregyházi evangélikus 
gyülekezet anyaegyházzá szerveződve [megint csak párhuzamosan a reformátusokkal) 
megválasztotta első lelkészét: Rácz Gyulát. 

Rácz Gyula egészen 1938-ig végezte itt lelkészi szolgálatát. Sommásan azt lehetne 
mondani, hogy azokban az évtizedekben a gyülekezet élete stagnált. Az első lelkész 1938-
ban Wolf Lajos esperes (a későbbi Ordass püspök) erélyes föllépésére vonult nyuga
lomba, az esperes megállapítása szerint rendezetlen, leromlott, valódi lelki élet nélküli 
állapotot hagyva maga után. 

Szembetűnően új korszakot hozott a gyülekezet életében 1939-től Kendeh-Kirch-
knopf György lelkipásztori szolgálata. Mozgalmas gyülekezeti élet indult, evangélizá-
ciókkal, sokféle bibliaóra és összejövetel szervezésével. Ez a munka képezte a nyáregy
házai gyülekezeti ház fölépítésének a lelki alapját is 1940-43 között. 

AII . világháború pusztítása azonban az egyházközséget is súlyosan érintette. Komoly 
károkat szenvedtek a gyülekezet épületei (a templomot például aknatalálat érte), és az 
iratanyag jelentős része is elpusztult. A jelenlegi anyakönyvek első oldalán Kendeh 
György lelkésznek ez a bejegyzése található: „A gyülekezet megalakulásától, 1903. ápr. 
1-től vezetett anyakönjrvi feljegyzések 1944. év novemberében harci események kö
vetkeztében megsemmisültek." A sok szomorúság és nehézség, az elvadulás ellenére a 
gyülekezetben a lelki megújulás újra elindult. Miután Kendeh György elfogadta a ke
lenföldi gyülekezet meghívását, 1946-ban Lupták Gyulát választotta meg lelkészéül a 
nyáregyházai gyülekezet. 

Lupták Gyula szolgálatához lehet kötni az evangelizációs mozgalom, a lelki ébredés 
igen erős hatását. A gyülekezet távolabbi szórványhelyein, tanyavidékein (például Fel
sőszőlő, Csévpuszta, Vatya) is bibliakörök, gyermek-bibliakörök szerveződtek. A római 
katolikusok közül is sokan csatlakoztak az evangélikus gyülekezethez. A belső épülés
sel együtt járt a külső is: néhány év alatt sikerült a háborús károkat fölszámolni. 

Lupták Gyula 1949 februárjától egyéves tanulmányi szabadságot kapott, Finnország
ban volt ösztöndíjas. Távolléte idején Mezősi György szolgált helyettes lelkészként a 
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gyülekezetben. Hazatérte után Lupták Gyula a lelki ébredést kívánta továbbra is mun
kálni. Kedves finn énekét ma is sok evangéliumi hívő közősségben énekelik (anélkül, 
hogy tudnák, ő fordította le magyarra): „Van még számomra is bocsánat". 

Az 50-es évektől ezt a bontakozó életet igyekezett módszeresen befagyasztani a kom
munista pártállami diktatúra, elvadítva az embereket az egyháztól és a lelki élettől. 
Jellegzetes példa annak a férfinak a története, aki az ébredési időkben presbiterként 
bibliaórákat tartani járt, néhány évvel később pedig már ő lett a párttitkár. 

A lelkipásztori szolgálat és a gyülekezet élete egyre nehezebb lett. Az 1950-es év 
jegyzőkönyveit olvasva több helyen szembesülünk azzal a szomorú ténnyel, hogy a rend
kívül súlyos állami adók és egyéb terhek következtében az egyházközség a gazdasági el
lehetetlenülés felé haladt, amit csak a hívek egyre növekvő felajánlásaival lehetett el
kerülni. Maga a lelkész is olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy kertészkedéssel, 
gyümölcstermesztéssel, elromlott rádiók javításával volt képes csak a megélhetését biz
tosítani, ami időnként a gyülekezeti munka rovására is ment. Például esti bibliaórákat 
a 60-as években már csak Nyáregyházán tartottak, a többi településen nem. 

A politikai hatalom szellemi téren megnyilvánuló rombolását pedig nem kell részle
tezni: tudjuk, mi lett azoknak a sorsa, akik megalkuvást nem tűrve, hittel ragaszkodtak 
Isten igéjéhez, a tiszta evangélium hirdetéséhez, és megpróbáltak ellenállni az állam 
gátlástalan behódoltatási törekvéseinek. 

Ezek a fejlemények természetesen gyülekezetünket sem hagyták érintetlenül, és 
ennek ismeretében örvendetes az a tény, hogy az elmozdított Ordass püspök helyére a 
kerületi elnökség által javasolt püspökjelölttel szemben az 1950. május 14-én lezajlott 
rendkívüli közgyűlés így foglalt állást: „Egyházközségi közgyűlés a kerületi Elnökség által 
javasolt püspökjelöltre egyhangú határozattal nem adja szavazatát. Indokolás: 1. Egy jelölt 
van, és választásra nincs lehetőség. 2. A gyülekezet tagjai az Evangéhkus Élet c. újság 
hasábjain keresztül ismerik Dezséry Lászlót, és írásai alapján nem látnak biztosítékot 
arra, hogy hű pásztora legyen a reá bízottaknak" (idézet a fent említett közgyűlés jegy
zőkönyvéből). Ez hűen tükrözi a nyáregyházai evangélikusok és lelkészük állásfoglalá
sát az Ordass püspököt elmozdító erőkkel szemben, az erős politikai és gazdasági nyo
más ellenére is. Az államnak fizetett adók nagymértékben felemésztették a híveknek 
az egyház számára juttatott áldozatait, mégis - Lupták Gyula áldozatos munkájának is 
köszönhetően - az 1950. október 20-án lezajlott esperesi vizsgálat után Bódi Pál espe
res a következőket jelenthette: „Felülvizsgáltam a lelkészi hivatalt, és annak vezetésé
ben a legnagyobb rendet és pontosságot tapasztaltam. Semmi hiányt megállapítani nem 
tudtam. Köszönetemet fejezem ki a lelkiismeretes vezetésért, de különösen ebben a 
szórvány-egyházközségben végzett lelki munkáért. Valamikor ez az egyházközség a leg
elhanyagoltabb volt az egész egyházmegyében, s most Isten iránti hálával jelenthetem, 
hogy ma a legelsőnek mondhatom. Isten áldását kérem a munkát végzőkre!" (Idézet az 
1950. október 20-i presbiteri ülés jegyzőkönyvéből.) 

Itt említjük meg, kicsit előreugorva az időben, hogy Ordass Lajos püspök másodszo
ri félreállítása után sem hódolt be még a presbitérium az újból megerősödő pártállami 
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nyomásnak. Amikor Káldy Zoltán pécsi lelkész püspökké választását javasolták „felül
ről", akkor ez az állásfoglalás született: „A nyáregyházi evangélikus egyházközség egy
háztanácsa behatóan foglalkozott a Déli Evangélikus Egyházkerületben elrendelt püs
pökválasztás ügyével, és egyhangú határozattal arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
nem él szavazati jogával" (idézet az 1958. szeptember 14-én megtartott presbiteri ülés 
jegyzőkönyvéből). 

A nehéz körülmények közepette is időről időre volt előrelépés az épületek korsze
rűsítésében. 1951-ben történt meg az áram bevezetése a parókiára, majd 1959-ben az 
épület teljes felújítása, az alap méterenkénti aláfalazásával. A közös protestáns temp
lom nagy felújításának halaszthatatlan munkája 1966-ban ment végbe. (Ekkor már fel
színre tört a két gyülekezet között lassan fokozódó évtizedes feszültség.) Később, 1973-
ban került sor a templomban az elektromos fűtés beszerelésére és a kerítés megépíté
sére, 1974-ben pedig a harang villamosítására, amely főleg Lupták Gyula saját kezű 
munkája nyomán valósult meg. 

1953-tól a dánszentmiklósi evangélikus fiókegyházzal gyarapodott a gyülekezet. 
Dánszentmiklós korábban Pilishez tartozott, azt megelőzően, 1921-ig Albertihez. A 
dánszentmiklósi istentiszteleti hely kérdését - az Állami Egyházügyi Hivatalnál több
ször elakadó próbálkozások után és egyéb nehézségek leküzdésével - úgy sikerült meg
oldani, hogy 1965-ben egy lakóépületet vásárolhatott meg a gyülekezet, és azt alakítot
ták át imaházzá. Fölszentelése Káldy Zoltán püspök szolgálatával történt meg 1965. 
május 30-án. A dánszentmiklósi fiókegyház ebben a nagy horderejű vállalkozásban szá
míthatott a nyáregyházai presbitérium teljes támogatására. 

Lupták Gyula, aki a nehéz megélhetési körülmények között is állhatatos és őszinte 
szolgája igyekezett lenni az Úrnak, 1978-ban politikai-egyházpolitikai okokból kénysze
rült nyugdíjba, bár ő egészségi állapotára hivatkozva kérte nyugdíjazását. Valójában a 
szolgálattól való visszavonulásának két fő indítéka volt. Az egyik az 1963-ban írt és később 
Terray Lászlónak átadott levelei, amelyeket a határon lefoglaltak, és nyilvánosságra 
kerülve sokakat sértettek a bennük található igaz és őszinte vélemények és gondolatok. 
A másik pedig egy 1977-ben készült dolgozata, amely tulajdonképpen a diakóniai teo
lógia kritikája. Lupták Gyula ugyanis szilárdan ragaszkodott ahhoz, hogy az igehirde
tésnek emberre irányulónak, de istenközpontúnak kell lennie. 

Lupták Gyula 32 évig szolgált a gyülekezet lelkészeként. Ordass Lajos hűséges ta
nítványa és az ébredés embere volt. Nyáregyházán a 40-es évek végén az ő tevékenysé
ge folytán komoly ébredés történt, és nagyon sok ember került közelebb Istenhez. 

Mivel Keveházi László esperes más beállításban tálalta a gyülekezetnek a történte
ket, mint ahogy azok valójában lezajlottak, sokan csak később szereztek tudomást az 
igazságról. Az 1978. április 16-án lefolyt presbiteri ülésen döntés született arról, hogy 
Luptákék tovább maradhatnak a lelkészlakásban, mert nincs hova menniük, Lupták 
Gyuláné pedig tovább végezheti a kántori szolgálatot, és Keveházi Lászlóné Czégényi 
Klára helyettes lelkészként ellátja a lelkipásztori teendőket. 

MUAI 
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Keveházi Lászlóné tevékenysége folytán megpezsdült a gyülekezet élete. Szaporodtak 
a bibliaórák, és a lelkésznő nagyon sok látogatást tett a helyi evangélikus lakosoknál. 

Erre az időre esik az, hogy Roszík Mihály alberti lelkész energikus munkája követ
keztében a dánszentmiklósi gyülekezet az alberti egyházközséghez csatlakozott. 

Az 1980-as év tavaszán a dánszentmiklósi fiókegyház Kölesdről vásárolt egy haran
got, amelyhez a következő évben harangtornyot építettek. Ennek felszentelésén Ansa 
Lema, az LVSZ akkori főtitkárhelyettese is részt vett. 

1980 júliusától Adámi László kihelyezett segédlelkész vette át a gyülekezeti élet irá
nyítását, és 1981 pünkösdjén iktatták be a gyülekezet lelkészi állásába. Ettől kezdve új 
lendületet kapott a gyülekezet külső és belső épülése. A lelkészlakáson és körülötte 
hamarosan javító-szépítő munkák zajlottak. Nyáregyházán 1983-ban és 1984-ben is 
végeztek nagyobb renoválásokat a parókián és a templomon. Ami a gyülekezet anyagi 
helyzetét illeti, az az elmúlt évtizedekhez képest - főleg a lelkész áldozatvállalása és 
szervező tevékenysége folytán - lassan stabilizálódott. Szerény mértékben évről évre 
növekedett a perselypénz, és a gyülekezet a bevételek 20-25%-át tudta elküldeni ado
mányként közegyházi célokra. 

Újból gyarapodott a bibliaórák (hetente 4-5 helyen), a gyermek-, illetve ifjúsági össze
jövetelek száma. Dánszentmiklóson és Nyáregyházán hetente, Felsőnyáregyházán, Új
lengyelben, Csévharaszton havonta voltak istentiszteletek. 1984-től erőteljes hitébresztő 
evangélizációk zajlottak Nyáregyházán minden évben. A lelkészcsalád Nyáregyházára 
költözése (1983) után rengeteg látogatásra is sor került. 1982-től működik a gyüleke
zeti könyvtár. Évente általában három szeretetvendégséget tartottak. 1984-ben külföl
di vendégek is jártak Nyáregyházán az LVSZ budapesti nagygyűlésének résztvevői kö
zül. A sok örömteli esemény mellett azonban a Nyáregyházára látogató vendégek szá
mára a következőket is le kellett írnia Adámi Lászlónak: „Nehéz küzdelmet kell vívnunk 
az egyre erősebben jelentkező alkoholizmussal, paráznasággal, anyagiassággal és kö
zönnyel szemben, amelyek egész népünk életében az erkölcsi romlás baljós jelei. Éle
sen kirajzolódik gyülekezetünk életében, hogy a terhek túlnyomó részét a belső mag 
hordozza. És nagyon hiányoznak a férfiak, akik az Úr Jézus Krisztus iránti engedelmes
ségben határozottsággal és lelki tekintéllyel szolgálnának." Az 1985-ről szóló lelkészi je
lentésben pedig ezeket a mélyreható szavakat olvashatjuk: „Úgy látom, hogy gyüleke
zetünk jövője minden tekintetben az ébredésen múlik. El ne szalasszuk az erre Istentől 
készített alkalmakat! Engedjük magunkat minél többen igazán az Úr vonzásába] Akkor 
láthatunk, járhatunk és szolgálhatunk úgy, hogy »Obenne van bátorságunk és szabad 
utunk bizodalommal, a benne való hit által« (Ef 3,12)." 

A gyülekezet lelki épülésének örömteli jele, hogy Nyáregyházán és Újlengyelben 
minden bibliaóra imaközösséggel zárult, és Dánszentmiklóson is kezdett ajkakat imád
ságra nyitogatni az Úr. 

De ugyanakkor a 80-as évek második felében már az a tapasztalat, hogy éppen Nyár
egyházán szembetűnő a visszaesés, főleg a bibliaórák vonatkozásában. A konfirmáció sem 
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kapott kellő figyelmet a gyülekezetben. Ezzel párhuzamosan nagyon sok megkeresztelt 
gyermeket a lelkésznek kellett megkeresnie, akiknek a szülei, a keresztség tartalmát 
semmibe véve, csupán a formaság miatt igényelték azt. Az 1987-es évben volt érzékel
hető igazán lelki téren ez a visszaesés, és nagyon megdöbbentően szól az ige az az évi 
lelkészi jelentés végéről: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető 
utat] De most már el van rejtve szemeid elől (Lk 19,42]." A fentebb említett kis mag 
joggal várta a valódi lelki ébredés áttörését a gyülekezetben. Az egyházközség életében 
jelentős esemény volt, hogy 1988 tavaszán a presbitérium újraválasztása mellett betöl
tötték a több mint 20 éve betöltetlen felügyelői tisztséget; Veszteg István vett részt ettől 
fogva a gyülekezet vezetésében. 

1990-ben a nagyvilágban olyan jelentős események történtek, mint az első szabad 
demokratikus parlamenti választások, vagy egyházi téren Billy Graham evangélizációja 
a Népstadionban. A nyáregyházi gyülekezetből is sokan ott voltak ezen a Jézus Krisztus 
tiszta evangéliumának hirdetése szempontjából különleges jelentőségű eseményen; más 
kérdés az, hogy közülük hány embernek érintette meg igazán a szívét Isten igéje. 

Böjt első vasárnapján szívszorító találkozásnak lehetett részese a gyülekezet: tíz év 
után végre ismét szószékre léphetett Nyáregyházán Lupták Gyula, a gyülekezet egyko
ri lelkésze. 

Itt érdemel említést az, hogy ettől az évtől az egyházközség területe az újhartyáni 
szórvánnyal gyarapodott. A gyülekezet lelki helyzetét azonban Adámi László csak az 
„állóháború" képével tudta jellemezni, mert még mindig kevesen voltak azok, akiknek 
életében Isten igéjének hatása megmutatkozott. 

Egyházunk és a nyáregyházi gyülekezet életében egyaránt komoly feszültségekkel 
terhes volt az 1990-es esztendő. A történteket nagyon hűen jellemzi az 1990-es lelké
szi jelentésből vett idézet: „Sajnos komoly, nyílt ütközésre került sor közöttünk és a 
presbitérium olyan tagjai között, akik alapjában véve nem Isten igéje szerint, hanem 
emberi elképzelések és elvárások szerint gondolkodnak. Az ilyen ütközések elől Krisz
tus szolgája nem térhet ki. Hiszen nem szertartásmesternek állított ide engem Isten, 
hanem arra rendelt, hogy az ő ítélő és kegyelmező igéjével szembesítsem mindazokat, 
akiket csak elér a szavam: azért, hogy a megfeszített Úr Jézus Krisztusban Isten kegyel
mes szeretetét megtalálják. Hála Istennek, hogy az ütközés során - Keveházi László 
esperes jelenlétében - kiderült: vannak a presbiterek között jó néhányan olyanok is, akik 
az Úr Jézus Krisztus vonzásában vannak márl" Ezekhez az őszinte szavakhoz nem kell 
kommentárt fűzni. Az Úr szava egyértelműen mutatja minden nehézség ellenére a 
követendő utat: „Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfal
lá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert 
én veled leszek, megsegítelek és megmentelek! - így szól az Úr." 

E szomorú események mellett rendszeresen megtartották az évi három szeretetven
dégséget, közös evangélizációt az alberti, illetve a dánszentmiklósi református gyüleke
zetekkel. Nyáregyházán viszont elmaradtak a reformátusokkal a szokásos közös alkal
mak, mert a református lelkésznő igeellenes tanításával - a kárhozat tagadásával - Adámi 
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László nem tudott szolgálati közösséget vállalni. 1992-től az új református lelkésszel 
ismét jó kapcsolat kezdett kialakulni. A 90-es év nagy eredménye az volt, hogy széles 
körben sikerült újraindítani az iskolai hitoktatást. 

1992-ben a gyülekezeti ház után a lelkészlakás külseje is megújulhatott. 1993-ban 
pedig elkészült a templom felújítása: május 30-án, pünkösdkor már a megszépült temp
lomban ünnepelt a gyülekezet. Szeptember 19-én pedig a református testvérekkel kö
zösen kerülhetett sor a százéves jubileum alkalmából a templomszentelési hálaadó is
tentiszteletre, amelyen dr. Harmati Béla evangélikus és dr. Hegedűs Lóránt reformá
tus püspök szolgált igehirdetéssel. Az viszont sajnálatos tény, hogy a közös templom 
százéves évfordulójának közös ünneplése majdnem lehetetlenné vált a két gyülekezet 
közti kapcsolatban jelentkező régebbi és újabb keletű feszültségek miatt. 

Ennek kapcsán érdemes itt néhány szót szólni a két gyülekezet egymás mellett élé
séről. A két gyülekezet között született első és nagyon jelentős dokumentum az 1888. 
évi szerződés, amely az építendő templomról, illetve annak majdani használatáról szól. 
Az 1893. szeptember 17-én felszentelt templomban ez alapján folytak a későbbiekben 
az istentiszteletek, de hamar jelentkeztek, és mind a mai napig megvannak a két gyüle
kezet közti súrlódások is. Az elmúlt évtizedek folyamán a megállapodás szerinti évi egy 
közös bizottsági gyűlést rendkívüli alkalmak miatt időnként évente többször össze kel
lett hívni. Ma is sok megoldatlan kérdés terheli a két gyülekezet viszonyát. 

Példaként csak néhány: a régi úrvacsorai kellékek tulajdonjoga, a közös telek haszná
lata, illetve a közös templom megváltása körüli bonyodalmak. A 11. világháború utáni 
földosztás során protestáns templomhelyül juttatott tulajdonból a reformátusok kisem
mizték az evangélikusokat. 1966-ban az evangélikus és a református presbitérium kö
zös hirdetményt fogadott el a két felekezet közti áttérésről, házasságról, keresztelésről, 
amelyet sajnos református részről azóta sokszor megszegtek. Lupták Gyulának a ha
rang villamosítása terén végzett áldozatos munkáját is úgy állította be a református pres
bitérium, mintha azt nem a közösség, hanem saját maga számára végezte volna el. Ezek 
ismeretében várható volt, hogy a templomfelújítás körül is jelentős bonyodalmak je
lentkeznek. Néhány református presbiter részéről az önző érdekek hangoztatása és az 
irigység messze fölébe kerekedett a testvéri szeretetnek. Az 1993-as templomfelújítás 
előtt a reformátusok azzal a meglepő javaslattal álltak elő, hogy a templom és a lelkész
lakás közé kerítést akartak építeni, és nem járultak hozzá, hogy az evangélikusok kérése 
szerint legalább egy kiskapu legyen rajta. Egyáltalán nem akarták figyelembe venni, hogy 
az evangélikus parókián van WC- és vízhasználati lehetőség, sőt azt sem, hogy például 
az összes harangozást az evangélikus lelkész végzi. A közös utcai kerítéssel és járdaépí
téssel kapcsolatban hasonló érthetetlen aggályok merültek fel részükről. 

A fentiek után Isten kegyelmét dicsőítő hálaadással gondolhatunk vissza arra, aho
gyan minden nehézség ellenére sikerült megvalósítani a templomrenoválást. A két gyü
lekezet közti feszültségek sajnos azóta is időről időre jelentkeznek: a reformátusok egy
oldalúan meghozott döntéseiben, amelyekről sokszor még utólag sem értesítik az evan
gélikusokat, és sértődéssel veszik tudomásul, ha az evangélikusok a közös szerződések 
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pontjaihoz ragaszkodnak. Bár sokszor ez is kevés, mert például a közös pénztárkönyvet 
évek óta az evangélikus lelkésznek kell vezetnie. A legújabb, napjainkban is zajló ügy 
pedig a reformátusok templom melletti telekvásárlási és parókiaépítési szándéka, amely 
természetesen nem mentes a szabálytalanságoktól és az elfogult döntésektől. És hosszú 
ideje fennálló probléma a vegyes házasságokban, illetve a gyermekek hitoktatásában 
jelentkező „lélekhalászás". De a környékbeli, például a vasadi református gyülekezet
tel nagyon jó a nyáregyházi evangélikusok kapcsolata. 

Viszont - hála Istennek - különleges volt az az evangéhzáció, amelyen 1994 áprihsá-
ban Nyáregyházán az evangélikusok és a reformátusok együtt vehettek részt. Örömteli 
esemény volt ez az 1993. évi feszültségek után 

1995-től Nyáregyházán megindulhatott az óvodai hittanfoglalkozás Adámi Lászlóné 
Amriskó Mária szolgálatával. A gyermekmunkába (például vasárnapi iskola) is erőtelje
sen bekapcsolódott néhány fiatal testvér. 

Szomorú, de ugyanakkor mégis Isten örök életet ajándékozó kegyelmének vigaszta-
lásával teljes esemény volt a gyülekezet egykori lelkipásztorának, Lupták Gyulának a 
temetése 1995. május 18-án Cegléden, ahol kb. 50-en voltak jelen az egyházközség 
területéről. 

1995-től Adámi László sokirányú és fáradságot nem ismerő munkájának eredménye
ként új lendületet kapott az evangélium hirdetése Nyáregyházán és a környező települé
seken: az EMO (Evangéliumot Minden Otthonba) Alapítvány akciója, ifjúsági biblia
klub indulása, szeretetvendégségek, gyereknapi rendezvények, evangélizációk. Különösen 
említést érdemel Pásztor Gyula református lelkipásztor szolgálata. Egyre többen jutottak 
el Nyáregyházáról ifjúsági és felnőtt csendeshetekre. Sajnos azt a szomorú tényt azon
ban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a lelkésznek minden évben sokkal több te
metésen kellett szolgálnia, mint keresztelésen, és ennek nem a születések alacsony szá
ma volt az oka. Nagy segítség volt a gyülekezet életében és a lelkész munkájában, hogy 
a gyülekezet 1997-ben végre új autót kapott, Veszteg Istvánt pedig egyházmegyei má
sodfelügyelővé választották. 1997-től a pusztavacsi szórvány a nyáregyházi egyházköz
séghez került. 

A 98-as évről szólva hálás szívvel emlékezhetünk meg az - egyházmegyei program
ként megvalósult - I. nyáregyházi evangelizációs és missziói nap Krisztus Urunk szavá
val és jelenlétével betöltött óráira. 

Újlengyelben - noha egy évvel ezelőtt még kérdéses volt a református presbitérium 
elzárkózó magatartása miatt, hogy mikor lesz egyáltalán valami a közös építkezésből -
szeptember 26-án sor kerülhetett (a már álló falak között) az evangélikus-református 
templom alapkőletételi ünnepélyére. A kétéves megfeszített munkát pecsételte meg a 
2000. október 28-án megtartott templomszentelő istentisztelet és ünnepség, amelyen 
dr. Hegedűs Lóránt református és D. Szebik Imre evangélikus püspök hirdette az igét. 

De elszomorító az, hogy az Úr által készített alkalmakkal mit sem törődve mennyi
en megvetették az ő szavát. A 98-tól évente megtartott nyáregyházi evangelizációs és 
missziói napokon az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek a hívők, míg a helybeli-
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ek jelentős része távol maradt. Míg a gyülekezet a közegyházi feladatoknak és a gazda
sági önellátás követelményeinek, ha nehezen is, de meg tudott felelni, a fentebb már 
többször említett igazi ébredés még várat magára. De Isten az 1999-es lelkészi jelentés 
végén a következő igével erősíti az ő gyermekeit: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek 
szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy 
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (IKor 15,58) 

A 2000. év is eseményekben gazdagon telt el a gyülekezet életében. A legjelentőseb
beket említve megemlékezhetünk arról, hogy májusban a hierdeni református gyülekezet
ből holland testvérek érkeztek Nyáregyházára. AIII. evangelizációs és missziói nap mel
lett több szeretetvendégség és evangélizáció valósult meg. A templomon is jelentős ja
vítások történtek, és végre befejeződött a nyáregyházai evangélikus temető rendbetétele. 

Rengeteg tennivaló áll még a nyáregyháziak előtt. Sok mindenért és mindenkiért for
dulhatnak imáikkal az Úrhoz. Különösen azért, hogy történjen végre igazi lelki ébredés 
a gyülekezetben, a már említett kis belső magon kívül még nagyon sokan találjanak az 
Úr Jézushoz, és szolgáljanak neki élő hittel. Legyenek minél többen, akik e nemes cé
lért akarnak küzdeni. 

Töltse el reménységgel a szívünket, hogy Isten az elmúlt több mint 100 évben, na
gyon nehéz történelmi időkben megtartotta ezt a kis közösséget és egész egyházát. Bíz
nunk kell abban, hogy bármit hoz is a jövő, bárhogyan alakul az életünk. Jézus Krisztus 
mindig velünk lesz, nem hagyja el az övéit, s az őbenne való hit nekünk mindig az életet 
fogja jelenteni. Bármennyi időt is ad még Isten nekünk ebben a földi életben, ennek 
tudatában kell élnünk és dolgoznunk. Mert Jézus Krisztuséi vagyunk, és az ő igéje így 
erősít: „Ezért tehát nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szen
teknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és próféták alapjára, a 
sarokkő pedig maga Krisztus Jézus." (Ef 2,19-20) 

• Báder László 
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Péteri-Gyömrői Társult Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2209 Péteri, Petőfi u. 62. 
Telefon: 06-29/314-016 
Lelkész: dr. Foltin Brúnó 
Lélekszám: 734/1176 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

1742-ben az akkori péteri földesúr, Bohus Dániel a Zólyom megyei lUésfalváról hét 
evangélikus családot hozott magával Péteri területére. A Bolcsik, Hrk, Hrutka, Hornyák, 
Lakina, Szenyán és Tucsni családok neveit ma is őrzik a leszármazottak. lUésfalva Besz
tercebányától kb. 5 km-re, a Garam folyó mellett fekvő kis falucska volt. Ma Szlovákiá
ban találjuk. Közigazgatásilag Besztercebányához tartozott és tartozik ma is. Az ősi falu 
azonban a Garam legutóbbi nagy áradása miatt teljesen elpusztult. Egyházilag Garamszeg 
volt Illésfalva anyagyülekezete. 

A krónika az alapítás napját pontos időponthoz tudja kötni. 1742. november 1. - ez 
a község és az evangélikus gyülekezet megalapításának is a napja. A családok ideiglene
sen a bényei gyülekezethez tartoztak, A péteri egyházközség létét általában 1743-tól 
számítják, ekkor kezdte meg ugyanis az első lelkész, Konyik János a szolgálatát, aki szám
űzetésből térhetett vissza. Az első istentiszteleteket az úri lakban tartották. Még ebben 
az évben elűzték Konyik János lelkészt, aki azután Vácott katolikus hitre tért át. Paulinyi 
Ádám lelkész folytatta a lelkészi szolgálatot Péteriben, aki korábban Alsósztregován 
tanító volt. Öt évig volt Péteriben 1744. szeptember 7-től, majd 1749-ben Teszérre 
távozott. Ettől a lelkésztől ered az anyakönyvezés a gyülekezetben, valamint az a szo
kás, hogy a pénzforgalomról számadási jegyzékeket készítettek. Kezdetben nem volt je
lentős lélekszámú a gyülekezet, mert 1745-ben öt keresztelés és két temetés volt, és 
egyetlen esküvőt sem tartottak. Később azonban évről évre gyarapodott a gyülekezet. 
1749. május 29-től Nagy György lett a lelkész, aki a Nyitra megyei Vagyóc gyülekeze
tében szolgált korábban. Három hónapi munka után azonban a Helytartótanács szigorú 
rendelete alapján hivatalától eltiltották és száműzték. Az anyakönyvekbe háromnegyed 
éven át nem került bejegyzés, de 1747-től Bubla János jegyző-tanítót említik az iratok. 

Hatévi és három hónapi működés után lényegében megszűnt az egyházi élet Péteri
ben. Jártak ugyan a hívek istentiszteletre: kezdetben Maglódra, majd Bényére, később 
újra Maglódra. Péteriben azonban egy Buth Kristóf nevezetű személy, talán a jegyző
tanító olvasott fel a gyülekezetnek a Bibliából, és énekszóval temetett is. Ezt az állapo
tot fokozta Bohus Dániel halála is, aki 1758-ban hunyt el. Ezek után a váci püspök uta-
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sítására megkezdődtek a megtorlások: ennek Buth Kristóf jegyző és Herschel Márton 
bényei lelkész voltak az elszenvedői. 1763-ban még a privát vallásgyakorlatot is betil
tották, a bényei lelkészt pedig pénzbírsággal sújtották. 

A gyülekezet 13 éven át küzdött létéért és hitéért. II. József türelmi rendelete eny
hített a nyomáson. 1781 novemberében istentiszteleten olvasták fel Pongrácz Boldizsár 
birtokos hálaimáját, hogy újra lélegzethez jutottak a péteri evangélikusok. Ezt az imát 
éveken át felolvasták az istentiszteleteken. Azt javasolta a földesúr a gyülekezetben, hogy 
naponta tartsanak nyilvános könyörgést, és abban az esetben, ha vasárnapon vagy ün
nepnapon nem tudnak eljutni a szomszéd községek templomaiba, akkor a községi jegy
zőnél - aki egyben a tanító is volt -, Bukovszky Dániel lakásán tartsanak istentiszteletet. 

1782. április 25-én Péteriben hozzáláttak az egyházközség újbóli megalakításához, 
az első imaház és iskolaépület megálmodásához. Amikor ez kitudódott, vizsgálóbizott
ságot küldtek ki Péteribe, amely felmérte, képesek-e a pétériek templomot építeni és 
a tanítót megfelelően ellátni. A katolikusok külön is megnehezítették az építkezéseket, 
mondván, Maglódon van templom, az egy órányira van Péteritől, ezért a Helytartóta
nács nem engedélyezte az egyházközség újbóli feléledését. De Pongrácz Boldizsár nem 
engedett a terveiből. Hamarosan lelkészt hoztak Nógrád megyéből. Blázy Sámuel 1783. 
november 9-től lett a falu lelkésze. O szolgált először abban az imaházban, amelyet 
ekkorra már felépítettek. Másfél évi szolgálat után azonban meghalt Blázy lelkész. Még 
élt, amikor 1785 áprilisában megkezdték a parókia építését, de abban már nem lakha
tott. 46 évesen hunyt el. Amíg nem sikerült új lelkészt hozni a gyülekezetbe, Zatureczky 
Dániel tanító látta el a szolgálatokat. Több sikertelen próbálkozás után Kreutzbergi Lahó 
János csehországi szuperintendens lett a lelkész 1786. október 21-től. Szolgálata alatt 
készült el az orgona. A lelkész 59 éves korában, 1790. november 21 -én hunyt el. Egy év 
múlva, 1791. október l-jén érkezett Péteribe Füredy György lelkész, aki 1811. márci
us 9-ig szolgált a gyülekezetben, amikor - 49 éves korában - elhunyt. Szolgálati ideje 
alatt hunyt el a péteri gyülekezet alapítója és építője, Pongrácz Boldizsár földesúr. 

A gyülekezet jelentős állomása volt Esztergályi Mihály lelkész 1911-ben történt 
megválasztása. Március 24-én iktatták hivatalába. Nagy lelkesedéssel karolta fel a temp
lomépítés ügyét. Biztatta híveit erre a munkára, s végül az 1817. október 31-én tartott 
közgyűlésen a gyülekezet elhatározta a templomépítést. A lelkész egyévi fizetését aján
lotta fel az építkezésre. 1822. március 20-án helyezték el a templom alapkövét; 1822 
és 1831 között, 8 éven át folyt az építkezés. Voltak nehézségek, akadályok. A szép épü
letet 1830. augusztus 30-án szentelték fel. 

A magyarországi klasszicista építészet egyik remeke ez a templom. Zittebart Mátyás 
bécsi építész tervezte. Amilyen szép volt a templom, annyira nem volt az ügyhöz méltó 
a folytatás. 1830-től kezdődően ugyanis 9 éven át tartottak a folyamatos zaklatások, pe
rek az adósságok miatt. Az egyházközség és a lelkész kényszerhelyzetben került ilyen mél
tatlan körülmények közé. Ugyanis az építkezés első szakaszában az uraság intézőjének ke
zében volt az építkezés. Bontások, átalakítások, újrakezdések nemcsak időt, hanem anya
giakat is elvettek az építkezéstől. Ahhoz, hogy felépüljön a templom, a lelkésznek kellett 
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kézbe vennie az ügyet, és az egyházközség állt háttérként a lelkész mögött. így lettek kitéve 
ezeknek a zaklatásoknak és pereknek. 1835-ban Esztergályi Mihály elfogadta a csomádi 
gyülekezet meghívását. Nem sokkal ezután elhunyt Földváry Miklós földesúr is, aki a péteri 
gyülekezet nagy pártfogója volt. A gyülekezet adóssága - a kamatok évről évre történő 
szaporodása miatt - egyre súlyosabbnak tűnt. 1836 és 1856 között rengeteg adományt 
kellett gyűjteniük, de szép összegeket fizettek vissza az adósságból az iratok szerint. 

Ennek az időben Schnell Károly volt a lelkészük. Közben 1854-ben felépült a régi 
iskola helyén az új iskola épülete. 

1856. október 1 -jén új lelkésze lett a gyülekezetnek, Dobronyovszky Károly, aki 1847-
1850 között Szécsény, 1850-1856 között a Hont megyei Kiscsalomja lelkésze volt. 
Schnell Károly a soltvadkerti gyülekezetbe távozott. Az új lelkész átvette az adósság
terheket is. Ezt még tetézte néhány óriásinak nevezhető természeti csapás is. 1859. július 
24-én óriási vihar és jégeső volt, amely az egész évi gabona- és szőlőtermést elpusztítot
ta. 1862. május 7-én leégett az 1854-ben épített iskolaépület. 1863. június 20-án jég
eső tette tönkre az éppen aratás előtt álló mezőt. Még vetőmagnak való sem maradt, 
nemhogy kenyérre tellett volna. 

Jelentkeztek a tennivalók is. 1864-ben a toronyórát kellett javítani. Az 1866-os or
szágos fagy pedig csaknem végínségre juttatta az egyházközséget. 1868. október 7-én 
tűz ütött ki a kovácsműhelyben, amely néhány perc alatt 20 házra terjedt tovább a nagy 
szélben. 1869-ben a templomot és az iskolát kellett javítani. A templom csillárja is sok
ba került, 1870-ben az orgona romlott el, rendbe kellett hozatni. 1872-ben pedig az 
urasági magtárt vásárolta meg a gyülekezet iskolai célra. 1873-ban kolerajárvány dúlt a 
faluban. 1879-ben az iskola épületét korszerűsítették, így találta munkában a gyüleke
zetet az 1880-as esztendő püspöklátogatása. 

A következő esztendőben már a temető hozta az újabb feladatot. Betelt a régi teme
tő, és újat kellett nyitni. A gyülekezet istentiszteleti életében is változás történt. Eddig 
minden szlovák nyelven hangzott az istentiszteleten. 1881-től hetente egy alkalommal 
magyar nyelvű gyermek-istentisztelet tartását határozta el a presbitérium. 

Néhány csendes év következett ezután a gyülekezet életében. 1886. szeptember 29-
én Dobronyovszky Károly lelkész koporsóját állta körül a gyülekezet. Egy felfelé ívelő 
szakaszban kellett búcsúzni a lelkésztől. Fiát, Dobronyovszky Gyulát választották lel
késszé, aki megírta a gyülekezet eddigi történetét édesapja feljegyzései alapján. 1894-
ben azonban megvált lelkészi állásától. Amíg meg nem választották az új lelkészt. Sár
kány Bélát, a temetéseket a tanító végezte, a prédikációs temetésekre pedig a szom
széd gyülekezetekből hoztak lelkészt. 

1894. augusztus végére előkészítették az új lelkész megválasztásának feltételeit. Ak
koriban Péteri, Mende, Gyömrő és Monor evangélikusai egy gyülekezetet alkottak. Sár
kány Béla pilisi segédlelkészt hívták meg és iktatták be a lelkészi szolgálatba. Vezetésé
vel ünnepelték meg a millennium évét 1896-ban: ünnepi istentiszteletet tartottak, 
emlékfákat ültettek a templom előtti térre. Különösen az iskola bővítése volt nagy fel
adat ezekben az években. 1907-ben Sárkány Béla lemondott lelkészi állásáról, és a 
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főesperes a szolgálatok ellátásával Riecsanszky Endre bényei lelkészt bízta meg. Egy 
1908-ban hozott határozat szerint Mendén minden hónapban tartanak istentiszteletet. 
Közben megválasztották új lelkészüket Bartos Pál személyében. 

Már a következő évben égető kérdésként jelentkezett az iskola ügye: új tanterem 
kialakítása, a hiányzó pénz előteremtése, a tanító helyettesítése, megfelelő személy 
keresése a jegyzői és kántortanítói állásra. Éppen rendeződött minden iskolai kérdés, 
amikor 1914 első napjaiban Bartos Pál Szarvasra költözött. Helyére Csaba Gyulát hív
ták meg, aki végigélte a világháború harangokkal kapcsolatos problémáját és mindazt a 
gondot, ami a háborúval együtt járt. A háború elmúltával 1921-ben választották meg 
kántortanítónak Bartal Bélát. 1923-ban is változások történtek: februárban a mendei 
gyülekezet önállósult, júniusban a monori gyülekezet vált le az anyagyülekezetről, ok
tóberben pedig a gyömrőiek csatlakoztak a mendeiekhez. 1924-ben Huber Zsigmon
dot tanítónak választották. 1927-ben pedig a háborúba vonult harangok pótlására elké
szültek az új harangok. 

1928 táján újra jelentkezett az iskolaprobléma. 200 tanuló elhelyezésének gondja 
nehezedett az egyházközségre. Kellett a negyedik tanterem és a negyedik tanító - de rá 
az anyagi fedezet isi 

A harmincas évek gyorsan elteltek. Jött a háború újra. A templom zsindelytetőzete 
javításra vagy cserére szorult. Nehezen fizették adójukat a hívek, így a tanítók fizetése 
veszélybe került. Az anyagi kérdések kiéleződtek, ezért Csaba Gyula lelkész a békesség 
kedvéért kevesebb fizetésbe is beleegyezett, mint ami korábban megillette. Felmerült 
a lehetőség, hogy az iskolát átadják a községnek, de miután a falu evangélikus, úgy ítél
ték meg, szükség van az iskolára, bármekkora teher is az egyházközségnek. 

1944 végén az orosz katonák már túl voltak Péterin is, de felélénkültek azok, akikre 
akkor a konszolidáció idejében semmi szükség nem volt. Ezek voltak az ún. policárok, 
akik többet ártottak, mint amennyire a rendet szolgálták. 1945. május 1-én Csaba Gyula 
az ő „közreműködésükkel" eltűnt. A hírhedtté vált gyömrői gyilkosságok áldozatai közé 
sorolják őt is. Sosem fog már kiderülni, mi és hol történt vele, és hol a sírja, ha van 
egyáltalán. 

Láng Péter Sándor lelkész került püspöki megbízással Péteribe és a monori gyüleke
zetbe 1945-ben. Mozgalmas év volt ez a faluban. 1946-ban Szentpéteri Péter (koráb
ban Láng Péter) a fábiánsebestyéni fiókegyházhoz került át. Ugyanez év szeptemberé
től Szende Ernő előbb segédlelkész, majd helyettes lelkész, 1948 októberétől pedig 
parókus lelkész lett Péteriben. Korábban missziói lelkész volt Kiskunhalason. 

Elsőként a háborús károkat kellett helyreállítani. Hat hétig állt a front ezen a vidé
ken. 1946-ban az iskolát kellett felszerelni és használhatóvá tenni. A templomtorony 
német géppuskafészek volt. Emiatt a templom is belövést kapott. Óriási gondviselést 
élt át a templom: nem gyulladt meg a fazsindely a tetőn! 1947-ben ezt is kijavították. 
A zsindelyt palára cserélték. 

E károk mellett még az egyházközség anyagi bázisát jelentő ingatlanok is államosí
tásra kerültek. 1945-ben állami tulajdonba ment át 100 magyar hold szántó és zöldsé-
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geskert, egy jelentős szőlőspincével az Óhegy oldalában. Ezek eddig túlnyomó többsé
gében biztosították a helyi iskola és egyház működésének anyagi feltételeit. Ehhez jött 
1943-ban a két iskolaépület és a három tanítói lakás államosítása. Rendeletileg meg
szüntették a kötelező egyházi adót, és a helyére lépő önkéntes egyházfenntartói járulék 
nem pótolta a kiesett alapokat. Pedig 1948-ban tatarozni kellett a lelkészlakást. Nagy 
takarékoskodás tette lehetővé, hogy 1951-ben korszerűsítették a lelkészlakást belül
ről, 1952-ben a templom orgonáját újították fel, 1958-ban kívülről, majd 1959-ben be
lülről tatarozták a templomot. 1959-ben megkezdték a temető bekerítését. 1971. au
gusztus 20-án kezdték el kiásni az új lelkészlak alapjait. 1972. december 9-én vette 
birtokba a lakást a lelkész és családja. 1973-ban elkészült a gyülekezeti terem. 1974-
ben a templom előtti tér rendezésére, parkosítására került sor. 1975-ben pedig elké
szült a lelkészlakás körüÜ kerítés. 1977-ben villamosították a harangokat és az orgonát. 
1978-ban pedig bevakolták és színezték a gyülekezet lelkészlakását. 

1982. augusztus 30-án nyugdíjba vonult Szende Ernő lelkész. Foltin Brúnót válasz
tották meg utódaként, aki 1982 elejétől a mendei gyülekezet megválasztott lelkésze is 
volt. A két gyülekezet megtartotta önállóságát, azaz anyagyülekezeti jellegét. Az első 
jelentős munka 1983-ban zajlott, amikor rendbe tették a parókia kertjét és udvarát, majd 
1984-ben hozzáláttak a műemlék templom renoválásának előkészítéséhez. 1985-ben 
elhunyt Szende Ernő, a gyülekezet nyugdíjas lelkésze. 1986-ban megkezdődött a mun
ka a templom külső renoválásával. 1987-ben új ablakokat készítettek a templomra. 1988-
ban kisméretű gránitkővel kirakták a templom előterét, így került sor 1988. szeptem
ber 3-án a templom ünnepélyes átadására. 1992-ben a belső renoválással is elkészültek. 
Ekkor ünnepelte a gyülekezet megalakulásának 250 éves évfordulóját. Májusra elkészült 
és június elején a helyére került az az emlékoszlop, amelyet az Illésfalváról Péteribe 
települt falualapító ősök emlékére faragott dr. Foltin Brúnó lelkész az illésfalvi teme
tőbe. Ennek a felavatása csendes ünnepség keretében 1992. október 3-án történt a szlo
vákiai lUésfalván. Augusztus 23-án az ünnepi istentiszteletre is sor került a kívül-belül 
megújított templomban. Ezen az istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök magyarul, 
Táborszky László esperes pedig szlovákul prédikált. A vendégek között ott ültek az 
illésfalviak és az erdélyi Tusnádról érkezettek is. A jubileumi év októberében iskolai kó
rustalálkozót tartottak a templomban, majd az ünnepsorozatot november l-jével zár
ták, amikor felavatták a Bohus Dániel téren azt az emlékművet, amelyet Gábor Éva 
szobrászművész alkotott a falu és a gyülekezet két és fél évszázados történetének em
lékére. 

Az ünnepi év után a hétköznapok munkái sorakoztak: 1993 októberében a parókián 
is megindult a gáztüzelésű fűtőrendszer. 1994-ben az eddigi házi vízvezeték helyett 
vezetékes víz került be a parókiára. Az 1995-ben készített városi címerbe belevették az 
evangélikus templom stilizált homlokzatképét. 1996. október 22-én a helyi általános 
iskola felvette Pittner Dénes egykori kántortanító nevét. 1997-ben emlékhelyet alapí
tottak és avattak a parókia előtti téren az 1947-ben kitelepültek és áttelepültek emlé
kére. December 2-án pedig megtörtént a parókia melletti óvoda épületének visszaadá-
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sa. Ezt az épületet 1943-ban iskolaként államosították, 1992-ben visszaigényelték, 1994-
ben a gyülekezet megkapta a tulajdonjogot, és 1997. december 2-án újra hivatalosan 
birtokba vette az ingatlant. 

1998-ban a millenniumi évre készülve megrendelték egy kialakítandó emlékhely 
lélekharangját. 1999-ben el is kezdték az emlékhely haranglábjának munkálatait. A volt 
óvoda épületén is elkezdődtek a munkák. Sikerült azt is elérni, hogy a gyülekezet tisz
tes kártalanítást kapjon az államtól a volt evangélikus iskola és a tanítói lakások ellenér
tékeként. 2000-re elkészült a temetőben a millenniumi emlékhely, amelyet november 
l-jén avattak fel. 

A Péteri Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Konyik János 1743-
Paulinyi Ádám 1744-1749 
Nagy György 1749 
Blázy Sámuel 1784-1785 
LahoJános 1786-1790 
Füredy György 1791-1811 
Esztergály Mihály 1811-1835 
Schnell Károly 1835-1856 
Dobronyovszky Károly 1856-1886 
Dobronyovszky Gyula 1886-1894 
Sárkány Béla 1894-1907 
BartosPál 1908-1914 
Csaba Gyula 1914-1945 
Láng-Szentpéteri Péter 1945-1946 
Szende Ernő 1946-1982 
Dr. Foltin Brúnó 1982-
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Pilisi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2721 Pilis, Kossuth u. 34. 
Telefon: 06-29/498-134 
Lelkészek: Krámer György, Pángyánszky Ágnes, Keczkó Pál segédlelkész, Keczkó Szil

via segédlelkész 
Lélekszám: 5600/4521 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VEGETOL 
NAPJAINKIG 

A háború végétől 1956-ig 
A második világháború borzalmai a pilisi evangélikus gyülekezetet sem kímélték. Áll
jon itt Nagybocskai Vilmos, az akkori segédlelkész 1945. május 31 -i jelentése: „Egyház
községünkben a gyülekezeti élet a múlt esztendőben jóformán csak az istentiszteletek 
látogatására korlátozódott. Ezeket is gyakran megzavarta a légiriadó szirénája... Községün
ket 1944. november 2-án közelítette meg az orosz katonaság. Ugyanezen a napon uta
zott el a községből Honéczy Pál lelkész, és mivel a rohamosan előretörő orosz hadsereg 
bekerítette Budapestet, Honéczy Pál családjával együtt Budapesten rekedt. így a pilisi 
gyülekezet gondozása Seben István vallástanító-lelkészre és Nagybocskai Vilmos segéd
lelkészre maradt. November 6-26-ig szüneteltek a reggeli könyörgések a sűrű belövé
sek miatt... Á német katonaság november 9-ig tartotta a községet, s mikor kivonulásra 
kényszerült, felrobbantotta a tornyot, és a templom előbolthajtása is beomlott. Áz egész 
templom berendezése megrongálódott. November 26-án dobszó útján istentiszteletre 
hívjuk a híveket. Már december közepén megkezdődött a romeltakarítás. Á nagyobbik 
harang csaknem sértetlenül került elő a romok alól. A kisharang a robbanás következ
tében összetört. December 24-én megindult az adakozás a templom újjáépítésére. 

Harangláb épül és december 31-én szólal meg először a harang. 1945. január 3-án 
megkezdődik a templom tatarozása. Febmár 4-én már ismét a befödött templomban 
tartják az istentiszteletet, és nem az Állami Elemi Iskolában." 

Á háború évei és az 1944-es esztendő, különösen is november 2-a évek hosszú sorá
ra meghatározta még a gyülekezet életét. Az ősi templomára büszke gyülekezetnek fáj
dalommal kellett végignéznie, ahogyan templomuk tornyát aláaknázták és a levegőbe 
repítették. A templomtető fele, az első bolthajtás és a karzat a toronnyal együtt meg
semmisült, és az egész templom megrongálódott. November 6-tól november 26-ig szü
netelt az istentiszteleti élet a háború csapásai miatt. Áz igehirdetés azonban nem hall
gatott el - hangzott az akkoriban igen gyakori temetéseken. 
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Pilisen is megindult az újjáépítés, a háború okozta fizikai és lelki károk rendbehoza
tala. Ebből a munkából a gyülekezet tagjai is kivették a részüket. 1948-ban megkezdő
dött a templomtorony újjáépítése, felszentelték az akkor még sisak nélküli tornyot és 
az új kisharangot. 1949-ben döntötte el a képviselő-testület, hogy a templombelsőt és 
a templomkülsőt fel kell újítani. A tetőn megrongálódott és a szél által gyakran lefújt 
cserepeket új palatetőre cserélték. Ekkor fogadta el a képviselő-testület azt a javaslatot 
is, hogy az addigi tiszta fehér templombelsőt kisebb fokú színezéssel fessék újra. 

1956-ban született meg a javaslat a templom sisakrészének a felújítására. Ezeknek a 
munkálatoknak az elvégzésére a templom nagyoldali kórusának gerendapadozatát 
használták fel. Lelkészi javaslatra, „az evangélikus jelleg kidomborítására" felkerült a to
ronyra az „Erős vár a mi Istenünk" felirat és egy Luther-rózsa. A toronyszentelés ünne
pét május 30-ra tűzték ki, de ez az időpont október 20-ra módosult. Az ünnep díszven
dége D. Ordass Lajos püspök volt, aki az igehirdetés szolgálatát is végezte. 

A gyülekezet mindennapjairól a jegyzőkönjrvekből és a lelkészi jelentésekből olvas
hatunk. 1949-ben keserűen vonja meg a háború utáni évek mérlegét Nagybocskai Vil
mos lelkész, amikor leírja, hogy a hívek körülbelül 10-15%-a jár templomba. Ennek a 
szomorú ténynek az okait az egyházellenes propagandában, a háború utáni fásultságban 
és az erkölcsi botlásokban látta. Ebben az időben már a háború előtt jól működő külön
böző gyülekezeti egyesületek sem léteztek. 

Minden nehézség ellenére voltak a gyülekezetnek szolgálattévői, áldozatos gyüleke
zeti tagjai. A hitoktatás is folyt tovább - végezte a hitoktató lelkész, a két parókus lel
kész, a kántor, és abban az időben még az iskola evangélikus tanárai közül is öten. Az 
egyházi adót továbbra is szedték, a gyülekezet talpra állása és a szükséges építkezések 
annak voltak köszönhetőek, hogy sokan még ezekben az ínséges időkben is az egyházi 
adó dupláján felül adakoztak. 

A gyülekezeti élet megújulásának az igényét mutatja, hogy 1949 októberében a gyüle
kezet asszony- és leánytagjai azzal a kéréssel fordultak a gyülekezet vezetőségéhez, hogy 
a Fébé Diakonisszaegyesülettől kérjenek Pilisre itt szolgáló diakonissza testvért. Felaján
lották, hogy az ellátást és a fizetést a gyülekezet tagjai adományban fogják összeadni. A 
nehéz anyagi helyzetben a presbitérium csak ezzel a kitétellel tudta elfogadni ezt a javasla
tot. A politikai helyzet azonban napról napra változott. A Pilisen szolgáló Jatzkó Ilona dia
konissza testvérnek 1951. augusztus 5-én távoznia kellett a gyülekezetből. Távozása a 
politikai hatóság intézkedésére történt, a gyülekezet és vezetőségének nagy fájdalmára. 

A politikai helyzet egyre inkább éreztette szomorú hatását a gyülekezet életében. 
1950. március 26-án jelentette be Tóth Károly lelkész a presbitérium és képviselő-tes
tület tagjainak, hogy „...az evangélikus egyház egyetemes felügyelője és rangidős püs
pöke az állammal keretmegállapodást kötött az egyházi javadalmi földek átadásáról. A 
keretmegállapodás szerint az egyes egyházközségek földingatlanaikat 1952 végéig ajánl
hatják fel az államnak megvételre. Több hozzászólás után az együttes ülés úgy határoz, 
hogy 1952 ősze előtt nem foglalkozik javadalmi és egyéb egyházi földek átadásával, annál 
is inkább, mert az egyházközséget 1952 nyaráig szerződés köti bérlőivel szemben." 
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1951. augusztus 5-én hozta meg a presbitérium és képviselő-testület azt a döntést, 
amely szerint „...a pilisi evangélikus egyházközség tulajdonában lévő összes művelés alatt 
álló földtulajdont: 52 k. hold 1576 négyszögöl a temetők, valamint a paróchia és kán
torlak mellett lévő belső kertek kivételével egyházunk vezetősége és a magyar állam 
között létrejött megállapodásban foglalt eljárás szerint megvételre felajánlja a Magyar 
Államnak." A gyülekezetnek a földosztáskor vissza kellett adnia az államnak a Mária
telepen levő, korábban az egyházközségnek adományozott templomtelket is. 

A háborús éveket nagy veszteséggel megélő gyülekezet földjei átadása után újabb 
megpróbáltatások elé nézett. 1952. december 13-án Nagybocskai Vilmos igazgató lel
kész tudatta a presbitérium és képviselő-testület tagjaival, hogy tárgyalnia kellett a he
lyi tanács vb-elnökével és titkárával, és a tárgyalás során arra az elhatározásra kellett jut
nia, hogy gyülekezeti házukat minden tartozékával együtt fel kell ajánlani a községnek 
ellenszolgáltatás nélküli átvételre. 

Még 1950-ben szükségesnek látta Nagybocskai Vilmos, hogy a gyülekezet vezetősé
ge helyesen lássa a változó politikai helyzet veszélyeit és ezeknek hatását a gyülekezet 
életére. 1950. július 9-én néhány szót szólt Révai József miniszter országunk vallási kér
déseit érintő beszédéről. A következőket hangsúlyozta a maga részéről: „Az egyházra 
nehezedő súlyos helyzetben ki-ki lássa meg Isten ítéletét, még odaadóbb szeretettel tö
mörüljünk Krisztus ügye mellé. Legyünk készek minden áldozatra az egyház érdeké
ben. Soha ne legyünk nehéz helyzetünkben hamis hír hordozói. A rémhírek csak gyen
gítik az egyházat és elködösítik a való helyzetet." A lelkész különösen óvta a jelenlévő
ket attól, hogy bárki is politikai szónoklatot lásson a templomi igehirdetésben, kérte az 
ülés tagjait, hogy a gyülekezet tagjait is állandóan emlékeztessék, hogy a prédikáció ige
hirdetés, és nem más. 

A pilisi evangélikus egyházközséghez tartozott hosszú évekig a dánszentmiklósi fiók
egyházközség. Lelkészek, hitoktatók gondozták a dánszentmiklósi evangélikus híveket. 
Az 1953. augusztus 30-i presbiteri ülésen bejelentették, a dánszentmiklósi fiókegyház
község elhatározta, hogy el kíván szakadni a pilisi anyaegyházközségtől, és a nyáregyhá
zi gyülekezethez kíván csatlakozni. A gyűlés határozatilag kimondta, hogy elfogadják a 
dánszentmiklósi fiókegyházközség döntését, és áldáskívánással kibocsátották. 

A háborús éveket túlélő és megújulni vágyó gyülekezet viszonylag nyugalmas éveket 
tudhatott maga mögött az 1950-es évek derekán. Sok tennivaló akadt, minden évre jutott 
valamilyen felújítási munka, a megváltozott politikai helyzetben sok mindent át kellett 
alakítani a gyülekezeti munkában is. Az egyházra nehezedő nyomás miatt adódó nehéz
ségek azonban a pilisi gyülekezet szolgálattevőit és a gyülekezetet sem kerülték el. 

1956-1958 
Ordass Lajos püspök korábban Cegléden szolgált lelkészként, így a pilisi gyülekezet jól 
ismerte őt. Az 1956-os eseményeket a pilisiek is nagy figyelemmel kísérték, így szüle
tett meg a következő lelkészi beszámoló és határozat D. Ordass Lajos püspök rehabili
tációjáról: 
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„...egyházunk örömmel és Isten iránti nagy hálával értesült arról, hogy szeretett püs
pökének, D. Ordass Lajosnak rehabilitációjával teljes erkölcsi elégtételt nyújtottak. 
Örömmel veszi azt is tudomásul, hogy D. Ordass Lajos püspök úrnak az aktív püspöki 
szolgálattól való távolmaradása csak átmeneti állapotnak tekinthető. E határozatban is 
hangsúlyozni kívánja azt az óhajtását, hogy ez az átmeneti állapot rövid ideig tartson, és 
kéri, hogy úgy az egyházi, mind a világi illetékesek tegyenek meg mindent, hogy Ordass 
püspök úr egyházunknak mielőbb szolgáló püspöke legyen." 

1957. október 20-án adott hálát a gyülekezet temploma felújításáért. A hálaadó 
istentisztelet díszvendége D. Ordass Lajos püspök és Válint János esperes volt. A püs
pök köszöntő szavaiban kifejezte: bízik abban, hogy a valamikori püspöki székhely, amely 
oly sokat áldozott temploma újjáépítésére, hitében is erősödő gyülekezetté lesz. 

Az 1958-as év komoly próba elé állította a gyülekezetet. A kialakult helyzet sok 
nehézséggel járt, de Isten kegyelméből megnyugtatóan rendeződött. 1958. április 9-
én Nagybocskai Vilmos lelkész a Pest megyei LMK-gyűlésen a nehéz egyházi helyzet 
megoldása érdekében egy általa fogalmazott nyilatkozatot ismertetett, és kérte lel
késztársait, hogy együttesen fogadják el ezt a nyilatkozatot. Az Állami Egyházügyi 
Hivatalhoz is eljutott a nyilatkozat, ahol ezt igen kifogásolták, és államellenesnek nyil
vánították. 1958-ban egy ilyen tett azonnali hatályú felfüggesztést jelentett a lelkészi 
állásból. 

A pilisi gyülekezetben így az összes szolgálatot Tóth Károly lelkésznek kellett végez
nie. Természetesen egy ilyen nehéz helyzet a gyülekezetet is megviselte. A gyülekezet 
vezetősége a félreértések elkerülése végett igyekezett a legmesszebbmenőkig biztosí
tani a gyülekezeti élet zavartalanságát. Három alkalommal indult küldöttség Nagybocskai 
Vilmos érdekében az illetékes állami és egyházi felsőbbséghez. Az Állami Egyházügyi 
Hivatalban az illetékesek nem is fogadták a küldöttséget. Az akkori gyülekezeti jegyző
könyvek tanúsága szerint pedig a püspöki hivatalban a valóságnak nem megfelelően azt 
állították, hogy e sajnálatos esemény következtében a pilisi gyülekezet a két lelkész kö
zött két pártra szakadt. Ezen vádakat a presbitérium és képviselő-testület egyhangú fel
háborodással utasította vissza és rágalomnak minősítette. 

1958. szeptember 11-én újra együttes ülést tartott a gyülekezet vezetősége. Részt 
vett ezen az ülésen Detre László espereshelyettes, aki ismertette a Nagybocskai Vil
mos lelkésszel kapcsolatos kialakult helyzetet: „Nagybocskai Vilmos lelkésznek a pilisi 
gyülekezetből - saját kérelmére - csere útján más gyülekezetbe kell távoznia. Mivel vé
leménye szerint Nagybocskai Vilmos a pilisi gyülekezetben jó munkát végzett, kéri a 
gyülekezetet, hogy támogassa Nagybocskai Vilmost a tekintetben, hogy olyan gyüleke
zetben folytathassa szolgálatát, amelyet ő saját részére legmegfelelőbbnek tart." 

Megoldási javaslatként Detre László espereshelyettes új pilisi lelkészként Sümegi 
Istvánt ajánlotta Kővágóőrsről. Sümegi István már bemutatkozó igehirdetést is tartott, 
de ebben a kényes helyzetben a gyülekezet elutasította a kényszerített lelkészválasz
tást. Tóth Károly lelkész írásba is foglalta hozzászólását, amelyet ezen az ülésen felolva
sott. O a lelkészválasztás ügyében az egész gyülekezet döntéséhez ragaszkodott. Szá-
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mára az lenne a legmegfelelőbb munkatárs, írta, akit az egész gyülekezet bizalma hív el 
annak. Temesvári Károly presbiter felszólalásában egyrészről elutasította a tervezett cse
rét, másrészt lelkésznek javasolta Keveházi László gerendási lelkészt, akit a gyülekezet 
már jól ismert. 

Szeptember 27-én Detre László espereshelyettes beszámolt a gyülekezet vezetősé
gének arról a nem hivatalos megbeszélésről Korén Emil püspökhelyettessel és Benczúr 
László püspöki titkárral, amelyen szintén előkerült Nagybocskai Vilmos és Keveházi 
László lelkészek cseréje. A presbiterek örömmel és egyhangú igennel egyeztek bele ebbe 
a cserébe. 1958. október 5-én tartották a lelkészcserét jóváhagyó közgyűlést, amelyen 
jelen volt Detre László espereshelyettes. A következő határozatot hozták: „A közgyű
lés egyhangúan - ellenpróbával - hozzájárul ahhoz, hogy Nagybocskai Vilmos felcserél
je lelkészi állását Keveházi László gerendási lelkésszel. És abban az esetben, ha a gerendási 
gyülekezet hasonló határozatot hoz - Keveházi Lászlót a pilisi gyülekezet lelkészéül 
egyhangúan meghívja és részére Nagybocskai Vilmos lelkész lelkészi díj levelét kiadni 
rendeli." Október 26-án Tóth Károly lelkész bejelentette a lelkészbeiktató közgyűlé
sen, hogy Detre László espereshelyettes beiktatta a pilisi gyülekezet által egyhangúlag 
meghívott Keveházi László lelkészt. 

A Keveházi házaspár szolgálatának ideje 
A lelkészcsere nehéz, de mégis megnyugtatóan alakuló időszaka után a nyugalom és az 
erősödés évei köszöntöttek a pilisi gyülekezetre. Egy egyházellenes időszakban hitben 
és reménységben tudott megmaradni a gyülekezet úgy, hogy eközben az ifjúság között, 
a gyermekek között, a testvér-gyülekezeti kapcsolatok terén úttörő munkát tudott vé
gezni az egész evangélikus egyházban. 

Keveházi László lelkész gyermekként került először Pilisre 1929 nyarán. Édesapja 
hitoktató volt a gyülekezetben. A későbbi lelkész élete első 11 évét töltötte Pilisen. 1955-
ben végezte el a teológiát, majd Békéscsabán lett esperesi segédlelkész. 1956-tól Ge
rendáson végzett lelkészi szolgálatot. 1958-tól szolgált a pilisi gyülekezetben. 

1976 márciusában Keveházi Lászlót beiktatták a Pest Megyei Egyházmegye esperesi 
szolgálatába. Az esperesi megbízás hat évre szólt. Keveházi Lászlót háromszor válasz
tották újra. 1989-es újraválasztásakor az Állami Egyházügyi Hivatal már nem is léte
zett, így a régi struktúra nélkül választhatták újra. Nagyon szerette esperesi szolgálatát, 
annak minden gondjával és bajával együtt. 

Keveházi László és felesége, Keveháziné Czégényi Klára három szakaszban látták itt 
töltött gyülekezeti éveiket. Az első szakasz a megbékítés, az építés folyamata volt a belső 
feszültségek után, amelyek az 50-es évek második felében nehezítették a gyülekezet és 
a lelkészek életét. A második szakasz volt a megelevenedés szép szakasza. Az első ima
hét megrendezésekor az emberek be sem fértek a gyülekezeti házba. Ez a szakasz a het
venes évekig tartott. Ezután a társadalmi változások egyre inkább éreztették hatásukat 
a gyülekezet életében is. Elkezdődött a hittől, az egyháztól való elidegenedés, a szeku
larizáció időszaka. Csendes és hosszadalmas leépülés kezdődött - még egy olyan gyüle-
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kezet életében is, amelyik pedig gyülekezetszeretetéről és hűségéről volt ismert az egy
házban is. 

Keveháziné Czégényi Klára egyszerre volt feleség és lelkésztárs. Sokáig a gyermek-
és ifjúsági munka felelőse volt a gyülekezetben. 1968. január 21-én értesítette az egy
házkerület püspöke, hogy újból felvette a segédlelkészi státuszba, és kiküldte a pilisi 
gyülekezetbe mint lelkészi munkatársat. Keveháziné Czégényi Klára 50 éves volt, ami
kor Pihsre beiktatták második lelkésznek, teljes jogú lelkészként. Ekkorra már a nem
zetközi női keresztény munka jelentős magyarországi képviselője volt. Mind a mai na
pig szervezi a női ökumenikus világimanapot. 

A Keveházi házaspár szolgálatának legnagyobb kérdése és feladata a gyülekezeti élet 
megújítása volt a legnehezebb időkben. Tudták, hogy az Úristen ereje, szeretete és ke
gyelme nélkül ez nem lehetséges. Amit emberi oldalról mindehhez hozzátettek, az éle
tük energiája volt. 

A gyülekezeti élet alakulása 
Keveházi László évtizedeken keresztül szolgált együtt a pilisi gyülekezetben Tóth Ká
roly lelkésszel. A jegyzőkönyvek évtizedes tanúsága szerint a gyülekezetnek és vezető
ségének mindig „gyülekezetépítő" kérdései voltak. Tovább szépült a templom, új gyü
lekezeti alkalmakat vezettek be, egyre jobban részt vehetett a gyülekezet a község éle
tében is. Közben az egész egyház felfigyelt a pilisi gyülekezet életére. Az 50-es évek 
végétől rengetegen megfordultak Pilisen. Ha egyházunkhoz külföldi delegáció érkezett, 
akkor Pilisre mindig szívesen küldték idelátogató külföldi testvéreinket egy magyaror
szági evangélikus gyülekezet megismerésére. 

Az 1959-es év egyik jelentős eseménye az új presbitériumi és képviselő-testületi vá
lasztás volt. Elkészültek a névsorok, Polgár Ádám, az addigi másodfelügyelő lett a gyü
lekezet új felügyelője, miután dr. Riecsánszky Endre leköszönt felügyelői tisztségéről. 
Érdekes momentuma volt a választásoknak az a kérés, amellyel néhány asszony kereste 
meg a gyülekezet lelkészét. Kérésükben elmondták, hogy szeretnék, ha a gyülekezet 
képviselő-testületébe nők is választhatóak lennének. E kérésre válaszul „...az együttes 
gyűlés egyhangúlag kimondja, hogy szükségesnek látja gyülekezetünkben továbbra is az 
asszonyok gyülekezetépítő munkáját, de az együttes gyűlési tagság nélkül". Hosszú volt 
még az út a nők teljes jogú tagságáig a gyülekezetvezetés minden rétegében... 

1959. december 6-án, advent második vasárnapján ünnepelte a gyülekezet a temp
lom felszentelésének 175. évfordulóját. Ebből az alkalomból a templomszentelési dísz
közgyűlésen Tóth Károly igazgató lelkész ismertette a 175 éves templom történetét. 
Az ünnepi istentiszteleten Káldy Zoltán püspök hirdette Isten igéjét. 

Ebben az évben született határozat a már régóta tervezett gyülekezeti ház építésé
ről. A fensőbb egyházi vezetés azonban nem adott engedélyt a régi épület lebontására 
és új építésére, ezért szükségessé vált a régi épület renoválása. 1959 áprilisában megin
dultak a munkálatok a gyülekezeti ház újjáépítésére, és ehhez a vezetőség meghirdette 
az adományok gyűjtését a gyülekezet tagjaitól. 
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Az elkövetkezendő évek a gyülekezeti ügyek rendezésével, a gyülekezeti élet gazda
godásával teltek. Nem volt könnyű az akkori politikai rendszerben fennmaradni, de a 
pilisi evangélikusok olyan erősen tudtak ragaszkodni hagyományaikhoz, isten-, temp
lom- és gyülekezetszeretetükhöz, hogy semmi el nem tántoríthatta a gyülekezet nagy 
részét attól, hogy egyházának hűséges tagja maradjon. 

Rendezni kellett a községben megjelenő „szektások" ügyét, ahogyan akkoriban a 
megjelenő új keresztény (vagy Jehova tanúja) közösségeket nevezték. A képviselő
testületi ülés határozatot hozott arról, hogy egy temetésen előforduló problémák mi
att „szektásokkal" közös temetések ezentúl nem végezhetők. A temetők ügyét egyébként 
is rendezni kellett. A Pándi úti temetőben már nagyon szükségessé vált egy ravatalozó 
építése. 1962-ben az állam felszólította a gyülekezetet a ravatalozó megépítésére. 

1960-ban merült fel egy presbitériumi ülésen, hogy változtatni kell az eddigi adózási 
rendszeren. A presbitérium döntést is hozott ebben az ügyben, és 1961. január 29-én a 
gyülekezet lelkésze ismertette a presbitérium határozatát, amely szerint ezután nem a 
vagyon alapján kell egyházfenntartói járulékot fizetni. 

1961. június 11-én Tóth Károly ismertette a püspöki hivatal leiratát, amely szerint 
bizonyos cikkeket fel kell olvasni a presbitérium előtt. Több képviselő-testületi ülésen 
sor került ezeknek a közegyházi cikkeknek a felolvasására. Ezeknél a kérdéseknél való
színűleg sokkal fontosabb ügyek is a presbitérium és a képviselő-testület elé kerültek. 
1962 decemberében tárgyalta a presbitérium a monori gyülekezet és lelkésze megsegí
tésének kérdését. A gyülekezet vezetősége megszavazta a monoriak segítését, és tette 
ezt a későbbiekben is többször, amikor környékbeli gyülekezeteknek és lelkészeknek 
szavaztak meg anyagi segítséget. 

Az 1963-as év nyara hozta meg azt a döntést, miszerint a nyári melegben a férfiak 
kabát nélkül, ingben vehetnek részt az istentiszteleten. 1963 decemberében Csilló Mi
hály kántor javasolta, hogy az egyházközség vezetői, presbiterei és képviselői évente leg
alább egy alkalommal közösen, illetve együttesen járuljanak az Úr asztalához. A presbi
térium örömmel járult hozzá a javaslathoz, és elhatározta, hogy még abban az évben 
karácsony második napján, a következő években pedig pünkösd vasárnapján jáml közö
sen az Ur asztalához. 

1964. december 13-án köszöntötte a gyülekezet Csilló Mihály kántort 25 éves kán
tori szolgálata alkalmából. Csilló Mihály kántor-jegyző 1939. október 1. óta szolgált a 
pilisi gyülekezetben. 

1965 januárjában a képviselő-testületi ülésen került elő a templom hiányzó nagyha
rangjának kérdése. A képviselő-testületi ülés megszavazta, hogy a hívek adakozásából 
kerüljön pótlásra ez a hiányzó nagyharang. Szeptember 26-án tartotta a gyülekezet a 
harangszentelő díszközgyűlést, amelyen jelen volt dr. Káldy Zoltán püspök és Detre 
László esperes. A következő hónap végére a harangok villamosítása is elkészült. 

1966-ban a presbitérium intézkedett a torony festésével kapcsolatban. A következő 
évben kicserélték az összes esőcsatornát az épületeken és a templomon. 1968 márciu
sában a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a kert egy részét telek céljára el 
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kell adni. A lelkészeket kártalanították, mivel a telek a javadalmukhoz tartozott. 1970-
ben a tanács kötelezte az egyházközséget, hogy a három teleknek is megfelelő kántori 
javadalmat ossza fel és adja el. így kellett a gyülekezetnek a Luther tér felőli oldalon 
két telket eladnia. A korábban már az államnak átadott kultúrházról kiderült, hogy te-
lekkönyvileg nincs átírva, és elvileg még mindig az egyházközség tulajdonában van. 

1969. december 19-én döntötte el a képviselő-testület, hogy el kell kezdeni a készü
lődést a templom 250 éves évfordulójára, amely 1972-ben volt. Elkészültek a templom
felújítási tervek, és a testület fontos határozatot hozott: „Isten iránti hálával gondol (a 
képviselő-testület és a presbitérium) arra, hogy gyülekezetünk elérkezett e ritka évfor
dulóhoz. Szükségesnek tartja, hogy a 250. évfordulóról nagy gyülekezetünk méltókép
pen emlékezzen meg. Kirendeli, hogy az ismertetett tervek alapján az 1970., 1971. és 
1972. évben minden adózójuk templomrenoválási hozzájárulást fizessen." 1970. máju
sában érkezett meg a Káldy Zoltán püspök által ígért templomrenoválási segély, 67 ezer 
Ft. Ez a segély a Lutheránus Világszövetség segítségével kerülhetett a pilisi gyülekezetbe. 

1972. október 8-a volt a várva várt 250 éves évforduló napja. Az ünnepi díszközgyű
lésenjelen volt dr. Káldy Zoltán püspök, dr. Szent-Ivány Ödön kerületi felügyelő, Detre 
László esperes, dr. Fabiny Tibor teológiai tanár, dr. Eszlényi Gyula egyházmegyei fel
ügyelő és az egyházmegye lelkészei. 

A díszközgyűlés napján kiállítás nyílt, amely bemutatta a pilisi gyülekezet 250 éves 
történetét. A templomtorony renoválásának befejezését a következő évre kellett ha
lasztani, így 1973 szeptemberére fejeződött be a templomtorony teljes renoválása. 

Az 1973. január 28-i képviselő-testületi ülésen a gyülekezet vezetősége köszönetet 
mondott Tóth Károly lelkésznek, aki akkor már 25 éve szolgált a pilisi evangélikus gyü
lekezetben. Ezen a képviselő-testületi ülésen Malik Pált felügyelővé, Haluszka Istvánt 
pedig másodfelügyelővé választották. Új presbiteri és képviselő-testületi tagokat is vá
lasztottak. 

1973. december 16-án a képviselő-testület köszöntötte Keveházi László lelkészt, aki 
már 15 éve szolgált a gyülekezetben. 

1976 februárjában a képviselő-testületi ülésen szóba került a gyülekezeti ház állapo
ta. Keveházi László igazgató lelkész szerint a jelenlegi gyülekezeti ház méltatlan ehhez 
az erős, nagy gyülekezethez, és mindenképpen szükség lenne egy új gyülekezeti ház 
építésére. Keveházi László arról is beszámolt a gyülekezet vezetőségének, hogy az 1976-
os év tervei között szerepel a presbitérium és a képviselő-testület újraválasztása, és sze
retné, ha az új képviselők között már nők is lennének. Az új testület beiktatását dr. Káldy 
Zoltán püspök végzi majd. Végül 1978. június 25-én zajlott le a tisztújító közgyűlés. A 
jegyzőkönyv tanúsága szerint „A bizottság főként azon egyháztagokat vette figyelembe 
és ajánlja megválasztásra, akik hűséges templomjárók, elöl járnak az adakozásban és sok 
társadalmi munkával is részt vesznek a gyülekezet életében." 

Az egyházmegyében is választások voltak. A Pest Megyei Egyházmegye espereséül 
választotta Keveházi Lászlót 1977. március 6-án. Az új egyházmegyei elnökség beikta
tása március 27-én volt a pilisi templomban. 
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1978. szeptember 10-én már az elkészült gyülekezeti házért tartott díszközgyűlést a 
gyülekezet. Megtisztelte a díszközgyűlést jelenlétével dr. Káldy Zoltán püspök, aki ki
fejezte, hogy milyen szívesen jön minden alkalommal a pilisi gyülekezetbe. Keveházi 
László esperes-lelkész köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki segítségére volt a gyüle
kezetnek ebben a nagy beruházásban. Meleg szavakkal emlékezett meg az építők nagy 
munkájáról, a gyülekezet anyagi és természetbeni segítségéről. „Ha 1784-ben az akkori 
gyülekezetnek volt bátorsága és hite templomot építeni az utánuk jövő nemzedékek
nek, a mai gyülekezetnek is van jövőbe vetett reménysége, amikor gyermekeinknek 
családias, meleg otthont épített." Káldy Zoltán köszönetet mondott Keveházi László 
munkájáért, és kiemelte, hogy ez a nagy építkezés - közel egy millió forint összköltség
gel - minden kölcsön nélkül, csak a pilisi hívek pénzéből és munkájából jött létre. 

A díszközgyűlés egyben az újraválasztott presbitérium és képviselő-testület beikta
tásáról is szólt. A közgyűlést követő első presbiteri ülésen a pilisi gyülekezet történeté
ben először női presbiterek is részt vettek. Tóth Károly igazgató lelkész örömteli sza
vakkal köszöntötte őket felelősségteljes munkájukban. 

Tóth Károly lelkész 1979 novemberében jelentette be nyugdíjba vonulási szándékát. 
A gyülekezet vezetősége köszönetét fejezte ki lelkészének 32 évi pilisi lelkészi munká
jáért. A megüresedett lelkészi állásra Káldy Zoltán püspök Keveházi Lászlónét küldte 
ki, aki addig a nyáregyházi gyülekezetben végzett helyettes lelkészi szolgálatot, de Pi
lisre kerülése óta rendszeresen végzett szolgálatokat a gyülekezetben. 

A pihsi gyülekezet 1980. március 9-én gyűlt össze azon a díszközgyűlésen, amelyen 
dr. Káldy Zoltán püspök lelkésszé avatta és beiktatta a pilisi másodlelkészi állásba Ke
veházi Lászlóné Czégényi Klára lelkészt. Káldy püspök elismerő szavakkal nyilatkozott 
azokról a női lelkészekről, akik akkor már egyházunkban lelkészi szolgálatot végeztek. 
Számuk ebben az időben tíz körül volt. Elismeréssel szólt még a püspök az újonnan beik
tatott lelkésznő szép munkájáról, amelyet eddig az ifjúság körében végzett. 

A pilisi evangélikus templom felszentelésének 200 éves évfordulóját 1984-ben ün
nepelte a gyülekezet. A díszközgyűlésen részt vett dr. Káldy Zoltán püspök, aki ettől az 
évtől a Lutheránus Világszövetség elnöke is lett. Jelen volt még ezen a díszközgyűlésen 
dr. Karner Ágoston országos főtitkár és Ponicsán Gyula egyházmegyei felügyelő is. 
Megtisztelte a gyülekezetet a finn testvérgyülekezet kétfős delegációja is. 

Keveházi László esperes-lelkész jelentése a 200 éves templomról múlt, jelen és jövő 
kapcsolatát eleveníti fel: „200 éves templomunk és templomszentelésünk a tegnap és 
ma találkozása. Ebből a találkozásból mindennap átélünk valamit. Egy ilyen jubileumi 
emlékünnepen azonban különösen is átérezzük. Az ünneplő gyülekezet is ezzel a kettő
vel »találkozik«, e kettővel néz szembe: a tegnappal és a mával. Nekem is az a felada
tom, hogy a templom múltjáról és jelenéről adjak számot. 

A tegnap: Ez a templom a pilisi gyülekezet harmadik temploma. Amikor őseink 1722-
ben Örményből és Szirákról idejöttek, a faluban csak két épület állt: a Beleznay-kastély 
(ma Fővárosi Diákotthon) és egy csárda. Ez a csárda (Csilló Mihály kántorunk kutatása 
szerint] a mai Piac téri iskola őse. Ezt a csárdát vette meg a gyülekezet 75 forintért, és 
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lett belőle a lelkész számára lakás és templom. Két év múlva, 1724-ben már állt az új 
kistemplom is. Néhány évtized múlva ez is kicsinek bizonyult. Sztehlo András lelkész 
már 1774-ben hozzákezdett a mai templom alapjainak lerakásához. Az előző kistemp
lom köré rakták az alapot. Sigmondy Gottfried lelkész csak 1780-ban bontatta le a kis 
templomot, és a kész alapra négy év alatt felépült a csodás nagytemplom. Pont 200 éve, 
1784. advent második vasárnapján volt a felszentelés. Az akkori ünnepségekről semmi 
hiteles írásunk nincs. Három év múlva elkészült a torony és a sekrestye. 1794-ben ké
szül elazorgona. A mai torony 1910-ben kapta új alakját. Ez a II. világháború alatt felrob
bant, de újra épen áll. Az oltárképet báró Nyáry Alfonz ajándékozta 1874-ben. A nagy 
csillárt (Mária Terézia korabeli) szinten a Nyáry család ajándékozta 1877-ben. Sárkány 
Sámuel idejében gyülekezetünk tizenöt évig püspöki székhely is volt. 

A templom alatti kriptában a Beleznay és a Sárkány család tagjai nyugszanak. 
A II. világháború végén a hátráló német csapatok felrobbantják a tornyot, de a tető 

és a kupola harmadrésze is megsérül. A toronytest I948-ra, a sisak az 1956. évre lett 
készen. Utoljára 1972-ben renováltuk a templomot, amikor gyülekezetünk 250 éves 
jubileuma volt. A gyülekezeti házat 1977-ben kezdtük építeni 1 millió forintos költ
séggel. 

így érünk el a jelenig. »Templomszerető gyülekezetünk régtől fogva érlelgeti a gon
dolatot: a 200. évfordulót templomunk teljes megújításával szeretnénk ünnepelni." A 
vizes templomfalakat még 1983. évben Bernáth Gábor budapesti mester vezetésével -
utólagos vegyi falszigeteléssel 380 000 Ft értékben elvégeztettük. A kőművesmunká
kat Varga János, Vincze András, Pál István és Herényi Pál végezték. Az állványozást Tóth 
János pilisi ácsmester végezte. A külső festést terranova kompresszorral Kovács Mihály 
és Darida János festők végezték. A belső festést Vrbovszki Sándor és Gál Károly festő 
mesterek végezték. A templom villanyhálózatának teljes megújítását Stark Miklós vil
lanyszerelő mester készítette. Azokat, akik napokat vagy heteket segítettek a meste
reknek, fel sem tudnánk sorolni. Mégis legközvetlenebb segítőim nevét illik feljegyez
ni. Ezek Haluszka István és Temesvári Mihály felügyelők, Földvárszki János gondnok, 
Jansik Mihály pénztárnok testvéreim. A munka- és anyagdíj kereken 3450000 Ft volt, 
és legalább 200000 Ft értékű társadalmi munka. Ezen az ünnepen minden dolgozó és 
segítő testvérnek köszönetet mondunk. Köszönjük egyházi vezetőink nagy értékű se
gítségét és Lukács József egyházügyi titkár úr támogatását is. 

Már csak néhány mondat a jövőről, a holnapról... Lényegében a tegnap, ma és hol
nap találkoztak ezen az ünnepen. Mi hisszük és valljuk, hogy egyházunknak, benne temp
lomunknak holnapja is van. A tegnapját becsülő, a mában útját megtaláló és szolgáló 
gyülekezet bátran néz a jövőbe, a holnapba is. Munkánk mögött is ez a hit rejlik. Ezt a 
hitet és mindent Urunknak köszönünk, aki velünk volt tegnap, aki erőt ad ma és vezet 
a holnap felé. Ez az xadventi templom« a jövőre, az üdvösségre készítette fel a nemze
dékeket és készíti a jövőben is, ahol nem lesz templom, mert Urunkkal leszünk. S ha 
templomunknak erre a szolgálatára gondolunk, nemcsak megköszönjük a 200 éves haj
lékot, és nem egyszerűen azt mondjuk, hogy legyen minden benne lakó nemzedék ál-
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dott, hanem azt mondjuk, hogy legyen áldott az az Úr Jézus Krisztus, aki mindenben, 
mindeddig és mindvégig segít, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz." 

A templomában megújult gyülekezet a hitélet megújításában is elöl jár. Kiemelkedő 
munka folyik az ifjúság között végzett szolgálatban. Több fiatal van, aki már ifjúsági 
bibliakör-vezetőként is megállja a helyét, és Keveháziné Czégényi Klára vezetésével a 
gyermek-bibliakör munkájában is segítenek. Megalakult az ifjúsági énekkar is, tagjai nagy 
lelkesedéssel készülnek különböző gyülekezeti és egyházi alkalmakra. 

1989-től 1998-ig 
Az országban lezajló változások kedvezően hatottak az egyházak életére is. Sok új lehe
tőség adódott, a gyülekezetek mindinkább önállóvá váltak az állami hatóságoktól, és 
szabadon tervezhettek, építhették a lelki közösséget. Pilisen is érezhetőek voltak a vál
tozások, de nem mondható, hogy csak akkor indulhatott el szabad gyülekezeti élet. A 
községben kialakult evangélikus többségi lét, a hagyományokhoz tűzön-vízen keresztül 
való ragaszkodás a legnehezebb politikai időkben is aktív gyülekezeti életet eredménye
zett. De természetesen a pilisi evangélikusok is éltek az új lehetőségekkel. 

Az 1989-es évben a gyülekezet igyekezett számba venni az egyházközség tagságát. 
Az általános gyülekezeti létszám mindig 6000 fő körül volt. Az 1989-es számadatok 
szerint a gyülekezetben 2287 család található (5116 lélek), ebből 1280 család támogat
ja rendszeresen anyagilag a gyülekezetet. 1007 család tartozik 1-2 évi hozzájárulással. 
Ebből 500 család van, akik sok évi hátralékban vannak vagy egyáltalán nem támogatják 
a gyülekezetet, „bár ezek java része mindig igényli az egyház szolgálatát". 

1989-ben ismét lehetővé vált az egyházi cserkészcsapat megalakítása. Bánszki Mi
hály presbiter-cserkészparancsnok már több olyan gyűlésen részt vett, ahol az újraala-
kulás lehetőségét tárgyalták. Bánszki Mihály javasolta, hogy a csapat újból Sárkány Sá
muel nevét vegye fel. Régen is 807. sz. Sárkány Sámuel cserkészcsapatnak hívták. A 
cserkészcsapat megalakult, és éveken keresztül igen aktív csapatélet folyt az idős cser
készek vezetésével. Az ezredfordulóra azonban egyre kevesebb a fiatalokban a cserké
szet iránti érdeklődés, ezért a cserkészparancsnok és a többi vezető halála után meg
szűnt a cserkészcsapat. 

Még 1983-ban találkozott egy külföldi konferencián Keveházi László lelkész Seppo 
Karna kontiolahti lelkésszel, és együtt vetették fel annak lehetőségét, hogy Pilis és 
Kontiolahti között testvér-gyülekezeti kapcsolat alakuljon. Egy nagyszerű kapcsolat 
született ebből az ötletből. Mind a mai napig élénk ez a kapcsolat. Kétévente találkoz
nak a gyülekezetek - egyszer Kontiolahtiban, egyszer Pilisen. Minden ilyen találkozás 
sokat ad lelkiekben is a gyülekezetek tagjainak. Már a kezdetektől nemcsak a lelkészek 
tartják a kapcsolatot, hanem a gyülekezeti tagok is utaznak, leveleznek egymással. A 
megalakulás óta már egy házasság és egy gyermek is született ebből a testvér-gyüleke
zeti kapcsolatból Jansik Csabáék családjában. A finn testvérek nagyon sokszor anyagi
akban is gondolnak a pilisiekre. így tudták segíteni az ifjúsági ház felépítését és sok fontos 
gyülekezeti terv megvalósulását. 
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Egy németországi gyülekezettel is felvette a pilisi gyülekezet a kapcsolatot: Herford 
városának evangélikus gyülekezete lett egy időre a pilisek testvérgyülekezete. Ez a kap
csolat főleg zenei vonatkozású volt. 1990-ben Jürgen Haug orgonaművész, orgonatanár 
nagy értékű javítást végzett a pilisi orgonán. 

Az 1989-es romániai változások eredményeképpen egy erdélyi gyülekezeti kapcso
lattal is gazdagodott Pilis. A tatrangi gyülekezettel alakult ki ma is tartó testvér-gyüle-
kezeti kapcsolat. A gyülekezeti csoportok itt is körülbelül kétévente találkoznak a le
hetőségekhez mérten. Ezek a testvér-gyülekezeti kapcsolatok nagyon sok örömet, lel
kesedést és lelki megerősödést adnak a gyülekezeteknek. 

A parókia udvarán megépült ifjúsági ház felszentelése 1990. május 26-án történt, dr. 
Harmati Béla püspök jelenlétében. A finn testvérgyülekezet tagjai is részt vettek az 
avatáson. A gyülekezeti ház 1,7 milHó forintba került, ezenfelül legalább kétmillió fo
rint értékű társadalmi munkából épült meg. 

1995-ben megújult a gyülekezet vezetősége. A gyülekezet új felügyelője Kispál Ká
roly, a jegyző Kispál Károlyné, a gyülekezet gondnoka pedig Jansik Mihály lett. A Keve-
házi házaspár nyugdíjba készült, ezért lelkész házaspárok jöttek bemutatkozó igehirde
téseket tartani. Brebovszky János lelkészt és Brebovszkyné Pintér Márta lelkésznőt a 
gyülekezet nagy többséggel választotta meg lelkésznek 1995. július 9-én. A lelkészvá
lasztó közgyűlésen Detre János esperes Isten áldását kérte a pilisi gyülekezetre, kérte, 
hogy fogadják szeretettel a megválasztott lelkész házaspárt. Megköszönte Keveházi László 
és Keveháziné Czégényi Klára Pilisen végzett áldozatos munkáját, és további életükhöz 
Isten áldását kérte. 1995. október l-jén történt meg az újonnan megválasztott lelké
szek beiktatása a pilisi gyülekezeti állásba. 

1996-ban megalakult a gyülekezet alapítványa Erős Vár Alapítvány névvel. Az ala
pítványnak 12 alapító tagja van, 340000 Ft befizetett összeggel rendelkezik. 

A templomtorony felújítása már régóta váratott magára. 1996-ban döntött a gyüle
kezet presbitériuma a felújítási munkálatok elvégzéséről. Az eredeti terv a felújításra a 
csatornázásból indult, de elkészült a templom tornyának felújítása német adományból 
és a gyülekezet tagjainak áldozatos adományaiból. 

1997. július 20-án rendkívüli presbiteri ülésre hívták össze a gyülekezet vezetőit. 
Kispál Károly mély megrendüléssel adta tudtul Brebovszky János lelkész tragikus halá
lát. Temetése 1997. augusztus 2-án volt a kelenföldi evangéhkus gyülekezet templomá
ban. A presbitérium megkérte Keveházi László lelkészt, hogy egy időre vállalja el a gyü
lekezet lelkészi feladatainak az ellátását. 1998-ban Brebovszkyné Pintér Márta megbízást 
kapott az országos egyház női missziói osztályának megszervezésére, így újra lelkészt 
kellett keresnie a gyülekezetnek. 

1998-tól napjainkig 
1998 nyarán vállalta el Krámer György és Pángyánszky Ágnes lelkész házaspár, hogy 
maglódi, illetve egyetemi lelkészi szolgálatukat feladva eljönnek a pilisi lelkészi állásba. 
Brebovszkyné Pintér Márta 1998. szeptember 1-től kezdte meg munkáját Budapesten, 
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így két hónapig újra Keveházi László lelkész végzett szolgálatot a pilisi gyülekezetben. 
A Krámer-Pángyánszky házaspár 1998 októberében érkezett Pilisre, és két hétig még 
Keveházi Lászlóval együtt ismerkedtek a pilisi gyülekezet feladataival. 

A nagy múltú, lelkes gyülekezet nagy szeretettel fogadta az új lelkészeket, akik mind
ketten pilisi szolgálatuk alatt tették le lelkészvizsgájukat, és két egymást követő évben, 
1999-ben és 2000-ben iktatta be őket dr. Harmati Béla püspök, D. Szebik Imre püs
pök és Koczor Tamás esperes. A lelkészi szolgálat legfontosabb feladata az addig műkö
dő alkalmak megtartása és új munkaágak beindítása volt. így újult meg például a kon
firmációra való felkészítés és a konfirmációi vizsga gyakorlata. A hittanórák is a meg
szokott rend szerint folytatódtak, új hittanoktatók bevonásával. 

A gyülekezeti munka mellett azonban egyre sürgetőbbé vált a templom és a többi 
épület rendbetételének elkezdése. 2000 és 2003 között három fázisban újult meg a 
gyülekezet temploma. Magyarország kormánya több mint 100 millió forinttal támogatta 
a templomfelújítást, amely a templom történetének legnagyobb mértékű megújulása 
volt. Az első fázisban új tető került a templomra az elhasználódott és életveszélyessé 
vált régi helyébe. A második évben a külső részek festése és a vizesedés megállítása 
történt meg. A harmadik évben, 2002-ben a templombelsőt sikerült gyönyörűen vissza
állítani eredeti állapotába. 2003. május 11-én D. Szebik Imre püspök és Koczor Tamás 
esperes volt jelen a templom megújulásért tartott hálaadó istentiszteleten. Itt mondott 
köszönetet a gyülekezet az ország vezetésének, akik kiemelten támogatták a műemlék 
templom felújítását, Masznyik Csaba építészmérnöknek a felújítási tervek elkészítésé
ért, Ocztos István építésznek a munkafolyamatok ellenőrzéséért. Erdős László építési 
vállalkozónak és munkatársainak. Deli Zoltánnak és Kerepeszki Ferencnek a felújítás 
precíz és gyönyörű munkájáért. 

A templom felújítása mellett 2002-ben elkészült a gyülekezeti ház rekonstrukciója, 
amelynek mennyezete életveszélyes állapotba került. Új irodarésszel gazdagodott a 
gyülekezeti ház, és a gyülekezeti terem is 200 személyes, modem teremmé alakult át. 
2003-ban történt meg a parókia felújítása is, amely két családnak, a lelkész- és a kán
torcsaládnak nyújt hajlékot. A körülbelül 200 éves ház már igen megérett a felújításra, 
és az építők szakértelmének köszönhetően sikerült jellegét megőrizni régies, de mégis 
modern formában. 

Ezekben az években a gyülekezet életének egyik kiemelkedő eredménye volt az ének
karok munkája. Ezt a szolgálatot Jansik Ildikó kántor végzi mind a mai napig. A gyüle
kezetben három különböző énekkar működik a kántor vezetésével. A felnőtt énekkar 
rendszeresen szolgál gyülekezeti alkalmakon, nagyünnepeken és egyházmegyei ének
kari találkozókon is. A gyülekezet ifjúsági énekkarának, az Izsópnak komoly történel
me van. Már a nyolcvanas években igen komoly zenei munka indult az ifjúság körében
passiók, zenei feldolgozások, énekek előadásával, koncertekkel. A 90-es évekre ez az 
énekkari munka egyre komolyabbá vált. Köszönhető volt ez Jansik Csaba ifjúsági pres
biter finn kapcsolatainak is, aki Koczor Tamás esperessel együtt a nyolcvanas évektől 
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kezdve fordított finn nyelvből énekeket. Ezen énekek szerzője Pekka Simojoki finn 
zeneszerző és zenész volt, aki társaival, énekkarával együtt többször is járt Pilisen. 

Ebből a barátságból és zenei kapcsolatból született az a terv, amelyet 2000 nyarán 
valósítottak rneg. Ezen a nyáron Pekka Simojoki és Pekka Nymán vezetésével az Izsóp 
ének- és zenekar elkészítette első CD-felvételét „Ének útjain" címmel. A lemez nagy 
siker lett. Az énekkart az ország több pontjára hívták énekelni, szinte nem volt hétvé
ge, hogy az énekkar ne utazott volna valahova koncertezni. Az első CD-felvételt egy 
második követte 2002 tavaszán „Zumpepe" címmel. Ezen a felvételen olyan énekek 
hallhatóak, amelyek mind afrikai gyökerűek, az ősi afrikai keresztény gospelzene stí
lust képviselik. Az énekkar 2003 nyarán harmadik lemeze felvételére készült egy kará
csonyi összeállítással. 

Az Izsóp lelkesedése nem maradt követők nélkül. A gyülekezet gyermekénekkara 
felvette az Izsópka nevet, és finn segítséggel 2002 nyarán elkészült „Szelek szárnyán" 
című lemezfelvételük. A körülbelül 40 fős gyermekénekkar jó utánpótlás az Izsóp ének
kar részére is, és ők is nagyon szívesen énekelnek ott, ahová hívják őket. 

A gyülekezet vezetőségét a törvények szerint 2001-ben újra meg kellett választani. 
A nyugdíjba vonult felügyelő, Kispál Károly utóda a gyülekezeti poszton Pintér Miklós 
lett, aki szintén nagy szeretettel és hűséggel látja el egyházi szolgálatát. A gyülekezet 
másodfelügyelője Sándor Éva gimnáziumi tanár lett, a gyülekezet jegyzője pedig Ula-
niczné Keveházi Klára. A megújult presbitériumban és képviselő-testületben arányo
san vannak tagok a felnőtt gyülekezeti tagok minden korosztályából. 

A pilisi evangélikus gyülekezet majdnem 60 éves története sok küzdelemről, sok 
nehézségről, de még több örömről és lelkesedésről tanúskodik. Egy olyan gyülekezet 
élete formálódik ki előttünk, amelynek tagjai olthatatlan szeretettel szeretik egyházu
kat és gyülekezetüket. A mindenható Isten szeretetét és Jézus Krisztusban megtapasz
talt bűnbocsánatát semmilyen körülmények között nem hagynák el. Még a szekularizá
ció, a modern világ sok-sok csábítása sem hagyta a gyülekezet nagy részét eltántorítani 
Isten igéjétől. Mindennapi küzdelem a keresztény hit és a hétköznapi élet összehango
lása, de egy befogadó, lelkesedésre mindig nyitott gyülekezetben ez még a mai világban 
is megvalósítható. 

• Pángyánszky Ágnes dolgozata alapján szerkesztette Detre János. Idézetek Csilló Mi
hály Pilis története című könyvéből és a gyülekezet jegyzőkönyveiből. 
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Szolnoki Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 5000 Szolnok, Verseghy park 1. 
Telefon: 06-56/341-422 
Lelkész: Győri Péter Benjámin 
Lélekszám: 306/552/1050 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Az általunk fellelhető legelső adat szerint az 1. világháború előtt összesen 70 evangéli
kus élt a városban. Arról semmilyen adatunk nincs, hogy a reformáció után Luther ta
nai hogyan terjedtek el Szolnokon, vagy hogy hogyan változott a létszámuk a török hó
doltság, valamint az ellenreformáció idején. Az L világháború hozta meg a változást. A 
gyászos trianoni békeszerződés következményei sodortak Szolnokra több mint 300 evan
gélikust, akik az ellenséges invázió elől menekültek a megcsonkított hazába - új megél
hetést keresve. Az újonnan betelepülteknek egyre erősebb volt a szándékuk, hogy gyü
lekezetté szerveződjenek. 

Viszkok Lajos lelkész 1933-ban állította össze és jelentette meg könyv formában a 
szolnoki evangélikus templom építésének a történetét. E könyvben találunk adatokat 
arra vonatkozóan, hogy hogyan alakult ki Szolnokon az evangéUkus egyházközség. E téren 
az 1923. év fordulópontot jelentett. 

Ebben az évben Kuthy Dezső missziós lelkész, egyetemes főtitkár átutazott Szolno
kon, és meglátta a katolikus vártemplom égnek meredő, szétlőtt tornyát. Az volt a vé
leménye, hogy ezt a tornyot ismét fel fogják építeni. Majd az a gondolat foglalkoztatta, 
vajon lesz-e valamikor Szolnokon evangélikus templom is, amelynek a tornya szintén a 
város fölé emelkedhet? Ez a gondolat nem hagyta nyugodni Kuthy Dezső lelkészt, és 
elkezdett ez irányban tevékenykedni. Először az itt élő evangélikusokat akarta össze
fogni, lelki templommá fejleszteni. 

1923 nyarán Kuthy Dezső lelkész Szolnok város két evangélikus vezetőjét, vitéz Ko
vács Félix királyi ügyészségi fogházgondnokot és Jeszenszky József főispáni titkárt kér
te meg, hogy készítsék elő Szolnokon az első evangélikus istentisztelet megszervezését. 
Még ez év október 21 -én megtartották az első evangélikus istentiszteletetet a Sipos téri 
állami elemi iskola egyik tantermében. Erre az első istentiszteletre Raffay Sándor bánya
kerületi püspök főpásztori áldását küldte, és a gyülekezetet pénzsegélyben részesítette. 

Szolnokon a város evangélikus vezetői „missziós tanácsot" alakítottak, amelynek a 
szervezés volt a feladata. 

Később a helyi református templomban tartották az istentiszteleteket, ahol Szu-
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chovszky Gyula budapesti vallástanár hirdette az igét. A híveknek azonban az volt a 
kérésük, hogy az ősi evangélikus szertartás szerint folyhasson az istentisztelet. 

1924 őszétől ismét megnyílt a lehetőség evangélikus szertartás szerinti istentisztelet 
tartására a Verseghy reálgimnázium rajztermében. Fokozatosan szerelték fel e célra ezt 
a helyiséget. Elkészítették az oltárt, az oltárképet, oltárterítőket a buzgó szolnokiak. 
Raffay Sándor püspök, báró Radvánszky Albert, az egyház egyetemes felügyelője és a 
kultuszminisztérium jelentős összegekkel támogatta a gyülekezetet. 

Az egyházkerület közgyűlése és Geduly Henrik püspök elismerte a szolnoki missziói 
munkát, és a hívek gondozását továbbra is Kuthy Dezső lelkészre bízta. 

1926-ban történt meg a harmónium felszentelése. Ezután rendszeresítették az isten
tiszteleteket. Kéthetente utazott Szolnokra egy budapesti lelkész-tanár, hogy hirdetsse 
az igét, mint például Hamvas József, dr. Helle Ferenc, dr. báró Podmaniczky Pál. 

A gyülekezet fejlődése szépen haladt előre. Amikor a missziói tanács elnöke, Podh-
radszky Emil meghalt, új elnököt választottak, Alexander Imre alispánt, aki szintén egy
házszerető gyülekezeti tag volt. Ö már korábban is foglalkozott a templom építésének 
a gondolatával. 

A jó szervezői munka alapján a gyülekezet önálló missziói egyházközséggé alakult át, 
amit az egyházi felettesek is megerősítettek. Anyakönyvet nyitottak, amelybe bejegyez
ték a kereszteléseket, konfirmációkat, esketéseket, temetéseket és egyéb egyházi szol
gálatokat. Az első bejegyzések 1926-ban kezdődtek. Ez a vastag anyakönyv részben még 
ma is használatban van. 

1930 őszén Mikler Sámuelt az első állandó segédlelkészként alkalmazták Szolnokon. 
Az 1920-as évek második felében felerősödött a gyülekezetben a templomépítés 

vágya. 1927 végén dr. Helle Ferenc lelkész sürgette a templomtelek megszerzését. A 
város vezetősége ingyen biztosított telket templomépítés céljára. 1926 elején templom
építő bizottságot hoztak létre Alexander Imre alispán elnöklete mellett. A bizottság 
legfontosabb feladata a templom építéséhez szükséges pénzösszegek előteremtése volt. 
Gyűjtést kezdtek a gyülekezetben. A kétszeri országos gyűjtés is hatalmas összeget ho
zott. Az egyetemes egyház és a kultuszminisztérium is adományozott erre a célra. 1931 
végéig kb. 40 ezer pengő gyűlt össze, amivel már elkezdhették a templom építését. 

A beérkezett műszaki tervek közül Gerey Ernő budapesti műépítész tervét fogad
ták el. Ő a v^^ittenbergi vártemplomot vette mintául, de sokkal kisebb és egyszerűsített 
formájú templomot tervezett meg. Ezt a tervet Geduly Henrik püspök is jóváhagyta. 

1931 őszétől kezdve Viszkok Lajos lelkész neve szerepel folyamatosan az anyakönyv
ben, 1937 végéig. 1935 augusztusától a magyarosított Vető családnevet használta. Mi
után Szolnokról elkerült, később püspökként tevékenykedett. 

A templom építését az alapok kiásásával 1932. március 29-én kezdték el. Az alapkő 
letételére - ünnepség keretében - április 17-én került sor. A templom alapításának dí
szes kivitelű okiratát a torony alapjának egy nagyobb kőkockájából kifaragott üregben 
helyezték el. 

Az építési munkákat Kellermann Béla és László testvérek végezték el. Az oltárkere-
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tet és lépcsőzetét szürkésfehér műmárványból készítették. A szószék hangfogója mű
vészien elkészített gót stílusú fafaragvány. A szószék, a padok és a papi padok faragása 
és a világító falikarok is a wittenbergi vártemplom belső kialakításához hasonlítanak. 

A templom fűtéséhez a közeli Tisza Gyógyfürdő hőforrásából odavezetett melegvi
zet használták fel. A meleget leadó csöveket a padok alá építették be. A templom hom
lokzati falára műkőből készített Luther-rózsát helyeztek el. 

A templom építését 1932 októberében fejezték be. A wittenbergi vártemplom ízlé
sében épült, az adott körülményeknek és lehetőségeknek megfelelően. A reformáció 
eme bölcsőjére különösen is emlékeztetnek a szolnoki templom következő elemei: a 
kerek torony, amely felül gótikus, koronaszerű, patinás kupolában végződik; a temp
lom bejárati kapuja; a homlokzati fal elülső támpillérei; a szürkésfehér műmárványból 
készült oltár; a szószék feletti gótikus fa hangfogó, a padok és azok faragása, valamint a 
templomkert rácsos vaskerítése. 

Az oltárképet Vidovszky Béla festőművész készítette, az áldó Jézust ábrázolja. A 
későbbi években új oltárképet festett egy másik szolnoki festőművész, jelenleg is ez a 
kép látható az oltáron. A művész mintaként használta Munkácsy Mihály „Krisztus Pi
látus előtt" című festményéből Krisztus alakját. Sem az újrafestés időpontját, sem a 
művész nevét nem jegyezték fel. 

Az elkészült templomot 1932. október 30-án avatták fel ünnepélyes keretek között. 
Erre a templomszentelési ünnepségre keresztelni hoztak egy újszülöttet. Ezzel a keresz-
teléssel kezdődött el a templom hivatása. 

A templomi ünnepség után díszközgyűlést tartottak a vármegyeháza dísztermében. 
1937 végén távozott el Szolnokról Vető (Viszkok) Lajos lelkész, utána Uzon László 

lelkész került a szolnoki egyházközségbe, ahol 24 évig szolgált. Munkáját jelentősen 
megnehezítették a II. világháború évei, valamint a háború utáni kemény esztendők. Ezek 
ellenére megtarthatta vasárnaponként az istentiszteleteket, továbbá az egyházi szertar
tásokat is. Konfirmációra nem minden évben volt jelentkező. Köztiszteletben álló, csa
ládos ember volt, a fiait vallásos szellemben nevelte. 

Utolsó anyakönyvi bejegyzése 1961. július 16-án kelt Szolnokon. Budapestre, a ke
lenföldi gyülekezethez került, ahol haláláig dolgozott. 

Uzon Lászlót Fodor Ottmár lelkész követte. Az első anyakönyvi bejegyzése 1962 
márciusában született. Az ő lelkészi tevékenysége sem volt könnyű. Az egyházakra 
nehezedő politikai nyomást ő is érezte. Ennek ellenére megtarthatta az istentisztelete
ket, szertartásokat, valamint a területéhez tartozó szórványgyülekezeteket is felkeres
te, és istentiszteleteket tartott időnként - a helyi lehetőségek mellett. 

Az 1960-as évek elején összeállította a környék helységeiben élő evangélikusok név
sorát, lakcímük megjelölésével. 

1965-ben eladta a parókiaépület kisebb részében levő lakást egy családnak, ezt a la
kást korábban már többször kiutalta a szolnoki tanács. Egyházi felettese. Bártfai Lajos 
esperes hozzájárult az ingatlanrész eladásához. Anyagi okok miatt került sor erre a lé
pésre. Az így kapott pénzből tudták javíttatni a templomot. 
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1974-től kezdve Fodor Ottmár esperes volt a Csongrád-Szolnoki Egyházmegyében, 
amely további feladatokat jelentett számára. Nyugdíjazása után is ellátta esperesi szol
gálatát szolnoki lelkészi tevékenysége mellett. 

Eveken át nem volt kántora a gyülekezetnek. Fodor Ottmár maga biztosította a ze
nét az énekléshez, a harmónium mellett ülve kántorizált, majd onnan ment az oltárhoz 
vagy a szószékre. Az oltár előtti vagy szószéki szolgálat befejeztével ismét a harmónium 
mellé ült zenélni. Sikerült vásárolnia egy elektromos szintetizátort, ami régi vágya volt. 
Ez ma is jó állapotban van, ezt használja a jelenlegi kántor. 

Fodor Ottmár dősebb korában egyre többet betegeskedett, gyakran állt kórházi ke
zelés alatt. Emiatt mondott le esperesi megbízatásáról. Esperes utóda Halasy Endre szen
tesi lelkész lett, akinek esperesi beiktatására a köszöntőlevelét Fodor Ottmár a kórházi 
ágyán írta. Az ünnepségen nem tudott részt venni. 

Szívesen foglalkozott a gyermekek hitoktatásával, amelyhez szép fejlesztési tervei 
voltak. Ezeket azonban nem tudta megvalósítani, mivel 1991. december 16-án váratla
nul meghalt. 

Fodor Ottmár halála után több esemény és változás történt: Még december hónap
ban két alkalommal betörtek a lelkészi hivatalba és a lelkészlakásba. A lakásból a Fodor 
család személyes dolgai közül vittek el néhány holmit. A hivatalból az úrvacsorai kely
heket, egyéb egyházi kegytárgyakat, valamint egy régi, német nyelvű Luther-Bibliát vittek 
el. Az ellopott tárgyakat Kecskeméten, a piacon igyekeztek eladni a betörők. Itt fogta 
el őket a rendőrség. Az egyházközség hiánytalanul visszakapta az ellopott tárgyakat. 

A gyermekek hitoktatását Békésy Gyöngyi hitoktató főiskolás pedagógus vette át és 
folytatta. 

Zádor Béláné nyugdíjas tanárnő vállalta 1992-től a kántori szolgálatot, amelyet hű
séggel látott el 1999 áprilisáig. 

Halasy Endre esperes 1991 karácsonyától kezdve tartotta az istentiszteleteket Szol
nokon. Igen nagy leterheltsége ellenére is vállalta a szolnoki gyülekezet gondozását, ahol 
a vasárnapi istentiszteletet a kora délutáni órákban tudta megtartani. Ezután sietve tá
vozott, mert Tiszaföldváron folytatta az igehirdetés szolgálatát. Alig jutott ideje a szol
noki problémák megbeszélésére. 

A gyülekezet tagjaiban egyre jobban erősödött az a kívánság, hogy önálló lelkészt 
kapjon Szolnok. így Halasy esperest is tehermentesíteni lehetne kissé. Harmati Béla 
püspök megígérte, hogy körülbelül fél év múlva Szolnok kap egy fiatal lelkészt. 

Halasy Endre esperes 1992 szeptember végéig végezte vasárnaponként az istentisz
teleteket Szolnokon. Október elején került Szolnokra Bácsi János segédlelkész, akit a 
szolnoki templomban szentelt lelkésszé Harmati püspök. 

Bácsi János a szolnoki gyülekezet ellátása mellett a mezőtúri egyházköséget is gon
dozta. A vasárnapi szolgálatot Szolnokon kezdte reggel 9 órakor, majd ezután átment 
Mezőtúrra, és 11 órakor ott tartott istentiszteletet. Hogy a mezőtúri szolgálatát is el 
tudja látni a szolnoki mellett, autó vásárláshoz adott pénzt az országos egyház. 

A lelkész családjával Szolnokon lakott. Itt született a második gyermekük. Felesége, 
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Vilmos Andrea folytatta teológiai tanulmányait, és 1996 nyarán volt várható tanulmá
nyainak a befejeződése. 

A lelkészvizsga eredményes letétele után 1995 júniusában iktatta be Bácsi Jánost a 
szolnoki parókus lelkészi állásba Halasy esperes. 

Néhány hónappal később a dunaegyházi lelkészi állást pályázta rneg, ahol a szomszéd 
községben levő, szintén megüresedett lelkészi állást ígérték a feleségének. A Bácsi csa
lád 1995. december 31-én távozott Szolnokról Dunaegyházára. 

Halasy Endre esperes 1995 utolsó negyedévében súlyosan megbetegedett, és decem
berben elhunyt. 

1996 januárjában megszüntették a korábbi Csongrád-Szolnoki Evangélikus Egyház
megyét, és Szolnokot a Detre János esperes vezette Pest Megyei Egyházmegyéhez csa
tolták. Az esetleges temetési szertartások elvégzésével Véghelyi Antal ceglédi lelkészt 
bízta meg Detre János esperes. 

Lelkészhiány miatt a Teológus Otthon vezetője, Zászkaliczky Pál igazgató teológu
sokat hozott, illetve irányított Szolnokra vasárnaponként az istentiszteletek megtartá
sára 1996. január 7-tőI május 26-ig. A következő teológusok tartották meg az istentisz
teleteket: Farkas Ervin, Gazdag Zsuzsa, Kerekes Csaba, Hepp Éva, Novotny Dániel, 
Péter Attila, Prjevara Györgyi, Túri Krisztina. 

1996. június 2-tól Véghelyi Antal ceglédi lelkész megtartotta az istentiszteleteket 
és a szertartásokat. 

A templom állaga annyira leromlott, hogy 1995-ben - Bácsi János idejében - már 
úgy látták, jelentős felújításra szorul. Az előzetes műszaki felmérést és a várható költ
ségvetést átadták Harmati püspöknek 1995 augusztusában. Ezután Bácsi János gyűj
tést kezdett a gyülekezetben a templom felújítására. Szolnok város vezetőségét és a 
megye elnökségét is tájékoztatták a templom állapotáról, támogatásukat kérve. 

1996. május 18-án Detre János esperes látogatta meg a szolnoki gyülekezetet. Tájé
kozódott a parókia, de főleg a templom rossz állapotáról, valamint a gyülekezet anyagi 
helyzetéről. 

1996. május 24-én püspöki látogatás volt Szolnokon. Ezen Harmati Béla püspök, 
Detre János esperes, dr. Sólyom Jenő egyházkerületi felügyelő és dr. Smidéliusz László 
egyházmegyei felügyelő volt jelen, elsősorban a templomot tekintették meg. Ok is szük
ségesnek tartották a templom felújítását. Ezután Szolnok város alpolgármestere és a Szol
nok megyei önkormányzat elnöke is fogadta Harmati püspököt és a küldöttséget. Meg
ígérték, hogy jelentős összeggel támogatni fogják a templom renoválását. 

Esperesi javaslatra társegyházi szerződést kötött a ceglédi és a szolnoki egyházköz
ség, amelyet a Pest Megyei Egyházmegye közgyűlése elfogadott Nagytarcsán 1996. 
október 26-án. 

Véghelyi Antal ceglédi lelkész ezen szerződés aláírása után továbbra is ellátta a szol
noki gyülekezet gondozását. 

A templom megmentése érdekében a gyülekezet vezetősége támogatásért fordult a 
németországi Reutlingen testvérvároshoz. E város vezetőségéből Eberhard Hörz és 
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Ohmenhausen városrész polgármestere, Kürt Baermann személyesen ellátogatott Szol
nokra 1997-ben, megtekinteni a templomot. Ok is szükségesnek látták annak renová
lását. Gyűjtést kezdtek el a városuk polgárai körében, valamint elindították az egyhá
zak közötti testvérvárosi kapcsolat felvételét is. Az Ohmenhauseni Evangélikus Egyház
község lelkésze, Ernst Weiblen gyülekezete vezetőségével látogatott Szolnokra 1998 
áprilisában. 

Ez a személyes kapcsolatfelvétel kedvezően alakult. A gyülekezetben végzett pénz
gyűjtés eredménye, valamint a reutlingeni polgároktól származó adományok jelentős 
összeget tettek ki. 

Szolnok város Polgármesteri Hivatalától, majd az országos evangélikus egyháztól is 
nagy összegű támogatás érkezett, valamint Németországból a Gusztáv Adolf Segélyegye
sület is nagy összeggel járult hozzá a templom renoválásához. A finnországi Riihimáki 
testvérváros evangélikus gyülekezete is jelentős adományt adott e célra. 

A templom elöregedett és veszélyessé vált elektromos hálózatának részleges cseré
jét 1996 decemberében végezték el, majd 1999-ben fejezték be véglegesen. Közben a 
templomtető lécei egyre jobban elkorhadtak, esőzéskor állandósult a víz befolyása a 
templomtérbe, a sekrestye mennyezete pedig részlegesen beszakadt. 

1998 második felében voltak meg a pénzügyi feltételek a templomépületnek és a to
rony tetőszerkezetének teljes cseréjéhez. Az új faanyag beépítése és az új tetőpala felhe
lyezése után a toronysisakot új vörösréz lemezzel borították be, ahogy korábban is volt. 

A templom felépítésekor kialakított termálvizes fűtés vascsövei már tönkrementek 
a rozsdásodás és a vízkövesedés miatt. Az új fűtést gázkazánnal, a padok alatt vezetett 
melegvíz áramoltatásával alakították ki, új vörösréz csőhálózatban. 

Sor került az ablakok újraüvegezésére egyforma katedrálüveggel. Két új villámhárító 
felszerelése után kezdődött el a templom belső renoválása, majd a falak festése. Ezt 
követte a külső renoválás, teljesen új vakolat felhordása és annak befestése. 

A renoválás utolsó szakasza a templomkert rendezése és a kerítés javítása volt. 
A mindenkori pénzügyi helyzet határozta meg, hogy mikor melyik építési szakaszt 

végeztethették el. Ezért húzódott el négy évig a felújítás sokrétű munkája. 
2001. július 1 -én történt a felújított templom újraszentelése. Az ünnepségen Szebik 

Imre püspök szolgált. 
A renoválás megkezdése előtt, 1997-ben a nyár végén betörtek a templomba. A be

törők az egyik ablakon keresztül hatoltak be. Templomi kegytárgyakat, úrvacsorai kely
heket, gyertyatartókat, keresztelőkancsókat, ezüstözött fémtányért, ostyatartó fémdo
bozt és oltárterítőket vittek el. Ezeknek a tárgyaknak csak egy részét - erősen megron
gált állapotban - találta meg a rendőrség. 

1997 decemberében szervezeti változás történt. A Pest Megyei Egyházmegyét ket
téválasztották Észak-Pest Megyei és Dél-Pest Megyei Egyházmegyére. Az Észak-Pest 
Megyei Egyházmegye esperese változatlanul Detre János maradt. A Dél-Pest Megyei 
Egyházmegye esperese Koczor Tamás, egyházmegyei felügyelője Bárdossy Tamás lett. 
A szolnoki egyházközség a Dél-Pest Megyei Egyházmegyébe került. 
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A 2000-es évben zsinati döntés alapján a Dél-Pest Megyei Egyházmegyét az Északi 
Evangélikus Egyházkerülethez csatolták. 

Az országos egyház 1999 márciusában visszavásárolta a parókiaépület korábban el
adott lakásrészét, így az egész ingatlan az egyházközség tulajdona lett. A visszavásárolt 
épületrészben alakították ki a lelkészlakást. 

Még ebben az évben Szolnokra került Ceglédről Véghelyi Antal lelkész. Átköltözött 
a közelmúltban visszavásárolt ingatlanrészben kialakított lelkészlakásba. Megszűnt a 
Cegléd és Szolnok közötti társegyházi kapcsolat, Cegléd új lelkészt kapott. Szolnok 
önállósult az országos egyház anyagi támogatása mellett. A kis létszámú szolnoki gyüle
kezet ugyanis saját erőből nem tud lelkészt eltartani. Mivel Szolnokon kevés evangéli
kus él, ezért nehéz feladat a gyülekezet építésére irányuló missziói munka. 

2001. október 1-től Szolnokra került Győri Péter Benjámin fiatal segédlelkész, aki 
nagy ambícióval és elhivatottsággal végzi lelkészi munkáját. 

Említésre méltó események a szolnoki egyházközség életében: 
1999 májusában a templom adott helyet a Dél-Pest Megyei Egyházmegye kórusta

lálkozójának. 
2000 pünkösdjén ünnepelték Szolnokon a Reutlingennel kötött testvérvárosi kap

csolat tízéves évfordulóját. Erre a megemlékezésre Szolnokra jött Reutlingen ohmen-
hauseni városrészének egyházi rézfúvós kórusa Ernst Weiblen lelkész vezetésével. A vá
rosi rendezvények sorában több hangversenyt adtak. Pünkösd vasárnap a templom ün
nepi istentiszteletén a vendég Weiblen lelkész tartotta az igehirdetést. A fúvósok több 
zeneszámmal egészítették ki és tették ünnepélyesebbé az istentiszteletet. Végül a ma
gyar himnuszt fújták el, amelyet a gyülekezet meglepetten és megilletődve hallgatott. 

2000. július 2-án vasárnap Riihimákiből, Szolnok finn testvérvárosából érkezett ven
dégségbe az ottani egyházi énekkar Kalervo Huttunen lelkész vezetésével. Az ünnepi 
istentiszteleten a vendég lelkész tartotta a prédikációt. Délután pedig a finn kórus adott 
hangversenyt a templomban. 

Véghelyi Antal lelkész 2001 július végéig dolgozott Szolnokon. Augusztus 1-től bu
dapesti szolgálatra helyezte át Szebik Imre püspök. Ezután két hónapig, 2001 augusz
tus-szeptember hónapjaiban Sárkány Tibor nyugdíjas esperes, püspöki titkár gondozta 
a szolnoki gyülekezetet. 



Tápiószentmártoni egyházközség 
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A TÁPIÓSZENTMÁRTONI GYÜLEKEZET TÖRTENETE AZ ELMÚLT 50 ÉVBEN 

1947. július 21-én a hadifogságból hazatért Pál Mihály tanító. Augusztus 20-án a pres
bitérium hosszas tárgyalás után a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel és a templo
mon lévő sok javítanivaló miatt nem tartotta megvalósíthatónak az 1847-ben átépített 
templom szentelése századik évfordulójának megünneplését. 

A presbitérium a lelkész javaslatára az iskola negyedik tanítói állására Pilz Károlyt 
alkalmazta. Fecske Pál kántortanító 1947. szeptember l-jével nyugdíjba vonult. Szep
tember 21-én Pilz Károlyt a gyülekezet közgyűlése felmentette a negyedik számú taní
tói állásból, és kinevezte első számú kántortanítói helyettesnek. Október 19-én a ne
gyedik számú tanítói állásra a közgyűlés Kiss Zoltán okleveles tanítót nevezte ki helyet
tesnek. 

1947-ben bevezették a templomba a villanyt, amely már régi terve volt a gyüleke
zetnek. A költségeket közadakozásból fedezték. 

A tantestület 200 Ft-ért harmóniumot vásárolt az iskolai tanítás céljaira, és egy má
sikat a templomi orgona átmeneti pótlására. 

1948. február 8-án a római katohkus és az evangélikus iskola a kultuszminisztérium 
javaslatára megkezdte közös együttműködését. Június 9-én az evangélikus püspöki kar 
kikérte a presbitérium véleményét az iskola államosításának kérdésében. A presbitéri
um kimondta, hogy továbbra is ragaszkodik 165 éve létesített iskolájának fenntartásá
hoz és működtetéséhez. Július 18-án a lelkész bejelentette, hogy az állam az egyház
község két tanítóját, Pál Mihályt és Forrásy Emíliát az állami iskola tanítóinak nevezte 
ki, és az iskola vagyonát átvette. 

Október 31 -én a közgyűlés kijelentette, hogy Fecske Pál után Pál Mihály állami ta
nítót kántorként alkalmazza. 

1949-ben tartották meg az első evangélizációt a gyülekezetben. A vasárnapokon és 
az ünnepnapokon kívül összesen 53 igehirdetés, illetve előadás volt a gyülekezetben. 

1950. január 1-től Pál Mihály állami tanító helyett a kántori teendőket Pál Béláné, a 
lelkész felesége vette át. 

1950. január 26-án az államosító bizottság két képviselője, dr. Serényi Antal főtaná-
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csos és Révész Béla tanulmányi felügyelő Rácz István római katolikus plébános, Pál Béla 
evangélikus lelkész, Tóth Antal MDP-titkár és Várallyay Tivadar iskolaigazgató jelen
létében jegyzékbe vette az egyházak iskoláinak összes ingó és ingatlan tárgyait, és az állami 
iskolaigazgató kezelésébe átadták. 

1950. szeptember 9-én az egyház felügyelője bejelentette, hogy a tagosító bizottság 
a ludasi lelkészi javadalmi földeket, amelyek területe 27 katasztrális hold 127 négyszögöl, 
igénybe vette, helyette cserébe azonos területnagyságú, de különböző helyeken fekvő 
földet kap az egyházközség. 

1953-ben a gyülekezet megjavítatta az orgonát, a hiányzó sípokat pótoltatta, fújtatá-
sát villanymotorral korszerűsíttette, amely felújítási munka összesen 11210 Ft-ba került. 

November 8-án a templomban tartott ünnepség keretében Dezséri László, a déli egy
házkerület püspöke és Válint János esperes jelenlétében a gyülekezet megtartotta az 
egyházközség 170 éves, a templom 150 éves jubileumát, valamint felavatták a felújí
tott orgonát. 

1955. április 23-án az esperesi látogatás alkalmával megállapíttatott, hogy a tápió-
szentmártoni gyülekezet lélekszáma 1639 lélek, Tápióbicske lélekszáma 107 lélek, össze
sen 1746 lélek. Az esperes megállapította, hogy az anyakönyvek rendben és pontosan 
vannak vezetve, de az egyházközség irattára megsemmisült, és csak az 1945-ös kezdődő
en van irattári anyag. 1955 végén elkészíttették a tönkrement templomtorony ablakait. 

1957. április 14-én a lelkész bejelentette, hogy az üresedésben lévő felügyelői állás
ra dr. Radnay Béla szentmártonkátai orvost ajánlja. A lelkész javaslatát a presbitérium 
elfogadta. A lelkész bejelentette, hogy Mózes Sándor másodfelügyelő tisztségéről le
mondott, a közgyűlés Czervan Illés presbitert választotta meg helyére. Ünnepélyes be
iktatásuk április 28-án történt. 

1958. szeptember 14-én a gyülekezet a megüresedett püspöki állásra Káldy Zoltán 
pécsi lelkészre adta szavazatát. 

A december 28-ára összehívott presbiteri gyűlésen Detre László espereshelyettes 
bejelentette a gyülekezetnek, hogy Pál Béla lelkészt az egyház nyugdíjintézete 1959. 
január 1-től nyugdíjazta, ezért ettől az időponttól mint helyettes lelkész fog működni a 
gyülekezetben visszavonásig. 

Április 23-án dr. Káldy Zoltán püspök azonnali hatállyal megvonta Pál Béla helyet
tes lelkészi megbízatását, és egyidejűleg ideiglenesen Pribelszky Mihály volt kondorosi 
lelkészt bízta meg a tápiószentmártoni egyház vezetésével. Május 24-én Detre László 
esperes megköszönte Pál Béla lelkész 31 évig tartó szolgálatát, és elindította a lelkész
választást. Május 25-től Pribelszky Mihály helyettes lelkészként munkálkodott a gyü
lekezetben. Október 3-án Káldy Zoltán püspök istentiszteletet tartott a gyülekezetben, 
majd megkérdezte a gyülekezetet és a helyettes lelkészt a lelkészválasztás ügyében. Káldy 
Zoltán püspök a gyülekezet jóváhagyásával Pribelszky Mihály helyettes lelkészt küldte 
ki a tápiószentmártoni gyülekezetbe. Iktatása október 25-én ment végbe Detre László 
esperes szolgálatával. 

1960. február 13-án a gyülekezet presbitériuma Pribelszky Mihálynét bízta meg a 
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kántori szolgálat végzésével. Szeptember 18-án a presbitérium megbízta Bánfy Zoltán 
budapesti építészt a már régen tervezett templomtatarozás elvégzésével. A munka ok
tóber 1-december 3. között zajlott. A templom tatarozásának teljes költsége 123658 
Ft volt. 

1961. január 22-én a lelkész bejelentette, hogy felesége, Pribelszky Mihályné állami 
tanítóvá való kinevezése miatt a kántori állásáról lemondott. Március 5-én a gyülekezet 
Linder László lelkészt bízta meg a kántori szolgálattal. Pribelszky Mihály lelkész június 
30-i hatállyal lemondott lelkészi állásáról. Egy ideig mint könyvelő a helyi termelőszö
vetkezetben dolgozott, majd Jászberénybe költözött. 1962 áprilisában feleségétől el
vált, közben házasságon kívüli viszonyt létesített Fehér Mária gyógyszerésznővel. Volt 
felesége és leánya a parókián maradt. Pribelszky Mihály 1961. július 9-én tartotta az 
utolsó istentiszteletet. Július 16-tól az esperes, illetve Linder László lelkész végezte az 
istentiszteleti szolgálatot. Pethő István helyettes lelkész szeptember 3-án tartotta az első 
istentiszteletet Tápiószentmártonban. Detre László esperes szeptember 17-én jelen
tette be a püspök általi kinevezését, miután az egyházközség nem kívánt élni lelkész
meghívó jogával. Pethő István lelkész és az éppen megújított presbitérium beiktatása 
1961. december 3-án történt. A beiktatást Korén Emil püspökhelyettes, Benczúr László 
püspöki titkár és Detre László esperes végezte. Mivel Pribelszky Mihályné a parókián 
lakott, a beiktatott új lelkész a gyülekezettől felajánlott lakásban tartózkodott, családja 
pedig Magyarbánhegyesen maradt. 

1962. május 13-án az egyházközség presbitériuma megállapította, hogy mivel az előző 
lelkész felesége, Pribelszky Mihályné a lelkészlakásban lakik, és nem kíván abból elköl
tözni, ezért a lelkészlak Fő utcai oldalát mint jogcím nélküli, bért nem fizető lakó lak
hatja. Ezzel szemben Pethő István és családja az épület udvar felőli frontját lakhatja 
megfelelő lefalazással. Pethő István lelkész családja július 10-én költözött Magyarbán
hegyesről Tápiószentmártonba. A parókia kényszerű megosztása miatt bekövetkezett 
helyhiány szükségessé tette a sekrestye lepadlásolását, amelynek átalakításra Káldy 
Zoltán püspök 5000 Ft-ot adományozott. Pribelszky Mihálynéval éveken keresztül el
húzódott a gyülekezet vitája a parókián való lakhatásáról, amely egészen a pereskedésig 
fajult. A lelkész és egy küldöttség a megoldatlan ügy feletti elkeseredésükben 1965. 
augusztus 9-én felmentek Budapestre Kádár Jánoshoz, az MSZMP első titkárához pa
nasztételre. 

1966. január 25-én dr. Turáky Dezső tiszteletbeli felügyelő végérvényesen lemon
dott az egyházfenntartási járulékok begyűjtéséről és a felügyelői tisztségéről. A presbi
térium 33 éven át folytatott hűséges gyülekezeti munkájáért köszönetét fejezte ki, a 
hála szerény kifejezéseképpen a lemondó egyházfelügyelő részére a presbitérium 500 
Ft rendkívüli tiszteletdíjat szavazott meg. Dr. Turáky Dezső lemondása után a gyüleke
zet felügyelője id. Mózes István lett. 

Augusztus 22-26-ig gyülekezeti összefogással elkészült a templomfeljáró lépcsők be
tonozása, és a templomot és a parókiát összekötő járdát is kialakították. A 35 ezer Ft 
értékű munkát 10 ezer Ft költséggel sikerült megoldani. 
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Szeptember 31 -én 5 év után Pribelszky Mihályné kiköltözött a parókiáról. A püspök 
4000 Ft-ot, a gyülekezet 2000 Ft térítést fizetett Pribelszky Mihálynénak. A kiköltö
zés után októberben a parókiát rendbe hozták. Bár ezzel az ügy megoldódott, a lelkek
ben ez az öt év még sokáig éreztette hatását. 

1967. június 18-án dr. Káldy Zoltán püspök meglátogatta a gyülekezetet. Pethő Ist
ván lelkész díszközgyűlés keretében egyrészt bemutatta a gyülekezetnek dr. Káldy Zoltán 
püspök sokfelé ágazó tevékenységét, másrészt bemutatta a gyülekezet örömeit-gond-
jait. 1968. április 19-én Detre László esperes hivatalvizsgálatot tartott, egyben áttekin
tet te a gyülekezet életét. 

1969 augusztusában elkészült a templomkerítés. 1971 -ben elkészült a templom belső 
festése, amelyet utoljára 57 éve végeztek el. Ekkor lett a régi csillagos égboltozat le
festve, az oszlopfejek neonvilágítása is ekkor készült. A munka összesen 67328 Ft-ba 
került. December 5-én Káldy Zoltán püspök szolgálatával indult el az újrafestett temp
lomban az élet. 

1972-ben a templomi padokat diófa utánzatú festéssel felújították. 1975-ben elké
szítették a parókia belső festését és a tető javítását. Szeptember 8-án Keveházi László 
esperes háztartási vizsgálatot tartott a gyülekezetben, amelynek során mindent rend
ben talált, illetve elmondta, hogy a gyülekezet lelki és anyagi életében fejlődést lát. Ok
tóber 24-én Faludi Imre, a tápiószentmártoni tanácselnök emléklappal köszönte meg 
Pethő István lelkésznek a község érdekében kifejtett munkáját. 

1976-tól Fehér József a gyülekezet felügyelője. 1977-ben az idős harangozó, Palovecz 
Sándor munkájának megkönnyítésére a gyülekezet elhatározta, hogy a harangokat vil
lamosítja. 

Október 3-28-ig gyülekezeti összefogással elkészült a parókia külső tatarozása. De
cember 2-án a lelkész bejelentette a presbitériumnak, hogy 1983-ig az egyházközség 
200 éves jubileumára elvégezteti a templom külső tatarozását és a sekrestye bővítését. 

1979. július 28-án a temető régi síremlékeit a temető határán helyezte el a lelkész és 
néhány segítő gyülekezeti tag. A gyülekezet elkezdte beszerezni a templomfelújításhoz 
szükséges anyagokat. A presbitérium elhatározta, hogy amint összegyűlik bizonyos 
mennyiségű adomány, azt mindig anyagvásárlásra fordítják. 

1980. március 10-én életének 88. évében elhunyt dr. Turáky Dezső Nándor, a gyü
lekezet volt felügyelője. 

1981. december 28-án a lelkész ismertette a templom tatarozásra beérkezett áraján
latokat. A várható renoválási összeget látva a presbitérium javasolta, hogy minden adó
zó evangélikus család 1500 Ft-tal járuljon hozzá a költségekhez. A lelkész remélte, hogy 
mindez Isten áldásával sikerülni fog. 1982 áprilisa és októbere között folyt a tatarozási 
munka. A következő évben további munkákat végeztek a templomon és a gyülekezeti 
termen. 

Az 1983. október 23-án vasárnap délután 3 órakor tartott ünnepi istentiszteleten 
Keveházi László esperes, Ponicsán Gyula egyházmegyei felügyelő és sok vendég jelen-
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létében dr. Káldy Zoltán püspök újraszentelte a renovált templomot. Az ünnep kereté
ben a lelkész és a felügyelő visszatekintettek az elmúlt 200 évre, és megköszönték mind
azok adományát és munkáját, akik részt vettek a templom renoválásában. A gyülekezet 
saját erőből adakozott 850 ezer Ft-ot, a társadalmi munka értéke 300 ezer Ft volt, az 
Országos Műemléki Felügyelet 60 ezer Ft-ot adományozott, az országos egyház 150 ezer 
Ft-ot, a déli egyházkerület 50 ezer Ft-ot. Az oltár és feszület anyagát özv. Balaska Józsefné 
és Terek Józsefné adományozta, a Luther-rózsával díszített ablakot Pethő Gyuláné, a 
lelkész édesanyja adományozta. Az adakozásban és a segédmunkában részt vett sok-sok 
gyülekezeti tag. 

Október 31 -én a gyülekezet tagjai részt vettek Budapesten a Luther-szobor avatásán 
és a Deák téri ünnepen. November 21-én Keveházi László esperes háztartási vizsgála
tot tartott a gyülekezetben, amelyben megállapította, hogy 1982-ben a gyülekezet lé
lekszáma 1750 lélek, a fenntartók száma 1000 lélek, az aktív tagok száma 500 lélek, 
250 fő nem járul hozzá a gyülekezet fenntartásához. 

1984. január 19-én csütörtökön Pethő István a reggeli istentiszteletre készülődve 
rosszul lett, majd kórházba került. Négy óra múlva infarktusban meghalt életének 60. 
évében. Temetése február 1-én délelőtt a templomban kezdődött gyászistentisztelet ke
retében, amelyet Keveházi László esperes végzett, majd a templomból Kiskőrösre szál
lították, ahol Bohus Imre fóti lelkész szolgálatával temették el. 

Március 18-án a gyülekezet közgyűlése meghívta Brebovszky Gyula csorvási lelkészt 
a gyülekezet lelkészének, aki néhány hónapig Tápiószeléről járt át Tápiószentmártonba 
a lelkészi teendők elvégzésére, mivel a lelkészlakásba még nem tudott beköltözni. 

Május 29-én Pál Béla, a gyülekezet egykori lelkésze életének 87. évében Pakson el
hunyt. Június 3-án a gyülekezet az istentisztelet keretében megemlékezett lelkészéről, 
temetésére azonban a tápiószentmártoni gyülekezetből senki nem tudott elmenni. 

Július 22-én a gyülekezet 33 fővel részt vett a Lutheránus Világszövetség budapesti 
nagygyűlésének nyitóünnepségén. Július 29-én négy külföldi vendég látogatta meg a 
gyülekezetet az LVSZ küldöttei közül: Helmut Tschoerner professzor az NDK-ból, J. 
M. Aagard Dániából, A. Storbang és felesége Svájcból, Martin Voight püspök és felesé
ge Lüneburgból. Augusztus 5-én 55 fő vett részt Budapesten a nagygyűlés záróalkalmán. 
A szeptember 2-án tartott ünnepi istentiszteleten Keveházi László esperes beiktatta a 
tápiószentmártoni gyülekezetbe Brebovszky Gyula lelkészt. 

Június 21-én szombaton du. 3 órakor nagyszabású ünnep keretében dr. Nagy Gyula 
püspök lelkésszé avatta a tápiószentmártoni templomban Brebovszky Évát és Brebovszky 
Jánost. A püspök mellett szolgált a teológiai akadémia nevében dr. Fabinyi Tibor pro
fesszor, az egyházmegye nevében Keveházi László esperes. Az ünnepségen Győri János 
ősagárdi lelkész és zenekara is részt vett szolgálatával. 

December 7-én Trajtler Gábor orgonaművész és Benczúr Erzsébet énekművész ad
venti és karácsonyi hangversenyt tartott a templomban. 

1988. május 29-én a gyülekezet közgyűlése a Fasori Evangélikus Gimnázium támo-
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gátasára 35 ezer forintot szavazott meg. A gyülekezet közgyűlése ugyanakkor kérte, hogy 
az újra felállított gimnáziumban négy tápiószentmártoni gyermeknek biztosítsanak he
lyet, amennyiben lenne jelentkező. 

1988. szeptember 18-án Jonas Gislesson izlandi evangélikus lelkész, az egyháztör
ténet professzora szolgált a gyülekezetben. Igehirdetését a gyülekezet egy tagja, Pán-
gyánszky Ágnes elsőéves teológus tolmácsolta. 

1988 végén a gyülekezet teljes létszáma 1005 fő volt. Ebből fiatal és gyermek 298 
fő, aktív felnőtt 510 fő, nyugdíjas 197 fő. 

1989. január 14-én a lelkész a gyülekezet közgyűlése előtt beszámol az államosítás 
előtti vagyoni helyzetről, amelynek áttekintését a püspök kérésére állította össze. A köz
gyűlés ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a föld tulajdonjogáról nem mond le, és igényt 
tart a kántortanítói lakásra valamint a volt iskola két tantermére. 

Március 19-én, virágvasárnap Selmeczi János otthonigazgató vezetésével egy 18 tagú 
teológuscsoport passió-előadást tartott a templomban. Ez alkalomból a gyülekezet a 
teológiának 10 ezer forintot adományozott. 

Tavasszal festési munkákat végeztek a templomon. Szeptember 10-én a megújított 
templomot dr. Harmati Béla püspök áldotta meg. Az ünnepségen jelen volt dr. Frenkl 
Róbert egyházkerületi felügyelő, aki a püspök igehirdetése után előadást tartott. Az 
ünnepi istentisztelet befejezésekor a püspök megáldotta a lelkészházaspárt, Brebovszky 
Gyulát és Radnóti Ilonát, mivel a lelkész abban az évben ünnepelte lelkészi szolgálatá
nak negyvenéves évfordulóját, harmincéves házassági évfordulójukat és az ötéves beik
tatási évfordulót. 

Szeptember l-jén Brebovszky Gyula, a gyülekezet lelkésze saját kérésére nyugdíjba 
vonult, az esperes és a gyülekezet kérésére azonban tovább szolgált mint helyettes lel
kész. 

1991. május 12-én a lelkész ismertette, hogy mely ingatlanokat lehet visszaigényel
ni az egyházközség számára. 1991. december 16-án a presbiteri gyűlésen előkerült az 
egyházi temető ügye. Az volt a kérdés, hogy a temető marad-e továbbra is az egyház 
tulajdonában, vagy átadják az önkormányzatnak. 

1992. febmár 1 -jén Baranyai Tamás espereshelyettes jelenlétében a lelkész átvette a 
farmosi gyülekezet gondozását a ceglédi gyülekezet lelkészétől, Véghelyi Antaltól. 

A február 27-én tartott presbiteri gyűlésen Wendhart Lászlóné, a Polgármesteri Hi
vatal jegyzője ismertette a temetővel kapcsolatos felújítási terveket. Március l-jén a 
gyülekezet közgyűlése kétharmados többséggel a temető önkormányzatnak való átadá
sa mellett szavazott. Március 21-én a Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye presbité
riumának rendkívüli gyűlése felszólította a tápiószentmártoni gyülekezetet, hogy vizs
gálja felül a temető átadásának kérdését. 

Május 7-én a lelkész tárgyalást folytatott Budapesten a visszaadandó egyházi épüle
tek ügyében. Május 15-én Baranyai Tamás espereshelyettes és az egyházmegye képvi
selői jelenlétében a lelkész bejelentette a presbitériumnak, hogy az egyházmegyei pres-
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biteri gyűlésen nem javasolják a temető átadását az önkormányzatnak. A presbitérium, 
majd a gyülekezet közgyűlése végül a temető megtartása mellett szavazott. Június l-jén 
Baranyai Tamás espereshelyettes, a lelkész és a gyülekezet képviselői tárgyalásokat foly
tattak az önkormányzattal az egyházi épületek visszaadásának ügyében. 

1993. január 23-án a gyülekezet vezetősége részt vett Aszódon Detre János, az egy
házmegye esperesének ünnepélyes beiktatásán, és köszöntötte az új esperest. 

Ugyanebben az évben bevezették a gázt a templomba és a parókiára, és villanyszere
lési munkákat végeztek a templomban. 

Július 3-án Pángyánszky Ágnest, a gyülekezet szülöttét lelkésszé avatták a Deák téri 
templomban. A gyülekezetből erre az alkalomra két autóbusszal utaztak a hívek Buda
pestre. Pángyánszky Ágnes segédlelkész első istentiszteletét július 4-én tartotta a tápió
szentmártoni evangélikus templomban. 

Augusztus 15-én Farmos testvérgyülekezetének tagjai Hosszúfalu-Fűrészmezőről öt
venen részt vettek a vasárnapi istentiszteleten, közülük tizenhat főt a tápiószentmártoni 
hívek fogadtak be otthonukba. 

1994. március 23-án Budapesten az országos egyháznál a lelkész tárgyalt a kárpótlás 
ügyében. Március 24-én Zsíros János presbiter személyesen felkereste Harmati Béla 
püspököt azzal a kéréssel, hogy ne pénzben kártalanítsák a gyülekezetet, hanem adják 
vissza az egyház államosított épületeit. A püspök ígérte, hogy az ügyet áttekinti. Már
cius 28-án Budapesten a minisztériumban járt az iskola kártalanításának ügyében Detre 
János esperes, Brebovszky Gyula lelkész és Ambrózi Pál gondnok. Miután Brebovszky 
Gyula lelkész lemondott nyugdíjas lelkészi megbízatásáról, április 21-én Detre János 
esperes jelenlétében a presbitérium elhatározta, hogy pályázat útján meghirdeti a lel
készválasztást, és az esperessel kialakítja az új lelkészi díjlevelet. Az esperes egyben 
tájékoztatta a gyülekezetet, hogy a visszaigényelt volt iskoláért és a hozzá tartozó tele
kért az egyházközség részére az állam 4,6 millió Ft-ot hagyott jóvá, amely összeg kiuta
lása hamarosan várható. 

Augusztus 14-én Pintér János galgagyörki lelkész bemutatkozó szolgálatot tartott a 
gyülekezetben azzal a szándékkal, hogy talán eljönne lelkésznek Tápiószentmártonba. 
Augusztus 21-től december 31-ig a vasárnapi istentiszteleteket helyettesek végezték 
(lelkészek és teológusok). A szeptember 15-én megtartott presbiteri gyűlésen az espe
res megállapította, hogy bár voltak érdeklődők a meghirdetett lelkészi állásra, de mivel 
nem feleltek meg a gyülekezetnek, ezért a lelkészválasztással még várni kell. 

Szeptember végétől az esperes megbízásából a hitoktatást Molnárné Varró Mária 
farmosi hitoktató vette át, aki az Evangélikus Teológiai Akadémián elvégezte a levelező 
hitoktatói tagozatot. Szeptember 26-án Veperdi Zoltán értesítette a gyülekezetet, hogy 
a kártalanítás összegét a kormány túlköltekezés miatt még nem tudja biztosítani. Ok
tóber 24-én Detre János esperes Brebovszky Gyula lelkésztől átvette a lelkészi hivatalt 
az egyház vezetői jelenlétében. 

November 20-án az istetiszteleten Detre János esperes jelenlétében Kustra Csaba 
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ecsenyi helyettes lelkész megtartotta bemutatkozó igehirdetését, majd az azt követő 
közgyűlésen a gyülekezet meghívta lelkészének. A meghívást Kustra Csaba lelkész el
fogadta. 

December 1 l-én Brebovszky Gyula lelkész elbúcsúzott a gyülekezettől. November 
20. után a gyülekezet megkezdte a lelkészlakás belső tatarozását és felújítását. Ezekhez 
a munkálatokhoz az esperes az országos egyháztól 500 ezer Ft kölcsönt kért a várt kár
pótlási pénz terhére. 

1995. január 1 -tői a lelkész - a parókia felújításának befejezéséig saját autóján Aszódról 
bejárva - megkezdte szolgálatát Tápiószentmártonban, és hamarosan a hitoktatást is 
átvette Molnárné Varró Máriától. 

Március 4-én Detre János esperes ünnepélyes keretek között beiktatta a tápiószent-
mártoni lelkészi állásba Kustra Csaba lelkészt. Március 8-án az esperes átadta a lelkész
nek a hivatalt. 

November 15-én megérkezett a 4,6 millió forintos kárpótlási összeg, amelyből az 500 
ezer Ft tartozás kifizetése után fennmaradó összeget lekötötték. 

A presbitérium elrendelte, hogy a gyülekezeti terembe mielőbb be kell vezetni a gáz
fűtést konvektorokkal, mert a jelenlegi olajkályhás megoldás nem hatásos és nem gaz
daságos. Ezt a munkát el is végezték az év végéig. 

November 22-én a presbitérium úgy döntött, hogy a még nem rendezett egyházi in
gatlanokat, a kántortanítói lakást és telkét az államtól szintén pénzben igényli vissza. 
Tóth Imre értékbecslő november 29-én felmérte a volt kántortanítói lakást és a hozzá 
tartozó telket. Az elkészült értékbecslés dokumentációját december 13-án adta le az 
Országos Egyházi Iroda megbízottjának és a lelkésznek, amelyből kiderült, hogy az érin
tett ingatlanok értéke 6 millió 739 ezer Ft. 

Június 7-én az országos egyház a gyülekezeti szolgálat megsegítésére egy Opel Corsa 
típusú szolgálati autót biztosít. Az autó ajándékozója a Bajor Evangélikus Egyház. Au
gusztus I7-én a művelődési házban Tóth János polgármester megnyitotta az ökumeni
kus egyháztörténeti kiállítást, amelyen az evangélikus egyház is bemutatta a történetét. 

Október 26-án Nagytarcsán az egyházmegyei közgyűlésen szóba került az a terv is, 
hogy Tápiószele és Nagykáta a jövőben Tápiószentmártonhoz fog tartozni. 

Ez év nyarán a templomtornyon festési és javítási munkákat végeztek 900 ezer fo
rint körüli értékben. 

Augusztus 2-án a gyülekezet tagjai közül 35 fő részt vett a július 17-én tragikus kö
rülmények között elhunyt Brebovszky János pilisi lelkész temetésén a kelenföldi evan
gélikus templomban. 

Augusztus 31-én vasárnap a gyülekezet istentisztelet keretében megemlékezett a 
templom átépítésének 150. évfordulójáról és Elefánt Mihály lelkészről. A lelkész is
mertette a templomépítés eseményeit és Elefánt Mihály életútját. Ennek az alkalom
nak a megörökítésére a gyülekezet a templom külső falán emléktáblát helyezett el. 

Ez év októberében a volt iskolaharangot felszerelték a templomtoronyba, és villamo
sították. 
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Október 15-én a Pest Megyei Egyházmegye rendkívüli presbiteri ülése az egyház
megye kettéválásának végrehajtását készítette elő Vácott. A megválasztott jelölőbizottság 
javaslata alapján a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperesének dr. Foltin Brúnó péteri 
lelkészt és Koczor Tamás gyóni lelkészt, felügyelőnek pedig Bárdossy Tamás irsai kán
tort jelölték szavazásra. December 13-án dr. Harmati Béla püspök Dabas-Gyónon be
iktatta hivatalába a Dél-Pest Megyei Egyházmegye első esperesét, Koczor Tamást, vala
mint első felügyelőjét, Bárdossy Tamást. Ettől a naptól kezdve kettévált a Pest Megyei 
Egyházmegye. 

Március 1 -jén Tápiószelén a lelkész Koczor Tamás esperes jelenlétében átvette Vég
helyi Antal ceglédi lelkésztől a tápiószelei filiát és a nagykátai fiókegyházat. Március 
21-én Tápiószentmártonban közös presbiteri gyűlés és beszélgetés zajlott a nagykátai 
és farmosi küldöttekkel, amelynek eredményeképpen a farmosi, nagykátai (és utólago
san a tápiószelei) gyülekezetek jóváhagyták, hogy a lelkészi járandóságon kívül hozzájá
rulnak a szolgálati autó fenntartásához is. A lelkész Farmoson és Szelén minden vasár
nap és az ünnepek első napján, Nagykátán pedig havonta egyszer tart istentiszteletet és 
végzi a hitoktatást. 

Május 10-én a tápiószentmártoni templomban került megrendezésre a Dél-Pest Me
gyei Egyházmegye első énekkari találkozója, amelyre énekkarok érkeztek Pilisről, Al
bertiből, Irsáról, Gyónról (kb. 200 fő). Erre az alkalomra a lelkész ifjúsági énekkart 
szervezett. Az énekkarokat a gyülekezet szeretetvendégség keretében a lelkészlakás előtti 
udvaron megvendégelte. 

A lelkész ebben az évben összeállította a tápiószelei és tápiószentmártoni gyüleke
zetek történetét. 

Január 17. és 24. között Tápiószentmárton mind a négy felekezetének templomá
ban [katolikus, evangélikus, református, pünkösdi) megrendezésre került az imahét. 

Február 27-én Aszódi Pál, Kollár István, Brindza József, Simon Péter, Simon János 
és Fejős Zoltán a tetőfelújításra készülve letakarították a parókia padlását. 

1999 első félévében a parókián végeztek munkálatokat - tetőjavítást, padlóburko
lat-cserét stb. 

Május 6-án Kustra Csaba lelkész és Czerván György alpolgármester, országgyűlési 
képviselő Budapesten a Miniszterelnöki FJivatalban egyeztető tárgyaláson vett részt a 
kárpótlás ügyében. Ezen a tárgyaláson a benyújtott értékbecslések alapján, közös meg
egyezéssel végül 8 millió forintban állapították meg az egyházközség részére még kifi
zetésre szánt kárpótolandó összeget. 

Ez év nyarán és őszén sor került az orgonajavításra és különböző felújítási munkákra 
a templomban és a lelkészlakban, amelynek egy részét adományként ajánlották fel a gyü
lekezet tagjai. November 28-án orgonazenés istentisztelet keretében átadták a felújí
tott orgonát. 

2000. január 16-22. között Tápiószentmártonban is minden felekezet részvételével 
megrendezésre kerül az imahét. Az evangélikus templomban 19-én gyülekeztek össze 
a hívek. 
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Februárban gyülekezeti kórus indult Kocsisné Brindza Márta vezetésével. Ugyaneb
ben az évben a Filipcsei János programozó által készített gyülekezeti nyilvántartó prog
rammal megkezdődött a nyilvántartás számítógépes feldolgozása. A program célja, hogy 
naprakész kimutatás legyen a gyülekezetben megkeresztelt evangélikusokról. 2000. 
szeptember 13-án a Dél-Pest Megyei Egyházmegye lelkészi munkaközössége Tápiószent-
mártonban tartotta meg gyűlését. 

2001. január 21-28. között, az ökumenikus imahét alkalmából az evangélikus temp
lomban tartott istentiszteleten a fő igehirdetést Sebestyén Benedek református lelkész 
mondta. Az istentiszteleten a gyülekezet énekkara szolgált. 

Június 16-án egyházmegyei presbiteri találkozót tartottak Tápiószentmártonban, 
amelyre az egyházmegye gyülekezeteiből kb. 40 fő érkezett. 

Augusztus 16-ára befejeződött a teljes gyülekezeti névsor és nyilvántartás számító
gépes feldolgozása. A részletes kimutatás szerint a gyülekezet lélekszáma 2000-ben 794 
fő volt. 

A Tápiószentmártoni Evangélikus Egyházközség lelkészei 

Paraszka András 1783-1785 
Pokorny Lukács 1785-1790 
Kolosvári István 1792-1795 
Greguss Mihály 1795-1805 
Benkő Sámuel 1805-1810 
Dr. Molnár Károly 1811-1820 
Mikolay István 1820-1823 
Polónyi András 1823-1833 
Gallé Andor 1840-1844 
Elefánt Mihály 1844-1855 
Láng Adolf 1855-1890 
Kemény Ödön 1890-1893 
Raffay Sándor 1893-1896 
Trnyik (Terényi) János 1896-1926 
Pál Béla 1928-1959 
Pribelszky Mihály 1959-1961 
Pethő István 1961-1984 
Brebovszky Gyula 1984-1994 
Kustra Csaba 1995-
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A FARMOSI LEANYEGYHAZKÖZSÉG TÖRTENETE (1949-2001) 

1949. október 2-án Kemény Lajos bányakerületi evangélikus püspökhelyettes felavat
ta a farmosi leányegyházközség új imaházát (volt kultúrház, amelyet az államosításkor 
meghagytak a leány egyháznak), miután az eredeti imaházat, amely 1855-56-ban épült, 
államosították és általános iskolává alakították át. A templomszentelés ünnepségén je
len volt Bódi Pál esperes lelkész, Groó Gyula egyetemes főtitkár, Pál Béla tápiószent
mártoni evangélikus lelkész, Balogh József tápiószelei református lelkész, Hauser Be
nedek és Varga István, a farmosi római katolikus egyház küldöttjei, Oroszi István köz
ségi bíró és Csörgő Béla a község képviseletében. 

1950. január 12-én a kéttagú államosítási bizottság megkezte működését az 1948. 
évi 33. törvénycikk végrehajtása érdekében. Részletek az államosítási bizottság jegyző
könyvéből: „A 3. pont szerint állami tulajdonba kerülnek... az evangélikus iskola épüle
te, a volt evangélikus templom helységével együtt, a volt evangélikus iskola tanítói la
kása, és a rekettyés pusztai területen lévő épület... Az evangélikus iskolával kapcsola
tos épület azért, mert az egyházi vagyon szétosztása gyakorlatilag keresztül nem vihető, 
- az evangélikus tanítói lakás azért, mert 1924. évi július 24-én felvett javadalmi jegy
zőkönyv 7. tétele szerint a lakás tanítói lakásnak van nevezve, és a 89.060/1948. IV VKM 
rendelet is tanítói jogi eredetként döntötte el a lakást, és mert a kataszteri birtokív sze
rint is tanítói alapként van nyilvánítva, - a rekettyéspusztai kultúrtermek pedig azért, 
mert kulturális célvagyonnak készült, és az ottani iskola és tanítói lakások helyiségének 
megosztása végett arra feltétlen szükség van." A volt evangélikus iskola telkét pedig a 
bizottság megosztotta. A kerítést szükségessé tette az egyházi és állami terület elválasz
tása végett. Az egyház a határozat ellen azonnal fellebbezést nyújtott be, amelyben kéri 
„...a kéttagú államosítási bizottság 1950. január 12-én jegyzőkönyvbe foglalt határoza
tát teljes egészében feloldozni és új eljárás megindítását elrendelni". Az egyház felleb
bezését a minisztérium elutasította, és az abban foglaltakat telekkönyvi tulajdonba vet
te. A végzés ellen jogorvoslat nem volt. Mégis: 1950. október 20-án a farmosi leányegy
házközség kérelmének a VKM 1215-48F3/1950. eln. 3. ü. o. szám alatt helyt ad a 
következőkben: „...a farmosi újabb imateremmel, illetve épülettel, valamint a fennfor
gó méltányossági szempontokra tekintettel a kántortanítói lakóépületet a hozzá tarto
zó területtel együtt az evangélikus egyház tulajdonában meghagyhatónak találtam." 
Darvas József sk. 

Az 1951. augusztus 12-én tartott rendkívüli közgyűlés kimondta, hogy a presbitéri
um az evangélikus leányegyház tulajdonában lévő minden földingatlant 29 katasztrális 
hold 1545 négyszögöl területtel, 170,63 arany korona tiszta jövedelemmel a magyar ál
lamjavára megvételre felajánlja, a kántor részére biztosítható, háztáji gazdálkodásra igé
nyelhető terület jogának fenntartásával. December l-jén Bódi Pál lelkész nyugdíjba 
vonult. 

Az 1952. február 25-i presbiteri gyűlés megalkotta és elfogadásra ajánlotta az új díj
levelet és lelkészi tervezetet a farmosi leányegyháznak. A díj levél-tervezetet az egyház-
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község az 1952. április 6-án megtartott közgyűlésén úgy fogadta el, hogy annak meg
szövegezésében az egyház neve a „Tápiószele-Farmosi lelkészi állás" megnevezéssel sze
repeljen. A többivel mindenben egyetértett. Május 4-én Tápiószele és Farmos lelké
szének Detre Lajost választották meg, akit Dezséri László püspök Farmoson június 15-
én iktatott be. Bódi Pál lelkész továbbra is Tápiószelén maradt. 1969-ben halt meg, 
életének 84. évében. 

1952-ben a magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet a tápiószele-
farmosi evangélikus egyháznak úrvacsorai készletet ajándékozott: 1 db kehely réz alap
pal, ezüst, belül aranyozott felsőrésszel, 1 db ezüst ostyatartó, 1 db ezüst paténa, 1 db 
csiszolt üveg bortartó, ezüst fedővel. 

Az egyházat ért háborús károkat ez évben kellett jelenteni, azonban azok pótlására 
az egyház saját erejéből nem volt képes. 

1953. január 25-én a presbitérium elfogadta a nagykátai evangélikusok kérését, hogy 
mint fiókegyház csatlakozhassanak a farmosi gyülekezethez. 

1955-ben készült jelentés a temetőkről A régi temető 1318 négyszögöl, betelt, kö
rül van kerítve. Az egyház kb. 1820-ban kapta. Az új temető 2009 négyszögöl, amelyet 
az egyház 1910 és 1915 között kapott. A nem temetőként használt részén kb. 500 
négyszögölön mezőgazdasági termelés folyik, ez jelenleg a harangozó javadalmi kertje. 
A temetkezés ingyenes. Evangélikusok a sírhelyért 1 mázsa búza ellenértékét fizetik be, 
más vallásúak ennek kétszeresét. 

1959-ben a leányegyháznak két harangja volt. A két harang az imaház mellett az udva
ron felállított, fából készült haranglábakon volt elhelyezve. A harangok eredetileg a temp
lom és iskola célját szolgáló magtárépület fából készült fatornyában voltak elhelyezve. 

1963-ban a presbitérium tagjai társadalmi munkában elkészítették a templom előtti 
kerítést. 

1968-ban a presbitérium tárgyalásokat folytatott a templom külső renoválásának ügyé
ben. Az év folyamán megjavították a tetőt és újravakolták a falakat. A tatarozás költsé
geinek fedezésére a presbiterek gyűjtést szerveztek. 

1974. május 4-én a presbitérium elhatározta, hogy a temetőben kutat létesít, mert 
a szárazság lehetetlenné tette a sírok gondozását. 1975-ben a farmosi leányegyházköz
ség elvi hozzájárulást kért ahhoz, hogy a régi temető területét telkeknek eladhassa. Ebben 
az időben kezdett érlelődni újra egy imaház építésének terve. Mivel azonban a lelkész, 
Detre Lajos nyugdíjba készült, ez az ügy rövid időre megrekedt. 

1976-ban a farmosi hívek kinyilvánították, hogy az egyházhoz akarnak tartozni, és 
vállalják az évi 100 forint hozzájárulást. A egyházfenntartók létszáma ekkor 186 fő volt. 
Ebben az évben készült el az új díj levél megszövegezése a tápiószele-farmosi lelkész 
számára, mivel a régi elavult. A díjlevelet a megvitatás után a presbitérium elfogadta. 
Október 2-án Detre Lajos Tápiószelén bejelentette nyugdíjba vonulását, majd Mono-
rierdőre költözött. Távozása után a lelkészi munka rövid ideig Keveházi László esperes
helyettes irányításával folyt, helyettes lelkészek alkalomszerű szolgálatával. A tápiószelei 
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és farmosi presbitérium lemondott lelkészválasztó jogáról, és így életbe lépett a püs
pök kinevezési joga. 

1977. augusztus 30-án a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, dr. Káldy Zoltán 
szeptember 1-jei hatállyal kinevezte és kiküldte ifj. Deme Károly evangélikus segédlel
készt a tápiószele-farmosi gyülekezetbe a lelkészi szolgálat ellátására. A fiatal segédlel
kész új lendületet hozott mindkét gyülekezet életébe. 

A farmosi leányegyház 1979-ben újra kérte a régi temető megszüntetését és házhely
nek való eladását a Járási Állami Közegészségügyi Felügyelőségtől (Nagykáta). A ház
helyek kialakításához kikötésekkel hozzájárultak az érintett szervek. A régi temetőt 
sikerült értékesíteni kb. 180 ezer forint értékben. Október 24-én a farmosi leányegy
házközség bontási engedélyt kért életveszélyessé vált imaházára, és építési engedélyt 
kért egy új imaház építésére. Az egyházközség és a tanács körülbelül egy évig tartó tár
gyalások és egyeztetések után találta meg azt a 180 négyszögöl nagyságú területet, amely 
megfelelt az egyház elképzeléseinek is az építendő új imaház részére. 

1980-ban megkezdődött az új imaház építése. A falak elkészültek. Németh Mihály 
felügyelő és Csákó Gyula gondnok nagy lelkesedéssel szervezték a munkát az ifjú lel
késszel, Deme Károllyal együtt. 

1981-ben már állt a tetőszerkezet is, de sajnos a nagy hideg és a hó miatt a palafe
dést nem sikerült befejezni. Ezért a tető a telet fedetlenül vészelte át. Ennek következ
tében a szabadon maradt szerkezet oldalirányban elcsúszott, amit az építőknek nem 
sikerült teljesen helyreigazítani. 

1981. június 19-én ünnepélyes keretek között letették az új imaház alapkövét. Az 
alapkőletétel ünnepségén Keveházi László esperes és ifj. Deme Károly lelkész szolgált. 
Az alapkő okiratát Németh Mihály felügyelő és'Csákó Gyula gondnok vezetésével Kenyó 
Benjámin kőműves helyezte el az új imaház oltára alatt. 

1982-ben a püspöki hivatalon keresztül a svéd egyház küldött 135 ezer forint támo
gatást a farmosi gyülekezetnek. Augusztus 31 -én a leányegyházközség elhatározta, hogy 
felszenteli a felépült imaházat, amelyet október 30-án dr. Káldy Zoltán püspök végzett 
el. Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult. Az imaház építésének becsült 
költsége kb. 1 millió forint volt, beleszámítva a társadalmi munkát is. 1983 tavaszán 
készült el az imaház körüli kerítés. 

Május 6-án ifj. Deme Károly lelkész bejelentette, hogy jelentkezett a szákszendi evan
gélikus lelkészi állásra, így a tápiószele-farmosi lelkészi állást felmondja. Ifj. Deme Károly 
lelkész távozása után új helyzet áll be a tápiószele-farmosi lelkészi állás ügyében, mert 
ennek ellátása ceglédi központtal folytatódott tovább. Ennek értelmében először rövid 
ideig Ribár János, majd pedig Zászkahczky Pál lelkész látta el a szolgálatot, akit 1983. 
december 10-én iktattak be a ceglédi gyülekezetbe. 

1984-ben folytatódtak az imaház építésének még hátralévő munkái. Ebben az évben 
készült el az imaház melletti harangláb, illetve az előtető. Júliusban az LVSZ budapesti 
nagygyűlésén a lelkész szervezésében a farmosi gyülekezet tagjai is nagy számban vet-
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tek részt. Július 29-én pedig négy LVSZ-vendég látogatott el a gyülekezetbe: dr. Per 
Lonning püspök Norvégiából, Ambrose Moyo professzor Zimbabwéből, Elwin Ewald 
egyházi titkár az USA-ból és H. Hutabalung asszony Indonéziából. 

1987-ben meghalt az egyházkerület püspöke, dr. Káldy Zoltán, helyére dr. Harmati 
Béla püspököt választották meg. Lépéseket tettek a gyülekezet anyagi életének erősí
tése érdekében, amelynek értelmében a presbiterek vállalták, hogy egymás között fel
osztva járják végig a gyülekezetet. 

1988 adventjétől a farmosi fiatalok ifj. Németh Mihály elsőéves teológus kezdemé
nyezésére és szervezésében közreműködnek az istentisztelet liturgiájában. Ettől az idő
tői kezdve ifj. Németh Mihály és Molnárné Varró Mária segítenek a lelkésznek a hitok
tatás és az ifjúsági munka szervezésében. 

1990. január 28-án a presbiteri gyűlésen Zászkaliczky Pál lelkész emlékeztette a gyü
lekezetet a romániai eseményekre' és beszélt arról, hogy mennyire fontos ezekben a ne
héz időkben az ott élő magyarok és a kisszámú magyar evangélikusok közötti kapcso
lattartás. Felajánlotta a farmosi gyülekezetnek, hogy a ceglédiekkel, tápiószeleiekkel 
együtt felveszi a testvér-gyülekezeti kapcsolatot a hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet
tel. A jelenlévő presbiterek örömmel és egyetértéssel fogadták a lelkész javaslatát. 
Zászkaliczky Pál lelkész szervezésében a testvér-gyülekezeti kapcsolat megalakult a 
hosszúfalu-fűrészmezei evangélikus gyülekezettel. Szeptember 8-án a ceglédi, farmosi 
és tápiószelei gyülekezetből szerveződő csoporttal első alkalommal meglátogatták a 
testvérgyülekezetet. Miután Zászkaliczky Pál lelkész a teológiára ment otthonigazga
tónak, helyére Véghelyi Antal lelkész került. 

1990 nyarán a hosszúfalu-fűrészmezei testvérgyülekezet ötvenfős csoportja első al
kalommal jött Farmosra Kovács László lelkész vezetésével. Július 28-án a presbiteri ülé
sen a leányegyházközség állást foglalt a kártalanítás mellett. Felkérték a lelkészt, hogy 
ez ügyben a gyülekezet szándékáról értesítse a felettes egyházi szerveket. A gyűlésre 
meghívott dr. Bence József farmosi polgármester megígérte támogatását. 

Mivel Véghelyi Antal lelkész és a gyülekezet között feszültségek támadtak, 1992. 
február 1-től kezdődően - közös megegyezés alapján - a farmosi leányegyházközség gon
dozását Brebovszky Gyula tápiószentmártoni nyugdíjas lelkész vette át. Áprilisban 
megkezdődtek az egyeztető tárgyalások az önkormányzattal a farmosi leányegyházköz
ség kártalanításáról. Július 17-21. között a farmosi gyülekezet tagjai meglátogatták az 
erdélyi testvérgyülekezetet Hosszúfalu-Fűrészmezőn. 

1993. február 28-án dr. Pósfay György evangélikus lelkész szeretetvendégség kere
tében beszámol húszéves dél-amerikai szolgálatáról. 1993. augusztus 14-17. között a 
hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet 54 tagja látogatást tett Farmoson. Szeptembertől a 
lelkész kérésére a hitoktatást Molnárné Varró Mária végzi a farmosi iskolában. 

Az 1994. január 11-én kelt megállapodás új irányt vett a kártalanítás ügyében, amely
ben a farmosi leányegyház az államosított ingatlanáért pénzbeli kártalanítást kért. Már
cius 27-én [virágvasárnap) dr. Harmati Béla, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspö
ke felszentelte az imaház új oltárképét, Horváth László farmosi festőművész alkotását. 
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Július 24-én Budapesten a Deák téri evangélikus templomban többi társával együtt 
lelkésszé szentelték ifj. Németh Mihály végzett teológust. Az érintett családtagokon 
kívül a farmosi gyülekezetből körülbelül 100-an utaztak fel az eseményre. A rákövetkező 
vasárnapon, augusztus 31 -én ifj. Németh Mihály a farmosi imaházban tartotta meg első 
úrvacsorával egybekötött istentiszteletét. Augusztus 19-22. között 42 farmosi újra 
meglátogatta a testvérgyülekezetet Fűrészmezőn. Molnárné Varró Mária levelező tago
zaton végzett gyülekezeti munkatárs Farmoson kívül Tápiószentmártonban is vállalta 
az iskolai hitoktatást, valamint a templomi ünnepekkel kapcsolatos gyermekfoglalko
zásokat. November 20-án Kustra Csaba lelkészt a tápiószentmártoni gyülekezet meg
hívta lelkészének. Kustra Csaba a meghívást Detre János esperes jelenlétében elfogad
ta. 

1995. január 1 -jével Kustra Csaba lelkész elkezdte a lelkészi munkát Tápiószentmár
tonban. Farmoson február 22-ig még Brebovszky Gyula végezte a lelkészi szolgálatot. 
Március 4-én Detre János esperes beiktatta Kustra Csaba lelkészt a tápiószentmártoni 
gyülekezet templomában. A beiktatott lelkészt a farmosi leánygyülekezet nevében 
Molnárné Varró Mária köszöntötte. 

1997-ben a nyár folyamán jelentős beruházások történtek, egyrészt elkészül az ima
ház gázfűtésének beszerelése, másrészt a harangok villamosítása. 

1998. május 31-én, pünkösd vasárnapján Brebovszky Gyula nyugdíjas lelkész Buda
pestre költözése alkalmából elbúcsúzik a gyülekezettől. Június 1 -jén a farmosi gyüle
kezet kirándulást szervez Békéscsabára, ahol ifj. Németh Mihály segédlelkészt beiktat
ták a békéscsabai gyülekezet másodlelkészének. 

1999. február 21-26. között az imaházban minden este 16.30-tól evangehzációs es
teket tartott Ittzés István érdi evangélikus lelkész. Az istentiszteleteket a farmosi re
formátus gyülekezet tagjaival közösen tartották. Március 28-án Koczor Tamás esperes 
közgyűlésen tárgyalt a gyülekezet tagjaival arról az egyházmegyei tervről, hogy Farmos, 
Tápiószele és Nagykáta kerüljön vissza Cegléd gondozása alá. A közgyűlésen a farmosi 
gyülekezet tagjai továbbra is a tápiószentmártoni gondozás mellett döntöttek. Vonnák 
Géza nagykátai értékbecslő 3,8 millió forintra értékelte az épületet és a hozzá tartozó 
1708 négyszögöles területet. A farmosi egyházközségnek az állam 3,6 millió forint kár
pótlást javasolt, amely a parlament jóváhagyása után lép érvénybe. Május 7-10. között 
a gyülekezet 36 fővel részt vett a testvérgyülekezet százéves templomának ünnepségén 
Fűrészmezőn. Június 9-én a Dél-Pest Megyei Egyházmegye lelkészei a farmosi imaház
ban és gyülekezeti teremben tartják meg munkaülésüket. 

2000. február 6-án a lelkész jelezte a presbitériumnak, hogy általános tisztújítás lesz 
a Magyarországi Evangéükus Egyházban. Ennek értelmében Farmoson is végre kell haj
tani a tisztújítást függetlenül attól, hogy még nem járt le a presbitérium mandátuma. 
Június 10. és 13. között sikerült elvégezni az imaház falainak és a farészeknek a külső 
festését. A tatarozással párhuzamosan sikerült rendbe tenni az imaház körüli parkot is. 
Szeptember és október folyamán nagy munkák folytak a temetőben is, a temető rend
jének kialakításán dolgoztak. 
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2001 januárjától megindult az adományok gyűjtése a temető villanybekötésére. Kenyó 
József másodfelügyelő azt javasolta a presbitériumnak, hogy a felsőbb egyházi vezetés
sel egyeztetve kérjék a kárpótlás előrehozott kifizetését, ravatalozó építése céljából. A 
lelkész a presbitérium megbízásából benyújtotta a kérvényt a püspök és az Országos 
Egyházi Iroda Ingatlanrendezési Osztálya felé. A benyújtott kérés meghallgatásra ta
lált, amelynek nyomán felsőbb javaslatra június 12-én Vonnák Géza értékbecslő 4,2 
millió forintban újra megállapította az ingatlan értékét. Ezek után június 21-én Buda
pesten az állami és egyházi egyeztető bizottság a 4,2 millió forint kárpótlási összeget 
jóváhagyta a farmosi gyülekezet részére. Október 29-én a Farmosi Evangélikus Egyház
község folyószámlájára megérkezett a kárpótlás összege, amellyel az egyház 50 éves 
sérelme rendeződött. A 2001. évi összeírás szerint Farmoson 272 fő tartozik az evangé
likus egyházhoz. 

A farmosi leányegyházközség lelkészei 

Mocskonyi József 1839-1862 
Melczer Gyula 1862-1867 
Frenyó András 1867-1912 
Bódi Pál (esperes) 1912-1951 
Detre Lajos 1952-1976 
Deme Károly (segédlelkész) 1977-1983 
Ribár János 1983 
Zászkaliczki Pál 1983-1990 
Véghelyi Antal 1990-1992 
Brebovszky Gyula (nyugalmazott lelkész) 1992-1995 
Kustra Csaba 1995-

ATAPIOSZELEI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET TÖRTENETE (1944-2001) 

1944-ben az egyházközség háborús megpróbáltatásokon ment át. A lelkészt kilakoltat
ták a parókiáról, mert ott helyezték el a frontújság nyomdáját és az újság szerkesztősé
gét. Az istentisztelet novemberben szünetelt, és decemberben kezdődött újra. A paró
kiáról eltűntek az éppen használatban lévő anyakönyvek, jegyzőkönyvek és egyéb ira
tok, oltárterítők, szőnyegek, úrvacsorai edények. A templomot is megrongálták, az 
orgonából a fémsípokat elvitték. Kisebb légitámadás következtében az épületek is ká
rosodtak. A háborút követő infláció miatt a gyülekezet mindennemű pénzbeli tőkéje 
elveszett. Az egyház nehéz anyagi helyzetbe került. 

1949-ben a háborúban megsérült épületeket rendbe hozták, az orgonát kijavították. 
A felújított orgona felszentelésére július 31-én került sor. 

1945 után megindult az egyházi tulajdonban lévő földek államosítása. Eleinte (1949-
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tői] az állam a földek után földhaszonbérletet fizetett, majd jelképes áron (54 katasz
teri hold 462 négyszögölt 34500 Ft-ért) megvásárolták az egyháztól 1951. augusztus 
12-i hatállyal, amely földek a községi tanács közreműködésével az állami gazdaság tu
lajdonába kerültek. 

Ezekben a nehéz években a lelkész beszámolója szerint a gyülekezetben kialakult egy 
réteg, akik elszakadtak az egyháztól. Anyagilag nem támogatták a gyülekezetet, a gyer
mekeiket sem járatták az iskolában tartott hitoktatásra. 

1951. augusztus 31 -én az egyházkerület elnöksége a lelkészt, Bódi Pált váratlanul fel
függesztette tisztségéből, és Detre Lajos missziói lelkészt bízta meg a szolgálattal. A 
gyülekezet tiltakozására szeptember 28-án a lelkészt újra visszahelyezték hivatalába. 
Azonban Bódi Pál december 1-től nyugdíjba vonult. Miután saját házukat óvodának 
„ajánlották fel", a gyülekezet megengedte, hogy amíg meg nem oldódik a lelkész lakás
gondja, addig a parókián maradhat. 

1952-ben megindult a lelkészválasztás. A díjlevelet április 20-án állapították meg 
Válint János esperes elnökletével. A gyülekezet május 4-én Detre Lajost választotta meg 
lelkészének, aki átmenetileg Farmoson lakott a kántortanítói lakásban. 

A lelkész - saját szavaival élve - „lelkileg alvó" gyülekezetet vett a gondjaiba, ahol az 
istentiszteletek látogatottsága egyre csökkent. November hónaptól kezdődően a lelkész 
istentiszteleti alkalmakat szervezett Tápiószőlősön a református imaházban, Detre Lajos 
Farmosról beköltözött a tápiószelei parókiára, miután a Bódi Pál nyugalmazott lelkész 
tulajdonában lévő házból kiköltözött az óvoda, és így ő is távozhatott a szelei parókiáról. 

1960-ban a gyülekezet utolsó kántortanítója, Szenyán Pál elköltözött Tápiószeléről 
Gyömrőre, ezáltal megürült a kántortanítói lakás. Helyére a gyülekezet új kántort hí
vott és választott meg. Több jelentkező közül végül Prónafalvi Árpád pesterzsébeti 
kántort vették fel a kántori állásra. 1961-ben a pesterzsébeti gyülekezet új oltárterítő
ket adományozott a gyülekezetnek azok helyett, amelyek 1944-ben eltűntek. 

1968. október 24-én hunyt el a ceglédi kórházban Prónafalvi Árpád, a gyülekezet kán
tora életének 70. évében, helyére a gyülekezet 1969-ben Bach Sándorné Gombos An
nát választotta meg kántornak. 

1969-ben Bódi Pál nyugalmazott esperes életének 84. évében elhunyt. Január 6-án 
temették el a szelei temetőbe édesanyja porai mellé. 

1971-72-ben a gyülekezet presbitériuma megkísérelte eladni a kántortanítói lakást 
a helyi községnek óvoda céljára azzal a tervvel, hogy árából a templomot felújítja. Mivel 
az adásvételi szerződés nem lépett érvénybe, a lakás az egyház tulajdonában maradt, 
mert az adásvételi szerződést nem terjesztették a végrehajtó bizottság elé. 1972. már
cius 17-én a lelkész tájékoztatta az iskolaigazgatót, hogy az iskola bérletét felmondja, 
miután annak eladását tervezi a gyülekezet. Az iskolaigazgató azonban a felmondást nem 
tudja elfogadni, mivel az iskola nem tudott hova költözni. Az 1973-as év végén Káli Endre 
igazgató végül felmondta az evangélikus egyház tulajdonát képező épületben lévő tan
terembérletet, és intézkedett az épület kiürítése érdekében. 

1975. február 20-án Parth Sándor kőműves az igen leromlott és balesetveszélyes kán-
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tortanítói lakást és iskolát felértékelte, és javasolta az épület sürgős lebontását. Augusztus 
17-én a tanítói lakás lebontásából a gyülekezet 8000 forintot vételezett be. 

1976. október 2-án Detre Lajos lelkész bejelentette nyugdíjba vonulását, egyben 
elmondta a gyülekezetnek kétségeit a jövőt illetően, hogy fenn tudnak-e tartani önálló
an egy lelkészt. 1976. november 13-án a presbiteri gyűlésen Keveházi László esperes
helyettes, pilisi lelkész előtt a gyülekezet megerősítette, hogy lelkészt kíván fenntarta
ni, illetve kijelentette, hogy lemond lelkészválasztási jogáról, és a püspökre bízza az új 
lelkész kijelölését. 

1976-ban a gyülekezet a parókián házilagosan végzett javítást. A parókiát utoljára 1924-
ben tatarozták. 

Detre Lajos nyugdíjba vonulása után Monorierdőre költözött. Távozása után a lelké
szi munka rövid ideig Keveházi László espereshelyettes irányításával folyt, helyettes lel
készek szolgálatával. Lélekszámjelentés az 1975-ös évről: Tápiószele 322, Farmos 315, 
szórványok 88 fő, összesen 725 fő. 

1977-ben a püspök Deme Károly segédlelkészt szeptember 1-jei hatállyal kiküldte 
a gyülekezetbe, aki szeptember 5-én vette át a hivatalt. 1977-ben alakították ki a paró
kián két szoba összevonásával az imatermet, amelynek az átadása november 6-án tör
tént Keveházi László esperes szolgálatával. 1978-ban az új lelkész által elindult a temp
lom renoválásának régen tervezett előkészítése, ugyanis mind kívül, mind belül hullott 
a vakolat. A belső mennyezetvakolat hullása miatt már nem is használták a templomot. 

1979-ben sikerült eladni a harangozólakást és a hozzá tartozó telket a szelei tanács
nak, amely összeg szintén hozzájárult a templomrenováláshoz. 1979-ben indult meg Far
moson egy új imaház építése. 

1980-ban megkötötték a szerződést a templomfelújításról, és a munka még abban 
az évben be is fejeződött. A teljes munka külső-belső renoválással, villanybevezetéssel 
együtt 431723 Ft-ba került. A megújított templomot 1981. szeptember 20-án adta át 
és egyben szentelte fel Káldy Zoltán püspök ünnepség keretében. A templom mellett 
a lelkészlakást is felújították. Mindez összesen 186018 Ft-ba került. A kiadásokat az 
ingatlaneladás mellett segélyek fedezték az LVSZ-től, a GAS-tól, az egyházmegyétől 
és a kondorosi gyülekezettől. A templomtatarozás után még pótlólag készültek beru
házások, mint például a kerítés a templom előtt, illetve a harangok villamosítása. 

1981. május 21-én a szelei és a farmosi hívek együtt megtartott közgyűlésén meg
hívták Deme Károly segédlelkészt parókus lelkésznek, és megállapították a díjlevelet. 
A beiktatást szeptember 20-ára ütemezték, ami végül is nem történt meg. Az 1983. 
április 30-án tartott presbiteri gyűlésen Deme Károly lelkész őszintén elmondta, hogy 
olyan gyülekezetben kíván a jövőben szolgálni, amely lelkészt keres, lelkészt igényel, és 
ennek minden feltételét biztosítani is tudja, tehát a lelkészi állást fenn tudja tartani. 
1983. július 24-én a lelkész átadta a hivatalt Keveházi László esperesnek. Ekkor a gyü
lekezet létszáma 102 fő volt. 

Deme Károly lelkész távozása után a szelei és a farmosi gyülekezet lelkészi ellátása 
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ceglédi központtal folytatódott. Először rövid ideig, augusztus 1-től november 30-ig Ribár 
János és felesége, Ribárné Kajos Annamária ceglédi lelkészek helyettesítettek ebben a 
két gyülekezetben is. Majd Zászkaliczky Pál lelkész folytatta a szolgálatot, akit 1983. 
december 10-én iktattak be a ceglédi gyülekezetbe. 

1983-ban elromlott a villanyharangozási szerkezet. A lakatlan parókián a tél hidege 
károkat okozott a vízvezeték-rendszerekben. Nem sikerült befejezni a templom kerí
tésének munkálatait. A helyettesítések következtében meglazult a híveknek a gyüleke
zethez való kötődése. 

1984-től Zászkaliczki Pál ceglédi lelkész szervezésében felerősödött a lelki élet. 
Megnövekedett a gyermek- és felnőttalkalmak, illetve a családlátogatások száma. Csep-
regi Zsuzsanna mezőberényi lelkész adventi sorozatot tartott. A gyülekezet képviselői 
részt vettek az LVSZ budapesti nagygyűlésén. Az év folyamán sikerült befejezni a temp
lom körüli kerítést, ebben az évben készültek el a templomablakra szerelt védőrácsok. 
Kijavították a lelkészlakásban fagykárt szenvedett vízvezetéket is. 

1985-ben elhunyt Monoron Detre Lajos nyugalmazott lelkész, aki 1952 és 1976 kö
zött volt a gyülekezet lelkésze. Temetésén március 8-án a gyülekezet képviseletében 
többen is részt vettek. Szeptember 27-én a parókia mögötti lelkészi kertből eladtak egy 
részt 80 ezer forint értékben. Ebből az összegből 70 ezer forintos költségvetéssel ké
szült el a három elromlott harang javítása és villamosítása. A lelkész ez évi jelentésében 
szomorúan állapítja meg azt, hogy a temetések és keresztelések számát nézve folyama
tosan fogy a gyülekezet. 

1986. október 20-24. között a fóti Mandák Otthon tatarozása miatt a presbitérium 
átengedte az üres parókiát az Evangélikus Lelkisegély Szolgálat konferenciájának meg
tartására. Ekkor Pótról ágyak, matracok és takarók érkeztek. Pilisről pedig hűtőszek
rény, gáztűzhely és összerakható asztal. Sikerült úgy berendezni a lelkészlakást, hogy 
25-30 fő és az előadók kényelmesen elfértek benne. Ettől az évtől kezdve az épület 
kedvező fekvése és környezete miatt is kedvelt konferenciateleppé vált az evangélikus 
egyház köreiben. 

1987-ben a lelkészlakás konferenciázásra való átalakítása tovább folytatódott. Az épü
leten belül mosdó és zuhanyzó készült, 30 fő számára tányérokat, étkészletet és külön
böző konyhai edényeket vásároltak. A pilisi gyülekezettől négy szétszedhető asztal, 
székek, hűtőszekrény, a budai szeretetotthonból használt konyhaszekrények érkeztek. 
A parókia összesen kilenc konferenciának adott helyt. Ebben az évben két olajkályhát 
és két villanykályhát építettek be a helyiségek fűtésére. 

1989-ben nyolc konferenciát rendeztek a parókián. Szeptember 24-én több mint 100 
fővel egyházmegyei presbiteri nap volt Tápiószelén. December elején Marschalkó Gyula 
vecsési lelkész tartott adventi sorozatot. 

Zászkaliczky Pál lelkész 1990-ig végezte a lelkészi munkát, majd Véghelyi Antal vette 
át a hivatalt, miután Zászkaliczky Pál a teológiára ment otthonigazgatónak. 

1992-ben a templom toronysüvege szorult javításra 90 ezer Ft értékben. 
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1993-ban a tápiószelei gyülekezet nevében a presbitérium, az Országos Egyházi Iro
da és elsősorban az egyházmegye között megállapodás született a parókia ifjúsági kon
ferenciákra való használatáról. 

1995-ben a gyülekezet felbontotta a Pest Megyei Egyházmegyével kötött, konferen
ciák tartására vonatkozó szerződést. A presbitérium megállapította, hogy a lelkészlakás 
épületén halaszthatatlan állagmegóvási munkákat szükséges elvégezni. A presbitérium
ban előkerült az a gondolat is, hogy a jövőben az épületet a gyülekezeti bevételek növe
lése érdekében kellene célszerűbben hasznosítani. 

1996-ban megtörtént a parókiatető javítása 50 ezer Ft értékben. A szükséges pénzt 
az országos egyház támogatásából kapta a gyülekezet. Ugyanebben az évben a lelkészla
kást bérbe adták varroda céljára, de az épület gyülekezeti terme megmaradt a téli is
tentiszteletek megtartására. 

Az 1990-es évek közepén az egyházmegyében területrendezések történtek, amely
nek következtében Tápiószele, Farmos, Nagykáta és a szórványok Ceglédtől Tápiószent-
márton anyagyülekezethez lettek csatolva. Ennek következtében 1998-ban Kustra Csaba 
tápiószentmártoni lelkész vette át a hivatalt. A hivatalátadás március 1 -jén történt meg 
Koczor Tamás esperes. Véghelyi Antal ceglédi lelkész, Kustra Csaba tápiószentmártoni 
lelkész és a szelei és nagykátai presbiterek jelenlétében. Ez alkalommal a jelen lévő 
presbiterek egyetértésével a szelei anyagyülekezet leánygyülekezetté alakult. Farmos 
már 1992-ben átkerült a tápiószentmártoni lelkész gondozása alá. 

1998-ban kijavíttatták a templomtető hibáit. A március 21 -én Tápiószentmártonban 
tartott presbiteri gyűlésen a tápiószentmártoni, farmosi és nagykátai presbitériumok 
képviselői közösen kialakították a szolgálati és az anyagi teherviselés rendjét. Ennek 
értelmében Tápiószelén a lelkész minden vasárnap és nagyünnepen tart istentisztele
tet, de karácsony, húsvét és pünkösd második napján nem tart istentiszteletet. A gyü
lekezet hozzájárul a lelkész illetményéhez, a benzinköltségekhez és az autó karbantar
tásához, amelyből Tápiószentmárton 50%-ot, Farmos és Tápiószele 20-20%-ot, Nagy
káta 10%-ot köteles téríteni. 

Május 27-én az önkormányzat a gyülekezet beterjesztett kérvényére 70 ezer Ft tá
mogatást küldött a templom tetőzetének javítására. Miután a templom tetejének be
ázása a javítás után sem szűnt meg, június 3-án újabb felmérés után az összes tetőkibú
vók és a bádogozási munkák elvégzésére történt megrendelés abban a reményben, hogy 
így a beázás végleg megszűnik. 

1999 decemberében a presbitérium a tetőbeázások következtében megromlott álla
gú templombelső tatarozásához segítségért fordult a kulturális miniszterhez, az orszá
gos egyházhoz és az önkormányzathoz. 

Az önkormányzat a 2000-es év folyamán az evangélikus temetőt kitisztíttatta, a gyü
lekezet céljaira pedig 30 ezer forint támogatást nyújtott. A minisztérium a templom 
belső tatarozására benyújtott pályázatot nem támogatta. 2001 -ben a két éve üresen álló 
lelkészlakást ismét sikerült hosszú távra kiadni, és ehhez kapcsolódóan belső felújítá
son esett át az épület. 
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A tápiószelei gyülekezet lelkészei 

Paraszkay András 1783-1785 
Pokorny Lukács 1785-1790 
Kolosvári István 1792-1795 
Greguss Mihály 1795-1805 
Benkő Sámuel 1806-1810 
Dr. Molnár Károly 1811-1820 
Mikolay István 1820-1823 
Polónyi András 1823-1833 
Mocskonyi József 1839-1862 
Melczer Gyula 1862-1867 
Frenyó András 1867-1912 
Bódi Pál (esperes) 1912-1951 
Detre Lajos 1952-1976 
Deme Károly (segédlelkész) 1977-1983 
Ribár János 1983 
Zászkalicky Pál 1983-1990 
Véghelyi Antal 1990-1998 
Kustra Csaba 1998-

Vecsési Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2220 Vecsés, Károly u. 24. 
Telefon: 06-29/350-371 
Lelkész: Rezessy Miklós 
Lélekszám: 550/358/849 

Az elmúlt években az ezredforduló ünnepeinek sorában a vecsési közösségek is foko
zott figyelemmel kutatták és fedezték fel múltjuk elfeledettnek hitt eseményeit. Eb
ben a munkában sajátos módon a fiatalok és a legidősebbek voltak buzgók. A középko
rúak inkább csak érdeklődtek, és csodálkozva hallgatták őket. Személyes beszélgetések 
alkalmával derült ki, hogy milyen sok téves „ismeret" él az emberekben, amelyeknek 
igazságáról meg vannak győződve. Olyankor döbbenünk rá, hogy milyen nagy szükségünk 
van az évfordulók méltó megünneplésére, amikor előkerülnek az eldugott helyeken 
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Őrzött hiteles dokumentumok, és rácsodálkozhatunk azokra az életkörülményekre, 
amelyek meghatározták a múlt század évtizedeiben élők életét. 

A Vecsési Evangélikus Missziói Egyház hivatalosan 1923 pünkösd hétfőjén alakult 
meg Kuthy Dezső akkori egyetemes egyházi főtitkár, későbbi püspök, dr. Helle Ferenc 
Vecsésen élő gimnáziumi tanár és evangélikus lelkész, valamint Horvay Sándor - a gyü
lekezet első felügyelője - több éves szervezőmunkájának eredményeként. A gyüleke
zet vasárnaponként a felsőtelepi általános iskola termében tartotta istentiszteleteit. Dr. 
Helle Ferencet a budapest-Deák téri lelkészek segítették lelkipásztori munkájában. Az 
egyre növekvő lélekszámú gyülekezetnek - amelynek szerves részét képezték a Ganz
telepen élő evangélikusok is - nagy vágya volt a saját templom és lelkészlakás felépíté
se, hogy ne „idegen" vendéglelkészek váltsák egymást vasárnaponként, hanem itt élő, 
„saját" lelkészük legyen, aki a hétköznapokban is közöttük él, és végzi a lelkipásztor 
munkáját. 

Gróf Vigyázó Ferencnek köszönhető a templomépítés tervének a megvalósítása. Evan
gélikus édesanyja, Podmaniczky Zsuzsanna bárónő emlékére nagy összegű adományt tett 
erre a célra. A templom azon a telken épült fel a Károly utca és az Erkel Ferenc utca 
sarkán, amelyet a gyülekezet első gondnoka, Burger Pál ajándékozott az egyháznak, aki 
a templom építésének ideje alatt elhunyt. A templom építésének befejezését özvegyé
nek, Banai Zsófiának a pénzadománya tette lehetővé, amelyet férje emlékére adott a 
gyülekezetnek. A templom felszentelését 1932. május 16-án, pünkösd hétfőjén dr. Raf-
fay Sándor püspök végezte. A gyülekezet vezetői ekkor dr. Helle Ferenc lelkész, Horvay 
Sándor felügyelő, Bender Mihály gondnok és Greschó János kántortanító voltak. 

A nagy ünnepet lelkes gyülekezeti élet követte, amelynek gyümölcseként három 
harangot emelhettek helyükre a templom tornyában 1935. június 10-én, pünkösd hét
főn. A harangszentelő istentisztelet lelkészi szolgálatát Honéczy Pál esperes, pilisi lel
kész végezte. A gyülekezet első önálló lelkészét. Hegedűs Lajost 1938. május 8-án Wolf 
Lajos esperes, ceglédi lelkész, a későbbi püspök iktatta be hivatalába. Ekkor a gyüleke
zet felügyelője dr. Teszáry Ferenc, gondnoka Farkas László volt. 

Ami ezután következett, a II. világháború és az azt követő kommunista uralom évti
zedei, arra az idősebbek személyesen átélt „élményeikként" tudnak visszaemlékezni. A 
nemzeti tragédia a vecsési evangélikus gyülekezetet is - emberileg nézve - teljesen re
ménytelen helyzetek sorozatába kényszerítette. A templom 1944. december 9-én - a 
falusi plébániatemplom és a malom kéménye után - 13.30-kor megsemmisült, és a pa
rókia is lakhatatlanná vált. A háború befejeződése után a templom törmelékhalma a 
kritikusan lecsökkent lélekszámú gyülekezet addigi egészségesen fejlődő életének szim
bolikus sírhalma lett. A romok közül a rnég felhasználható anyagot a környéken élők 
romos házaik kijavításához használták fel, a templom újjáépítésére pedig az idő múlá
sával arányosan fogyott a remény. A Gondviselő azonban olyan megoldást készített elő, 
amilyenre senki sem gondolt. 1946 nyarán az Egyházak Világtanácsának ajándékaként 
teljes berendezéssel együtt megérkezett Svájcból az a fatemplom, amely 25 éven át állt 
az első templom romjai mögött a gesztenyefák árnyékában. Ordass Lajos püspök szen-

370 



Vecsési egyházközség 

telte fel 1946. augusztus 25-én. Az első templom oltárának a helyén felállított harang
lábra még bizonyára sokan emlékeznek ma is. 

Igazi korszakváltást jelentett a gyülekezet életében 1955. október 9-e, amikor Válint 
János esperes beiktatta a lelkészi hivatalba Marschalkó Gyula lelkészt, aki 1990-ig, 
nyugdíjba vonulásáig hűségesen végezte a legkilátástalanabb időkben is lelkipásztori 
munkáját a Vecsésen, a Ganz-telepen, Üllőn, Gyálon és Felsőpakonyban élő evangéli
kusok között. Gyülekezetépítő munkájában felesége mellett Ludrovszky Emil és Sza
bó Dénesné felügyelők, Grén István gondnok és a mindig segítőkész presbiterek voltak 
nélkülözhetetlen társai. A kezdeti években, amíg fel nem épült a régi vályogház helyén 
az új parókia, albérletben lakott a Rózsa utcában, nagyon egyszerű körülmények között. 
Az új, jelenlegi parókiát Detre László esperes, mendei lelkész avatta fel 1962. szeptem
ber 30-án. 

A gyülekezet és lelkésze a parókiaépítés után megújult reménységgel imádkozott azért, 
hogy az első templom helyén ismét templom álljon. Az imádság meghallgatást nyert. A 
gyülekezetnek immár harmadik templomát D. Káldy Zoltán püspök 1971. október 10-
én szentelte fel, a fatemplomot pedig a pestszentlőrinci unitárius gyülekezet vehette 
át. A hetvenes és nyolcvanas években a lelki élet munkálása mellett az új épületeket 
övező kert parkosítása és gondozása jelentett folyamatosan megújuló feladatot. Hála 
Istennek, a gyülekezetnél két évvel idősebb nyugdíjas lelkész ma is otthon érezheti magát 
feleségével kedves fái és bokrai között, amelyeket évtizedekkel ezelőtt ültettek a szol
gálati idejükben épült templom és parókia körül. 

A rendszerváltozás utáni évben, 1990-ben hívta meg lelkészének a gyülekezet Rezessy 
Miklós ipolyvecei (Nógrád megye) lelkészt, aki jelenleg is pásztorolja a gyülekezetet. 
Az ő szolgálati ideje alatt az épületek korszerűsítési, külső-belső felújítási munkái tör
téntek meg. A nagyközségben ekkor támadt fel tetszhalotti állapotából a közösségek 
hagyományos szerveződése. Új lehetőségeket kaptak a polgári és egyházi kezdeménye
zések, megalakult az Önálló Zeneiskola, énekkarok, zenekarok, művészeti csoportok 
szerveződtek, lehetővé vált a szervezett és legális iskolai hitoktatás, és a sort végelátha
tatlanul folytathatnánk. Ebben a forradalmian megújult szellemi és gazdasági környe
zetben az egyházak és vezetőik is új lehetőségeket és kihívásokat kaptak. Rezessy Mik
lós célja az, hogy evangélikus lelkészként a krisztusi erkölcs alapján a nemzeti elkötele
zettséget segítse általánosan elfogadottá tenni a pártoskodásra hajlamos emberek számára 
is. Szavait érdemes megszívlelnünk: „A korábban elképzelhetetlen gazdasági fejlődés 
következtében várossá érett lakóhelyünkön ne csak a családi otthonainkban, hanem a 
templomainkban, a lelki otthonainkban is érezzük jól magunkat. Keressük és fogadjuk 
el a felénk nyújtott kezet, ünnepeljünk együtt nemzeti és egyházi ünnepeinken, a lelki 
és szellemi tisztaságunk legyen látható a kertünkben és járdánkon is, és hallható a tisz
ta, szépen megfogalmazott beszédünkben. Ha azt kérjük Istentől, hogy ne csak a gyü
lekezetünk, hanem mi is és utódaink nemzedékei is megérjék a nyolcvan esztendőt vagy 
még többet, akkor tegyük meg azt, amit Urunk elvár tőlünk: cselekedjük az ő akaratát, 
és maradjunk meg az ő szeretetében!" 

áiL 





ÉSZAK-PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE 





Esperesi székhely: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. 
Telefon: 06-28/500-541 
Esperes: Detre János 
Egyházmegyei felügyelő: Fischlné dr. Horváth Anna 

Az egyházmegye történetét lásd a Dél-Pest Megyei Egyházmegyénél. 

Ácsai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2683 Ácsa, Petőfi u. 4. 
Telefon: 06-27/563-535 
Lelkész: Mekis Ádám 
Lélekszám: 1185/872/1224 

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

„Ácsa szlovák falu. Pesttől 5 mérföldre északra és 4 óra járásnyira Váctól északkeletre, 
Nógrád megye határán. A helység fekvése a hegyek és dombok között egy völgyben igen 
kellemes. [A településen k]ét földesúri kastély található, melyeket egy ovális domb két 
oldalán építettek. Az egyik közülük, amelyikben az ifjabb báró Prónayak székelnek, s 
régibb, négy tornyocskája van a négy oldalán, és egy harangtornya, amelybe egy órát is 
szereltek. Ezt a kastélyt I. Prónay Gábor építtette 1735-1740 között. Az újabb kas-
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télyban az öregebb báró és udvari tanácsos Prónay lakik. Ezt 1775-ben építette Prónay 
László, de ma már ez a kastély nincs meg, mert lebontották. Mindkét kastélyt szép kert 
veszi körül. Kettejük között áll egy nemrég épített templom, melyben evangélikus is
tentiszteletet tartanak. A kastélyban egy válogatott könyvtár található, amelyben a tu
dománynak minden ága képviselteti magát. Az említett urak jótékonyságból néhány 
tanulóifjút támogatnak és segítenek. A méhészetet német főméhész irányítja. Major
ságukban svájci tehenek vannak. A földeken lucernát is vetettek. Faiskolájuk is volt a 
kertészet mellett. Téglát is égettek. Vízimalmok és szárazmalom is őrölte a gabonát." 
így írta le Ácsát az 1786-os földrajzi és történelmi lexikon. 

1828-ban a faluban 233 házat számláltak össze. 927 lakos élt ekkor Ácsán. Közülük 
727 evangélikus, 164 katolikus és 36 izraelita vallású volt. Tíz évvel később 824 evan
gélikus élt a faluban. Fényes Elek munkája megállapította, hogy Ácsa „...gabonatermő 
határa jól fizető, bora kapós, erdeje gyönyörű, kövér rétjeit a Galga vize gyakran elönti, 
hegyeiben kővé vált tengeri csigák találtatnak". 

1844-ben Örkényi Ferenczy József megjelentette a megye településeinek leírását, 
eszerint már 1129 lakosa van Ácsának, 998 evangélikus él a faluban, akiknek van temp
lomuk és prédikátoruk. A régi időkről azt jegyezte fel ez a leírás, hogy 1733-ban az evan
gélikusok egy omladékos templomba jártak imádkozni. A romokat őrizte a falu népe. 

1851-ben Fényes Elek földrajzi szótára azt tartotta fontosnak Ácsáról leírni, hogy a 
Galga völgyében, egy dombon, igen regényes vidéken fekszik. 123 katolikus, 987 evan
gélikus, 2 református és 38 zsidó lakta. Értékelte a jó ízlésre valló Prónay-kastélyt, ben
ne a 12 ezer kötetes könyvtárral, gomba- és gyümölcsgyűjteménnyel (ezek fából vagy 
viaszból készültek). Ácsa földjei rozsot, zabot, kendert és burgonyát teremnek. 

A Galgóczy-féle monográfia kiemeli, hogy „...a község magas hegyek közt, a Galga 
patak völgyében igen kies s földtanilag is fontos, sok tengeri kagyló, csiga s más hasonló 
lerakódásokkal jellemzett helyen fekszik". Alakosok száma 1068, 150 katolikus, 850 
evangélikus és 68 izraelita vallású élt akkor Ácsán. 

1900-ban már 1128 lakosa volt a községnek. Magyarok és szlovákok lakták. Vasútál
lomása volt, posta- és távíróhivatal is működött. Hitelszövetkezete is volt a település
nek. Nevezetes épületeként emlegette a lexikon a 18. század első felében épült Prónay-
kastélyt és a kertjében található 17. századi templomromot. 

A 2000-es népszámláláskor 1501 lélek élt Ácsán. Közülük 872-en az evangélikus 
gyülekezet tagjai. Termékeny határa van. A községben evangélikus egyházközség és ka
tolikus filia működik. Mindkét gyülekezetnek temetője is van. A temető azonban köz
ségi üzemeltetésű. Az iskola 1948 óta állami iskola. A hitoktatás folyamatos azóta is. 
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A GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTENETE 

Ácsára a Magyarország északi vidékein zajló protestánsüldözések nyomán jutottak el fel
vidéki szlovák telepesek. A hagyomány szerint előbb templomot kezdtek építeni 1630 
táján, és csak utána fogtak hozzá a lakóházak építéséhez. „Ha lesz Istennek háza, lesz 
hol erőt kapnunk, hogy házainkat felépíthessük" - vallották. Ez volt a gyülekezet első 
temploma, vesszőből és sárból tapasztották. Anyaga és építési módja miatt csupán né
hány évig állt, majd az egyre gyorsuló állagromlás után átadta helyét egy jóval nagyobb 
és igényesebb templomnak 1636-ban. Ez az esztendő azért is nevezetes, mert 1636-ban 
lett a gyülekezetnek lelkésze. A török időket és az ellenreformáció okozta nehézsége
ket átvészelte a gyülekezet úgy, hogy volt lelki és fizikai erejük a megpróbáltatásokban 
is. így amikor 1702-ben leégett az 1636-ban épült fatemplom - vagy felgyújtották -, 
fél év múlva már állt a még szebb és még nagyobb fatemplom. 

A Prónay család Ácsára költözése adott igazán lendületet a gyülekezet életének, de 
az egész faluközösségnek is. A gyülekezet lélekszáma 1730-ra már elérte a 700-at. Az 
evangélikus Prónay család a királytól jelentős birtokot kapott Ácsa határában; ettől 
kezdve a Prónay család élete összefonódott „hitsorsosai" életével. 

A földbirtokos család az idetelepülés után hamarosan kastély építésébe kezdett. Ez 
azt hozta magával, hogy a helyben lakó földbirtokos olyan települést igyekezett kialakí
tani maga körül, amely méltó volt rangjához. Még új templom építését is tervezték. Ez 
azonban komoly akadályokba ütközött. A hatóság olyan feltételek mellett adott enge
délyt, hogy az épület alapterülete nem lehetett nagyobb 6x18 méternél. A formája 
„magtárszerű" lehetett, sem torony, sem harang, sem karzat, boltív vagy orgona nem 
készülhetett. Padokat is korlátozott számmal volt lehetséges beállítani. A hatósági en
gedélyben azonban a legfurcsább kitétel az volt, hogy az evangélikus templom építésé
vel egy időben meghatározott méretű katolikus templomot is építeni kellett Ácsán. Ezért 
a Prónay család kénytelen volt egyszerre két templomot építtetni. Hiába érveltek az
zal, hogy Ácsán nincsenek katolikusok. „Majd lesznek" - ez volt a lakonikus válasz. 1852-
ben mindkét templom elkészült, a felszentelésük is egy időben történt, 1752. novem
ber első vasárnapján. Igaz, hogy az evangélikus templom mérete jóval nagyobb lett az 
engedélyezettnél: 10 méter széles és 21 méter hosszú épület épült. Természetesen 
megbüntették emiatt az építtetőt, de a Prónay család ezt a büntetést előre beszámítot
ta az építkezés költségeibe. Ekkor került a templom alá a földesúri család kriptája. 

A türelmi rendelet után megnyílt a lehetőség a templom bővítésére, szépítésére és 
teljesebbé tételére. Először toronyépítésbe kezdtek 1822-ben. Majd 1862-ben szinte 
teljes átépítést végeztek el a templomon. Csak a torony és az oldalfalak maradtak. Az 
ablakokat is megnagyobbították. A templomhajót három hatalmas boltívvel fedték. 
Teljesen kicserélték a templom bútorzatát. Igényes oltárt építettek. Új padok készül
tek, kialakították a karzatot, amelyen orgonát helyeztek el; a templom díszburkolatot 
kapott, az ablakokat színes üvegekkel látták el, kovácsoltvas oltárkorlátot és öntöttvas 
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szószéklépcsőt készítettek. Leglátványosabb változásként a templom mellé nagymére
tű ravatalozó épült, ez alá helyezték a családi kriptát. A templom egybenyílt a ravatalo
zóval, a régi és az új kripta pedig földalatti folyosóval lett összekapcsolva. 

Azóta a templombelső - csaknem 140 éven át - változatlan maradt. Az orgonát 1941 -
ben kicserélték egy pneumatikus traktúrájú hangszerre. Az első világháború idején a 
toronyban lakó 3 harang közül kettőt elvittek hadi célokra, amelyeket a gyülekezet 1925-
ben pótolt. A második világháború idején egy német katona vette be magát a toronyba, 
és addig védte magát, amíg lőszere tartott. 50 orosz katona esett el a templomkertben, 
akiket ott el is temettek. Bár az emberi életben esett károk mellett eltörpül, mégis súlyos 
kár volt, hogy a Prónay-könyvtárat elégették az oroszok. Húszezer kötet pusztult el. A 
kriptát pedig vandál módon feldúlták. 

Néhány éve kezdődött el és ma is tart a templom tatarozása. Először a torony süve
get cserélték ki vörösréz burkolatra. Azóta új kereszt csillog a torony csúcsán. Elkészült 
a templomtető fedése, a fűtés, majd folytatódik a munka az orgona, a padlóburkolat 
felújításával és az épület külső-belső tatarozásával. 

1986-ban a gyülekezet új parókiát épített. A régi parókia épületét nem bontották le, 
hanem 2004-ben gyülekezeti házzá alakították át, ahol helye lett a gyülekezethez mé
retezett gyülekezeti teremnek és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeknek. 

Az ácsai evangélikus iskola története 
Mint az Észak-Pest Megyei Egyházmegye legrégebbi gyülekezetének, Ácsának volt a leg
régebbi iskolája is. Ahogyan a gyülekezet folyamatosan gondoskodott istentiszteleti 
helyről - gondoljunk arra, hogy a mai kőtemplomot 4 fatemplom előzte meg az 1610-
es évektől, sőt 1654-ben még harangot is öntöttek -, úgy gondoskodtak iskoláról is a 
17-18. században. Erről az időről azonban konkrét adatunk nincs, sem az iskola épüle
téről, sem a tanítók nevéről. 

A 18. század elejének iskolájáról az bizonyos, hogy 1728-tól 1798-ig nemcsak elemi 
iskolai szinten folyt az oktatás, hanem schola latina, latin iskola is működött Ácsán. 
Ennek a magasabb szintű oktatásnak megfelelő tanítók végezték az iskolai munkát -
lelkészi képesítéssel! Amikor az aszódi latin iskola, amely ugyanabban az időben alakult, 
mint az ácsai, egyre inkább támogatott iskola lett az egyházmegyében, akkor [1798-ban) 
visszaállt a népiskolai rend az oktatásban. 

Adatunk van arról is, hogy II. József rendeletének megfelelően 1790-1797 között 
„vegyes iskola" működött, ami azt jelentette, hogy a község iskoláiban tanulók egy is
kolát alkottak. A vegyes iskola és a latin iskola megszűnése egy időre esik. 

Arra következtetünk, hogy ezeknek az iskoláknak volt épületük, ahol az oktatás folyt, 
ha nem is ismerjük méretüket és helyüket Ácsán. 1804-ben ugyanis a régi iskola he
lyett építettek új iskolaépületet. Ezt az épületet bővítették az igényeknek megfelelően 
1871-ben, és a szalmafedél helyett zsindelytetőt kapott az iskola épülete. Az egyre 
növekvő tanulólétszám miatt 1848-tól segédtanítót alkalmazott a gyülekezet a tanító 
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mellett, akinek a kántori szolgálat ellátása is feladata volt. 1904-ben hivatalosan két 
tanerőssé szervezték az iskolát. 

A tanítók mindenkori felkészültségét figyelemmel kísérték. Például 1868-ban Wa
les Károly tanítónak póttanfolyamon kellett részt vennie, mert nem rendelkezett a 
népiskolai törvényben előírt képzettséggel. A tanítói lakás leírását is 1868-ból ismer
jük: két padlózott szoba, konyha, kamra, padlás, istálló, fészek és ólak alkották a java
dalmi lakást. 

1928-ban épült meg az újabb iskola és tanítói lakás. Ez az épület ma is áll, és a gyü
lekezet természetben visszaigényelte az 1991. évi 32. törvény alapján, de még nem vette 
birtokba. Tehette ezt azért, mert az iskolával együtt a tanítói lakot is államosították. 

ERDŐKÜRT, A LEANYGYULEKEZET 

Buda bevétele [1686) után telepedtek le az első lakók a falu területén. Kürt néven ala
kították meg a faluközösséget. Az ide települt evangélikusok gondozója az ácsai lelkész 
lett, majd amikor sikerült tanítót hívni, akkor ő mint lévita - az ácsai lelkész felügyele
te alatt - látta el a lelkigondozást is az iskolai oktatás mellett. 

Ez a várt lehetőség 1786-ban, II. József engedélyével valósulhatott meg. Kürt elő
ször hivatalosan is Ácsa filiája lett, majd az első tanító megválasztására is sor került ez
zel egy időben. Ballá János lett a tanító Kürtön, aki jó lévitatanítónak bizonyult. 

Az iskola is ebben az időben épülhetett, amely templomként is szolgált a templom
építésig. Érdekes, hogy ez volt a környéken az egyetlen evangélikus iskola, amelyik hosszú 
évtizedek alatt semmit sem változott külsőleg. Még 1880-ban is szalmával fedett épü
let volt. Talán egyedülálló az egyházmegyében, hiszen a gyülekezetekben az 1860-as évek
ben mindegyik iskola átépült, csak a kürtiek iskolája maradt változatlan formában. Két 
részből állt az iskola épülete. A tanterem volt az egyik rész, amelyben 1880-ban 33 gyerek 
tanult. A tankötelezettség ellenére azonban igen rendetlenül jártak a gyerekek iskolá
ba. Osztatlan volt az iskola, 6 és 12 év között együtt tanultak a gyerekek. Az épület másik 
része a tanítói lakás volt, amely két világos szobábó 1 és konyhából állt, tartozott hozzá 
pince, kamra és istálló. 

A lelkész Ácsáról havonta egyszer utazott át Erdőkürtre. így a tanító nagy önállósá
got élvezett a faluban. Ez nem mindig vált hasznára sem a tanítónak, sem a falunak. 

1948-ban az iskolát is, a tanítói lakást is államosították. Csak a templom maradt 
gyülekezeti használatban. 

Ma 611 lélek él Erdőkürtön. Ebből 256 evangélikus. Igen élénk filia, rendszeres hit
oktatás folyik a gyermekek között, és tehetséges énekkar dicséri Istent. 
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A GYÜLEKEZET MAI ELETE 

Ácsán eredetileg szlovák ajkú evangélikusok éltek. A falu több száz éven át homogén 
volt. Ezt abban látjuk, hogy szigorúan tilos volt más felekezetűekkel vagy más falubeli
ekkel házasságot kötni. Ez az „összetartozás" jelentette a falu erejét. Nem osztották meg 
vagyonukat más felekezetűekkel vagy más falubeliekkel. De ebben rejlett a falu gyen
gesége is, mert a rokonok egymás közti házassága nem szolgálta a nemzedékek frisses
ségét. Megfigyelhető volt bizonyos genetikai degeneráció az elmúlt 300 évben, ami ennek 
a belterjességnek volt a következménye. Bizonyos önvédelemre is szolgált ez a szelle
mi-lelki homogenitás, amely mint védőpajzs működött a világban végbemenő folyama
tok kiszűrésére. Az információkat egy-egy felnövekvő nemzedék az egyházból, az isko
lából és a családból szerezhette be. Úgy észlelhetjük, hogy ez a három lényegében egy 
volt. A családok mélyen vallásosak voltak. Az úgynevezett Tranoscius-kegyesség volt a 
meghatározó lelkiség. Az egyház ezt erősítette a családokban. Az iskola is egyházi isko
la volt, ugyanebben a szellemben történt ott is a nevelés. A városok olyan messze vol
tak Ácsától, hogy onnan semmiféle hatás nem ért el a faluig. Az átlag ácsai lakos egész 
életét le tudta élni úgy, hogy nem kellett elhagynia a faluját, mégis mindent elérhetett, 
ami az életéhez szükséges volt. Meg tudott házasodni, tanulhatott, dolgozhatott, gya
korolhatta vallási életét. Sem a földesúrnak, sem az egyháznak nem volt érdeke az, hogy 
ezt a homogenitást megbontsa vagy akár csak fellazítsa. 

A Prónay család ácsai jelenléte is hozzájárult ehhez a zárt falusi élethez. Konzervatív 
gondolkodású volt a bárói család. Jellemző erre a megállapításra az, hogy amikor 1894-
ben megépült az Aszód-Balassagyarmat vasútvonal, a bárói család tagjai közel 60 éven 
át nem voltak hajlandók használni a vasutat. Az emlékezők szerint Prónay báró mindig 
kocsival közlekedett, sőt a kocsiján állva tette meg az utat. 

A népszokások, a népviseletek, a néptáncok és egyéb kulturális vonások évszázadokon 
keresztül változatlanok maradtak. 

Az egyház ebben a helyzetben szinte maximális lehetőségeket kapott feladatának 
ellátására. A kezdetben szlovák nyelvű faluban a 20. század első felében a magyar nyelv 
bevezetése az iskolai oktatásban ellenállást okozott. Később beletörődtek a magyar nyelv 
használatába az iskolai életben, de otthon továbbra is a szlovákot használták. Az isten
tiszteleti életben is ehhez ragaszkodtak. 

A két világháború alaposan felforgatta a falu több évszázados csendjét. A katonai 
szolgálatra behívott férfiak ekkor már „világot látottak" lehettek. Sokan nem érkeztek 
haza, hiába fejeződött be a harc. Akik hazajöttek, maguk sem értették, miért voltak távol, 
miért kellett a háború. Ettől kezdve azonban már nem lehetett a falut elzárni a világ 
eseményeitől. 

Az 1948-as államosítás okozta a másik nagy törést. Kivették az egyház kezéből a 
gyermekek nevelésének eddig jónak bizonyult végzését. Az államosított iskolában azon
ban az evangélikus gyermekeket az iskolai hitoktatásra minden szülő beíratta. Sőt az 
egész szocializmus ideje alatt a gyerekek 100%-a járt hitoktatásra az iskolában. A falu 
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közvéleménye előtt nagyobb szégyen lett volna nem beíratni a gyermeket hittanra, mint 
egy-két pedagógus rosszalló pillantását vagy megjegyzését elviselni. 

Érdekes megfigyelni a gyülekezetben, hogy az egyház szolgálatának kérését a család 
különféle eseményeiben a családtagok egymás iránti megbecsülésének és szeretetének 
jeleként gyakorolták. Ennek nyilvánvaló jeleit ma is hordozzák a családok, az egyház
község pedig előnyeit élvezi. Némi hátrányát érzik azonban a népegyházi keret meg
merevedése láttán és a hit tudatos vállalásának elhalványulását tapasztalva. 

Az egyházi földek felajánlása után az egyházközség anyagi életét kellett újra megszer
vezni, ami nagy nehézségekkel járt. Ahhoz, hogy az egyházközség ellássa azokat a fel
adatait, amelyek évszázadok alatt az egyházra hárultak, megfelelő anyagi háttérre volt 
szükség. Ez szűnt meg a földek állami tulajdonba kerülésével. Önellátóvá kellett válni, 
amit az akkori lelkészeknek sikerült kialakítaniuk. A mai időkben is önerőből valósítják 
meg a gyülekezet céljait. A külső segély elenyésző a belső adományokhoz és természet
beni munkákhoz viszonyítva. Sikerült a fizetési fegyelmet kialakítani, de igazi áldozat
ról még nincs szó az egyház fenntartásában. Még működik az a rendszer, hogy ha meg
hirdetnek egy munkát a gyülekezetben, a presbiterekkel az élen sokan szívesen dolgoz
nak 1-2 napot az egyház építkezésein. Érdekes azonban, hogy míg Ácsán a lelkésznek 
kell ezt megszerveznie, addig a leánygyülekezetben. Erdőkürtön teljesen önállóan szer
veznek és végeznek el minden munkát. Még megmaradt a gyülekezetben és működik 
az úgynevezett „templombíró lányok" rendszere. A konfirmandusok szülei pedig köte
lességüknek érzik az egyházközséget egy-egy nagyobb értékű tárggyal vagy felszerelés
sel megajándékozni az ünnep alkalmával. 

Hitoktatásban minden evangélikus gyerek az iskolában részesül. Konfirmációra is min
den konfirmandus korú gyerek jelentkezik. Minden megszületett gyermeket megke
resztelnek. A házasok az oltár elől indulnak közös életükre. Az elhunytakat áldással in
dítják útnak. De a lelki életnek talán egyik legjobb mércéje lehet az istentiszteletek lá
togatottsága. Ez az utóbbi 20 évben folyamatos emelkedést mutat. Az istentiszteleti 
állandóságot, a liturgia gazdagságát, az éneklés szeretetét látják az egyházközségben a 
megtartó erőnek. 

Az ácsai gyülekezet énekkara eleven közösség kialakulását segíti, még ha magában 
hordozza is a zártságra való hajlamot. Ugyanezt tartják a bibliaórával kapcsolatban is. 

Az egyházközség mai lélekszáma 1209 fő, a választói névjegyzékben 784 lélek szere
pel. Az anyaegyházközség Ácsa. A leányegyházközség Erdőkürt. Szórványok: Püspök
hatvan és Kalló. 

Lelkészük Mekis Ádám 1983 óta. 

Az Ácsai Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Fabriczy János 1636-1646 
Osztinyi György 1646-1657 
Francizci Márton 1657-
Apostoli tiszteletes -1686 
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PauliniPál 1705-1717 
Valaszky Gergely (György) 1718-1729 
Sartorius Márton 1730-1736 
Ifj. Chovan Sámuel 1736-1756 
Pohl Mihály 1756-1772 
Mudronyi Bogyiszló 1772-1775 
Sztraka János 1775-1786 
Deluck (De Ludue) István 1786-1795 
Tablicz Bogyiszló 1795-1802 
Martiny Mihály 1802-1810 
Szigeti János 1810-1817 
Jelsik János 1817-1824 
Braxatorisz Károly 1824-1860 
Elefánt Mihály 1860-1867 
Melczer Gyula 1867-1902 
Margócsy István 1902-1937 
Palkovics (Pálfi) István 1938-1949 
Maróti János 1950-1983 
MekisÁdám 1984-

Aszódi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. 
Telefon/fax: 06-28/500-541 
Lelkész: Detre János 
Lélekszám: 1356/1238/1402 

A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTENETE 

Több ezer éve lakott területen fekszik a mai Aszód. Völgyek találkozása, hadi utak keresz
teződése, a Galga völgyének központja ez a hely. Csodálatra ihlette az 1786-ban földrajzi 
lexikont készítő utazót: „Aszód egy fenséges és nagyon kellemes vidéken a Galga patak 
mellett, s országút mentén található. A Podmaniczky család gondozott kastélya és birtoka 
az utóbbi időben minden átutazó figyelmét felkeltette. A lakosok többségében evangé
likusok, az istentiszteleteket pedig német és szlovák nyelven tartják." 1796-ban a tele-
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pülések felmérését készítő kutató már népes várost talál itt, amely egyre ismertebbé 
vált az országos vásárok tartása révén. Az itt tevékenykedő mesteremberek hasznos 
termékei keresettek voltak a vidéken. A mező termékeny volt, a Galga vize sok vízima
lom hajtását segítette. 1828-ban már 2282 lakosa volt a városnak. Ebből 1115 volt evan
gélikus, a többi katolikus és izraelita vallású. 302 házat tartottak nyilván. 1844-ben az 
evangélikusok 1280-an voltak. Három templom volt a városban: az ősi evangélikus, a 
18. század közepén épült katolikus templom és a zsinagóga, amely 1755-ben épült. Ek
koriban már gyógyszertára is volt a városnak. 1851-re csökkent a lakosság létszáma. Az 
evangélikusok is körülbelül ezren voltak. Még 1877-ben is 2640 lakosa volt Aszódnak. 
Az evangélikusok száma igen stabilnak mutatkozott az egész évszázadban, ekkor is 1148 
evangélikust talált a földrajzi leírás. A katolikusok száma azonban folyamatos emelke
dést mutatott - elsősorban a bevándorlás miatt. 

így olvassuk 1877-ben a Galgóczy Károly-féle írásban az evangélikus egyházközség 
helyzetét: „Az ágostaiaknak régi anyaegyházuk van, a kastély megett a hegyen magasan 
álló templommal. Ugyanehhez leányegyházképp az ikladi s hévízgyörki ágostai hívek, 
valamint fiókképp a körülvevő községekben és pusztákon lakó ágostaiak is tartoznak; 
úgyhogy ezekkel az anyaegyház népessége 2400-ra felmegyen. Azonban fényessé teszi 
ezen egyházat különösen az, hogy 1820 óta [ténylegesen 1728 óta] - algimnáziuma van, 
mely most jeles tanárok vezetése alatt, IV osztályú, s nemcsak a tudomány, hanem a kü
lönben is magyarosodó lakosság közt, a magyar nyelv terjesztésére is igen jótékonyan hat." 

1900-ban Aszód már 3285 lakosú település volt. Az evangélikusok ssáma ekkor 1114. 
Ez csökkenés a korábbi számokhoz viszonyítva. A 19. század utolsó évtizedeiben több 
iparoscsalád költözött Budapestre, ahol az iparosodás még jobb megélhetést biztosított 
számukra. 

A katolikusok száma folyamatosan növekedett. Még mindig jelentős volt a zsidó la
kosság száma (449 fő). Az egyházközség a leányegyházakkal és a szórványokkal 3004 
lélekszámú volt. Az anyagyülekezetben a parókus lelkész mellett segédlelkész is volt. 
Az anyagyülekezet iskolája két tanerős iskola, míg a leánygyülekezetekben egy-egy lé
vitatanító dolgozott. 

A 2000-es népszámlálás Aszódon 6428 lakost talált. Ebből 1238 lakos volt evangéli
kus. Ez a szám megegyezik az egyházközség által nyilvántartott adattal. Ehhez még 
hozzáadjuk Kartal 141 és Verség 23 evangélikusát, így 1402 a valós mai lélekszámunk. 
Az egyházi élet a 300 éves templomban, a lakótelepi imaházban és a központi gyülekezeti 
házban folyik. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE 

A 16. és 17. századi gyülekezetről írásos adatunk ugyan nincs, de a török hódoltsági te
rületen éltek evangélikusok ebben az időben is. Az első és szinte egyetlen nyom 1657-
ból való, amikor február 6-án és 12-én Láni Dávid szuperintendens a kerületéhez tar
tozó egyházközségek vizsgálatakor Szécsényben az aszódi egyházközséggel is foglalko-
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zott. A vizsgálati anyagból tudjuk, hogy az itteni evangélikusoknak Szelényi János föl
desúr nem biztosított istentisztelet tartására alkalmas helyet, pedig a királyi rendelet 
ezt előírta számára. Ezért a földesúr elmarasztalásban részesült. Igaz, ettől még nem lett 
az aszódi evangélikusoknak istentiszteleti helyük. Arról is tudósítást kaptunk, hogy a 
gyerekeknek volt iskolájuk, hiszen tanítója volt a gyülekezetnek Vulpiusz Mátyás sze
mélyében. A lelkész Raksányi János volt. 1662-ben a nógrádi esperességnek foglalkoz
nia kellett a lelkész és a tanító viszályával. Ez arra mutat, hogy ekkor mindketten Aszó
don voltak. Raksányi 1669-ben távozott Aszódról, ahogyan azt két aszódi elöljáró val
lotta Füleken: a török szorongatta a lelkészt, „sőt ezen falubelieknek az papjához nemcsak 
reá szállott és gazdálkodott vele, de azon kívül jól meg is verte". Az országrész általános 
helyzete rányomta bélyegét az egyházközség életére is, amit Ráday Gedeon foglalt össze 
a gácsi közgyűlésen 1686. október 19-én: „sok helység romokban hever, lakosaik éhség, 
kard és betegség által elpusztultak vagy szétfutottak". 

Buda 1686-ban felszabadult. Ezzel egy időben a váci püspök is visszaköltözött a püs
pöki palotába. A terhek pedig kezdtek egyre nehezedni, szinte 1689-tól megindult a 
nyílt ellenreformációs akció Pest megyében. A váci püspök megkezdte a helyreállítást 
vallási téren. Elsősorban a püspöki birtokokon volt ez érezhető, de onnan messzebbre 
is kisugárzott. 

Az elnéptelenedett települések lassan újraéledtek. A földesurak elsősorban a Felvi
dékről hoztak telepeseket. Evangélikus földesurak elsősorban evangélikus szlovákokat 
telepítettek birtokaikra. Ez volt Aszód újratelepülésének képlete is. Először a 17. szá
zad végén Osztroluczky János és felesége, Justh Judit jutott királyi adományként Aszód 
birtokához. Az ide letelepített evangélikusok 1693-ban alakították ki a földesúr segít
ségével a gyülekezetté alakulás feltételeit. Lelkészt hoztak, tanítót alkalmaztak, fatemp-
lomot és haranglábat építettek. Az egymást váltó lelkészek ebben az időben még nem 
vezettek sem anyakönyvet, sem más nyilvántartást a gyülekezetről, és az eseményeket 
sem jegyezték fel. De tény, hogy olyan körülmények között élhettek elődeink Aszó
don, amelyekben háborítatlanul gyakorolhatták hitüket, gyermekeik iskolába járhattak, 
és nem fenyegette őket a rekatolizáció veszélye. 

A 18. század eleje hozott még dinamikusabb változást az egyházközség életében is, 
amikor Podmaniczky János és Osztroluczky Judit házasságot kötött. A földesúr Aszó
don telepedett le, és kastély építésébe kezdett, ami azt jelezte, itt is akar maradni. A 
földesúr tanult ember volt. Nemcsak a tudományokban volt jártas, hanem az evangéli
kus hit dolgaiban is. Ez garancia volt arra, hogy mind a szószéken, mind az iskola kated
ráján képzett lutheránus lelkész és tanító állhatott. 

Innen érthetjük, hogy olyan lelkészek szolgálhattak Aszódon, mint Glosius János, vagy 
olyan tanítók, mint Burján Sámuel, aki 1714-ben Szirákról került az aszódi iskolába, és 
működése alatt vált lehetővé a latin iskola létrejötte, amely csak 1728-ban következett 
be. De ennek már nem lett tanítója, mert Békéscsabára választották meg lelkésznek, 
ahonnan a Podmaniczky család 1744-ben visszahozta Aszódra lelkésznek. 

Még egy fontos részletet érdemes megjegyezni a patrónusról, Podmaniczky János-
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ról: képzett pietista volt, folyamatos kapcsolatban állt a dunántúli pietista hírességek
kel. Tótul, magyarul és németül beszélt, a kor szokása szerint latinul is tudott. Verseléssel 
foglalkozott. Igazán maradandót az igényes templom felépítésével alkotott Aszódon. 

A kastéllyal párhuzamosan folyt a templom építése 1719-1722 között. Egy templom
romot használtak fel az új templom felépítéséhez. Antonius Murarius volt a tervező is, 
az építő is. Szép barokk templomot emeltek a kastély feletti dombon. Az oltártér alatt 
családi kriptát készíttetett a földesúr. A falakat boltívvel zárta le. Torony nem épült. A 
templomot zsindellyel fedték. 1722-ben vette használatba a gyülekezet, 1724-ben lett 
gyülekezeti templommá. A belső berendezés 1727-re készült el, amikor az oltárt eperjesi 
mesterek kifaragták. Nagy ünnepség volt 1728-ben Márton napján a felszenteléskor. 
Ekkor lebontották a fatemplomot. A régi oltárt a domonyiaknak adták el. Az új oltár nem 
aratott osztatlan sikert a hívek körében, de amit akkor megszoktak, az ma már csodás érték. 

A templom melletti harangláb egyre rosszabb állapotba került, olyannyira, hogy az 
1706-ban öntött harangnak már nem adott biztos alapot. Ezt még 1735-ben nagy költ
séggel rendbe hozták, de már tervezték a torony felépítését, mert azzal válik teljes épü
letté az istenháza. 1759-ben épült meg a torony. A haranglábról a toronyba költözött a 
harang, így a harangláb lebontása a végleges itthonlét szimbólumává tette a templomot. 

Már város volt Aszód, a földesúri család báróságot nyert a királynőtől. Kész volt a 
szép templom, de rozoga volt a paplak és az iskola. 1769-ben vágtak bele két szomszéd 
telken a szinte azonos formájú, csak méretarányaiban eltérő paplak és iskola építésébe. 
1771-ben a lelkész elfoglalta új lakását. Az iskola - egy Szontágh Sámuel egyévi jöve
delméből vásárolt másik ház használatbavételével - helyileg különvált is latin iskolává 
és elemi iskolává. 

1772-ben a templomot kívül és belül tatarozták. Megújították a templomtetőt is. 
Majd 1786-ban egy nagy adakozás bevételeiből nagy harangot öntettek, hogy annak hang
ja legyen messze hangzó, méltóságteljes. 

Ebben az időben a város lakosságának túlnyomó többsége evangélikus volt. Termé
szetesen a város vezetői is a gyülekezethez tartoztak. Az iparosság is képviseltette ma
gát az egyházban. Magyarul, tótul és németül beszéltek a lakosok. Ezt a három nyelvet 
használták az istentiszteleti és az iskolai életben. Az egyházközség tagjait számba véve, 
arra a megállapításra juthatunk, hogy a földműves és az iparos foglalkozású hívek azo
nos számot mutattak, és a magyar ajkúak kisebbségben voltak. De ez sohasem jelentett 
értékítéletet. 

A 19. század elején a templom veszélybe került. A romra épült falak valami oknál 
fogva megrendültek. A boltozat az oldalfalakra nehezedett, emiatt az annyit engedett, 
hogy a boltozat teljes hosszában megnyílt. 1819-ben végezték el a javítási munkát az 
életveszélyessé vált templomon. A karzatot újjá kellett építeni. A falakat kívül meg
emelték, és a boltozat felett vaspálcákkal összeszorították az oldalfalakat. Új orgona 
készült, amelybe a régi hangszer használható részét is beépítették. Szép barokk hangja 
van, mechanikája pedig ennek az építésnek az emléke. 

Némi zavart okozott a gyülekezet életében a magyarosítás. A magyarosítást ellenzők 

. 385 



ÉSZAK-PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE 

élére Jozeffy Pál állt, aki aszódi lelkész is volt. Bár 1840-ben Szeberényi János látogatása
kor a püspöki vizitáció jegyzőkönyvét magyarul írták, de 1842-ben - talán erőpróba gya
nánt - a Jozeffy-féle pánszláv mozgalomhoz tartozó Masztics János tanítót hozták a gyü
lekezet tagjai Liptó megyéből az iskola megüresedett tanítói állásába. Itt azonban Masz
tics tanító nem tudta magában tartani a magyarokkal szembeni ellenszenvét, levélben is, 
hangos szóval is kinyilvánította, hogy gyűlöli a magyar nyelvet, ezért nem tanítja azt az 
iskolában. Podmaniczky Lajos kegyúri jogával élve, Brocken József domonyi lelkész és az 
aszódi iskolajárás dékánja javaslatára azonnali hatállyal elhagyni rendelte Masztics tanító
nak nemcsak az iskolát, hanem a mezővárost is. Ez a gyors eltávolítás az egész egyházmegye 
tanítógárdáját felkavarta. Még körlevelet is adtak ki, amelyben a2l kérték: ha Masztics 
tanító bűnös, akkor ezt az egyházmegyei bíróság állapítsa meg, mert Podmaniczky Lajos 
eljárását saját kiszolgáltatottságuk jeleként értelmezték. Annyi pozitív eredménye mégis 
volt mindennek, hogy a tanítók igyekeztek még komolyabban venni feladatukat. 

Nagyon válságos időszaka volt a gyülekezet életének Mikulás Dániel Eduárd lelkész 
szolgálati ideje. A latin iskolára nehezedő németesítő törekvésekben nem bizonyult 
Korén István segítőjének, sőt addig hagyta eljutni a 150 éve működő iskolát, hogy az 
intézményt felső elemi iskolává minősítették vissza. 

Sárkány János 1863-ban érkezett Aszódra - mint korábbi aszódi diák, nem ismeret
len helyre jött -, és utóda, Moravcsik Mihály szolgálata és személyes életpéldája máso
kat is olyan egyházszeretetre buzdított, hogy egyre feljebb ívelt az egyházközség élete. 
Az algimnázium megszervezése, az épületek ehhez alakítása és építése, a tanári testület 
kialakítása mind hozzájárult ahhoz, hogy az evangélikus egyház stabil helyet kapjon a 
város életében. 

A gyülekezet tevékenységei közé tartozik az 1853 nyarán elvégzett óriási munka a 
templomon, amelynek ma két látható „nyoma" van: a torony az ácsmunkák révén a tető 
átalakításakor egészen beépült a templomkompozícióba, és oldalról pillérekkel erősí
tették meg a továbbra is bizonytalankodó oldalfalakat. Azóta stabil a templom. 

1854-ben bevezették a hajnali és az esti harangszót. Ma már egyik sem gyakorolt 
szokás. 1865-ben toronyórát szereltek a toronyba, 1881-ben pedig a belső világítás 
megoldására kapta ajándékba a gyülekezet Podmaniczky Zsófiától a nagy csillárt. 1884-
ben a megrepedt kisharangot kellett újraöntetni. 1890. augusztus 31-én villámcsapás 
érte a templomot, a hatalmas poron kívül azonban semmi kár nem keletkezett. 1892-
ben villámhárítót szereltettek a toronyra és a tetőgerincre. 

Moravcsik Mihály halála után Chugyik Pál lett a lelkész, aki aszódi földműves szülők 
fia volt. Négy évtizedes szolgálatát ma is emlékeikben őrzik a még élők, de szájról száj
ra szálló emlékezések is értékelik munkásságát Pischl (Perényi) Rezső kántortanítóéval 
együtt. A tanítót nagy tisztelet vette körül. 1909-ben elterjedt a híre annak, hogy a tanítót 
Selmecbányára hívják kántortanítónak, és ez sok előnyt hoz neki is, családjának is. 
Megtudták azonban a gyülekezetben, hogy itt maradna, ha lakáskörülményein javíta
nának. Ez indította el az új iskola és tanítólakás építését 1910-ben. Hamarosan el is ké
szültek a munkákkal. 
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Eljött a világháború, amely nemcsak katonákat igényelt, hanem a templom harang
jait is. Hiába alkudtak, hogy a kisharangot odaadják, és gyűjtenek hozzá rézkilincset, 
kanalakat, üstöket, gombokat, nem tudták megmenteni az ősi középső harangot, amely 
1706 óta szólt a toronyban. 1915. december 9-én vitték el a harangokat. A templom
ban „felravatalozták" őket, temetési istentisztelet jelleggel elbúcsúztatták mindkettőt, 
majd kocsin kiszállították a két harangot a vasútállomásra. A gyülekezetnek megígérték, 
hogy megkapja a harangok ellenértékét. Az aszódiak visszavárták a harangokat, vagy leg
alább az árukat, de az sose érkezett meg. 

A Tanácsköztársaság diktatúrája - amely ízelítő volt abból, amiről senki sem gondol
ta volna, hogy újra megtörténhet - példás összefogást eredményezett, amely a csak azért 
is élni akarás szimbóluma lehetne. Sajnos ez az 50-es években már nem ismétlődött meg. 

Közben 1912-ben döntés született az algimnázium főgimnáziummá fejlesztéséről. Év
ről évre magasabb lett az itt tanuló diákok osztálya. Az első érettségizők úgynevezett 
„hadi érettségizők" voltak, akik az iskolapadból indultak a katonai szolgálatra, a külön
féle frontokra. 

A Felvidék elcsatolása némi gyarapodást hozott a gyülekezet lélekszámában, hiszen 
Selmecről menekült tanárcsaládok kaptak munkát az iskolában, és családostul letele
pedtek a nagyközségben. 

1922-ben gyűjtés és ajándékozás révén pótolták a két rekvirált harangot. 1922. ok
tóber 8-án Paulik János nyíregyházi lelkész szentelte fel a harangokat, amelyek azonban 
technikai akadályok miatt nem szólaltak meg az ünnepi istentiszteleten, hanem csak 
délben, „s akkor az egyház mély hangú régi harangja gyönyörű összhangba olvadt új 
testvéreivel". 

1936-ban egy szélvihar lesodorta a templomtorony csúcsáról a régi csillagot, amely 
hosszan gurult a falu felé a domboldah emelkedős feljárón. Ügy döntöttek, hogy ke
resztet tesznek a csúcsra, amely azóta is emlékezteti az embereket Urunkra. 

A háború lelkészváltással indult Aszódon. Chugyik Pál nyugdíjba ment, Bogya Géza 
követte. Neki sem volt ismeretlen Aszód, hiszen mint menekült diák itt érettségizett. 
Sok gyülekezeti és családi nehézséggel kezdte a szolgálatát az új lelkész. Közben 1944 
őszén egészen közel érkezett a front. Előtte gyakran volt légiriadó, amely megzavarta 
az istentiszteletet. 1944 késő őszén és telén még ágyúdörgés is belehangzott a temetési 
szolgálatokba. 1944. október 12-én bezárták az iskolákat. A gimnazisták és a leányne-
velősök még hazautazhattak. De az elemi iskola is veszélyessé vált. December l-jétől a 
templomot se lehetett használni, hiszen az helyzeténél fogva légvédelmi megfigyelőál
lásként működött. Az ostrom áldozatokat követelt a civil lakosság köréből. De az egy
házi élet nem állt meg egy pillanatra sem. December 6-án találkoztak az aszódiak az 
első orosz egységgel. Ittlétük rengeteg kárt okozott a templomban is, az egyházi épüle
tekben is. „Az ellenséges katonaság feldúlta paplakunkat, felégette népiskolánk beren
dezését, összetörte templomunk orgonáját, ón- és cinksípjait széjjelszórta a templom 
kertjében, leszaggatta a templom csillárjait, letépte az oltárzsámoly bőrfedését, célpontul 
választotta pisztolyának a keresztelőmedence Keresztelő Jánosát, feldúlta a Podma-
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niczky-sírboltot." December második vasárnapján a romos templomban mégis Istent 
dicsérte a megjelent gyülekezet. A kántortanító fogságban volt. De 1945. február 12-
én megkezdődött az iskolai élet. A kibontakozóban lévő egyházi munkát azonban hát
ráltatta a nemzeti tanács akkori kommunista elnöke és a község új főjegyzője. 

Nagy anyagi tehervállalással sikerült pótolni az iskola felégetett berendezését. Kija
vították azokat a sérüléseket az épületeken, amelyek a további romlást megakadályoz
ták, de igazi tatarozásra nem is gondolhattak az egyházközség anyagi állapota miatt. Az 
igazsághoz tartozik, hogy anyagot se lehetett kapni. A templom palatetőzete a front alatt 
teljesen tönkrement. Úgy sikerült palához jutni, hogy éppen bontották az egerszegi 
uradalom épületeit, és az egyházközség azonnali elszállítási kötelezettséggel kapott pa
lát a bontásból, így lett befedve a templom. Az ablakok üvegezését darabokból toldoz
gatva lehetett megcsinálni. A háború okozta sérüléseket a templom 1969-ig magán 
hordozta. 

A folyamatos javítgatásokat elsősorban az iskola jobb karba hozása érdekében össz
pontosították az egyházközség vezetői. így történt az, hogy 1948 nyarán akkor történt 
az államosítás, amikor már szinte minden a helyén volt. Ez ellen semmit nem lehetett 
tenni. Tény, hogy az iskola államosításával nemcsak az iskola veszett el, hanem a gyü
lekezet templomon kívüli alkalmainak a helye is. ígéret volt arra, hogy különféle egy
házi alkalmakra helyet adnak az államosított épületekben, de mire ez szükségesnek bi
zonyult, a lehetőség is elmúlt. 

A GYÜLEKEZET ELETE AZ 50-ES EVEKTŐL 

Az iskolák államosítása lelkileg nagyon megviselte a gyülekezetet. Nemcsak az elemi 
iskola került állami tulajdonba, hanem az ősi evangélikus gimnázium és az 1891-től sok 
értékkel működött leánynevelő polgári iskola is. Az államosítás után rövid ideig még 
lehetőséget adtak a kántornak, hogy orgonáljon a templomban. A hitoktatásra is ked
vező ígéretek hangzottak el, de ezekből inkább az egyre nehezedő feltételek váltak be. 

Mindezt tetézte a helyi kommunista párttagoktól kiszivárogtatott értesülés az egy
házi földek államosításáról. Erezhető volt ennek az előszele, hiszen az adók egyre na
gyobb megterhelést jelentettek. Mindennek középpontjába Bogya Géza lelkész került, 
aki az új rendszer emberei szemében az egyházközség megszemélyesítője volt. Ez tük
röződik abból a levélből, amelyet a lelkész püspökének, Dezséry Lászlónak írt 1950. 
július 26-án. Az aszódi adóhivatal az 1950-es évre 74 mázsa kenyérgabona, 26 mázsa 
takarmány és 12 mázsa széna beszolgáltatását rendelte el. Ezenkívül 2700 forint jöve
delemadóval is megterhelték a lelkészt. Miután ezt nem volt miből rendezni, a hatóság 
lefoglalta és zár alá helyezte a lelkészlak teljes berendezését. 

Az adóhatóság figyelmen kívül hagyta azt, hogy a lelkész megélhetésének a minimu
ma sem volt meg. De azt sem mérlegelte, hogy az egyházközség földjei bérbeadás ré
vén kisemberek művelése alatt álltak, akiket ezen keresztül is támogatott az egyház-
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község. 32 bérlőnek volt kiadva az egyházi föld. Ök valójában az egyház földjén éltek. 
Elvileg nem lett volna szabad az egyházat kuláknak minősíteni, de különösen a lelkészt 
nem. A kivetett progresszív adó mégis arra mutat, hogy a lelkészt kuláknak minősítették. 

A püspök foglalkozott Bogya Géza levelével. A miniszterhez küldött feliratban pró
bálta tisztázni a lelkész szerepét az egyházi birtokban. De nem sok eredménye lett a 
közbenjárásnak, mert az aszódi hatóság másként gondolkodott. 

Az egyházközségnek szinte minden jövedelmét elvitte a beszolgáltatás. A lelkész a 
havi 666 forintos fizetéséből élt. 

1951. február 16-án a lelkész újra levelet küldött püspökének. Ebben a levélben 2500 
forint kamatmentes kölcsönt kért, amely fél évre szólt volna, mert éppen azon a na
pon, amikor levelét írta, megjelent a paplaknál az adóvégrehajtó kocsival és emberek
kel, hogy a korábban zálogosított bútorokat elvigyék a lelkésztől a 2770 forint és annak 
kamatai fejében. A lelkész halasztást kért. A válasz az volt, hogy egy hét haladékot kap, 
„mivel versenyben vannak, és a kongresszusig mindent be keli hajtaniok". Ez a verseny 
pedig azt jelentette, hogy egy hét lejárta után már 7290 forintot követelt az adóhivatal! 

Ennek az áldatlan helyzetnek a megoldására csak a földek felajánlása kínálkozott. 
Mintha az aszódi elöljáróság ezt készítette volna elő kegyetlen intézkedéseivel. 

A gyülekezet anyagi gazdálkodásának egyensúlya is megbillent ezzel az óriási beszol-
gáltatási és adóteherrel. Miután megszűnt minden olyan adatszolgáltatás, amely a gyü
lekezetek jövedelméhez viszonyíthatta volna az egyházi adót, ezért a presbitérium az 
önkéntes egyházfenntartói járulék bevezetése mellett döntött 1950-ben. A lelkész el
készítette a felajánlási íveket. 566 családnak küldték ki azt. 529 család átvette a gyüle
kezet levelét, 450 meg is tette a felajánlását. 75 még nem válaszolt. Azt várták, hogy ha 
400 család válaszol és havi 3 forint hozzájárulást ajánl meg, akkor ez évi 24 ezer forint 
lesz, amelyből meg fog tudni élni a gyülekezet. A várakozás azonban nem teljesült a 
visszaérkezett felajánlások alapján. Ugyanis havi 1450 forintról szólt a visszajelzés. Ha 
hozzáteszik a nem válaszolókat, akkor a kintievőkkei elérhetik az 1500 forintos havi 
összeget. De ez a negyedével kevesebb a tervezettnél. Ennél az átállásnál is észre lehe
tett venni a helyi egyházellenes agitációk hatását, mert ami 1919-ben szárnyaló volt, az 
most nagyon földönkúszó lett. 

1951. augusztus 12-13. egy nehéz döntés meghozatalának két napja volt a gyülekezet 
történetében. Ekkor kellett a rendkívüli presbiteri ülésen és közgyűlésen dönteni az egy
házi földek állami tulajdonba adásáról. Ha a községi elöljáróság folyamatos zaklatásaira 
gondoltak, és azokra a túlkapásokra, amelyeket átéltek, bizonyos megkönnyebbülést ho
zott a kérdés tárgyalása. Ha azonban azt mérlegelték, hogy az egyházközségnek sohasem 
a meggazdagodás, a birtoklás volt a földekkel a célja, hanem alkalmazottai és intézmé
nyei anyagi hátterét biztosította a földek jövedelme, akkor kétségekkel kellett számolni. 

Nehéz és fontos döntés volt. Talán ezt húzta alá a jegyzőkönyv azzal is, hogy mind
két gyűlés időpontját pontosan megörökítette: a presbiterek délelőtt fél 12-kor, a köz
gyűlés tagjai pedig délután 4 órakor gyűltek össze a templomban. 800 négyszögöl ház
táji föld visszatartása mellett az egyházközség összes földjét felajánlották az államnak. 
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A lelkész díjlevelét is módosítani kellett. Ettől kezdve havi 800 forint lett Bogya Géza 
fizetése. 

Teljes egyhangúsággal született meg ez a határozat. Senki nem kockáztatta meg, hogy 
ellene szóljon. 

Komoly gazdasági nehézségek között találta az egyházközséget Válint János esperes 
1952. november 25-én, amikor esjjeresi vizsgálatra érkezett Aszódra. A hivatalt rend
ben találta. Szabályos volt a pénzügyi ügymenet is. De néhány sürgős feladatot megje
lölt a gyülekezet számára. Tudjuk, hogy 1950-ben a középső harangon 25-30 cm-es re
pedés keletkezett. Ennek következtében haranghoz nem méltó hangot adott. A sekres
tye állapota szinte életveszélyes volt. A boltozat leomlással fenyegetett. Kölcsönt kértek 
az egyházi felsőbbségtől. Kaptak kamatmentesen 2000 forintot 1953. június 30-ig. 

Az egyházközség vezetői nem voltak megelégedve a gyülekezet tagjainak egyházunk 
mellett való kiállásával. Sem a templom látogatottsága, sem az adakozás, sem az ön
kéntes egyházfenntartás nem volt egyensúlyban a gyülekezet többször hangoztatott egy
házszeretetével és egyháza iránti hűségével. 

Láthatatlan, de érezhető törés állt be a hitéletben is, az erkölcsi életben is. Egyre több 
volt a gond a gyermekek nevelésével. A tanítók a sok munka miatt türelmetlenebbek 
voltak, a szülők egyre elfoglaltabbak. 

Építkezésekről és tatarozásról - bár nagy szükség lett volna rá - szó sem lehetett az 
egyházmegyénél és az egyházkerületnél felhalmozódott adósság miatt. Csak az orgona
javítást fejezték be ebben az esztendőben. Hiába lett a gyülekezet új felügyelője Hege
dűs Pál nyugalmazott lévitatanító és az új pénztáros Micsinay László. A lelkész gondja 
nem csökkent, hiszen az adósságtörlesztés mellett sürgős volt a templom és a paplak 
tatarozása. 

így telt el 1953 is, 1954 is: tervek voltak, az anyagi erőforrások azonban nagyon szűkre 
szabottak. A gyülekezetépítés vált a lelkész fő munkaterületévé, mert ez hozhat válto
zást az erkölcsben és az anyagiakban. A délelőtti istentisztelet mellett fontos lett a dél
utáni istentisztelet. Sőt délután két istentiszteletet tartottak egymás után. Az egyiken 
magyarul, a másikon szlovákul hirdette az igét a lelkész. A többlet-istentisztelet nem 
okozott egyik alkalmon sem létszámcsökkenést. Még a perselypénz is gyarapodott. Azt 
is sikerült elérni, hogy a presbiterek rendszeresen járjanak templomba, amiben a fel
ügyelő példát mutatott. 

Sajnos a felekezeti viszony 1953 táján mélypontra süllyedt. „Több esetben előfor
dult, hogy a helyi jezsuita pap és a melléje kántornak beosztott bigott apáca arcátlan 
aknamunkája következtében a vegyes házasságokat a katolikus templomban újra meg
kötötték. A felekezeti viszály a plébános agresszivitása miatt határozottan kiéleződött" 
- írja a lelkész. 

Építkezés nem volt, de az álom élt: hamarosan megszépül a templom is, a paplak is. 
Bíztak az áldozati vasárnap eredményességében. A megenyhült politikai légkörben ke
vesebb energiát vett igénybe az önvédelem, ezért a lelkésznek maradt ideje az elmé
lyültebb teológiai önképzésre is. 
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1955 augusztusának elején elégedetlenség és zúgolódás támadt a község gazdái kö
zött a túlzott beszolgáltatási kötelezettségek miatt. A községi tanács elnöke - Kiss Kár
oly - 1955. augusztus 5-én bekérette hivatalába a lelkészt, és „bizalmasan közölte" vele, 
hogy a „szabad gabona" kötelező beszolgáltatásával kapcsolatban a gazdák - közöttük az 
evangélikus gazdák - körében elégedetlenség, zúgolódás, sőt ellenállás és a hatósági kö
zeggel szembeni fellépés, valamint súlyos nyilatkozatok tétele történt. Ennek hatására 
kiszámíthatatlan irányt vehet a községben a hangulat. Kiss Károly arra kérte Bogya Gézát, 
hogy az evangélikus gazdák között járjon közbe - esetleg a szószékről intse őket. A lel
kész nem tett konkrét ígéretet, de elmondta, amit tehet, azt megteszi. Bogya lelkész 
azonban maga nem mert dönteni. Püspökéhez fordult, abban bízva, hogy a püspök sza
va segít a tekintély révén a rend helyreállításában. Felolvasásra alkalmas iratot kért a 
püspöktől. A lelkész arra gondolt, hogy ez nemcsak Aszódon okozott problémát. A püs
pök válaszát azonban nem ismerjük. 

Az 1956-os esztendő ellentmondásos jellegével vált ki az előbbiek sorából. Megma
radtak az anyagi nehézségek, hiszen eddig is évről évre élt a gyülekezet, minden anyagi 
tartalék nélkül. Nem maradt nyom nélkül az 1955-ös „mozgolódás" a súlyos beszolgál
tatási terhek miatt, bár nem maradt fenn írásos nyoma annak, hogy a lelkész miként 
tett eleget a tanácselnök kérésének. Tény, hogy amikor 1956 nyarán Bogya Géza részt 
vett a nyári lelkészkonferenciákon, és a gyülekezetben beszámolt az ott tapasztaltak
ról, valamint Ordass Lajos rehabilitációjáról, ez sem lendített a gyülekezet hangulatán. 
Sőt a korábban körülbelül 270 visszaérkező aratási hálaünnepi boríték helyett csak 236 
boríték futott be az adománnyal. Ezt igyekeztek azonnal elkölteni. Tervként emleget
ték a temető bekerítését, de helyette a templomkertet kerítették be. Jó lett volna a 
templomtorony homlokzatát tataroztatni vagy az oltárt restauráltatni. 

Az október 23-án kezdődött forradalmi napok - annak ellenére, hogy Aszódon hely
őrség volt - inkább hírerejűek voltak, mint eseményszerűek. Megalakult a Forradalmi 
Nemzeti Bizottság, amelynek Bogya lelkész is tagja lett, de ennél több nem került a 
feljegyzésekbe. November 4-e és az utána következő napok háborús hangulatban tel
tek, hiszen Aszódot is napokon keresztül elárasztották a megszálló tankok. 

A forradalom utáni esztendők a gyülekezet történetének aránylag nyugalmas idősza
kát hozták. A községben is, a gyülekezetben is a megalázott parasztember csendességé
vel találkozunk, mert a téesz-szervezők erőszakos, sokszor embertelen és gerincet törő 
módon hajtották végre a mezőgazdaság kollektivizálását. „Egyházunk ma is Isten kezé
ben van, semminemű aggodalmaskodásra vagy kishitűségre okunk nincs, ha feladata
inkat a gyülekezetben és családi körünkben jó lelkiismerettel és hittel végezzük" - foglalta 
össze a presbitérium jegyzőkönyve a kialakult lelki viszonyokat. Közben lelkes gyűjtö
getők kiürítették a padlásokat, udvarokat, közösbe vitték a lovakat, teheneket, mező
gazdasági eszközöket. Meg kellett tanulni a munkaegység szót, amelynek alapján pár 
fillérhez jutottak, akik dolgozni mentek a közös földekre. S ami ezalatt az emberek lel
kivilágában lezajlott, az örök titok maradt, sokan ezt a titkot a sírba is magukkal vitték. 

A fentiek kényszerítették a több mint 250 éve földműveléssel foglalkozó, apáról fi-
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úra szálló földeken élő embereket az iparba. Kit az építőiparba, kit a gyárakba. A föld
műves így lett hegesztő, lakatos, betanított munkás a vasiparban, az építőiparban. Meg
tanulták az új szót: ingázás. A kora reggeli munkásvonat vitte őket Budapestre, a késő 
délutáni pedig visszahozta Aszódra a bejárókat. 

így jutott közös sorsra az egyház és az egyház népe. Amit nagyon nehéz volt tudomá
sul venni a javarészt földművesekből álló presbitériumnak, hogy 1951-ben az egyházi 
földek állami tulajdonba kerültek, most hasonló helyzettel találkoztak ugyanazok az 
emberek 1959-ben. 

Az 1960-as évek elején az aszódiak a várakozás éveit élték. Mindenki várakozott. Nem 
lehet rekonstruálni, hogy ki mire várakozott. Bíztak a tsz-rendszer bukásában, mások 
az állami vezetők nézetváltozásában. De ehelyett a gépesítés, a műtrágyázás, az agronó-
musok sokasága, a különböző ágazatok létrehozása arra mutatott, hogy ez így fog men
ni tovább. Bár dacosan, fájó szívvel, de nekiláttak a föld megművelésének; sajnálták a 
vetést, a növényt, s hiányzott az aratás. De ekkor már nem volt rájuk szükség az aratás
nál: megjelent a kombájn. A szívük sajgott a nagy szemveszteség, pocsékolás láttán. De 
ez a jövő - hallották. 

Bogya Géza lelkész mindebbe belefáradt már. Hatvanéves korában, huszonöt éves 
aszódi lelkészi szolgálat után nyugdíjazását kérte. Csekély nyugdíjat kapott, de nyelvtu
dása és érdeklődése révén a szállodaiparban helyezkedett el, és így pótolta nyugdíját. 
Budapesten élt 20 éven át, majd Gödöllőn töltötte utolsó éveit. 

A gyülekezet lelkésze 1965-től Detre János lett, akit egyhangú megválasztása után 
azzal a feladattal bíztak meg, hogy új parókiát kell építeni Aszódon. A régi parókia 
műemlék jellegű épület volt, amely 1769-1771 között épült. Közel 200 alapnégyzet
méteres öreg ház volt a parókia, csaknem egy méter széles kőből és téglából épült, ám 
falai ekkor már a mennyezetig vizesek voltak. Igazi ódon - sokak szerint vadregényes -
épület volt. 10 lelkészcsalád váltotta egymást ebben a lakásban. Detre lelkész csak ide
iglenesen költözött ide tizenegyedikként néhány hónapra, mert a gyülekezet nem kül
földi segélyt várt - korábban erre számítva kalkulálták az építkezés költségeit -, hanem 
megkezdte az adakozást. Minden családtól 200 forint adományt kért a presbitérium. 
[Összehasonlításként: egy munkaegység a tsz-ben ekkor 6 forint volt.] A járási tanács 
vb építési osztályán egyszerre sikerült megszerezni a bontási és építési engedélyt, és 1965. 
május 12-én megkezdődött a régi épület elbontása társadalmi munkában. A bontási 
munkát három hét alatt elvégezte a gyülekezet úgy, hogy egyetlen forint munkadíjat 
sem fizettek ki. Minden használható anyagot megtisztítottak és gondosan előkészítet
tek az új épület építéséhez. Előfordult, hogy esős időben 75 gyülekezeti tag dolgozott 
a paplakon. Az új épület építése 1965. június végén indult el. Augusztusban már a tetőt 
rakták az ácsok. Amikor elkészült a cserepezés is, az első munkadíjat akkor fizették ki 
az ácsmunkáért. Miután a gyülekezethez tartozó összes kőműves három hét társadalmi 
munkát vállalt, így nemcsak a falak építéséhez, hanem azok bevakolásához is jutott szak
értő kéz. Óriási összefogás volt a község egyházi csoportjaiban, de a tsz vezetése, a fu
varozóvállalat alkalmazottai, a Gavit cég is sokat segített a munkában. A lelkészcsalád 
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1965. október 12-én költözhetett be az új lelkészlakba, amely félkész állapotban várta 
a telet. 1966 tavasza és nyara elegendő volt a teljes befejezéshez. 1966. október 2-án 
Káldy püspök fel is szentelhette az új parókiát, amely a lelkészlakáson kívül jelentős 
méretű gyülekezeti termet is magában foglalt. Az építkezés teljes költsége - amely kevés 
munkadíjat, annál több új anyag vásárlását és az építőanyag árát foglalta magában - 120 
ezer forintot tett ki. Ebből 30 ezer forintot kölcsönből fizettek, amelyet közegyházi se
gély révén azonnal rendeztek. 

1967-ben a gyülekezet használaton kívüli harangját - amelyet a lebontott javítóinté
zeti templomból kapott az egyházközség - a gyömről gyülekezetnek ajándékozták. Az
óta van a gyömrői templomnak harangja. 

1968-ban az egyházközség közgyűlése a gyülekezet történetében első ízben asszonyo
kat választott a presbitérium tagjainak sorába. 10 asszony volt a megválasztott, és azóta 
a presbitérium tagjainak közel a felét nők teszik ki. 

1969-ben a templom építésének 250 éves évfordulóját szerették volna méltón meg
ünnepelni az aszódiak. A templom még háborús sebeket hordozott a külső falain, ez a 
károsodás az idők folyamán egyre veszélyesebb méreteket öltött. Jelentős adakozással 
- külső segítség nélkül - elvégezték a templom teljes külső és belső tatarozását, lefes
tették a padokat. Igazi jubileumi ünnepet ültek 1969. november 16-án Káldy püspök 
szolgálatával. 

1973-ban - hosszabb erőgyűjtés után - a templom tetőzetét cserélték ki és a torony
süveget mázoltatták, amelyre legutóbb 50 éve került sor. Új pala került a háború utáni, 
használt pala helyére. 

1975-ben kezdték el az utóbbi évek legnagyobb vállalkozását: az 1728-ban készült 
barokk faoltár teljes restaurálását. Ez sokszor felbukkanó terv volt szinte az egész 20. 
században, ám mindig elakadt valami más feladat miatt. Sajnos a szú annyira átjárta az 
oltár farészeit, sőt folyamatosan pusztította az értékes faragványokat, hogy nem lehe
tett tovább halogatni a felújítást. A Műemléki Felügyelőség szakértői felmérést végzett, 
megállapította, hogy 500-550 ezer forintért megoldható a munka. Sikerült megegye
zést kötni, hogy ennek harmadát az egyházközség, harmadát a Műemléki Felügyelőség, 
harmadát pedig a Káldy püspök segítségével elnyert segély fedezi. Az egyházközség 
befizette a segély és a gyülekezet pénzét a felügyelőségnek, akik hozzákezdtek a mun
kához. A jó munkához idő kell, ezért 10 évig folyt a restaurálás. A budapesti LVSZ-
világgyűlés idejére kellett volna elkészülnie a munkának. Ez csak részben sikerült. 1985. 
szeptember 22-én szentelte fel az elkészült oltárt Káldy püspök. Ekkor már a végösszeg 
2 millió forintot tett ki. Az eredeti vállalási ár és a végleges költség közötti különbség a 
Műemléki Felügyelőséget terhelte. 

1983-ban - készülve arra, hogy az oltár visszakerül a helyére - kívül-belül újra tata
rozták a templomot. 

1984-ben az LVSZ-világgyűlés megnyitó istentiszteletére és záró alkalmára a gyüle
kezetből egy autóbusznyi evangélikus utazott. Július 29-én, vasárnap hét küldöttet lá
tott vendégül a gyülekezet és a község. 

•áflO. 
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1986-ban megalakult a gyülekezet énekkara, amelynek 30-40 tagja azóta is szép szol
gálatot végez a gyülekezetben, a városban, az egyházmegyében. 

1988-ban egy finn testvérgyülekezettel vették fel a kapcsolatot, először levelezés út
ján. A mariehamni svéd nyelvű és hagyományú gyülekezetből 1989-ban járt Aszódon 
egy csoport, majd az aszódiak a következő nyáron viszonozták a látogatást. Ettől kezd
ve rendszeressé váltak a kölcsönös látogatások Áland és Aszód között. 

1989-ben vették fel a kapcsolatot a helsinki dómtemplom gyülekezetével. Bennün
ket Helsinkiből kerestek meg, és ők szorgalmazták a testvér-gyülekezeti kapcsolatot, 
amit azóta is nagyon komolyan vesznek mindkét oldalról. Az ifjúságnak nyílt elsősor
ban lehetősége külföldre eljutni. A finn út során sok gyülekezeti tag először lépte át az 
országhatárt. 

1993 júniusában a gyülekezet megalakulásának 300 éves ünnepét ülték meg. Harmati 
Béla püspökkel együtt adtak hálát Istennek az aszódiak, a helsinkiek és a mariehamniak 
a gyülekezetért, a 300 nehéz esztendőért, Isten segítségéért. 

Ekkor már túl voltak az Aszódi Leánynevelő Intézet elindításának századik évfordu
lóját megünneplő alkalmon, amelynek megrendezését az egyházközség vállalta magára. 
Ismert volt már az 1991. évi 32. törvény, amelynek rendelkezése alapján született meg 
az ünnepi nyilatkozat a középiskolai oktatás aszódi felélesztéséről és a gimnázium újra
indításáról. Ez nemcsak a városban, hanem az egyházban sem nyerte el mindenki tet
szését. A városban - elsősorban az állami gimnázium tantestületében - nagy volt a fel
zúdulás, egyházellenes hangok szólaltak meg, ami azonban nem terjedt át a lakosságra, 
így vált lehetővé - szintén az egyházközség vállalásában - 1994. június 3-án az aszódi 
evangélikus gimnázium megalakítása, majd 1994. augusztus 21-én az új gimnázium alap
kövének elhelyezése. 

1997-ben az 1991. évi 32. törvény szellemében új istentiszteleti helyhez jutott a 
gyülekezet - tulajdonjogilag is - az aszódi lakótelepen, ahol 1996 óta egy egyházi szol
gálati lakás is van. 

1997-1998-ban Detre János, aki akkor már az egyházmegye esperese is volt, az álla
mi kártalanítás összegét felhasználva hatalmas munkával felépíttette az új gimnázium épü
letét, amelynek felszentelését Harmati Béla püspök végezte el 1998. szeptember 8-án. 

1999-ben megkezdték a templom padjainak teljes körű cseréjét. A 150 éves pado
kat a szú annyira átjárta, s a karbantartás ellenére a használat olyannyira elgyengítette, 
hogy csak a teljes csere volt lehetséges. A műemlékvédelem csak olyan formájú és méretű 
padok építéséhez adott engedélyt, amilyenek korábban is voltak, ez pedig 12,5 millió 
forintos kiadást jelentett a gyülekezetnek. 

2001-ben - a volt elemi iskola pénzbeni kártalanítása révén - felépült az új gyüleke
zeti ház, és megtörtént a már tatarozásra szoruló parókia teljes felújítása és belső átala
kítása, korszerűsítése. A munka 32,5 millió forintba került. Szebik Imre püspök szen
telte fel az új gyülekezeti házat 2002. május 26-án. Erre az ünnepre a helsinki testvér
gyülekezetből és Obernburgból, Aszód testvérvárosából is jöttek vendégek. 

2004-ben a templom fűtését készíttette el a gyülekezet. 
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Az aszódi gyülekezet fennállásának 310 esztendeje alatt húsz lelkészt adott az evan
gélikus egyháznak. 1982 óta folyamatosan van a hittudományi egyetemen aszódi szár
mazású teológus. 2005-ben avatták fel a negyedik Aszódról származó lelkész szakos teo
lógust. 

A gyülekezettel a kezdettől igen jó kapcsolatban áll a lelkész is, családja is. A város 
vezetőivel mindig kiegyensúlyozott volt a viszony. A hitoktatás - engedéllyel, majd 
anélkül - folyamatosan folyt az iskolában. A lelkész az iskolai hitoktatás területén élte 
át szolgálata miatt a legsúlyosabb megaláztatásokat. Hasonló megaláztatás érte az egy
ház vezetői részéről is egy súlyos helyzet miatt, mert következetesen vállalta az evan
gélikus etika konzekvenciáit. 

A tanulság? - Tudjuk, milyen igaz a latin bölcsesség: História ezt magistra vitae. S 
ennek a históriának a gazdája az Isten. 

Az Aszódi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Raksányi János -1669 
Czagan Illés 1670-1682 
Zábojcsik György 1682-1692 
Fábry János 1693-1704 
Suhajda István 1704-1708 
Valentinyi Illés 1709-1718 
Glosius János 1719-1724 
Bertás András 1724-1727 
Michaelides János Frigyes 1728-1733 
Schmied János 1734-1744 
Burján Sámuel 1744-1748 
Polereczky Ádám 1748-1755 
Hajnóczy Sámuel 1755-1768 
AdamisPál 1768-1788 
Bárányi Dániel 1789-1801 
JozeffyPál 1801-1808 
Boszy Mihály 1808-1815 
Mikulás Dániel 1815-1847 
Mikulás Dániel Eduárd 1847-1862 
Sárkány János 1863-1868 
Moravcsik Mihály 1868-1904 
ChugyikPál 1904-1939 
BogyaGéza 1940-1964 
Detre János 1965-
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Csomádi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2161 Csornád, Kossuth u. 
Telefon: 28/366-553 
Lelkész: Eszlényi László 
Lélekszám: 737/488/671 

AZ ANYAGYULEKEZET TÖRTENETE 

Az egyházközség megalakulásának ideje az 1700-as évek első évtizedeiben történt fel
vidéki betelepítésekhez köthető. A legvalószínűbb dátum 1723. Hont megyéből jöttek 
a szlovák anyanyelvű telepesek. Az addig lakatlan terület benépesítése hosszú folyamat 
lehetett, hiszen 1783 tájára fejeződött be a letelepedéssel járó közösség kialakulása. 

Valószínűleg a faluközösség kialakításában nagy szerepe lehetett Jamriska Sámuel 
tanítónak, aki éppen a gyülekezet szervezett kialakulásakor vált meg az iskolától 1783-
ban. Ebben az évben választották meg az első lelkészt, Brocken Andrást, aki lelkészi mun
káját az anyakönyvek írásának megkezdésével dokumentálta. A falunak ebben az idő
ben 774 lakosa volt. Ez a lélekszám egyszerre volt a falu és az egyházközség lélekszáma 
is. Szinte a környék centrumává lett Csomád, hiszen másfél évszázadon át a csomádi 
lelkész gondozta a környék falvainak evangélikusait. Ma már csak Orbottyán [Vác-
bottyán) maradt a sok faluból Csomád gondozásában. 

1784-ben született meg az elhatározás, hogy épüljön istenháza. Templomot akartak 
építeni, de csak imaház lett belőle. Kőből készült, téglalap alakú, torony nélküli, udvari 
bejárattal - egyenlő távolságra az iskolától és a lelkészlaktól. A haranglábon két harang 
szólította a híveket. Az oltárt 1789-ben a maglódi gyülekezettől vásárolták. A hármas 
oltárkép alul az úrvacsorát, középen a Szentháromságot, felső részén pedig Jézus menny
bemenetelét ábrázolta. Két karzatot alakítottak ki. Az egyiken az orgona kapott helyet, 
a másikon az ifjúság helyezkedhetett el. Az orgonát 1793-ban vásárolták Pesten. 1796-
ban kívül-belül renoválták az imaházat. 1799-ben pedig lerakták a torony alapját, és 1800 
nyarára be is fejezték a toronyépítést, majd átköltöztették a két harangot is az új to
ronyba. 

1810-ben a faluban tűzvész pusztított. Csak az iskola és hat lakóház menekült meg a 
tűz lángjaitól. A templom is odalett. A toronyfödém és a templom bútorzata egyaránt a 
lángok martaléka lett. Még a harangok is megolvadtak. Ez is jelezte a tűz hatalmas erejét. 

1811 -ben az egész országra kiterjedő gyűjtést rendeztek a csomádi templom újjáépí
tésére. Az adományokból az eredeti alapjain és megmaradt falain helyreállították a temp
lomot - új berendezéssel -, és ma is így látható. Új oltárra volt szükség. Az oltárkép a 
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vak koldust ábrázolja Jézussal és tanítványaival a jerikói úton. Készíttettek kereszte
lőkutat, amelyet egy pelikán és három fiókája díszít. Harangokat is csináltattak, ame
lyeket 1848-ban felajánlottak ágyúöntésre. Helyettük 1879-ben szereztek újakat. 1881-
ben orgonát vásároltak, amelynek 8 regisztere és tremolója van. 

1914-ben a templomban a karzatot hosszanti irányban meghosszabbították, és új 
padokat vásároltak. 1916-ban azonban búcsút kellett venni a nagyobb harangtól. Ezt 
1921-ben sikerült pótolni. 

AII. világháború okozta károkat 1954-1955-ben állították helyre egy külső-belső ta
tarozáskor. 

Az iskolák államosítása nem érintette az egyházközséget, mert egyházi iskoláját 1912-
ben átadta az államnak, és azóta Csomádon községi iskola működött. 

A csomádi egyházközség iskolája 
Az 1723-as gyökereiig visszanyúló csomádi evangélikusság igazi gyülekezetté szervező
dése 1783 táján kezdődött meg. 1783-ban Ácsáról hoztak lelkészt, az ottani tanítót, 
Brocken Andrást, aki nemcsak az anyakönyvezést vezette be a csomádiak között, ha
nem templomot és iskolát is építtetett. 1780-1783 között Jamriska Sámuel tanító 
megkezdte a gyülekezetszervezést és az iskolaalapítást. 

A folytatásban Sinkovicz András vállalta a nehéz építési és tanítási munkát. Az 1810. 
évi nagy tűzvészben az iskola a megmaradt hat lakóház mellett épségben állt. Az iskola 
helyet adott az istentiszteleteknek is, míg a templom újra felépült. 

Az egyházközségnek a szűkös anyagiak miatt folyamatos gondot jelentett az iskola 
fenntartása. 1912-ben azonban már olyan felsőbb hatósági igények jelentkeztek az is
kolafenntartó egyházközséggel szemben, amelyeket az egyházközség képtelen volt tel
jesíteni. A presbitérium önként ajánlotta fel a gyülekezet iskoláját az államnak. Kérés
ként fogalmazták meg azt, hogy az iskola egyik tanítóját a későbbiekben is kántorként 
foglalkoztathassa a gyülekezet. Igaz, miután az egyház átadta iskoláját a községnek, többé 
nem szólhatott bele abba, hogy ki legyen a tanító. A község azonban figyelembe vette, 
hogy a tanítónak a kántori szolgálatot is el kell látnia. 

Ezért nem merült fel Csomádon az 1991. évi 32. törvény végrehajtásának a lehetősége. 

A vácbottyáni filia temploma és iskolája 
A hagyomány szerint a reformáció századában alakult evangélikus gyülekezet Vác-
bottyánban. Volt saját templomuk, amelyet az ellenreformáció később elvett tőlük. 1713-
ban már volt tanítójuk. Sajnos ez a „korai gyülekezet" az ellenreformáció áldozatává vált. 

A türelmi rendelet után 1783-ban éledt újra az itteni evangélikusság. Ekkor az itt élő 
120 evangélikus Csomádhoz csatlakozott. Templomuk és tanítójuk ekkor még nem volt. 

Az élni akarásuk egyik első jele az volt, hogy 1796-ban Pesten harangot vásároltak. 
De a következő évben már tanítót is választottak. Czagan Pál lett a tanító, aki foglalko
zására nézve csizmadia volt. Rövidesen felépült az iskola, amely imaházként is szolgált 
1802-ben. Ezt az épületet egészítették ki egy kis toronnyal 1865-ben. így már temp-
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lomformát öltött az iskolaépület, amely sárfalakból álló, 5 méter széles és 10 méter 
hosszú ház volt. 1962 áprilisáig állt ez a ház. Az épület 1948 után is megmaradt egyházi 
használatban. Nem államosították, mert kettős célt szolgáló épület volt. 

Az új templom építését már 1955-ben elhatározta a gyülekezet. 1812 óta állt az 
épület, amelyet 1955-ben életveszélyessé nyilvánítottak. 1957-ben elkezdték a szük
séges építési anyagok beszerzését. 1962. április 30-án istentisztelet keretében vettek 
búcsút a régi templomtól. Minden berendezését elszállították az épületből. Özv. Kálnay 
Sándorné házához vitték át, aki felajánlotta, hogy két szobáját használják ideiglenes ká
polnaként. 1961-ben már kézben volt az építési engedély. 1962. május 27-én letették 
az alapkövet, és 1963. november 3-án vették birtokba az új templomot. Tíz év múlva, 
1973-ban teljesen felújították, belső terét átalakították, új oltár, szószék és keresztelő
medence készült. A régi padok átfestve visszakerültek. 1975. október 26-án Káldy 
püspök szentelte fel a templomot. 

1985-ben villamosították a harangokat. 1991-ben bevezették a gázfűtést, 1999-ben 
pedig újra kívül-belül tatarozták a templomot. 2002 óta esti fény világítja meg az őr-
bottyáni templomot. 

A CSOMADI GYÜLEKEZET ELETE 1950-TOL NAPJAINKIG 

1949 végére befejeződött a szlovák családok kitelepítése Csehszlovákiába, és onnan a 
magyar családok betelepítése Csomádra. 

A beszolgáltatások és meghurcolások idején a hívek a korábbiakban tapasztaltaknál 
is jobban ragaszkodtak a gyülekezethez. Szinte mindenki élt az egyház szolgálatával 
családi eseményeik alkalmával. Kitérés a gyülekezetből egyáltalán nem volt, betérést 
azonban évente több esetben is regisztráltak. 

A gyülekezet lélekszáma ebben az időben 660 fő volt. Csomád gondjaira volt bízva 
Vácbottyán mint filia, Örszentmiklós és Vácrátót mint szórvány. 

A rendszerességgel végzett lelkészi szolgálat megadta a gyülekezet életének ritmu
sát. Minden korosztály számára nyitott ajtó volt a lelkész adta alkalom. Jó kapcsolatban 
volt gyülekezet és lelkész, anyagyülekezet és filia. 

Az egyházközség anyagi erejét azonban az 50-es évek elején próbára tette egy-egy 
épület tatarozást igénylő állapota. Először 1952-ben a csomádi templom tornyának 
bádoglemezét festették le, majd 1953-ban a paplakot hozták rendbe. 1954-ben pedig 
a templom teljes renoválását kellett elvégeztetni. 1955-ben, miután végeztek a temp
lom belső festésével, a paplak körüli gazdasági épületeket kellett modernizálni. S ek
kor jelentette be a filia a tervét: új templomot kell építeniük. 

Annak ellenére, hogy a földeket 1952 végéig kellett felajánlani az államnak, s ezt meg 
is tették - 34 kataszteri hold került az állam tulajdonába, és ezt 1966-ban a tsz megala
kulásakor tagosították - , a gyülekezeti munka zavartalanul folyt. 

Ha az anyagyülekezetben úgy látszott, erőt vesz a tagokon a csüggedés a kialakult 
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helyzet miatt, akkor a filia adott példát összefogásból. így történt ez a templomépítés 
ügyében is 1962-ben. A 150 éves, vert falú, életveszélyessé nyilvánított templomban 
megtartották a búcsú-istentiszteletet 1962. április 30-án. Még aznap kiürítették a bon
tásra váró templomot, és berendezték az ideiglenes kápolnát egy gyülekezeti tag házá
nak két szobájában. Másnap pedig megkezdték a bontást, és hamarosan már épült az új 
templom. 1963. június 29-én már istentiszteletet tartottak a tető alá került épületben. 

A 60-as évek második felétől - különösen 1967-től kezdődően - a lelkész idős kora, 
fáradékonysága, gyakori betegeskedése miatt szinte a legalapvetőbb szolgálatokig apadt 
le a lelkészi munka. 1972. április 1-én nyugalomba vonult Lucsán Márton lelkész. Rö
vid idő telt el az új lelkész megválasztásáig, hiszen április 30-án a közgyűlés meghívta 
Eszlényi Lászlót, akinek beiktatása 1972. július 16-án történt. 

Az új lelkész „bemutatkozó" munkája az egyházi temető rendbehozatala volt, majd 
a harangok és az orgona villamosítása következett. Több új, eddig nem gyakorolt egy
házi alkalom is beépült a gyülekezet egyházi esztendejébe. 

Az egyház fenntartásában 1973-ban reformot vezettek be. Január l-jével megszűnt 
az 1950 óta érvényben lévő és gyakorolt forma, amely szerint külön gyülekezeti és külön 
lelkészi járulékot fizettek a hívek. Ettől kezdve a lelkész a gyülekezet pénztárából vette 
fel a fizetését. 

A reform nem megtörte az eddigi rendet, hanem felélénkítette az anyagi életet. Ez 
tette lehetővé, hogy a következő három év lendületes építkezéssel teljék el. Csornádon 
lebontották a régi magtárt, megalapozták az irodaépületet. Vácbottyánban tatarozták a 
templomot, és új oltárt, szószéket, keresztelőmedencét állítottak fel. 1974 tavaszán 
pedig Csomádon elhatározták az új lelkészlak építését. Május 7-én elkezdődött a bon
tás, május 26-án letették az alapkövet, július 23-án már az ácsmester dolgozott. Fel
pezsdült a gyülekezeti élet. Az anyagyülekezetben is, a filiában is csaknem a gyülekezet 
fele rendszeresen jelent volt az istentiszteleteken. A perselypénz összege látványosan 
növekedett. Mindenki megfizette az egyházfenntartói járulékot. 

Az első parókiát 1784-ben építették. Az 1810-ben sok csomádi házzal és a temp
lommal együtt leégett, de újra életre keltett paplakban 1973-ig tíz lelkészcsalád lakott. 
Ha közben bővítették is - 1908-ban irodahelyiséggel, 1962-ben konyhával és fürdőszo
bával - , ha renoválták is 1954-ben nagy költséggel, mégis szükség volt az új épületre. És 
fel is épült. A lelkészcsalád egy igen korszerű, egészséges lakást kapott a csomádiaktól. 

A lendület tovább is tartott. A régi melléképületek lebontásával az irodaépület foly
tatásaként gyülekezeti termet építettek. Ezzel gyülekezeti házzá formálták a gyüleke
zet centrumát. A bontást 1975. március 11-én kezdték, és a gyülekezeti ház kívül-be
lül bevakolva állt október 11-én. 

1975. október 26-án Káldy püspök felszentelte a vácbottyániak munkája és adomá
nya révén elkészült templomot. Csomádon a gyülekezeti ház felszentelésére - miután 
a szükséges melléképületek felépültek - 1976. október 24-én került sor. 

Ezek az események is belesimultak abba az ünnepségsorozatba, amelyet a csomádiak 
a falu és a gyülekezet megalakulásának kétszázadik évfordulóján rendeztek 1984-ben. 
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De még hátravolt 1979 tavaszán a 200 esztendős templom teljes külső renoválása. A 
Műemléki Felügyelőség előírta a feladatokat. 1981-ben leverték a teljes külső vakola
tot, és újravakolták a templomot. A tornyon végzett munkálatokhoz 1982 tavaszán 
kezdtek hozzá, és még a tél beállta előtt végeztek a felújítással. 

Ezt a munkát is lelki megújulás követte. 1981-ben még ifjúsági énekkar is alakult a 
gyülekezetben. Sőt régi-új leánygyülekezetek kerültek a csomádi lelkész gondozásába. 
Alsó-Göd, Felső-Göd és Sződliget újra az egykori anyagyülekezethez kapcsolódott. A 
szeptember első vasárnapján megtartott első szórványnap szinte népünnepély volt a gyü
lekezetben. 

1982-ban a csomádi gyülekezet testvér-gyülekezeti kapcsolatot létesített a finnor
szági PCitee és Helsinki-Oulunkylá gyülekezetével. 

A 200 éves évforduló nagy ünnepségéig még hátravolt a templom teljes belső felújí
tásának elvégzése. A Műemlékvédelmi Felügyelőség engedélyére itt is szükség volt, mert 
ennek megfelelően lehetett az új villanyhálózatot kiépíteni, a lámpatesteket kicserélni, 
a belső festést és aranyozást elvégeztetni, a padokat és az orgonát újramázolni. Ezeket 
a munkákat 1983-ban elvégezték. 

Ugyanebben az évben vezették be Csornádon az új Evangélikus énekeskönyvet. 
Az 1984-es esztendő a jubileum éve volt Csornádon - a gyülekezetben is, a faluban 

is. A gazdag programsorozat egész éven át zajlott. Az újévi istentiszteleten történt a 
jubileumi év megnyitása. Majd január közepén gyülekezeti közgyűlés keretében a je
lenlevők meghallgathatták a falu és a gyülekezet történetének ismertetését. Hetvened 
vasárnapon dr. Groó Gyula teológiai tanár vezette be az új énekeskönyvet a gyülekeze
ti használatba. Március 15-én Petőfi-emlékkövet szenteltek a parókia udvarán, majd a 
vasárnapi istentiszteleten sor került az új presbitérium beiktatására. Május utolsó va
sárnapján márványtáblát helyeztek el a templom falán. Szentháromság ünnepén pedig 
azokba a szlovák falvakba szerveztek kirándulást, ahonnan az ősök 250 éve elindultak 
Csornád felé. így eljutottak a csomádiak Sipivbe, Ladzanyba, Badanba és Eekovcébe. 
Augusztus 19-én szlovák nyelvű liturgikus istentiszteletet tartottak a templomban. 
Szeptember 16-án pedig megnyitották „A csomádi gyülekezet 200 éve" című falu- és 
gyülekezettörténeti kiállítást. Szeptember 30-án 46 Ladzanyból érkezett szlovák gyü
lekezeti tag viszonozta a csomádiak látogatását. Az istentiszteleten Anna Surkova lel-
késznő szolgált. November 25-én tartották meg a kétszázadik őszi hálaadó ünnepet, 
amelyen megtörtént az új szószék és oltárterítő felszentelése. December 2-án volt a 
jubileumi templomszentelési emlékünnep. December 9-én megtörtént a falu és a gyü
lekezet története második részének megismertetése a hívekkel, és megemlékeztek a 
világháború 40 éve történt befejeződésére. Az óév esti istentisztelet, a kétszázadik ju
bileumi esztendő bezárása a hálaadás alkalma volt. Szerették volna, ha Káldy Zoltán 
püspök is ellátogat a gyülekezet jubileumi sorozatára. Erre azonban nem került sor. 

1984-ben volt Budapesten az LVSZ világgyűlése. Csornád is kapott a július 29-i ki
rajzáskor 14 delegátus-vendéget, akik szép élményekkel utaztak Csomádról vissza Bu
dapestre, majd a hazájukba. 
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1985-ben 21 fős csoport utazott Finnországba testvér-gyülekezeti látogatásra. Prog
ramokban is, élményekben is gazdag két hetet töltöttek ott. Sokaknak első alkalommal 
nyílt lehetősége külföldi élmények szerzésére. 

1990-ben, az önkormányzatok megalakulásakor Csomád lakosságának 78%-a Eszlényi 
László lelkészre adta a voksát a polgármester-választáson. E szép bizalommal megtámo-
gatottan a sok feladat megoldásának nagy lelkesedéssel nekifogó polgármester-lelkészt 
betegsége hátráltatta munkájában, és orvosi javaslatra kénytelen volt lemondani polgár
mesteri tisztéről. Betegsége miatt a szórványokat sem tudta tovább gondozni, így kény
telen volt megválni Alsó- és Felső-Gödtől, valamint Sződligettől. Közben azonban a gyü
lekezet életjelenségeiből biztatásokat is kapott: újjáalakult a gyülekezeti énekkar, a fia 
teológus lett. Újabb súlyos betegsége miatt fél éven át mások látták el a csomádi szol
gálatokat 1997-ben. Isten visszaállította a szolgálatba, azóta is engedi, hogy szolgájaként 
tevékenykedj en. 

1999-ben kívül-belül megújult a templom. A 2000-es évben megújultak a hangsze
rek a templomban és a gyülekezeti házban. Szeptember 30-án lelkészavatás indította 
lelkészi pályára Eszlényi László fiát, Eszlényi Ákost. A leánygyülekezetben is megújult 
a templom. 

A lelkész gondolataival zárjuk a csomádi gyülekezet történetének ismertetését: „Úgy 
fejezi be a gyülekezet a 20. századot... és kezdi... a 21. századot, hogy él és élni akar!... 
Talán nem olyan erkölcsi tartással, mint a hetvenes években, talán nem olyan lelkese
déssel, mint a nyolcvanas években, talán nem olyan homogén közösségként, mint a ki
lencvenes évek első harmadában, de azzal a hittel, hogy... kapaszkodót kapott urától..., 
hogy megmaradjon és élete legyen!" 

A Csomádi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Brocken András 1783-1791 
Záborszky György 1791-1811 
ZelenkaPál 1811-1819 
GalyiPál 1819-1833 
Nerodoly János 1833-1835 
Esztergály Mihály 1835-1860 
Zvarinyi Lajos 1860-1874 
Endreffy János 1874-1875 
Zvarinyi János 1876-1897 
Holéczy János 1897-1929 
Lucsán Márton 1930-1972 
Eszlényi László 1972-
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Csömöri Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2141 Csömör, Petőfi u. 26. 
Telefon/fax: 06-28/445-030 
Lelkész: Solymár Péter 
Lélekszám: 1400/295/700 
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A TELEPÜLÉS TOVID TÖRTENETE 

Csömör már az 1130-as években lakott település volt. Chemer volt a neve. A török idők
ben elnéptelenedett. 1690-ben még elpusztult településként tartották nyilván, 1720-
ban azonban ismét 42 háztartásról tud a krónika. Ez a 42 család evangélikus család volt. 
Az 1721-ből származó püspöki vizitációs jegyzőkönyv említést tesz az evangélikusok 
templomáról. 

A mai Csömör lakossága részben Rákosszentmihály község megmaradt lakosaiból, 
részben pedig Bajmóc környékéről idehívott és itt letelepedett szlovák ajkú evangéli
kus telepesekből tevődik össze. 

Az 1900-as évek táján Csömör Cinkota filiája volt templommal és iskolával. Ez idő
ben Csömörön 5226 lélek élt, ebből 957 volt evangélikus. A 2000. évi népszámlálás 
szerint 7266 lakosa van a községnek. Ennek egyhatod része evangélikus. A lelkészi hi
vatal nyilvántartása szerint 1200 lelket számlál a gyülekezet. Az egyházközséghez tar
tozik ma Kistarcsa, Kerepes és Szilasliget 200 evangélikusa is. 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A felvidéki letelepedettek úgy rendezkedtek be Csömörön, hogy hamarosan lelkészük 
is lett. 1727-ben Jakobey Sámuelt találjuk ott pásztorként. 

1740-ben azonban olyan súlyos pestisjárvány dúlt Csömörön, hogy szinte teljesen 
kipusztította a falu lakosságát. Meghalt a lelkész is, a tanító is. Mindössze tizenegy csa
lád maradt életben. 

De nemcsak a pestis pusztított, hanem hasonló csapást jelentett a magyar királyi 
kincstár intézkedése is, amely elvette a gyülekezettől a templomot. Ezzel Csömör meg
szűnt önálló egyházközség lenni. Közel 50 éven keresztül tartott ez az állapot, majd 1787-
ben Cinkota fogadta filiájává Csömört. 

Mint filia kapott Csömör Grassalkovich hercegtől iskolaépítésére és imaház létesí-

aÉBSa 



Csömöri egyházközség 

tésére alkalmas telket. Hogy mi történt Csömörön, feljegyzés nélkül még következtet
ni is kockázatos lenne, mert nincs adat. 

1872-től fellendülés következett a filia életében. A régi álom valósággá vált: a temp
lomépítés tervével foglalkoztak a gyülekezetben. A régi templomot ugyanis már a ka
tolikusok használták, újat kellett tehát építeni. 1873. május 4-én tették le a mai is álló 
templom alapkövét. Ez a templom 26 méter hosszú, 10 méter széles és 9 méter magas 
épületnek készült. 

Csömör 1914-ben lett anyagyülekezetté. Addig azonban ki kellett alakítani ennek 
feltételeit. A gyülekezetben hálával emlegetik Jezsovics Pál cinkotai lelkész nevét, aki
nek a gondoskodásával az építkezések és befektetések egész sorozata valósult meg. Te
hát 1873-ban megépült a templom. 1889-ben három harangot vásároltak a toronyba. 
1903-ban felépítették a két tantermes új iskolát, 1911 -ben pedig lelkészlakást vásárol
tak a templom közelében. Ezt a vásárolt lakást 1913-ban átépítették parókiává. 

így kerülhetett sor az első lelkész megválasztására. A csővári lelkészt, Jeszenszky Gyu
lát választották meg. Az ő feladata, akárcsak az utána következő lelkészeké, az volt első
sorban, hogy a presbitériummal együttműködve megszilárdítsa az önálló gyülekezeti 
életet. A csömöri gyülekezet első felügyelője Mikszáth Kálmán lett, a nagynevű író fia. 

Amikor elvonult a front, a háború - mint mindenütt - a sebeit otthagyta épülete
ken, lelkeken egyaránt. 1948-ban a lelkész, Endreffy Zoltán 191 család adakozása ré
vén elvégeztette a templom háborús sérüléseinek javítását. Házanként gyűjtött. A leg
nagyobb összeg a gyűjtőíven 100 forint volt, a legkisebb 1 forint. Amikor hamarosan 
lelkészváltás történt a gyülekezetben, már a háborús sérüléseiből kigyógyított templo
mot adta át Zászkaliczky Pál esperes Solymár János lelkésznek 1948. december 19-én. 
Hátravolt még a parókia és az iskolaépület helyreállítása. Miután a gyűjtés nem hozott 
elég pénzt, a kőművesnek is adósa maradt a gyülekezet a templomjavítás után. így ne
héz hónapok vártak a lelkészre és családjára, de a gyülekezetre is. Összefogással és hit
tel sikerült a téli hónapokat átvészelni. Volt olyan vasárnap, amikor az istentisztelet utáni 
perselypénzt megszámolták, és azt a kőműves vitte haza a tartozás törlesztésére. 

A lelkésznek nem tudtak fizetést adni. ,A gyülekezet ebben az időben szó szerint 
))eltartotta« a lelkészt családjával együtt, mert bár fizetést nem tudtak adni, de a minden
napi betevő falatról mindig gondoskodott valaki. Mindig került egy-egy üveg lekvár, zsír, 
liszt vagy kiscsizma a gyerekeknek" - emlékszik a mai lelkész az otthoni élményekre. 

Ebben a helyzetben indult el Solymár János 1949 januárjában végiglátogatni a gyüle
kezetet. Látogatása közben 120 olyan családra bukkant, akik evangélikusok voltak, de 
nem szerepeltek a nyilvántartásban. 

A gyülekezeti irattár, a szolgálati naplók és a jegyzőkönyvek tanúskodnak az evangéli-
zációk, a konferenciák, az összejövetelek programjairól és a résztvevők nagy számáról, 
a vasárnapi iskola élő közösségéről, a vendégszolgálatok sokaságáról. 

A helyi tanács vb-titkára megrovásban részesítette a lelkészt, mert nem tett bejelen
tést arról, hogy hol és mikor tartja a konfirmációi felkészítést. De hasonlóképpen talál-
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kozunk az 50-es években a lelkész leveleivel, amelyekben kimenti magát - kellő ma
gyarázkodás mellett -, hogy miért nem vett részt április 4-én vagy november 7-én az 
állami ünnepélyen. 

De az is érdekes, hogy míg a lelkész nagyon precízen iktatta az 50-es és 60-as évek 
levelezéseit, egyetlen levél sem található az 56-os eseményekről, a lelkész letartóztatá
sáról, kistarcsai internáló táborba hurcolásáról, majd a váci börtönben való fogva tartá
sáról és szabadulásáról. 

Tudjuk, hogy egy egyházközség életerejét részben a lelki életet erősítő alkalmak, le
hetőségek és azok felhasználása jelzi, másrészt azok az építkezések, amelyek a lelki élet 
helyét teszik még értékesebbé külső formájában is. 

Solymár János csömöri szolgálatának huszadik évfordulóján a lelkészi naplóban össze
gezte tevékenységét: 394 gyermeket keresztelt, 462 fiatalt konfirmált, 218 párt eske
tett és 304 egyháztagot temetett el. Visszaemlékezett istentiszteletekre, bibliaórákra, 
vasárnapi iskolára, imahetekre, sorozatokra, evangélizációkra és más jeles alkalmakra, 
például püspöklátogatásokra: 1952-ben Dezséry László, 1953-ban Ludovit Katina szlovák 
püspök, 1957-ben D. Ordass Lajos, 1963-ban Káldy Zoltán, 1964-ben dr. Jan Mihalko, 
a pozsonyi teológia dékánja látogatott Csömörre. 

A munkák maradnak meg az emlékezetben élesebben, mert azok láthatók is. 1953-
ban az oltártér ólomüvegezését színesre cserélték ki. 1955-ben bekerítették a papla
kot, 1966-ban kifestették a lelkészlakást, bevezették a templomfűtést. 1959-ben a 
háború idején rekvirált nagyharangot pótolták. 1962-ben a parókia tetőzetét javították. 
1963-ban renoválták az imatermet, hordozható oltárt és szószéket vásároltak, a katoli
kusokkal közösen ravatalozót építettek. 1965-ben átfestették a torony süvegét, 1966-
ban a paplakot renoválták, 1967-ben a temetőt kerítették be, 1968-ban pedig megkezd
ték az erő és az anyagiak gyűjtését a nagy templomrenoválásra. 

Nem csoda, hogy Solymár János elfáradt Csömörön, és nyugdíjazását kérte. A gyü
lekezet úgy látta jónak, hogy a megkezdett munka legjobb folytatója Solymár Péter lesz, 
akit be is iktattak hivatalába 1970. június 14-én. 

Az új lelkész elődjéhez - édesapjához - méltóan folytatta a munkát. A társadalmi 
munka bevett munkaforma volt. A belföldi és külföldi vendégek fogadásában is nagy 
odaadást mutatott a gyülekezet. 

1968-ban választottak a presbitériuma első ízben nőket egyházunkban. Csömörön 
Gubek Mária volt az első női presbiter. Először a számvizsgáló bizottság elnökének 
helyettese lett, majd 1979-ben a gyülekezet felügyelőjévé választották. 

Nagy ünnep volt Csömörön 1973. szeptember 2. A százéves templomot ünnepel
ték. Erre az alkalomra tatarozták a templomot, amelyet Káldy püspök szentelt fel. 

Ezután négyévi küzdelem következett a templom kertjében álló egykori kántorlakás 
és az azzal egy épületben lévő imaterem ügyében. 1974-ben igen egészségtelen, rossz 
állapotban volt ez az épület. A presbitérium a bontást látta megoldásnak. Az Állami Egy
házügyi Hivatal nem adott sem bontási, sem építési engedélyt a gyülekezetnek. Nehe
zítette a helyzetet, hogy a volt kántor névlegesen lakója volt ennek a lakásnak, azonban 
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valójában Kőbányán élt. Miután felszólításra az 50-es évek elején felmondta kántori 
megbízatását, jogtalanul lakott a kántorlakásban, de kártalanítást, illetve lelépési díjat 
kért a gyülekezettől. Először a presbitérium pereskedett, végül az ügy továbbhaladása 
érdekében kártalanítást fizetett. 1978 májusában a bontási engedélyt is megkapták 
négyévi harc után a kántori lakásra és az imateremre. Azonnal hozzá is láttak a bontás
hoz és az új imaterem építéséhez, amelynek engedélye Miklós Imre aláírásával „új ta
nácsterem" építésére szólt. 

Az építést 6 kőműves végezte ingyen, a gyülekezet sok-sok tagja társadalmi munká
ban tevékenykedett. Gerlei János felügyelő nap mint nap dolgozott az építkezésen, ahol 
rosszul lett és szívinfarktusban meghalt. A nagy összefogással épített imatermet 1982-
ben szentelte fel Káldy püspök. Az építkezés történetét azért írtuk le ilyen részletesen, 
hogy biztatásul szolgáljon azoknak, akik építkeznek, s az akadályok tapasztaltán meg
torpannak. Végig kell járni az utat! 

1979-ben a cinkotai lelkész, Blatniczky Jenő átadta igazgatói tisztét Solymár Péter
nek a kistarcsai özvegy papnék otthonában. A csömöriek eddig is támogatták az ott
hont. 1981-ben még közelebb került a gyülekezet az otthonhoz, mert a területrende
zés nyomán Kerepestarcsa Csömör filiája lett. 

1984-ben a Budapesten megtartott LVSZ-világgyűlés Csömört is megmozgatta. A 
nyitó és záró istentiszteleten 300 gyülekezeti tag vett részt, és a nagygyűlés vendégei 
közül 24 járt Csömörön. 

A 80-as évek elejétől lehetőség nyílt a kapcsolatfelvételre finn evangélikusokkal. 1981 -
ben Loviisa gyülekezetével épült ki intenzív látogatásokkal erősített testvér-gyülekeze-
ti kapcsolat. A finnek révén kerültek testvéri kapcsolatba a németországi Meldorf gyü
lekezetével és az észtországi Haapsalu gyülekezetével a csömöri evangélikusok. A ro
mániai forradalom idején olyan intenzív gyűjtés folyt Csömörön, hogy teherautóra volt 
szükség, hogy Marosvásárhelyre szállítsák az adományt. A pénzadományból pedig gyógy
szert vásároltak és vittek ki. 

A rendszerváltozás egyik eredménye az iskolai hitoktatás órarendbe való beépítése. 
Ez 1989-től vált lehetségessé. 1992-ben Mustármag címmel gyülekezeti újságot adtak 
ki Csömörön. 1994-ben a Bátovszki-Fábri család a saját költségén restauráltatta a temp
lom oltárképét. A gyülekezet pedig tervbe vette egy új gyülekezeti ifjúsági ház megépí
tését. 1995. pünkösd második napján az alapkőletételre is sor került. 1997-ben az or
gonát újították fel, és pünkösd második napján Harmati Béla püspök felszentelte az 
ifjúsági házat. Ezután a templom tornyát fedték vörösrézzel, és kijavították a torony 
gerendázatát. 1999. július 2-4. között Csömörön volt a 11. országos evangélikus talál
kozó. 2000. október 15-én pedig megtörtént a kívül-belül teljesen felújított templom 
felszentelése Szebik Imre püspök szolgálatával. 

A gyülekezeti életben tevékenyen részt vevőknek ezért az értékes munkájáért a köz
ség vezetői „Csömör községért" kitüntetésben részesítették és díszpolgárrá avatták a 
lelkészt, a lelkész feleségét és a felügyelőt. 
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A csömöri evangélikus iskola 
A Bajmóc környékéről betelepült szlovák ajkú családok népesítették be a török idők 
alatt elnéptelenedő Csömört. Az iskola meglétének első nyomaival 1730-ban találko
zunk, amikor 10 éven át a faluban Láng János volt egy személyben az egyházközség lel
késze és tanítója is. 1740-ben ő is a hatalmas pestisjárvány áldozata lett. 

Az iskola sorsa is magán hordozta a 18. században a filia sorsát. A türelmi rendelet 
adta lehetőséggel élve vette pártfogása alá a csömörieket a cinkotai gyülekezet. Nyit
hattak iskolát, amely egyben imaház is volt. Kovács Mátyás, majd a nagybörzsönyi iskolá
ból elhívott Klinger János volt a tanítójuk. Ettől kezdve folyamatos az iskola működése. 

1903-ban - az egyre növekedő tanulólétszám miatt - szükségessé vált az iskola fej
lesztése. Ahhoz, hogy két tanerőssé tegyék, két tanteremre volt szükség. Ekkor építet
ték fel a két tantermes iskolát. Ebben tanultak a gyerekek 1948-ig. 

A Csömöri Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Jeszenszky Gyula 1915-1933 
Gálát György 1933-1944 
Endreffy Zoltán 1945-1948 
Solymár János 1948-1969 
Solymár Péter 1970-

Csővári Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2615 Csővár, Petőfi u. 2. 
Telefon: 06-27/340-055 
Lelkész: Fischl Vilmos 
Lélekszám: 708/470/805 

A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

Cső-vár - 1900 táján 642 lakossal - a Galga völgyének északi vidékén, a Galga-patak 
egyik ágának forrásánál terül el. 517 evangélikus lakos mellett 5 reformátust, 104 kato
likust és 16 izraelitát számoltak össze ekkor. Filiája volt az egyházközségnek Penc, amely 
mint község már a Duna völgyéhez tartozott 1050 lakossal. A 374 evangélikusnak volt 
temploma és iskolája. Élt még ebben a faluban 13 református, 601 katolikus, 60 izrae
lita és 2 egyéb vallású. 
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A 2000-es népszámlálás adatai szerint Csővár 689 lakosú község, akik közül 470 
vallotta magát evangélikusnak. Pencen 1373 volt a falu lakosságának száma, ebből 335 
fő vallotta magát evangélikusnak. A gyülekezet nyilvántartása szerint az anyagyüleke
zetben 530, Pencen 322 evangélikusról tudnak. 

A CSŐVÁRI GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTENETE 

A török hódoltsági területen fekvő Csővár 1658-ban kezdett újratelepülni. 1662-ben 
lelkésze is volt az itt lakó evangélikusoknak, de Fabricius alias Smidt Sebestyénnek igen 
sanyarú sors jutott. 1664-ben menekülnie kellett a faluból. Ekkor az evangélikusokat 
az ácsai lelkész vette pártfogása alá. 

1669-től azonban folyamatosan volt Csővárnak evangélikus lelkésze és tanítója. Ez a 
dátum vált az egyházközség megalakulásának időpontjává. Az anyakönyveket 1730-tól 
folyamatosan vezették. Nem valószínű, hogy korábban volt anyakönyvük. Erre utal az 
is, hogy a környező gyülekezetekben is a 18. század elején indult meg az anyakönyvezés 
(Ácsán 1721-től, Galgagyörkön 1725-től, Galgagután 1742-től). 

A hagyomány szerint a mostani templom helyén a török idők alatt megerősített lő
porraktár állott. Erre utalhat a templomot most is körülvevő árok. Ennek a lőporrak
tárnak a helyén épült egy kisebb templom, amelynek bővítése állandóan napirenden 
volt. 1826-ban épült fel a mostani templom, amelyet valószínűleg az építés idején is 
temető vett körül. A torony azonban nem készült el ugyanakkor, mert az 1830-as nagy 
kolerajárvány félbeszakította annak építését. 183l-re azonban ez is készen lett. 

A gyülekezet első parókiájáról azt tudjuk a feljegyzésekből, hogy már 1800 táján ro
gyadozó állapotban volt. Segítséget kértek, hogy újjáépíthessék. Ez a lelkészlak két nagy
szobából, kamrából és kiterjedt kertből állt. A romos állapot ellenére az új lelkészlak csak 
a 19. század közepén épült fel, de hamarosan, 1860-ban leégett. A gyülekezet segítsé
get kért és kapott az akkor alakult első Gyámintézettől, hozzátette a saját adakozását, 
és 1861-ben már újra állt a parókia épülete egy domboldalon. Déli oldaláról emeletesnek 
látszott, északi oldaláról földszintesnek. Alatta hatalmas pince húzódott. A lelkészcsalá
doknak otthont adó épület alig száz év után megrendült. Óriási repedések keletkeztek 
a falakon. Csak az épület lebontása és egy teljesen új épület emelése lehetett a megol
dás. Meg is épült az új parókia 1970-ben, Kiszely Sándor lelkész vezetésével. A régi pa
rókiából csak a pince maradt. A régi lelkészlak előkertje elég nagy volt ahhoz, hogy bontás 
nélkül felépíthessék az újat, amely egyben gyülekezeti ház is lett. Nemcsak a lelkész
nek lett korszerű otthona, hanem a gyülekezetnek is épült gyülekezeti terme, irodája. 

1971 -ben a templomot renoválták is kívül-belül. így igazolódott be, hogy - az akkori 
hosszú távú állami és egyházi tervek ellenére - Csővárnak élnie kell! 1990-ben újabb 
nagy renoválás zajlott a templom falain belül, majd 2002-ben ismét megújították a temp
lomot kívül és belül. 
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A csővári egyházközség iskolája 
Az első adat az iskoláról 1669-ből való, ami arra utal, hogy a gyülekezetnek már akkor 
volt elemi iskolája, amelyben Klenovszky Ádám tanított. Feltételezhető, hogy ettől az 
időponttól folyamatosan működött az iskola a faluban. A lakosság szlovák nyelven be
szélt, tehát ez volt az egyház nyelve a templomban is, az iskolában is. 1715-ben 10 felvi
déki család telepedett le a faluban, akiket 1720-ban mások is követtek Nógrád, Hont 
és Zólyom megyéből. Ekkor újabb 26 család telepedett itt le. Amikor II. József rende
lete alapján országosan kötelezővé tették a vegyes iskolák alapítását, Csőváron is meg
tették ezt, de csak a név változott, hiszen az iskolának 95 evangélikus tanulója volt, és 
mindössze három katolikus gyermek járt a „vegyes iskolába". Valószínű, hogy ez a há
rom diák korábban is az evangélikus iskola tanulója volt. 1848-ban tűzvész martaléka 
lett az iskola. Ideiglenesen azonnal rendbe hozták az épületet, hogy a tanítás tovább 
folytatódhassék. 1852-ben azonban mégis fel kellett építeni az új épületet. A hosszú
kás épületben egy tanterem volt a gyerekek oktatásának a helye, és a tanító lakása is 
itt volt. Amikor felmérték a gyülekezet munkáját különféle vizitációkon, mindig meg
állapították, hogy csupán néhány katolikus gyermek járt a zömében evangélikus isko
lába, így 1880-ban a püspöki vizitáció jegyzőkönyvében ez olvasható: a gyülekezet 
minden tagja tud írni, olvasni. A tanítók egyben a gyülekezet kántorai is voltak, akik 
nemcsak írni-olvasni tanították a gyermekeket, hanem sok gyakorlati tudnivalóval is 
ellátták őket. 

1948-ban az államosítással ért véget ez az iskolai korszak. 

A PENCI LEANYGYULEKEZET TÖRTENETE 

A Pencen élő evangélikusok története a 18. század elejéig nyúlik vissza, de kezdetleges 
szervezeti formát csak 1749-ben öltött a leánygyülekezet. A csővári lelkész vette párt
fogása alá a közösséget, amely azzal tudta magát a csőváriakhoz tartozónak, hogy 1759-
ben 900 darab égetett téglát adtak a csőváriak építkezéséhez, 1767-ben pedig, amikor 
a csővári gyülekezet Besztercebányán új orgonát vásárolt, ennek árához a penciek a 
rádiakkal együtt pénzadománnyal hozzájárultak. 

Az igazi szervezkedés 1784-ben történt, amikor Penc filiaként a csővári gyülekezet
hez csatlakozott. így az anyagyülekezet lelkésze évente négy alkalommal tartott isten
tiszteletet Pencen. Az iskolás gyerekek pedig - amíg fel nem épült az evangélikus iskola 
- a katolikus mester vezette vegyes iskolába jártak. Az ebben az időben készült össze
írás szerint 153 tagja volt a filiának. Először iskolát építettek, amely 1787 nyarára ké
szült el. 1788. február 24-re elkészült az imaház is, amelynek alapkövét rnég az ősszel 
helyezték el. 1888 márciusában elkészült a fa harangláb, erre vásároltak egy 20 és há
romnegyed font súlyú harangot. 1803-ban pedig úrvacsorai kelyhet vásároltak Selmec
bányán. 
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1806-ban csatlakozott a penciekhez a rádi filia, amely addig Ösagárdhoz tartozott. 
így mindkét falu evangélikusai Csővárhoz csatlakoztak. 1807-ben tatarozták és bőví
tették az imaházat, 181 l-ben pedig a roskatag harangláb helyett kőből újat építettek. 
Ez olyan magasra sikerült, hogy szinte torony lett, amelyet kívülről be is meszeltek. A 
templomépítésbe 1822-ben fogtak - gyűjtéssel. 1825-ben hozzá is láthattak a munkák
hoz. 1830-ban a Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnapon már fel is szentelhet
ték. A régi, vályogból épített imaházat lebontották, ennek helyén épült a kőtemplom. 
A követ Vácról fuvarozták, a padokat a rádiak csináltatták. Torony csak később épült 
hozzá. Az oltárt 1846-ban állították fel. Orgonájuk 1840-ben került a templomba. 

1850-ben a penciek a rádiakkal együtt a váci gyülekezethez csatlakoztak filiaként. 5 
év múlva azonban a penciek visszacsatlakoztak Csővárhoz, elszakadtak a rádiaktól, akik 
saját iskolájukba járatták a gyerekeket, és saját istentiszteleti helyről gondoskodtak. 

1898-ban közvetlenül a templom mellé tanítói lakást építettek. Az iskola a temp
lom alatti épületrészben működött. 1906-ban tatarozták a templomot. 1909-ben a temp
lom közelében megvásárolt telekre iskolát terveztek építeni. 1930-ban nagy tatarozás 
zajlott a templomban: kívül-belül megújították a falakat, új padokat készítettek. A há
ború okozta sebeket igyekeztek minél hamarabb feledni, de 1948-ban, amikor az iskola 
államosításra került, nagy és szép fejezet zárult le a filia életében. A lelkész Csővárról 
ritkán kereste fel a leánygyülekezetet. A rendszeres szolgálatot a tanítók végezték. Ál
dásos munkájuk nyomát ma is hordozzák a filiák. 

Mivel az államosítás után csak a templom maradt a gyülekezet tulajdonában, így ennek 
gondozása fontos feladat maradt. 1971-ben renoválták a templomot. 1984-ben újra 
szükségessé vált a külső-belső felújítás, amelyet 2001-ben meg kellett ismételni. Mind
azokat a korszerűsítéseket, amelyek a gyülekezet folyamatos életéhez szükségesek vol
tak, a filiában elvégezték. 

Egy nem mindennapos esetet villantunk fel annak illusztrálására, hogy nemcsak a hit 
dolgai, hanem a leselkedő bűn is egybe tudta kovácsolni 1853-ban a váci lelkészt a penci 
tanítóval, és mindkettőjükkel a rádi és penci férfiakat. 

Volt egy neves juhászcsalád azon a környéken, az Armeniczkyek. Armeniczky István 
Csővárra került Posch János adószedő birtokos juhászaként. A juhász azonban 1846-
ben lopásért és csalásért Pest vármegye börtönébe került. A tolvaj juhász a kiszabadu
lása után egy időre eltűnt a környékről. Majd előkerült, s ekkor Györgyey János penci 
tanító - aki a Bene család tiszttartója is volt - felfogadta földesura számadó juhászának. 
Armeniczky hamarosan megismételte korábbi tettét: lopott. Györgyey János még idő
ben észrevette a birkák elcserélését, ezért elbocsátotta a juhászt. 

Armeniczky azonban ezután felcsapott zsiványnak, és a környéket fosztogatta. Cim
borákat szerzett, akikkel együtt zaklatta a vidék lakóit. 1853. március 19-én megtámadta 
Györgyey Jánost, hogy bosszút álljon rajta. Ezen a napon Schimkó Gusztáv váci lelkész 
a vasárnapi istentiszteleti szolgálat elvégzésére kiszállt Pencre. A tanítóval éppen a nagy
pénteki passiói istentisztelet szertartásának teendőit beszélte meg az iskola melletti kis 
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szobában, amikor Armeniczky megzörgette az ajtót. Az ajtónyitóval kihívatta a tanítót, 
azzal az ürüggyel, hogy sürgős levelet hozott a lelkésznek Vácról. A lelkész és a tanító 
értetlenül néztek egymásra, de nem gyanítottak semmi rosszat. 

Ekkor Györgyey ajtót nyitott. A lesben álló Armeniczky a kezében tartott baltával 
hatalmas ütést mért a tanító fejére, aki megtántorodott és a földre zuhant. Az előlépő 
lelkész birokra kelt Armeniczkyvel. A lelkész, jóllehet hatalmas termetű, erős ember 
volt, mégsem bírt Armeniczkyvel, mert támadójának két társa is segítségére sietett. Hár
man a pincébe lökték a lelkészt. Közben a tanító magához tért, őt alaposan elverték. 

A tanítóné a cselédjeivel éppen tollat fosztott a konyhában. Amikor a zajt meghal
lották, először a cseléd, azután a tanítóné a konyhából felvezető lépcsőn a padlásra ro
hantak, a padlásablakból pedig leugrottak az udvarra, és a réten át a falu felé szaladva 
fellármázták a lakosságot. Közben a rablók a tanítói lakásba is behatoltak, és több ruha
neműt magukhoz vettek, amelyek hiánya a későbbi jegyzőkönyvekből kitűnik. 

Az összeszaladt lakosok már nem találták a betyárokat, mert azok a toronyban hú
zódtak meg, majd éjszaka továbbálltak. Csak 1853 nyarán, Szórban kerültek véletlenül 
hurokra. Az ottani kocsmában mulatozó betyárok lerészegedve, a közeli rozstáblában 
leheveredtek. Egy ottani kanászfiú a mellettük heverő baltáikat, fegyvereiket elszedte, 
és értesítette a penci és rádi férfiakat, akik mindnyájukat megkötözték. 

A gúzsból kiszabaduló Armeniczkyt azonban Konecsni Pál megsebesítette. Mindhár
mukat Vácra vitték, s ott a hadbíróság ítélkezett felettük. Armeniczkyt 1853. június 
25-én kivégezték. Esztergály Mihály csomádi lelkész kísérte ki a kivégzésre. Györgyey 
János a dulakodás után egy héttel belehalt a súlyos sebekbe. Schimkó Gusztáv lelkész
nek néhány ütlegen kívül komolyabb baja nem esett, rövidesen meggyógyult, és el is 
ment Vácról. 

A Csővári Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Fabricius Sebestyén 1662-1664 
Schüller András 1669-1694 
Bartholomeidesz János 1694-1701 
Szartoriusz Mátyás 1701-1703 
Fábry György 1703-1711 
Szartoriusz György 1711-1713 
Molcsányi András 1713-1721 
PaulinyiPál 1724-1730 
Glosius János 1730-1777 
Janek Mátyás 1777-1780 
Polereczky János 1780-1788 
Ambrosius Dureus Mátyás 1788-1795 
BrockenPál 1795-1803 
Dhlányi János 1803-1833 
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Dianiska Ferenc 1833-1844 
Rafanidesz Károly 1844-1850 
Kemény Sámuel 1850-1851 
Kemény János 1852-1854 
Tornyos Pál 1854-1855 
Kemény János 1856-1863 
Miklóssy János 1863-1908 
Jeszenszky Gyula 1909-1916 
Banczik Aladár 1916-1922 
Révész Alfréd 1922-1926 
Valent Márton 1926-1937 
Bártfay-Kelló Gusztáv 1937-1949 
Pohánka Ödön 1949-1965 
Kiszely Sándor 1965-1983 
Tamásy Zoltán 1984-1999 
Tamásy Zoltánné 1988-1999 
Fischl Vilmos 2000-

Domonyi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2182 Domony, Fő u. 117. 
Telefon/fax: 06-28/576-596 
Lelkész: Baranyai Tamás 
Lélekszám: 1050/851/1091 

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

A török hódoltsági terület határvidékén élők települése volt Domony. Az itt élő evan
gélikusok gyülekezettörténete 1681 -ig nyúlik vissza. Az 1700-as évek elején már lelké
szük, tanítójuk volt. 

Az 1786-os földrajzi leírás úgy örökítette meg a települést, mint Pest vármegye egyik 
szlovák faluját, fél mérföldre Aszódtól. Szántóföldje termékeny. Több földbirtokos a 
határ tulajdonosa. Több kúria között állt a templom és a zsinagóga. A lakosság jelentős 
része evangélikus. Nekik már 1721-ben volt templomuk. Az újabb templom 1777-ben 
épült. 
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1828-ban 191 ház állt a faluban, amelyekben 1046 lakos élt. A lakosság jelentősebb 
része evangélikus volt, 638 lélek. A katolikusok száma 123 fő volt. Jelentős volt az iz
raelita lakosság száma: 276 fő. A 19. század elején sem változott meg a lakosság nyelvi 
összetétele, továbbra is magyarok és szlovákok lakták Domonyt. 

1837 tájára gyarapodott a lakosság száma: immár 1226 lakosa volt a falunak. Szem
betűnő a zsidóság lélekszámának emelkedése 345 főre, megjelentek a reformátusok is, 
ekkor 38-an voltak. A katolikusok száma enyhén emelkedett 165-re. Domonyt ebben 
az időben több jó karban lévő lakóház tette látványossá, ahol az uraságok laktak család
jukkal. A leírás kiemeli a Domonyban termelt „kedves ízű fehér bort". 

Néhány év múlva a lakosság száma némileg csökkent, ekkor 1189 lakója volt a falu
nak. Közülük 989 személy evangélikus. Érdekes megjegyezni, hogy Fényes Elek 1851-
ben készült leírása szerint 687 evangélikus van Domonyban. De megjegyezte a leírás, 
hogy a 248 katolikus vallású ember közül 59 cigány volt. A szlovák eredetű lakosság jól 
beszélt magyarul is. A falu határában öt malmot hajtott a Galga és az Egres patak vize. 
A gazdaságban és a háztartásban felhasználható terményt arattak a határban: rozsot, 
búzát, árpát, zabot, kukoricát, repcét, borsót, lencsét. 

A Galgóczy-monográfia 1876-77 táján 753 evangélikust, 301 katolikust, 20 refor
mátust és 96 izraelitát vett számba a faluban. Az izraelita lakosság folyamatosan csök
kent a 19. század második felében. A faluról azt írja, határa dombos, fennsík és partol
dal váltják egymást. A Galga mentén szép rétek vannak. Kies fekvésű a szőlőhegy. A 
vízimalmok ekkortájt inkább az Egres patak medrére épültek, mert a Galga igen inga
dozó vízmennyiséggel ért Domony határába. 

A 20. századot 1240 lakos fogadta. Az evangélikusok száma 710 fő volt. Élt még a 
faluban 23 református is, akik ugyan Hévízgyörkhöz tartoztak, de inkább helyben, az 
evangélikusok között voltak otthon. 

Az evangélikusoké volt az egyetlen templom Domonyban. A falu közepén állt. Az 
iskolában és a templomban még használták a szlovák nyelvet, de a lakosság Aszód kö
zelsége miatt is egyre inkább a magyar nyelvet használta a családi otthonon kívüli kom
munikációban. A világháború utáni szlovák kitelepülés nem érintette mélyen a gyüle
kezet és a falu létét. Hamarosan az iskolában is, a templomban is abbamaradt a szlovák 
nyelv használata. Néhány évtizedig az otthonokban, egymás közt még használták a csa
ládok tagjai, de a fiatalabb nemzedékek számára egyre nehezebben volt érthető. 

2000-ben 1958 lakosa volt Domonynak: 851 evangélikus, 779 katolikus, 108 refor
mátus. Mindkét felekezetnek temploma is van. 

A DOMONYI GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTENETE 

A gyülekezet megalakulásának hagyományos - többek által vitatott - dátuma 1681. A 
falu újratelepítése 1695-1696 idején történt, de nem biztos, hogy addig lakatlan volt a 
falu. Tény, hogy az aktív hitélet ezután kezdődött. A régi iratok mint az első papról em-
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lékeznek meg: egy Béli knyáz (Fehér barát) nevű személyről, aki 1700 táján tevékeny
kedett Domonyban. 1700-ban az egész falu leégett. A romok között egy kelyhet talál
tak, amely a hitélet meglétére mutat. 

Az első templom egy romos, feltehetően katolikus eredetű épület volt, amelyet az 
evangélikusok rendbe hoztak. Az 1716-ból származó vizitációs jegyzőkönyv egy közép
kori templomot írt le. Nem voltak ülőhelyek a templomban. A lelkész 1721 táján Hrdina 
András korábbi banki lelkész volt, aki 1722-ben eltűnt Domonyból. Szarvasra szökött 
domonyi és aszódi jobbágyok kíséretében, állítólag magával vitte nemcsak az anyaköny
veket, hanem a templomból az oltárt is. Ezt pótolta a gyülekezet 1728-ban, amikor az 
aszódi templom használaton kívül helyezett régi oltárát megvásárolták. Az 1744-ben 
tartott püspöki látogatás a gyülekezet életében már a negyedik volt. A templomnak két 
kelyhe volt ekkor. Az egyik 1718-ból, a másik 1737-ből származott. Ekkor a domonyi 
lelkész látta el a zsidói (ma Vácegres) filiát és Ikladon a majorban dolgozó evangéliku
sok gondozását. 

1747-ben kértek engedélyt a királynőtől a templom megnagyobbításához és a torony 
magasításához. A harangláb ugyanis összedőlni készült, ami veszélyt jelentett a temp
lomlátogatókra nézve, hiszen a bejárat a harangláb alatt vezetett a templomba. 1747. 
augusztus 17-én ugyanis tűzvész pusztított, a templom is leégett az egész faluval együtt. 
A benyújtott tervrajzokat a templom elfoglalásakor készített eredeti rajzok alapján vá
zolták fel. A helyreállításhoz engedélyt kaptak azzal a megjegyzéssel, hogy a tűzvész Isten 
büntetése lehetett a templomfoglalásért. 

A váci püspök 1746-ban Domonyban tett látogatásakor elismerte, hogy az evangéh-
kusoknak van templomuk és temetőjük. Katolikusok 41-en éltek ekkor a faluban, evan-
géhkusok legalább 600-an. 

1774-ben adták be a domonyiak a kérelmet az új templom építésének engedélyezé
sére. Mária Terézia meglepő választ küldött a Helytartótanácsnak: „Habár a domonyi 
evangélikusok jogtalanul bírják a templomot, olyan nagy számban vannak, hogy hagyni 
kell nekik a templomot és a szabad vallásgyakorlatot" - olvassuk Domony történeté
ben. A templom újjáépítése három év alatt megtörtént, és 1777. szeptember 8-án fel is 
szentelték. A domonyi katolikusok is engedélyt kértek kápolnaépítésre, meg is kapták, 
de nem volt pénzük az építkezésre. 

Az 1774-1777 között átépített templom leírását az 1801 -es püspöki látogatás jegy
zőkönyve tartalmazza: a templom kereszt alakú, kemény anyagból épült, boltozott, két 
bejárata van. 

A 10 öl (körülbelül 19 méter) magas torony 1810-ben épült. 1848-ban egy váci mester 
kijavította a templom tetőzetét, a tornyot megemelte körülbelül 3,2 m-rel, és bádoggal 
fedte be. 1840-ben a toronyban három harang lakott. A legnagyobb harangot 1835-ben, 
a középsőt 1790-ben öntötték. A legkisebb harangot Budán öntötték. 

A paplak 1840-ben már régi épület volt, egy nagyobb és két kisebb szobából állt. 1866-
ban még szalmafedeles volt. 

A 19. században Domonyban a nyelvi kérdés okozott feszültséget, de jelentősége hol 
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gyengült, hol erősödött. 1883-ban született az az indítvány, hogy a nagyünnepeken kí
vül más alkalmakkor is szükség lenne magyar nyelven istentiszteletet tartani. Az isko
lában elsősorban a magyar nyelv tanulásában jó előmenetelt tanúsító gyermekek kap
tak jutalmat. 

1902. június 10-én, Szentháromság ünnepén nagy templomszentelési ünnep volt 
Sárkány Sámuel püspök szolgálatával. A felújítás költségeit Glück Frigyes felügyelő állta. 

Szilárd János lelkészt nagyra értékelték Domonyban, sokat tett a gyülekezetért, szi
lárd jellemével sokak példaképe volt. Halála után Torda Gyula lett a lelkész 1927. no
vember 20-tól. 1930-ban bevezették a templomba a villanyvilágítást. 1933-ban az úgy
nevezett Kisdomonyban letelepedett ikladiak az ikladi gyülekezethez csatlakoztak. 1935-
ben a torony csúcsán álló kereszt helyére csillagot tettek. Az egyházközség élete Torda 
Gyula szolgálata idején rendezett, kiegyensúlyozott és folyamatosan felfelé ívelő volt. 
A parókián vezetett vendégkönyv élő krónikája mindannak, ami Domonyban történt, 
és tanúskodás mindazokról, akik ott megfordultak. 

A domonyi gyülekezet iskolája 
Az iskolaalapítás az 1660-as évekre, az újratelepülés idejére tehető. Az első tanító, aki
nek a nevét ismerjük. Levitán György, akit 1702-ben nevez meg egy dokumentum. 
Valószínűleg a tűzvész ideje alatt is Domonyban tartózkodott, és az ő iskolája is a tűz 
martaléka lett a falu házaival és a templommal együtt. A Rákóczi-szabadságharcot kö
vető időben Valaszkay János tanított Domonyban, és kántor is volt a gyülekezetben. Mi
előtt Domonyba jött, Cinkotán tanított, majd Domonyból Tótgyörkre (ma Galgagyörk) 
távozott. 

A templom újjáépítése idején Hiros Sámuel tanított a domonyi iskolában, amely
nek 1771-ben 60 tanulója volt. Elsősorban írást, olvasást és katekizmust tanított a gyer
mekeknek. Képzettségére utal, hogy a fentieken kívül „donatus"-t is tanított, tehát alap
fokú latin nyelvű ismereteket. 

Az iskola és a tanítói lakás egy épületben volt. A tanterem egy nagyobb szoba volt, a 
tanító lakása pedig egy szobából és kamrából állt, és istálló, pince, valamint a kertben 
egy nyári lakás tartozott hozzá. Olyan ház volt ez, mint a falu többi parasztháza. 

A tanítók végzettségéről alig van adat. Tonsoris-Borbély Jánosnak lelkészi végzettsé
ge volt. Gaál Mátyás legfeljebb a retorikai osztályig jutott a latin iskolában, de járatos 
volt a magyar, tót és deák nyelvben. A kiváló tanító hírében álló Konyáry Pál pedig az 
iskolát a jegyzői hivatallal váltotta fel. 

1891. június 21-én Melczer Gyula tanügyi esperes a felekezeti iskola községi iskolá
vá alakítására szólította fel a gyülekezetet. Nem fogadták el a javaslatát. Erre 1892. 
március 13-án a községi képviseleti gyűlésen Tóth János tanfelügyelő már az új községi 
iskola felépítésének idejét szerette volna tudni. De ezt is leszavazták a képviselők. Va
lószínűleg nem az állami iskola ellen voltak, hanem féltették felekezeti önállóságukat 
és szlovák anyanyelvüket. 
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Micsinai Pál tanító még mindig a régi iskolában tanított és tanítói lakásában élt 1895-
ben is. Az iskola fejlesztésére 1908-ban került sor. Ekkor a nagytermet fallal kettéválasz
tották. A kisebb terembe járt az 1-2. osztály, akiknek tanítója Szilárd Margit tanítónő 
lett. Amíg a munkával nem végeztek, addig a templom sekrestyéje volt ennek a cso
portnak a tanterme. A Micsinai Pál utódaként Domonyba került Fehérkuti Béla 1909-
ben vette feleségül Szilárd Margit tanítónőt. 

1910-ben szivattyús kút került az iskola udvarára. Az I. világháború alatt a fűtés je
lentette a legnagyobb gondot. A Tanácsköztársaság a domonyi iskolát is államosította. 
Ezt a tanulók nem érezték meg, mert éppen nyári szünet volt. 

1925-ben vetődött fel a gondolat, hogy az iskolát nyolcosztályossá fejlesszék. Ehhez 
szükséges lett volna a harmadik tanítói állás megszervezése és a harmadik tanterem 
kialakítása. Végül az 1941/42-es tanévben nyitották meg a hetedik osztályt, és 1942 
őszén megválasztották a harmadik tanítót is, Merényi Idát. 

Domony átvészelte a háborút. Újraindult az élet az egyházi iskolában is. Már min
den sínen volt, a megválasztott új tanerők is megtalálták helyüket, amikor 1948 nya
rán megtörtént az államosítás. 

A VACEGRESI FILIA ES ISKOLÁJA 

A község korábbi neve Zsidó volt. Nevét a Sidó nemzetségről kapta. így említik az 
okiratok 1284-ben. Az 1940-es évek elején változtatták meg a falu nevét Vácegresre. 

1729 táján már volt iskolája a kis gyülekezetnek. De ekkor még nem volt temploma. 
A domonyi lelkész felügyelt a hitéletre is, az iskolára is. Több tanító került az anyagyü
lekezetből a filiába, ahol nem csupán távolabb került a lelkésztől, hanem magával vitte 
azokat az ismereteket és azt a gyakorlatot, amelyet Domonyban és az ottani szolgálat
ban elsajátított. Még teljesebb volt ugyanis a tanítói hivatal ott, ahol a tanító istentisz
teleten is szolgált, sőt temetési szolgálatra is kapott megbízást. 

Sokáig csendben folyt az élet az iskolában is, a filiában is. Az iskola az 1840-es évek
ben a tanteremből és a tanítói lakásból állt, amelyhez egy szoba, konyha, pince és istál
ló tartozott. 

1890-ben épült fel az új iskola, amelyben a tanító lakása és a tanterem volt. A sok 
értékes tanító közül Hegedűs Pál neve fénylett ki, aki 34 évet töltött az iskolában és a 
templomi szolgálatban. 

A gyülekezetnek szép temploma, gyülekezeti háza van ma. Eleven egyházi élete magán 
viseli a jó iskola nyomait. 
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A DOMONYI GYÜLEKEZET ELETE 

Az államosítás után 
Az egyház háztartását, munkaerőviszonyait és működési lehetőségeit egyaránt leszűkí
tette a gyors és radikális vagyonelkobzás. Nyugodtan lehet így nevezni az egyház ingat
lanok döntő részének kompenzáció nélkül lezajlott államosítását. 

A lelkész megélhetését elsősorban a papi földek jövedelme biztosította. A pártbért 
a hívek legnagyobbrészt természetben fizették. Az előbbi teljesen kiesett, az utóbbit 
pedig megnehezítette az irreális mértékű beszolgáltatási kényszer. Különösen sokat szen
vedtek emiatt - fizikailag is - a kuláklistára helyezettek. A fent ismertetett birtokvi
szonyok miatt még a legvagyonosabbnak számító gazda is csak szerény szántófölddel 
rendelkezett. Csupán a földjeikből csak kevesen éltek, a többség napszámmal, fuvar
vállalással egészítette ki a jövedelmét. Nők és férfiak egyaránt segédmunkát végeztek 
az építőiparban. 

A két elemi iskola [Domonyban és Vácegresen) államosítása többet jelentett az anyagi 
kárnál. A két iskola az oktatáson kívül is nagyon fontos funkciót töltött be a gyülekezet 
életében. Rendszeres gyülekezeti alkalmak - ifjúsági és felnőtt összejövetelek, vallásos 
estek stb. - megszokott helyszínei voltak. Ez elveszett, de vele együtt más nagyon fon
tos dolgok is. 

A gyülekezet az államosítás következtében elvesztette a köztiszteletben álló kántor
tanítókat. Nemcsak egyházi fizetést húzó emberek voltak ők, hanem szívük szerint 
evangélikusok, és a lelkész mellett a gyülekezet legaktívabb tagjai. Szívesen maradtak 
volna továbbra is egyházi szolgálatban kántorként, de a kántori földek odalettek, a gyü
lekezet pedig nem tudott olyan fizetést biztosítani nekik, amelyből családjukkal együtt 
megélhettek volna. Államosított tanítókként pedig egyházi szolgálatot nem végezhettek. 

Torda Gyula lelkész a fiatalokat - szüleikkel együtt - arra biztatta, hogy menjenek 
Fótra, tanuljanak harmóniumon, orgonán játszani a kántorképzőben. Vácegresen Du
dás Jánost, Domonyban Remenár Sándort és testvérét, Remenár Máriát, valamint Pauló 
Máriát nyerte meg a zenetanulásra és a kántori szolgálatra. Az azóta elhunyt Dudás János 
élete utolsó napjáig aktív kántora volt a vácegresi gyülekezetnek. Helyette most az 
unokája ül az orgonapadon. A domonyi kántorok még ma is szolgálatban állnak. 

A kántortanító elvesztése Vácegresen nem csupán az orgonista pótlásának gondját 
okozta. Távozásával nemcsak az orgona hallgatott el, hanem az istentiszteleti élet is 
akadozott. Hegedűs Pál ugyanis lévitatanító volt. A lelkész havonta egy vasárnap, ké
sőbb is csak minden harmadik vasárnap utazott Vácegresre istentiszteletet tartani. Pe
dig mindkét gyülekezet - ezt mutatta az istentiszteleten megjelentek száma - igényel
te minden vasárnap délelőtt és délután az istentiszteletet, és azon meg is jelentek. 

Torda Gyula lelkész úgy oldotta meg ezt, hogy nyugalmazott lelkészeket hívott se
gítségül. Domonyban sokszor prédikált Síkos Lajos, Vácegresen pedig dr. Gyimesi Ká
roly. Ha ők nem tudtak szolgálatba állni, akkor a lelkész teológiai hallgatókat kért fel a 
helyettesítésre. 
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A domonyi kántortanító, az ikladi születésű Balatoni Dániel akkor még ifjú ember 
volt. Egzisztenciális okokból ugyan hivatalosan meg kellett válnia az egyházi szolgálat
tól, de itt maradt Domonyban tanítónak, később iskolaigazgató lett. Lélekben sosem 
szakadt el egyházától. Ezt a hitoktatás során az iskolában Torda Gyula és utódja. Bara
nyai Tamás is megtapasztalta. Mindig több gyermek részesült iskolai hitoktatásban, mint 
ahányat hivatalosan beírattak hittanra. A „többletgyermekek" között az igazgató gyer
mekei is ott voltak. Ezt mindenki tudta a faluban, de senki nem vitte az ügyet hivatalos 
útra, így sem a lelkésznek, sem az igazgatónak nem lett baja ebből. A felső ellenőrzésről 
a lelkész mindig időben értesült, ilyenkor gondoskodott arról, hogy csak a hivatalos 
névsorban szereplő hittanosok legyenek jelen az órán. 

Az államosítás anyagilag nagyon megviselte az egyházközséget, amit csak évtizedek 
múlva tudott kiheverni. Érzékenyen érintette a gyülekezetet a szolgálatból kivett kán
torok hiánya. De - Isten bölcs munkája révén - hosszú távon sikerült megoldani a kán
torkérdést a gyülekezetben. 

Erre az időre esik az egyházközségi felügyelő, Bohunka Mihály távozása posztjáról. 
Igaz, az egyházközség elveszítette felügyelőjét, ám a falu tanácselnököt kapott a szemé
lyében. Domonyi születésű, községét szerető, közismert és értelmes ember volt, aki faluja 
javára igen sokat cselekedett. Domonyban nem léphetett a templomba, a budapest-Deák 
téri templomban hallgatta az igét rendszeresen. De éppen úgy, mint a kántortanítók, 
sosem szakadt el gyülekezetétől. Üresen maradt tisztségét nem töltötték be. A gondok, 
Pauló Pál helyettesítette a felügyelőt 1973-ig. 

Az 1956-os forradalom 
Torda Gyula elbeszéléséből maradt fenn, hogy Domonyban nem voltak szervezkedé
sek a forradalmat megelőző időkben. A gyülekezet hordozta a maga problémáit, Isten
re hagyta ügyeit. Hírek természetesen érkeztek Budapestről, de ezeknek nem voltak 
érdemleges hatásai a domonyiakra. Eléggé izoláltan élt a falu népe. Saját gondjaikkal 
küszködtek. A mezőgazdaság volt a megélhetés forrása. A városi híreket a vasutasok és 
néhány ipari munkás hozta Domonyba. Inkább a jobb idők várása, mint az aktivitás volt 
a jellemző. 

Torda Gyula nem volt politizáló lelkész. Önérzetesen „együgyű" embernek vallotta 
magát, ami nem a szellemi felfogását, hanem Isten ügye iránti határtalan elkötelezett
ségét jelentette. Átélte a Tanácsköztársaság és a trianoni döntés okozta tragédiát, a 30-
as évek gazdasági válságát, a II. világháború anyagi és erkölcsi pusztítását és a „fordulat 
évének" szörnyű következményeit. Azt vallotta - elsősorban élete példájával -, hogy a 
keresztény ember sohasem a napi politikai élet figurája, de hosszú távon sem politikai 
kurzusok határozzák meg belső meggyőződését és hitét. 

Ezt azzal is nyomatékosan kifejezte, hogy a forradalom kitörésétől - tehát október 
végétől - egészen karácsonyig minden reggel 8 órakor beharangoztatott istentiszteletre. 
Prédikációi nem maradtakhe meg írásban - valószínűleg nagyon tanulságosak lettek 
volna - , de a textusokról tudjuk, hogy azok az Útmutató napi igéi voltak. Emlékeiben 
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Úgy maradtak meg ezek az istentiszteletek, hogy a kezdetkor többen voltak, mint vasár
nap délelőtt. Tény azonban, hogy a híveit óvta minden bosszúállástól. De figyelmeztet
te őket a hamis optimizmus és a messianisztikus politikai reménykedés veszélyeire is. 

Bizonyosra vehető, hogy ez a lelkészi magatartás is közrejátszott abban: nem történ
tek személyes túlkapások, megtorlások, erőszakos atrocitások sem a községben, sem a 
gyülekezetben. Ezért - különösen a megtorlások idején - sokan hálásak voltak a lelkész
nek, hogy kijózanította a forrongókat mérsékletre intő bölcsességével. 

A téeszesítés a mezőgazdaságban 
Domonyban is, Vácegresen is sok személyes tragédiával járt az erőszakos szervezés. A 
belépési nyilatkozatot aláírni vonakodó gazdákat napokra elhurcolták, fizikailag bántal
mazták, megalázták, lelkileg ellehetetlenítették. Családjuk megfenyegetésével zsarolták 
őket, egészségüket tönkretették. Az idegenből jött tszcs-szervezők így statuáltak pél
dát mások megfélemlítésére is. 

Torda Gyula lelkész mélyen elítélte a kollektivizálást, de különösen annak igazságta
lan, terrorisztikus végrehajtását. Féltette gyülekezetét és a falu népét az évszázadokon 
keresztül kifejlődött paraszti identitás szétzúzásával járó morális hanyatlástól. Példa
ként volt előtte az 1956-os forradalom leverése és a megtorlások ideje. Senkit nem 
beszélt rá a belépési nyilatkozat aláírására. Papi szolgálatában Isten igéjére igyekezett 
rávilágítani, amely megtartó erő az ember hozta legsötétebb korszakban is. 

A tszcs megszervezése teljesen átrendezte a falu eddigi életformáját. Inkább az idő
sebb korosztály keresett munkát a földeken. A fiatalabbak szakképzetlen munkásként 
kerestek helyet maguknak a különféle ipari ágazatokban. így alakult ki a zárt települé
sen az ingázó életforma, a kétlaki élet. A mezőgazdaságtól elszakadt, az iparba beillesz
kedni alig tudó ember kereste a helyét. Aki tehette, városba költözött, így próbált 
magának és családjának új életkörülményeket kialakítani. 

Az általános iskola elvégzése után a gyerekek ipari szakmunkásképző iskolákba irat
koztak be. Az ambiciózusabb szülők technikumba küldték gyermeküket, ahol érettsé
git tehettek a fiatalok. Helyben nagyon kevesen tudtak elhelyezkedni. Az Ikladi Mű
szergyár, az Ikarus, a MAy a HÉV adott munkát az ingázóknak. Később a tsz mellék
üzemága foglalkoztatott szakmunkásokat. Az ügyesebb kezű asszonyok kézimunkáztak, 
mások háziipari bedolgozást vállaltak. 

A gyülekezet ezekben az években találkozott igazán a szekularizáció és az urbanizá
ció jelenségeivel. A hagyományoktól elszakadni akaró, az egyháztól eltávolodó gondol
kodásmód a tágabb közösségtől való elszakadás veszélyét is hordozta, valamint az er
kölcsi értékek háttérbe szorulását. 

Abban azonban, hogy a hitoktatás és a konfirmációi oktatás szinte valamennyi meg
felelő korú gyermeket elért, valamint abban, hogy a templom látogatottsága meghalad
ta az országos átlagot, kifejeződött az, hogy a gyülekezet egyfajta önvédelmet alakított 
ki a kor romboló jelenségeivel szemben. 
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Az enyhülés kora - a 70-es, 80-as évek 
Torda Gyula lelkész betöltötte 70. életévét. Ö maga is, az egyház vezetősége is úgy lát
ta, itt az ideje a lelkészváltásnak. Baranyai Tamás lett az utóda, aki korábban már ismert 
volt mint egyházmegyei segédlelkész, és többször helyettesített Vácegresen. Beiktatá
sa 1972. augusztus 6-án történt. 

Az enyhülést a falu lakói érezték elsősorban, az új gazdaságpolitika ugyanis több le
hetőséget engedett az egyéni kezdeményezéseknek és az anyagi gyarapodásnak. Az 
Állami Egyházügyi hivatal irányvonalára és merevségére azonban ebből semmi nem igaz. 
Mindkét faluban anyagilag felemelkedésnek indultak a gyülekezet tagjai is. De látni 
kellett, hogy ez a szinte önkizsákmányoló munka eredménye. A tsz-ek fellendültek, a 
háztáji gazdaságok kifizetődővé váltak, és az ingázók is több pénzt hoztak haza. Míg 
korábban a földszerzésre fordították a megtakarított pénzt, most építkezésbe kezdtek. 
Lebontották az egyszerű parasztházakat, helyükre komfortos, tágasabb épületeket 
emeltek. Nagy összefogással épültek ezek a házak. így már sem ünnepnap, sem szabad
nap nem volt. Növekedni kezdett a halálozási statisztika. Csökkent az átlagéletkor. 
Riasztóan emelkedett a rokkantnyugdíjra kényszerültek száma. Nem jutott idő a csa
ládra, a gyermeknevelésre, a templomra. 

Emiatt értékelődtek fel a nagyszülők, akik az unokák felkarolásával a szülői tisztet 
helyettesítették a gondoskodásban, a nevelésben, az imádkozásban, a bibliai történetek 
továbbadásában. 

Az építkezési láz alábbhagyott a 80-as évek vége felé. De megmaradtak a felépített 
hatalmas házak, amelyek már az építkezéskor is túlméretezettek voltak, később pedig 
a fenntartásuk okozott komoly anyagi gondot. 

A rendszerváltásról 
Mindenkit váratlanul ért, hogy a „rendíthetetlen" mégis megrendült, összeomlott a szo
cialista gazdasági és politikai rendszer. A televízió napi képei, az újságok friss hírei, a 
rádió krónikái korábban el sem képzelt, még a legtitkosabb baráti körökben sem emle
getett eseményeket hoztak a családok otthonaiba. Megnyílt az NDK-sok előtt az oszt
rák határ, pártok alakultak, kikiáltották a Magyar Köztársaságot, kiírták a szabad válasz
tásokat. Új szelek fújtak a társadalomban. 

A domonyi gyülekezet életében ez szinte semmi változást nem hozott. Eddig is - ha 
másként nem, formáhsan, az egyházi adó megfizetésével - csaknem mindenki a gyüle
kezethez tartozott. A templomba járás mértéke sem ugrott meg látványosan. Nagyobb 
gyermekeket vagy felnőtteket csak elvétve kereszteltek. Anyagilag inkább a rohamosan 
emelkedő infláció okozott nehézséget, és meg kellett ismerkedni a munkanélküliség 
fogalmával is. 

Tapasztalható volt - a megnövekedett szabadságban - a tanácstalanság, amely az 
emberi élet szinte minden kérdését illetően eluralkodott. Újra értéke lett az igehirde
tésnek. A folyamatosan változó világ mozgó erkölcsében, szokásaiban, divatjaiban fon-

Jiűm 



ÉSZAK-PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE 

tos volt rámutatni Isten rendjének változatlanságára. Ugyanakkor észre kellett venni az 
egyházon belül jelentkező szabados filozófiai eszméket, amelyek az egyház belső rend
jének a fellazítására törekedtek. Hangsúlyossá vált, hogy az egyházban a demokrácia nem 
azt jelenti: az istenadta morált demokratikus úton felülvizsgáljuk, közakarattal hatályon 
kívül helyezzük, helyére pedig odatesszük a demokratikus alapon öntött „liberális" arany
borjút! 

A külső és belső megerősödést a gyülekezetek tagjai olyan igehirdetésekből kapják, 
amelyek igazi biblikus eligazítást tudnak adni morális kérdésekben. 

A gyülekezet elvégzett munkái 
A jelentősebb tatarozások sora: 1956-ban történt meg a templom külső falainak javítá
sa és újrafestése. 1971-ben a templom belsejét festették ki, amihez a kiskőrösi gyüle
kezettől kért kölcsönt a domonyi egyházközség, de 1972-ben országos egyház segéllyel 
törlesztették az adósságot. 1972 őszén az új lelkész érkezésekor megtörtént a parókia 
felújítása és korszerűsítése. 1973-ban a vácegresi temetőben felépült a ravatalozó, ame
lyet hűtővel is felszereltek. 1975-ben Vácegresen a toronysisakot építették újjá. Ezt a 
munkát a filia vezetői el akarták titkolni a lelkész elől, hiszen a ravatalozó engedélyez
tetésekor igen sok akadállyal kellett megbirkózni az építési hatóság és az A E H miatt. 
Most találtak ácsot, engedélyt nem kértek, mégis megcsináltatták. 1977-ben - a 200 
éves jubileumra - a templomot kerítették körbe díszes vaskerítéssel. 1981 -ben a domo
nyi toronysisakot újították fel. Ekkor vörösréz borítást kapott a sisak. 1982-ben pedig 
a templomot állították helyre kívülről. 

1991 tavaszán kezdődtek meg a nagy munkák a gyülekezetekben. Először Vácegresen 
újították fel teljesen a templomot. Alig fejeződött be a filiában a munka, az anyagyüle
kezetben is megkezdődött a gyűjtés a templom nagyjavításának, a falak vegyi szigetelé
sének, a külső-belső vakolatfelújításnak és a szigetelésnek a költségeire. Még a megre
pedt 480 kg-os harangot is újra kellett öntetni. 1983. július 18-a igazi ünnep volt a gyü
lekezetben, amikor újraszentelték a kívül-belül megújult templomot. 

1994-1995-ben Vácegres következett újra. Az iskoláért kapott kárpótlás összegét 
gyülekezeti ház építésére fordították. 1995. augusztus 27-én Harmati Béla püspök ál
dásával vette használatba a filia az elkészült gyülekezeti házat. 

Hogy a sor a kialakult rendnek megfelelően folytatódjék, 1996 tavaszán Domonyban 
bontották el a régi parókiát, hogy a helyén felépítsék a teljesen új gyülekezeti házat. A 
pénzadomány mellett a gyülekezet tagjai 2600 önkéntes munkanapot dolgoztak az épít
kezésen. 1997. augusztus 20-án adta Harmati Béla püspök áldását az új gyülekezeti házra. 

Azóta már elkészült a vácegresi templom új mennyezete és a domonyi templom új 
színes ablaksora. 
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A domonyiak ökumenikus kapcsolatai 
A reformátusokkal ápolt jó kapcsolat már hagyományos Domonyban. Az evangélikus 
templomban a reformátusok is tartanak istentiszteletet, amelynek 2-3 református részt
vevője van, de jelen van 20-30 evangélikus hívő is. 

Az egyetemes imahét a gyülekezetben a 30-as évektől szokásban volt, de csak evan-
géhkusok vettek részt azon. A katohkusokkal közös alkalmat 1987 óta tartanak, bár a 
gyakori plébánosváltások miatt ez évekre meg is szakadt. Vácegresen már tizenöt éve 
három felekezet van együtt az imahéten: evangélikusok, katolikusok és baptisták. 1993-
ban volt egy különleges ökumenikus istentisztelet a domonyi templomban, amikor finn 
ortodox énekkar énekelt, Ambrosius ortodox püspök prédikált - magyarul! Még evan
gélikus ösztöndíjasként tanulta meg nyelvünket az Evangélikus Teológiai Akadémián. 

A domonyiak külföldi kapcsolatai 
A domonyiak 1981 óta hivatalos testvér-gyülekezeti kapcsolatban vannak a kuhmói 
evangélikus gyülekezettel. Ez a finn kapcsolat élő, kölcsönös találkozásokkal ápolják. 
2000 óta német kapcsolat is kiépült a domonyiak és a garmisch-partenkircheni gyüle
kezet között. 

A Domonyi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Beh knyáz (Fehér barát) -1700 
Hrdina András -1722 
Eger András 1724-1731 
Agner Sámuel 1731-1741 
Kádassy György 1741-1757 
Polereczky Ádám 1757-1762 
Chovan Sámuel 1762-1770 
Hradszky János 1770-1783 
Tonsoris (Borbély) János 1783-1825 
Brocken József 1825-1874 
Brocken Lajos 1874-1879 
Endreffy János 1879-1888 
Szilárd János 1888-1927 
Torda Gyula 1927-1972 
Baranyai Tamás 1972-

Mk 



ÉSZAK-PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE 

Dunakeszi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 2. 
Telefon: 06-27/341-159 ^ 
Lelkész: Kovács László ^ 
Lélekszám: 225/551/1081 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG BEMUTATÁSA 

Az egyházközségben élő evangélikusok két városban laknak: Dunakeszi és Göd váro
sában. Dunakeszi városában 30 ezer ember lakik, akik közül 551 vallotta magát evangé-
hkusnak a 2000-es népszámláláskor. Gödön 15 ezer ember él, itt 339 fő vallotta magát 
evangélikusnak. Göd azonban Budapest közelében régi üdülőtelep is, így a lakosság szün
időben megnövekvő számával együtt az evangélikusok lélekszáma is gyarapszik. Fiókgyü
lekezetként tartozik az egyházközséghez Sződliget, ahol körülbelül 80 evangélikus él. 
Négy templomban zajlik rendszeresen istentisztelet: Dunakeszin, Alsó-Gödön, Felső-
Gödön és Sződligeten. 

A GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTÉNETE 

Az 1900-as évek elején mindössze négy-öt evangélikus család volt Dunakeszin, amely 
akkoriban fejlődő nagyközség volt. A községet 3416 magyar ember lakta, hitelszövet
kezete, vasútállomása, postahivatala és telefonállomása volt. A Szentendrei-szigetre 
révátkelő működött. 

Az itt élő néhány evangélikus családot a fóti lelkész gondozta. 1910-ben a rákospa
lotai lelkész vette szárnyai alá a dunakeszi evangélikusokat, mivel ott több lelkész is volt, 
és a község elöljárói is támogatták a dunakeszi és alagi evangélikusok gondozását. Szük
ség esetén a községek még anyagi segítséget is adtak. Alag elöljárósága megengedte, hogy 
az ottani községi iskolában rendszeresen istentiszteletet tartsanak, sőt az iskola harmó-
niumát is használhatták az ének kíséréséhez. 

1921 -ben Kovácsy Kálmán rákospalotai lelkész segítségével megalakult a fiókegyház
község, így szórványból szervezett egyházközségi formává fejlődött a dunakeszi gyüle
kezet: megválasztották tisztségviselőiket és a presbitérium tagjait. Pénztárosuk Mayba 
Mátyás lett, gondnokuk Polonyi Gyula, jegyzőjük ifj. Greguss Pál. Minden hónapban 
volt istentisztelet a gyülekezetben, de nem mindig ugyanazon a vasárnapon, ezért a láto
gatottság igen lecsökkent. Végül - annak ellenére, hogy a rákospalotai gyülekezetnek 
semmibe sem került a dunakesziek gondozása - Kovácsy Kálmán nem vállalta tovább a 
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szolgálatokat. így az alag-dunakeszi fiókegyházközség kikerült Rákospalota „kötelé
kéből". 

Egy kis gyülekezetnek nagy gondja lett; hová tartozhatna? Újpesthez? Váchoz? Bu
dapest-Deák térhez? Blatniczky Pál esperes Újpestre irányította a gyülekezetet azzal, 
hogy az újpesti gyülekezet egyik hitoktatója lássa el a szolgálatokat Dunakeszin is. Egy 
év próbaidőt kaptak a dunakesziek, és kiállták a próbát: szépen gyarapodott, egyre erősö
dött az egyházi életük. így Újpesthez csatlakoztak egyházszervezetileg. Ezután rendsze
ressé váltak az istentiszteletek. Minden hónap első vasárnapján volt istentisztelet, ame
lyen a kántori szolgálatot Agárdi György látta el, aki 1935-1940 között nemcsak kántor 
volt, hanem a gyülekezeti énekkart is vezette. Minden hónap utolsó vasárnapján vallá
sos estet rendeztek az ifjúság közreműködésével. Erre az időre esik, hogy Jankovicz György 
idős, beteg kezű presbiter egy hordozható oltárt faragott, és ekkor készült el a hordozható 
és összecsukható szószék is, amelyet ma is használnak a gyülekezeti teremben. 

Sok esemény fűződik a gyülekezet életében Mezei József lelkész szolgálati idejéhez. 
1932-ben megalakította az Evangélikus Nőegyletét E. Issekutz Gyuláné elnökletével, 
amely teadélutánokat, kirándulásokat és műsoros esteket szervezett. Az első ilyen tea
délután bevételéből tudtak vásárolni 150 teáscsészét, és támogattak tizenhét evangéli
kus családot, valamint segélyt adtak - felekezeti megkülönböztetés nélkül - 40 gyer
meknek. 

1935-re már közel 400 evangélikusról tudtak Dunakeszin és környékén. Alagon már 
a hónap első és harmadik vasárnapján is volt istentisztelet, amelyet az iskolában tartot
tak. Szükségessé vált tehát a templomépítés. 

Az egyházközség temploma 
A gyülekezet vezetői 1925 óta tervezgették a templomépítést, hiszen a templom olyan 
centrumot ad a gyülekezetnek, amelyhez emberileg is kötődhetnek az evangélikusok. 
Bohunka Lajos másodfelügyelő, aki Dunakeszi község főjegyzője volt, azzal tette meg 
az első lépést az ügyben, hogy egy gazdától jutányos áron megvásárolt két hold szántó
földet, amely a község szélén terült el, majd átengedte a területet az egyházközségnek. 
Azonnal parcellázták ezt a területet, és áruba bocsátották. A lelkész pedig gyűjtőkörút-
ra indult. Lassan gyűlt a pénz a templomépítésre. A Nőegylet munkája is sokat segí
tett. Az elnök asszony a Magyar Lovaregylettől összeköttetései révén megszerezte azt 
a telket, amelyen a templom végül felépült. Az ifjúság téglajegyeket árult. 

Amikor már rendelkezésükre állt 13 ezer pengő, megbízták Szabó János építőmes
tert a munka elvégzésével. A költségvetés szerint a templom felépítése 35 ezer pengő
be került. A gyülekezetnek csak a szuterén elkészítésére volt pénze. De bíztak abban, 
hogy felépül a templom. Adakozás indult. Kaptak az egyházkerülettől, de adott a MÁV-
telep és a község is, sőt a község lakói is adakoztak, felekezeti hovatartozástól függet
lenül. 

1938. augusztus 28-án szabadtéri istentiszteletet tartottak a templomtelken, ahol 
megtörtént az első kapavágás, megkezdődött a templomépítés. 
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A gyülekezet pénze hamarosan elfogyott. Szabó János azonban tovább dolgozott, és 
1938 telére állt a templom. 1939 tavaszán behelyezték az ajtókat, ablakokat. Végül a 
Hitelszövetkezettől kölcsönt vett fel a gyülekezet, hogy ki tudják fizetni az adósságot. 

A templom berendezését a hívek vállalták. Issekutz Gyuláné az oltárt, Ulreich Nán
dor felügyelő a világítási felszerelést, Greguss Pál jegyző a harmóniumot, a Nőegylet az 
oltárterítőket és szőnyegeket. Mezei József lelkész a szószéket és a kályhákat, Bohunka 
Lajos a harangok egyikét, a hívek pedig 120 széket adományoztak. 

1939. szeptember 10-én Raffay Sándor püspök felszentelte a templomot. „Ujabb 
templomaink közül az alag-dunakeszi egyike a legharmonikusabb, legnemesebb arányú 
alkotásoknak" - állapította meg a szakíró. 

A templom megépítése 46350 pengőbe került. Az adósságot gyűjtésből sikerült két 
év alatt rendezni. így lett temploma 499 evangélikusnak Dunakeszin. 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE A HABORU UTÁN 

Ali . világháború nagy kárt tett a templom épületében, ezzel nagy kárt okozva az egyház
községnek is. Előbb a németek szállták meg Dunakeszit, majd az oroszok. A templom 
a háborús közállapotok miatt zárva volt. Újpestről nem jöhettek a lelkészek. A hívek 
megpróbálták elrejteni a templom értékesebb tárgyait. De a templomot ismeretlenek 
feltörték, és minden mozdíthat ót elvittek belőle. 

1945 márciusában indult meg újra az egyházi élet. Sikter László eljött Dunakeszire, 
ahol kevesen, de bizakodóan jelentek meg az istentiszteleten. Ettől kezdve minden 
vasárnap volt istentisztelet. Visszahozták a megőrzött értékeket, de a székek eltűntek. 
Lócákon ültek a hívek a templomban. A létszám megcsappant. Sokan meghaltak, el
költöztek vagy fogságba estek. 

1952-ben a templom közelében felrobbant egy lőszerraktár. Az összes ablakot kivit
te, az egész épületet megviselte a detonáció. A színes ablakok helyett egyszerű üveget 
sikerült szerezni. Mezei József lelkész ekkor már megvált a gyülekezettől (1950-ben 
mondott le). 1951-1954 között id. Blázy Lajos lelkész gondozta a gyülekezetet. 1954-
től 1966-ig Matuz László volt a pásztoruk. Ezután Bolla Árpád lett a lelkész 1966-1980 
között. Ekkor épült fel a lelkészlak a templom kertjében, először „legénylakás" méret
ben, majd családi házra bővítve. A lelkészcsalád beköltözésével szűnt meg a gyülekezet 
eddigi életéhez hozzátartozó „kijáró" lelkészi státusz. 

A 70-es évek újabb szerkezeti változást hoztak a gyülekezet életébe. A göd—sződi 
egyházközség lelkésze, Jancsó Bertalan 1951-1976 közötti szolgálata végén nyugalom
ba vonult. Bolla Árpád lelkészi munkája alá vonták ezt a gyülekezetet mint Dunakeszi, 
Göd és Sződliget társegyházát. 

Közben tovább gyarapodott a templom, mert a budapest-fasori templom felújítása
kor feleslegessé vált csillárt itt építették be. A társulással a gyülekezet lélekszáma is nőtt. 
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Ezzel együtt a feladatok is, hiszen Alsó-Gödön, Felső-Gödön és Sződligeten is van temp
lom és gyülekezet. 

Lelkileg sokat jelentett a híveknek, amikor 1978. július 8-án Adámi Lászlót, a gyüle
kezet gondnokának fiát Káldy püspök lelkésszé avatta. 

1980-ban azonban Bolla Árpád rákospalotai lelkész lett. A gyülekezet - az egyre csök
kenő lelkészi létszám miatt - lelkészre nem számíthatott. A társegyházat „szétosztot
ták" az egyházmegye lelkészei között. Dunakeszit Bohus Imre fóti lelkész pásztorolta, 
a gödieket és sződligetieket pedig Eszlényi László csomádi lelkész gondjaira bízták. 

1988-ban Nyírő Olga lelkészi munkatárs, majd diakónus lelkész vette át Dunake
szin a lelkészi szolgálatot. Az 50 éves jubileumra kívül tatarozták a templomot, és be
vezették a gázfűtést is. Amikor 1995-ben Nyírő Olga nyugdíjba ment és letelepedett 
Dunakeszin, újra lelkészről kellett gondoskodni. 

1995-ben Harmati Béla püspök Mónus László volt dunaegyházai lelkészt küldte ki 
Dunakeszire, de ekkor már újra ide tartozott Göd és Sződliget is. A lelkész szolgálati 
kocsit kapott a munka végzéséhez. A templomkertben, az alagsorban végzett a gyüle
kezet ez időben fejlesztő munkát. Mónus László nyugalomba vonult 1999. május 31-
én. Azóta Kovács László lelkész folytatja elődei munkáját. Erre az időre esik az új paró
kia felépítése. A régi lelkészlak már nem tölthette be sokrétű feladatait, egy nagy csa
lád kiszolgálását. Statikai gondok is voltak. Először egy teljes átépítés tervét készítették 
el, de munka közben derült ki, hogy olcsóbb egy teljesen új épületet építeni, mint a 
régit korszerűsíteni. Az új lelkészlakot 2003. november 9-én szentelték fel. 34 millió 
forintba került, amelyet egyházi és városi segélyként kapott a gyülekezet. Megújították 
a templomot is, felszerelték a gyülekezeti termet. 

A DUNAKESZI GYÜLEKEZET ELETE 

A lelkészi hivatalban nyilvántartott gyülekezeti tagok száma: Dunakeszin 117, Gödön 
78, Sződligeten 25 fő. így a teljes lélekszám 220 fő. Ez nagyon eltér a népszámláláskor 
magát evangélikusnak valló 960-tól. Tény, hogy 111 egyházfenntartó tagja van a gyüle
kezetnek. Biztató azonban, hogy 26 gyermek részesült hitoktatásban, akiket a lelkész 9 
csoportban és évi 305 órában tanított az elmúlt években. 

Az istentisztelet látogatottsága - az elmúlt évekhez hasonlóan - hullámzó. A Duna
keszin és Gödön lakók a budapesti agglomeráció lakóiként az egész ország területéről 
érkezve telepedtek le ezekben a városokban. Itt nincsenek gyökereik, családi, rokoni 
kapcsolataik révén más vidékekhez kötődnek. Hetente a négy istentiszteleti helyen 
átlagosan 70-80 fő jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet nyilvántartott tagjai
nak harmada vesz részt hetente istentiszteleten. A gyülekezet jövőjére nézve biztató, 
hogy minden korosztály jelen van az istentiszteleten, keresi és hallgatja az igét. Az ad
venti és böjti időben egyházzenei áhítatok vannak. 
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A Dunakeszi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Kovácsy Kálmán rákospalotai lelkész 1910-1931 
Mezei József újpesti lelkész 1931-1950 
Id. Blázy Lajos újpesti lelkész 1951-1954 
Matuz László 1954-1966 
BoUa Árpád 1966-1980 
Bohus Imre fóti lelkész 1980-1988 
NyírőOlga 1988-1995 
Mónus László 1995-1999 
Kovács László 1999-

Fóti Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2151 Fót, Petőfi u. 1. 
Telefon: 06-27/362-350 
Lelkész: dr. Cserhátiné Szabó Izabella 
Lélekszám: 628/704/852 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A fóti evangélikusokról és azok gyülekezetté szerveződéséről alig van adatunk. Hiányo
sak a források. Nem tartalmazzák az alapítási okiratokat, amelyekre a mai kutató tá
maszkodhatna. A későbbi idők jegyzőkönyvei alig adnak némi segítséget a múlt feldol
gozásához. 

Az egyházközség múltja valószínűleg a reformáció századáig nyúlik vissza. Amikor 
1526-ban Budán Henkel János, Mária királyné papja nyíltan merte védelmezni Luthert 
és tanait, ennek a hatását a környék is megérezte. A mohácsi csatavesztés után ez a vi
dék is a budai basa fennhatósága alá került, de mivel a török a keresztény vallások iránt 
egyformán közömbös volt, a protestánsok üldözéséről nincs tudomásunk. A kálvini 
reformáció pedig csak később jelent meg és terjedt el Magyarországon. így bizonyosra 
lehet venni, hogy ha Foton voltak 1526 táján protestánsok, azok csak evangélikusok 
lehettek, még akkor is, ha a református gyülekezet ezekre a történelmi adatokra hivat
kozik saját keletkezését illetően. 

Petényi Dániel történeti feljegyzéseiben szerepelnek azok a Pest megyében erőszak
kal elvett templomok, amelyeket I. Lipót idejében vettek el, ezek között van a fóti 
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templom is. Arra nézve azonban, hogy ezek az épületek, amelyeket akkor elvettek, 
milyenek voltak, szintén nincs adat. A 18. század közepén Fót a Bohus család birtoka 
volt. Az itt élő kis evangélikus közösség templomot nem építhetett, de az urasági kas
télyban tarthattak istentiszteletet. Amikor azonban a katolikus Fekete család váltotta a 
Bohus családot a tulajdonban, azok elűzték az evangéUkus prédikátort. Sőt, amikor újabb 
földúri váltás révén gróf Károlyi István kezére került Fót, csak akkor épült az Ybl Mik
lós tervezte katolikus templom, mert előtte csak kis kápolnájuk volt a katolikusoknak, 
elsősorban lélekszámuk miatt. Ez is arra mutat, hogy Fót protestáns múltja egyértelmű 
- még akkor is, ha ennek alig van írásos nyoma! 

A cinkotai gyülekezethez tartoztak ebben az időben a fótiak. Nem volt meghatároz
ható odatartozási jellegük, annyira kevesen lehettek. 1783-ban azonban már Csornád 
filiája volt Fót. Annak szintén nincs írásbeli nyoma, hogy hogyan és mi történt később, 
mert 1810-ben a nagy csomádi tűzvészben a parókia is porig égett a régi iratokkal együtt. 

1825-ben - lehetséges, hogy a lélekszám gyarapodása miatt, hogy - a fótiak imaház 
és iskola építéséről határoztak. 1826-ban fel is épült az imaház, iskolaterem és tanítói 
lakás (szoba, konyha, kamra) épületegyüttese. A nehéz anyagi helyzetre utal az is, hogy 
a tanítók gyorsan váltották egymást az iskolában. Az új iskola első tanítója a Pozsonyból 
érkezett Hlovik János volt, aki azonban csak egy évig tanított itt, utána másutt keresett 
magának állást. 

1845-ben a tanítói lakást volt szükséges bővíteni. A tanítólakkal egy időben épített 
tantermet csatolták a lakáshoz. Ennek pótlására pedig új tantermet építettek a régi ta
nítói lakhoz toldva. Ekkor már Geszler Sámuel volt a tanító, aki kiváló pedagógus volt, 
cikkei szaklapokban jelentek meg. Figyelmet keltett az esperességben az a módszertan 
és tanrendszer, amelyet Geszler Sámuel dolgozott ki. Iskolai adminisztrációjából tud
juk, hogy a tanulólétszám 30-40 között mozgott, évenként változva, a gyülekezet lélek
száma pedig 1863-ban 240 fő volt. Az iskolában a megszokott tantárgyakon kívül Pa
lesztina földrajzát is tanította, sőt „nőtan" tantárgy is volt („a női önviseletről, vagy leá
nyi erényekről, úgymint vallásosság, szelídség és szemérmességről, Kálnoczky könyvéből, 
leányok által tanulva"). 

A gyülekezet és a tanítója között sok feszültség volt. A megromlott viszony miatt 
Geszler Sámuel a felsőbb egyházi hatóság tanácsára 1873-ban lemondott tanítói hiva
taláról. Távozása után csak ideiglenesen töltötték be a tanítói állást. 

Valószínűleg ez a feszültség is hozzájárult azokhoz a lépésekhez, amelyek az önálló 
egyházközséggé alakulást tűzték ki. Ugyanis a tanítói állást egy lelkész-tanítóval kíván
ták betölteni, aki az iskolában is, a gyülekezetben is szakszerűen helyt áll. 

Az önállóságot szükségessé tette az is, hogy Dunakeszitől Gödöllőig nem volt anya
gyülekezet ezen a vidéken. Arra gondoltak, akik az anyásodást sürgették, hogy Fót ter
mészetes központja lehetne ennek a régiónak. Csomádhoz ebben az időben is hatalmas 
szórványterület tartozott, ezért a lelkész mindig úton volt. Gyakran megtörtént, hogy 
hiába keresték a vegyes házasságban élő szülők gyermekük megkeresztelése ügyében a 
csomádi lelkészt, hiábavaló útjuk megtakarítása ürügyén inkább más felekezet lelkészével 
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végeztették el a keresztelést. Ha pedig arra gondolunk, hogy hogyan érezhették magu
kat a fóti evangélikusok egy gazdag katolikus egyház és egy nagy lélekszámú református 
egyház közelében maroknyian, természetesnek érezzük, hogy legalább hivatalos egyház
községet szerettek volna alakítani ebben a helyzetben. 

1871 -ben rögzítette a jegyzőkönyvük az önállósodás első lépéseként azt, hogy a gyü
lekezet istentisztelet tartására méltó templomot szeretne építeni. Akadt két buzgó 
gyülekezeti tag: Tóth György és Kalma János, akiknek törekvése találkozott a gyüleke
zeti tagok adományaival. Megtalálták Urbán János aszódi mestert, aki megtervezte a 
templomot. Az iskola melletti telek kicsinek bizonyult, ezért a két fentebb említett buzgó 
egyháztag saját költségén templomtelket vásárolt, ahol felépíthették a megálmodott 
istenházát. 1873-ra készült el a templom. A nagy áldozat úgy kimerítette a híveket, hogy 
a templombelső berendezése még nem készült el. Elhozták hát a régi imaház padjait. 
Tóth György oltárt és szószéket készített a templomba. Az éppen dúló kolerajárvány 
miatt már a felszentelés előtt megtartották az első istentiszteleteket. A toronyban lak
tak már az 1835-ben öntetett harangok is. 

így templomuk már volt, de lelkészük még nem. De hogyan fogja állni a gyülekezet 
a lelkész fizetését, amikor még a templom megépítéséből is adósságuk volt? Itt újra 
közbeszólt Isten döntése. Csomádon meghalt Zvarinyi Lajos lelkész. Amíg ott betöl
tötték a lelkészi állást, a Pest megyei lelkészek biztatására a fótiak különváltak Csomádtól. 
Bíztak abban, hogy az eddigi tanítói és papi fizetésből el fognak tudni tartani egy lel
kész-tanítót. 

Ezért csak ideiglenesen töltötték be a tanítói állást Geszler Sámuel lemondása után. 
Az ideiglenes munkás Mihályfi Gusztáv teológiai kandidátus lett három esztendeig. 

1876-ban hagyta jóvá az egyházmegye a fótiak önállóságát. Ezzel egy időben szakadt 
el Mogyoród is Csomádtól, és azóta Fót filiája lett. Megválasztották első lelkészüket, 
aki egyben tanítójuk is volt, Endreffy János személyében. Ekkor újra átépítették az is
kolaépületet. 

Kemény Ödön lelkészi szolgálata idején a gyülekezet olyan pénzalapot hozott létre, 
amely lehetővé tette a lelkészi és a tanítói hivatal szétválasztását. A lelkész folyamato
san végezte szolgálatát, míg a tanítót októbertől májusig alkalmazták. Ha azonban a tanító 
megnyerte a hívek tetszését, akkor a nyári hónapokra adandó fizetését a hívek adták 
össze. Ez a tanítói fizetés akkor rendeződött megnyugtatóan, amikor az egyházközség
nek sikerült erre a célra állami segélyt szereznie. 

Szeberényi Lajos volt az első olyan lelkész, akit kizárólag a lelkészi munkára válasz
tottak meg Póton. 1889-ben eladta a gyülekezet a régi imaház telkét. Ebből rendezték 
a templomépítés adósságait. Még ebben az évben megvásárolták a káposztásmegyeri 
katolikus kápolna orgonáját. Ekkor választottak lelkészt, 1890-ben. A következő évben 
a templom körül tettek rendet, majd 1892-ben új paplakot építettek a lelkész-tanító 
rozoga háza helyén. Ekkor az iskolatermet is megnagyobbították, a tanítói lakást pedig 
bővítették. 1897-ben új padok készültek a templomba. 1911 -ben került a helyére a ma 
is álló oltár és a szószék. Kifestették a templombelsőt. Ezzel indult el mindannak a pót-
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lása, amit a szükség idején csak hiányosan vagy ideiglenesen végeztek el. 1903-ban a 
budapest-Deák téri gyülekezet orgonáját építették a karzatra, de előtte az új orgoná
hoz méltó új karzat is épült. Folyamatosan bővítették a templom és a paplak környé
két, hogy minél tágasabb helyen legyen. 1909-ben új iskola épült a templom mellett, 
1910-ben elkészült a tanítói lakás is. 

A gyülekezet anyagi erejét mutatja az is, hogy 1914-ben, amikor a templom renová
lására sor került, újjáépítették a tornyot, amelyet meg is nagyobbítottak. A régi 2 ha
rang helyett ezután 3 harang lakott a toronyban. 

32 évi szolgálat után Szeberényi Lajos munkájának elismeréseként a fiát, Szeberényi 
Zoltánt választotta a gyülekezet lelkészéül, aki 14 éven át szolgált a gyülekezetben. Utóda 
Zászkaliczky Pál lett, aki mint a Felső-Pest Megyei Egyházmegye esperese is értékes 
munkát végzett a fóti gyülekezetben és az egyházmegyében. Szolgálata révén Fót egyik 
centruma lett a 40-es évek ébredési mozgalmának, az evangélikus evangélizációnak. A 
Mandák Otthon országos belmissziós központként számtalan konferenciának adott 
helyet. A mai Dózsa György úti épületben pedig fiúárvaházat működtetett. A 40-es 
évek második felében ez az élő mozgás nemcsak hitet ébresztett, hanem az ellenséget 
is arra serkentette, hogy ennek véget vessen. A Mandák-villa országos egyházi kezelés
be került, ahol a kántorképző működött úgy, hogy hosszú-hosszú évtizedeken át - még 
Zászkaliczky Pál halála után is - híven hordozta azt a szellemiséget, belső értéket, ame
lyet Zászkaliczky Pál képviselt Foton is, az egyházmegyében is, az egész evangélikus egy
házban is. 

Az iskolát államosították. Az árvaházat kisajátították. Az egyházi földeket „felaján
lották". Zászkaliczky Pált rengeteg zaklatás érte. Esperesi tisztét 1950-ben id. Blázy Lajos 
vette át. Püspökhelyettesi szolgálatától megfosztották. Számtalan támadás, retorzió 
nehezítette életét az 50-es években is, az 1956-os forradalom után is. Az A E H minden 
lépését figyelemmel kísérte. A fóti gyülekezet hitbeni megerősödését és abban való 
megmaradását munkálta igehirdetéseivel és más értékes szolgálataival, és az Isten ere
jében való töretlen bizalom bizonyságtételeként ebben az időben két fia is teológus volt, 
lelkészi szolgálatot végzett, akik ma már nyugdíjasok. Amikor 1962-ben elhunyt Zászka
liczky Pál, a méltó gyász helyett halálából „fóti ügy" kerekedett, amely mélyítette a család 
és a gyülekezet fájdalmát, de nem hozott sikert az ellenoldalnak sem. 

Politikai és egyházpolitikai erőszak miatt egyik Zászkaliczky-fiú sem lehetett fóti 
lelkész, de a lelkészküldés révén fóti lelkésznek jelölt Nagy István beiktatására sem 
kerülhetett sor. Isten mégis gondoskodott szolgáról Bohus Imre lelkész szolgálatválla
lásával. Nem volt sima az indulás. De még a szükség is segíteni tud. A volt lelkész özve
gye és az új lelkészcsalád megosztotta a parókiát. Két-két szoba jutott mindkét család
nak. A konyha, a kamra és a fürdőszoba közös használatba került. A kertet felesben hasz
nálták. 1967 novemberéig minden súrlódás nélkül élt együtt a parókián a két család. S 
ez a békés együttélés adott példát a gyülekezetnek is a megbékélésre. Végül 1979-ben 
Káldy püspök fóti és mogyoródi szolgálatakor állt helyre a gyülekezet és az egyházveze
tés közötti kapcsolat. 
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Bohus Imre sokat tett a gyülekezet lelki épüléséért. Igehirdetései, bibliaórái, család
látogatása mellett az is munkájának gyümölcse volt, ahogyan kinyílt a gyülekezet a maga 
zárt világából. Luther születésének 500. évfordulóján egy negyvenfős csoport a Luther
városokban tett kirándulást 1933. június 6-11. között. Az 1984-es LVSZ-világgyűlés 
nyitó és záró istentiszteletén, de hétköznapokon is sok fóti volt a Budapest Sportcsar
nokban. Foton rendbe hozták az épületeket, készültek a vendégek fogadására és meg
ajándékozására. 1984. július 29-én a vendégek között püspököket, professzornőt, lel
készeket köszönthettek. Indonéz püspök igehirdetését hallgatták Foton, norvég lelkészt 
Mogyoródon. 

1981-1988 között Dunakeszi egyházközség is a fóti lelkész feladatkörébe tartozott. 
Ez különösen a téli időben okozott sok gondot, hiszen körülbelül száz evangélikust kel
lett gondozni egy harmincezres városban. 

1988-ben jelentkezett Foton az az igény, hogy a szülők egy része egyházi iskolába 
szerette volna járatni a gyermekét. Meg is alakították a Fóti Ökumenikus Közművelő
dési Egyesületet, amelyet evangélikus, református, katolikus és baptista szülők kezde
ményeztek. Ebből nőtt ki a Fóti Ökumenikus Iskola, amelyben 1991. augusztus végén 
indult meg a tanítás. 

Az 1991. évi 32. törvény megjelenésével merült fel a gyülekezeten belül a kérdés: 
mi legyen a korábbi iskola épületével. A presbitérium úgy döntött, hogy természetben 
kell visszakérni a volt iskolát. De ez már az új lelkészre váró feladat volt, hiszen Bohus 
Imre 1994. december 31-én nyugalomba vonult, bár 1995 augusztusáig helyettesként 
szolgált. 

1963-1995 között a gyülekezet szinte minden évben gyarapodásra fordította a ren
delkezésére álló anyagiakat. A javítások, tatarozások, beruházások pénzbeli összege fo
lyamatosan nőtt az évek során, de ez nem a befektetés értékét, hanem a pénz értékte-
lenedését érzékelteti. 1966-ban új esőcsatorna készült a lelkészlakáson, majd 1967-ben 
tatarozták a parókiát, 1969-ben körülkerítették, 1970-ben új fürdőszobai kályhát sze
reztek be. 1972-ben a templom kerítését készítették el, 1974-ben pedig a templom külső 
javítását, tető- és bádogos munkákat végeztettek. 1975-ben a harangokat villamosítot
ták. 1976-1977-ben a parókián oldották meg a központi fűtést, és 1978-ban járólapoz
ták a parókia helyiségeit. Újra a templom került sorra 1979-ben, amikor megerősítet
tek a templom mennyezetét, majd 1981-ben lambériázták az oldalfalakat, 1982-ben 
pedig belső festés volt a templomban. Közben már a gyülekezeti terem átalakításához 
is hozzáfogtak. Párhuzamosan folyt a munka a templomon és a gyülekezeti teremben 
1983-1984-ben, ekkor be is fejezték a gyülekezeti terem átalakítását. 1986-ben elkezd
ték, 1987-ben elvégezték az orgona nagyobbítását, és bevezették a gázt a parókiára is, a 
templomba is, amelyet 1987-ben fejeztek be. 1989-ben folytatták az orgona felújítá
sát, amely 1990-ben fejeződött be. Munkákat végeztek a következő években a templo
mon is, a lelkészlakon is, amelyet 1995-ben a természetben visszakapott iskolaépület 
felújításával az új lelkész folytatott, akit dr. Cserhátiné Szabó Izabella személyében 1995. 
augusztus 26-án iktatott be Detre János esperes. 
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A gyülekezetben kialakult szolgálati rend mellett azokat még tartalmasabbá tevő 
aktusok is megjelentek. 1996 óta körlevelek tájékoztatják a gyülekezetet - emlékez
tetve az elmúlt évre, a tervekre és az ünnepi alkalmakra. 1999-ben az evangélikus és a 
katolikus gyülekezet együtt hozta létre a Károlyi Clarisse Alapítványt, amelynek célja 
a helyi egyházi szociális tevékenység élénkítése. Megszervezték - az alapítvány kerete
in belül - a házi szakápolási szolgálatot, amely 2000-ben kezdte meg a működését négy 
nővérrel és egy gyógytornásszal. 

Szabó Izabella beiktatása után a gyülekezet azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2001-
re méltó állapotba hozza a templomát az 1901-ben végzett nagy munkáról való meg
emlékezésre. Amikor 1996-ban a statikai és faipari vizsgálatokat elvégezték, olyan szak
értői jelentést vettek kézbe a presbitériumban, amely a munkák szinte azonnah elkez
dését igényelte, hogy a kitűzött dátumra kész legyen a templom. 1997 nyarán a munka 
elkezdődött. Szétbontották az orgonát, eltávolították a templom berendezését, padja
it. A födém gerendáit kibontották. Amit kellett, kicseréltek, helyreállítottak, a belső 
teret fehérre festették, az elektromos hálózatot kicserélték, a padlóburkolatot is meg
csinálták, így 1998-ban a templom külső tatarozásával folytatódhatott a munka. Ki kellett 
cserélni a szúette toronysisakot, amelyet óriásdaruval emeltek a helyére. A kívül-belül 
megújult templomot Harmati Béla püspök szentelte fel - mintegy pótolva az 1873-ban 
elmaradt templomszentelést. 

1999-ben folytatták a templom környezetének kialakítását. 2000-ben a visszakapott 
épületben a kántorlakást újították fel. 2001-ben pedig a lelkészlakás teljes felújítása zárta 
a sort, és ezzel 1901-re emlékezve, amikor megnagyobbították a templomot, befeje
ződtek a nagy munkálatok. A felújítást emléktáblával és kopjafa elhelyezésével örökí
tették meg. Szebik Imre püspök szolgált ezen az ünnepi alkalmon. Kiállítást is készítet
tek a múltról, bemutatva lelkészek, tanítók és a Mandák Otthon munkáját, a falubeliek 
életét, népszokásait. 

A MOGYORÓDI LEÁNYGYÜLEKEZET 

Az 1786-os Korabinszky-féle földrajzi és történeti lexikon szerint Mogyoród magyar falu, 
itt ment végbe egy csata II. Géza, Szent László és Salamon között. A Vályi András ké
szítette leírás szerint 1796-ban „Mogyoród magyar falu... lakosai katolikusok, kevés 
reformátusok és evangélikusok". Ezt a magyar falu jelleget korrigálja egy 1770-es adat, 
amely szerint a lakosság 63%-a magyar, 17%-a német és 10%-a szlovák nevű. 1828-ban 
az összeírás szerint semmiféle épületük nem volt az ottani evangélikusoknak. Fényes 
Elek statisztikája 1837-ből már számadatokat is közöl: 39 evangélikus élt Mogyoródon 
ekkortájt. 1851-ben 30 evangélikust talált ott. A Galgóczy-féle monográfia 1877-ből 
115 evangélikusról ír, akik Csornádhoz tartoznak. 

1859-ben nyitották meg a filia iskoláját. Ettől az évtől kezdve - mindig kisszámú 
tanulóval - az iskola folyamatosan működött az államosításig. 

Amikor 1876-ban Pót önállósult, akkor Mogyoród Pót filiája lett. Lévitatanítók 
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működtek a gyülekezetben. Önálló lelkészük sohasem volt. A templom 1901-ben épült, 
de 1926-ban leégett. Jelentős munkával állították helyre. Lakást építettek miellé, amely 
1948-ig a kántortanító lakása volt. 

1967-ben újították meg a templom belsejét. Ekkor Szita István oltárképet festett. 
Tíz év múlva, 1977-ben fogtak hozzá a gyülekezeti terem felújításához és a volt kántor-
tanítói lakás villamos hálózatának javításához. 1984-ben a vezetékes vizet is bekötötték 
a lakásba. 1935-ben külső tatarozást végeztek a templomon. Majd 1986-ban újra a la
kás tatarozása és a tetőzet javítása következett. 1987-ben bádogosmunkák váltak szüksé
gessé, majd 1988-1989-ben a padok alatti dobogót cserélték ki. 1992-ben a torony és 
a templom párkányzata szorult javításra. 1993-ben bevezették a gázt a templomba és a 
lakásba, majd a következő évben megjavíttatták az orgonát, 1995-ben pedig átalakítot
ták a gyülekezeti termet. 

1998-ban újra az épületek felújítása volt a feladat. Kialakították az imatermet, a la
kást, és további munkákat végeztek a templomon. 

A költségeket részben a gyülekezet tagjai állták, másrészt pályázat útján nyert támo
gatásokból, a helyi önkormányzat anyagi segítségéből és az egyházmegyétől 2000-ben 
kapott GAS-segélyből fedezték. Mogyoród eleven filiája Fótnak napjainkban is. 

A Fóti Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Dubrovszky N. 1730-as évek 
Szárkóczy János -1746 
Herschel Márton 1746-1749 
Záborszky N. 1749-
Hraskóczy György 1829-1830 
Endreffy János 1876-1878 
Jankó Károly 1878-1880 
Kemény Ödön 1880-1890 
Szeberényi Lajos 1890-1922 
Szeberényi Zoltán 1922-1936 
Zászkaliczky Pál 1936-1962 
BohusImre 1962-1994 
Dr. Cserhátiné Szabó Izabella 1995-
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Galgagyörki Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2681 Galgagyörk, Rákóczi út lí 
Telefon: 06-27/563-605 
Lelkész: Pintér János 
Lélekszám: 783/534/738 

A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

A Galga völgyének régi települése Galgagyörk. 1900 táján temploma, lelkésze és kán
tora volt a gyülekezetnek. A 762 lakost számláló faluban 434 fő volt ekkor az evangéli
kus gyülekezet tagja. Filiája Váckisújfalu, templommal és iskolával, ahol a 405 lakos közül 
207 volt evangélikus. A 2000-es népszámlálás 1062 lakost számlált Galgagyörkön, eb
ből 534 evangélikus. Váckisújfalun a 445 lakos közül ma 191 vallotta magát evangéli
kusnak. A mai nyilvántartás szerint az egyházközségnek Galgagyörkön 560 tagja van, a 
filiában 215 lélek található. Püspökszilágy szórványban pedig 1 evangélikus él. 

A GALGAGYÖRKI GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Galgagyörk története 1484-ig nyúlik vissza. Gerge néven említették akkor. Nógrád me
gyéhez tartozott. 

A gyülekezet létezésének első írásos nyoma 1657. február 12-én kelt. Szécsényben 
Láni Dávid szuperintendens megvizsgálta a török hódoltsági területen élő evangélikusok 
dolgait. Ezen a napon jelent meg a püspök előtt Bartholomaides Mihály lelkész. 

A török hódoltsági területre esett Galgagyörk is, ezért a hadi eseményektől függően 
hol lakott volt, hol lakatlan. A 17. század végén a Galga menti községek újratelepítése
kor Hont, Nógrád és Gömör megyéből jött telepesek találtak otthonra Galgagyörkön. 
Talán éppen miattuk hosszú időn keresztül Tótgyörknek hívták a falut. 

Az újratelepített faluban az Egri család volt a nagybirtokos. A három Egri testvér: 
György, András és István volt az egyházközség támogatója is. Emléküket őrzi egy régi, 
aranyozott, hat smaragdkővel berakott kehely, rajta az 1737-es évszám szerepel. 

A templom építésének körülményeiről és idejéről semmiféle írásos nyom nem ma
radt fenn. Az 1725 óta vezetett anyakönyvek jelzik a rendszeres lelkészi jelenlétet. Talán 
azt is, hogy a templomépítés valószínűleg ebben az időben, a 18. század első évtizede
iben történhetett meg. Következtetéssel gondoljunk vissza az 1650-es évekre: ha lel
késze volt az egyházközségnek, akkor lehetett valamilyen istentiszteleti helye is. Erre 
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Utal Földváry László is [Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez. Bu
dapest, 1898. 273. o.), amikor 1700-ból azt idézi: „Van egy elpusztult kath. temploma 
és ehhez ragasztott odu, melyben lutheránus prédikátor papol". Vagy ennek a helyén 
épült a templom a 18. század elején, vagy ezt alakították át, és így beilleszkedhet abba 
a sorba, amelyet Arányi a „gót stílű, a 18. század elején elczopfosított" templomokból 
felállított. 

Érdekes azonban, hogy 1702-ben a katolikus püspök vizitációjakor még ép templo
mot írt le. Az biztosnak tűnik, hogy az a templom, amelyet 1815-ben mint barokk temp
lomot bővítettek, amikor nagyjából a mai formát alakították ki, 1775-1776-ben már 
átesett egy bővítésen. Az 1815-ös templombővítés csaknem a templom felére terjedt 
ki. A torony is ekkor épült. Az épület alatt, csaknem a templom feléig a Sturmann csa
lád temetkezési helye került kiépítésre. Ebben az időben Sturmann Márton volt az egy
házközség felügyelője, és a templom bővítésének költségeit felerészben maga vállalta, 
de adakozott a többi birtokos is, a gyülekezet és a filia adományai mellett. 

Sturmann Márton felügyelő nagy segítségére volt a galgagyörki gyülekezetnek. Ha
láláig [1844) szinte virágzott a gyülekezet. 1844 után ez a birtok szétaprózódott, és a 
főág katolikus lett. Nehéz időszak volt ez, mert a galgagyörkiek sosem voltak jómódúak. 
Érdemes megjegyezni, hogy az 1. világháború előtt egy katolikus asszony, Tahy Istvánné 
kezdeményezett gyűjtést a templom belső rendbetételére, de a háború miatt ez nem 
valósult meg. 

A templom tornya 1816-ban készült el. Három harang lakott benne. Az I. világhá
ború innen is elrekvirált két harangot, amelyet 1927-ben pótolt a gyülekezet. Az 1800-
as évek elejéről a toronyban lakó harang maradt meg. 

A lelkészlakról azt tudjuk, hogy 1848-ban leégett. Hamarosan újjáépítették. 1879-
ben ismét tűz martalékává vált. Ekkor már nem tudták a korábbiak szerint újjáépíteni 
a maguk erejéből. Kölcsönt vettek fel. Melczer Dezső és Liptay Lajos lelkészek felada
ta volt a kölcsöntől való megszabadulás és az egyházi épületek állagmegőrzése is. 

Az egyházközségi irattár őrzi az 1796-os, a harangöntés érdekében történt gyűjtés 
íveit szlovák nyelven, azzal az irattal együtt, amelyben az egyházközség a helyi földbir
tokosokhoz fordult a harangok ügyében. Hasonlóképpen találkozunk azzal a felhívás
sal, amelyben Sturmann Márton felügyelő 1817-ben a hívekhez fordult tót nyelven, és 
megtaláljuk azt a gyűjtőívet is, amelyen az adakozók nevei szerepelnek. Az 1884-ben 
öntetett harang ügyében kötött szerződés német nyelven utal a harangöntésre. Az a 
szerződés, amely 1858-ban kelt magyar nyelven, jelzi, hogy orgona készült a templom
ba. Az anyakönyvi bejegyzések hasonlóképpen hordozzák a gyülekezetben történteket. 

A galgagyörki evangélikus iskola 
A 17. században már működött iskola a faluban. A század vége táján és a 18. század ele
jén Fábry Mátyást emlegetik tanítóként, akit Prokopi János követett. 

Az esperesség egyik legszegényebb iskolája volt a galgagyörki, akár a nógrádi egyház
megye iskoláival vetjük össze, akár később a Pest megyei egyházmegye iskoláival. A 
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tanítónak - aki egyben kántor, sőt a falu jegyzője is volt - elfogadható fizetést biztosí
tott az egyházközség, de az iskola épületére és felszerelésére soha nem volt elegendő 
pénz. A jövedelmi viszonyokra példaként említjük meg, hogy 1875-ben Kardos József 
tanító Aszódra kapott hívást, meg is választották, de visszamondta ígéretét, és Galga-
györkön maradt. 

1894-ben - az esperesség iskolái közül elsőként - a galgagyörki evangélikus népis
kola állami-községi iskola lett. Ekkor szűnt meg a faluban a katolikus iskola is, és a kettő
ből jött létre a községi népiskola. A döntés egybeesett Kardos József nyugalomba vonulá
sával, aki 56 esztendőn át volt Galgagyörkön tanító. A községi népiskola létrehozásakor 
azonban az evangélikus egyházközség volt iskolája evangélikus tanítóját kántorként kíván
ta alkalmazni. Ezért nem érintette Galgagyörköt az 1991. évi 32. törvény végrehajtása. 

A váckisújfalui filia 
A 18. század első évtizedeiben már működött iskola a kis faluban. Galli János 1727-
ben ott tanított, majd 1730-ban a hévízgyörki iskolába ment át. Valószínűleg Váckis-
újfalun lévitatanító volt, mert ezt a funkciót töltötte be Hévízgyörkön is. 

Az adatok igen hézagosak. 1767 táján Jónás Pál is tanított a faluban. A türelmi ren
delet megjelenése tette legálissá a filia jelleget is az iskola folyamatos működése révén. 

Az iskola mellett templom is épült, ahol a lelkész csak a nagyünnepek másnapján 
prédikált és osztott úrvacsorát. A többi istentiszteletet a tanító végezte. 

Az 1948-ban bekövetkezett államosításig megtartotta népiskoláját a filia. Nem kö
vette az anyagyülekezet példáját, nem adta át községi iskolának az iskoláját. 

Az 1991. évi 32. törvény alapján az egyházközség még visszakérte iskoláját, de az 
életveszélyessé nyilvánított épületet 1991 nyarán az önkormányzat lebontatta. 

A gyülekezet élete az 50-es évektől 
A galgagyörki egyházközség nem tartozott a gazdagnak mondható gyülekezetek közé, 
ezért az egyik év hasonlított a másikhoz. 

A gyülekezet - G algagyörk szlovák telepítésű falu lévén - a II. világháború után el
engedte a Csehszlovákiába áttelepülni kívánó családokat. Ez akkor csökkenést jelentett 
a gyülekezet lélekszámában. 

A templom is, a parókia is régi Galgagyörkön. Ez komoly feladatot, szinte állandó 
munkát ad. A templom a tatarozás idején mutatta be építése történetét. Az első építé
si szakaszban kőből és agyagból készült a fal, a karzat. Az első bővítés anyaga tégla volt. 
A bővítmény alatt a kripta, majd a torony is téglából készült. 1987-ben kezdődött el a 
templom renoválása. Először belül újították fel. 1996-ban a tetőzet egy részét javítot
ták ki. 1997-ben a toronyfestést végezték el. 2002-ben elkészült a templom külső tata
rozása, majd új ajtók készültek. 2003. szeptember 14-én Szebik Imre püspök felszen
telte a templomot. 2004-ben a harangokat kellett átépíteni, és elektromos üzemelte
tésüket újra megoldani. 
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A parókia is régi épület. Több éve tart a belső átalakítás és korszerűsítés. 1996-ban 
bekötötték a gázt és beszerelték a központi fűtést. 2001-ben új fürdőszobát készítettek. 

A filiában a volt iskolaépület lebontásából és a megegyezés elkészítésének elodázá
sából feszültség fakadt az önkormányzat és a gyülekezet között. Az ingatlanrendezés 
megítélésében a gyülekezetben sem volt egységes az álláspont. A Pest Megyei Közigaz
gatási Hivatalnak is be kellett avatkozni az ügy rendezésébe. Az önkormányzat kártala
nítást kapott a templom melletti épület átengedéséért. Ez az ügy máig sem rendező
dött megnyugtatóan. 

Elkészült a váckisújfalui templom fűtése is. De további feladatok is mutatkoznak, 
amelyeket majd el kell végezni a templomon. 

A Galgagyörki Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Bartholomaides Mihály 1657 táján 
Szulovinyi János 
Fábry Sámuel -1725 
Glosius Sámuel 1726-1732 
Melich Sámuel 1732-1737 
Tessedik Sámuel id. 1737-1740 
Gres István 1740-1741 
Valentinyi András 1741-1745 
Bud Mátyás 1745-1747 
Farkas György 1747-1755 
Makovinyi Mihály 1755-1756 
Strozsalovszky Mihály 1756-1758 
Bartholomaeides János 1758-1760 
Gegus Zakariás 1760-1764 
Benczúr János 1764-1795 
Grasko Mátyás 1795-1806 
Mikulás Dániel 1806-1815 
Gall József 1815-1821 
KaszayPál 1821-1865 
Kiss Péter 1865-1907 
Melczer Dezső 1907-1921 
Liptai Lajos 1921-1935 
Medvey (Medvegy] Mátyás 1935-1980 
Selmeczi Lajos 1980-1983 
Véghelyi Antal 1983-1986 
Pintér János 1986-
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Gödöllői egyházközség 

Gödöllői Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 2. 
Telefon: 28/410-484 
Lelkész: Albert Gábor 
Lélekszám: 1010/969/1486 

A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

Gödöllő az 1900-as évek elején 5893 lélekszámú település volt a Rákos-patak forrásvi
dékén. Híressé a Grassalkovich-kastély tette, amelynek parkjában királyi nagyságok 
sétáltak, s a vasútállomáson ma is áll a díszes királyi váróterem. Ebben a nagyközségben 
140 evangélikus élt a domonyi lelkész szolgálati területén. Sem temploma, sem iskolá
ja nem volt az itt élő evangélikusoknak. A 2000-es népszámláláskor 31105 lakosa volt 
Gödöllő városának, ebben a városban 969 lakos vallotta magát evangélikusnak. A gyü
lekezeti nyilvántartás 700 evangélikusról tud. Veresegyházán 150, Erdőkertesen 70 és 
Isaszegen 80 evangélikust tartanak nyilván. 

A GÖDÖLLŐI GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTENETE 

A 18. század végén a község lakosságának 2%-a volt evangélikus. Ez az akkori lélekszá
mot figyelembe véve 52 evangélikus embert jelent. A kezdetektől a domonyi lelkész 
szolgálati körébe tartoztak. 

A 19. század végén nemcsak Gödöllő lakosainak száma nőtt, hanem az ott élő evan
gélikusoké is. Ekkor már 140 fő volt az evangélikus hívek száma. Szilárd János domonyi 
lelkész a reformátusok templomában tartotta az istentiszteleteket. 

Tovább gyarapodott a gyülekezet lélekszáma az 1. világháborút követő években, kü
lönösen akkor, amikor a Felvidéket, Erdélyt, Bácskát és Bánátot elcsatolták Magyaror
szágtól. Ekkor már 350 evangélikus lakott Gödöllőn. 

1920-ban a gyülekezetszervezéshez is hozzákezdhettek. Megválasztották felügyelő
nek dr. Hetzel Henriket, gondnoknak Kováts Istvánt és jegyzőnek dr. Horváth Károlyt. 

1921. május 29-én az aszódi presbitérium ülésén megjelent dr. Hetzel Henrik felügye
lő, aki magával hozta a gödöllői fiókegyház jegyzőkönyvét, amely azt a kérést tartalmazta, 
hogy az aszódi egyház a gödöllői fiókegyházat addig, amíg önállóvá nem válik, fogadja 
kebelébe. Ekkor már Raffay Sándor püspök megbízta a gödöllői evangélikusok gondozá
sával id. Hamrák Béla gimnáziumi vallástanárt. Hetzel felügyelő élőszóban is előtérjesz-
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tette a csatlakozással összefüggő indokokat. „Most, hogy a gödöllői fiókegyháznak ily-
szerű kapcsolata a domonyi anyaegyházhoz - inkább gyakorlati okokból - megszűnt, kérik 
az aszódi egyházat, hogy a gödöllői fiókegyházat névleg kebelébe fogadni szíveskedjék." 
Azt is kijelentették, hogy az aszódi egyháztól anyagi támogatást nem igényelnek. Külön 
az egyházi funkciókat sem várják el, erről ők maguk gondoskodni fognak. Az volt még 
a kérés, hogy a kántorokat engedje át a gödöllői feladatokhoz az anyaegyházközség, de 
ez nem az egyházak közötti egyezség, hanem családi megegyezések tárgya legyen. A pres
bitérium teljesítette a gödöllői kérelmet, és fiókegyházává fogadta Gödöllőt. 

A gödöllői fiókegyház az aszódi anyaegyházban működött 1921-1933 között. A lé
lekszám nemcsak bevándorlással, hanem az evangélikusokhoz történt áttéréssel is gya
rapodott. Az 1924. május 25-i jegyzőkönyv szerint „Gajzágó Jenő gödöllői lakos a mai 
napon a római katolikus hitről áttért a mi hitünkre, és ez alkalomból az egyháznak 50 
ezer koronát ajánlott fel, amit a presbitérium örömmel vett tudomásul". 

1926-ban a templomépítés tervével foglalkozott a fiókegyház vezetősége. Sikerült a 
községtől templomépítésre alkalmas ajándék telket kapnia, amelyen az alapkövet 1929. 
szeptember 15-én tették le. A templomot Hetzer Frigyes tervezte. 16 hónap alatt épí
tették fel. Az 1931. május 31-i aszódi közgyűlésen hangzott el a bejelentés, hogy „az 
anyaegyházunkhoz tartozó gödöllői fiókegyház nagy áldozatkészséggel fölépítette temp
lomát, s azt főtisztelendő dr. Raffay Sándor püspök úr f. év január 18-án fölszentelte". 

„Gödöllő kedves kis templomán is terméskő formák adnak egyetlen faldíszt a to
rony alján, homlokzatközepén nyíló kapu körül. Érdekessége a templomnak központi 
elrendezése: alaprajza sokszög, és sokszögű, kupolás, bordázott famennyezet borul fö
léje. Az előreugró, karcsú sisakkal födött torony két oldalához, mintegy átmenetet al
kotva a torony és a templomtest között, félkör alakú kis épületrészek járulnak. A temp
lom Hetzel Frigyes alkotása, s 1932-ben készült el" - olvassuk az Evangélikus templo
mok Magyarországon című könyvben (231-232. o.]. 

Az 1933. május 14-i aszódi közgyűlésen történt meg annak bejelentése, hogy „...a 
gödöllői egyház - annak idején mint fiókegyház - Domonytól, az anyaegyháztól elsza
kadt és Aszódhoz csatlakozott. A gödöllői fiókegyház templomot épített, s most Gö
döllő környékének bevonásával anyásulni akar, kéri az aszódi egyházat, hogy ezen anyá-
suláshoz adja beleegyezését, s gödöllői fiókját engedje ki az anyaegyház kötelékéből. Az 
aszódi anyaegyház közgyűlése a gödöllői fiókegyháznak anyásulását örömmel tudomá
sul veszi, s kéri az egek Urát, hogy az evangélium lelki országa ezáltal is terjedjen és erő
södjék" - olvassuk az aszódiak jegyzőkönyvében. 

Id. Hamrák Béla a gödöllői szolgálatból 1933. december 31-én kapta meg a püspöki 
visszahívást. Hiába készült el azonban a templom, az állami kongrua engedélyezésének 
hiánya miatt a gyülekezet akkor még nem volt képes fenntartani egy lelkészi állást. Ezért 
nem is tudott önállósulni, hiába szakadt el Aszódtól. Eveken át húzódott a vita arról, hogy 
ki és mennyiért, honnan bejárva és hogyan hirdesse az Isten igéjét az új templomban. 

1934-től szolgálatot végeztek a gödöllői gyülekezetben: Chugyik Pál, Virág Jenő, dr. 
Gyimesi Károly, Sréter Ferenc, Lőcsei László és Kellő Gusztáv. 
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1936-ban sikerült a gödöllői fiókegyháznak az anyásodás felé lépeseket tennie azzal, 
hogy néhány szórványgyülekezet: Veresegyház, Váchartyán és Szada Gödöllőhöz lett 
csatolva. így sikerült azt a minimális lélekszámot elérni, amely az önállóságot lehetővé 
teszi, és az anyagyülekezet létéhez szükséges anyagi fedezetet is biztosítja. 

A gyülekezet első lelkésze Erős Sándor lett, aki, 1936-1976 között a legnehezebb 
időkben, rengeteg anyagi problémával küszködve, nagy gondossággal és hűséggel látta 
el gödöllői szolgálatát, s közben gondoskodott családjáról. 

1949-ben a templommal átellenben vásárolta meg az egyházközség a parókia épüle
tét. A lelkész megélhetésében a kert művelése is sokat segített, hiszen a gyülekezet 
szolgálatot igényelt, de anyagilag erőtlen volt. A szolgálati helyekre gyalog, kerékpáron, 
vonattal, majd később motorkerékpárral jutott el a lelkész. Rendszeresen végzett isten
tiszteletet Veresegyházán, Isaszegen és Erdőkertesen. 

A 90-es évek elején, amikor Roszik Gábor volt a lelkész, nagy mozgás indult el a 
gyülekezetben. A lelkész parlamenti képviselő lett, s aktív munkása a rendszerváltozta
tásnak. Bár ez nem mindenkiben keltett pozitív érzéseket, mégis tény, hogy nagy válto
zás állt be a szolgálat sok területén ez időben a gyülekezetben is. A városban három 
egyházi iskola kezdte meg újra működését: a Szent Imre katolikus általános iskola, a 
református líceum és a premontrei gimnázium, amelyet szintén a katolikus egyház 
működtet. Ezekben az intézményekben az órarendbe illesztették a hitoktatást. A konfir-
mandusoknak minden tavasszal háromnapos konfirmandustábort szerveznek az iskolai 
szünetben. 1994 óta minden ősszel - két testvérgyülekezetükkel összefogva - családos 
hétvégét szerveztek. 

Az 50-es évek óta hagyományos a gyülekezetben a virágvasárnapi és az advent első 
vasárnapi szeretetvendégség. Gyülekezeti kirándulásokat szerveznek. 1992 óta a gödöllői 
művelődési központ ad helyet a Jubál fesztiválnak, a keresztény könnyűzenészek or
szágos találkozójának, amelybe a gyülekezet is bekapcsolódott. 

Erdőkertesen az evangélikusok 1995-ben egyesületet hoztak létre a reformátusok
kal közösen egy protestáns templom felépítése érdekében. Azóta megindult a munka, 
de sok az anyagi probléma. 

A Gödöllői Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Erős Sándor 1936-1976 
Bízik László 1976-1981 
Dóka Mária 1981-1983 
Roszik Gábor 1984-1993 
Dr. Zelmann Pál (kisegítő lelkész) 1990-1991 
Blázy Árpád 1993-2001 
Tuska Tibor (kisegítő lelkész) 1998-1999 
Szakács Tamás (helyettes lelkész) 2001-2002 
Albert Gábor 2002-
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Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2192 Hévízgyörk, Templom tér 4. 
Telefon: 06-28/436-405 
Lelkész: Lindákné János Zsuzsanna 
Lélekszám: 700/697/985 
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A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

Hévízgyörk a Galga völgyében letelepedett evangélikus, katolikus és református vallá
súak lakóhelye. 1900 táján 1895 lakosa volt a nagyközségnek. Ebből 660 fő volt evan
gélikus, 184 fő református és 1029 fő katolikus. A 2000-es népszámlálási adatokból tud
juk, hogy jelenleg 2975 lélek lakik a községben. 697-en vallották magukat evangélikus
nak, 313-an reformátusnak, 1753-an pedig katolikusnak. 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

1699 táján települt újjá Hévízgyörk a török kiűzése után. Az adóösszeírásokból tudjuk, 
hogy a visszatelepülő lakosság evangélikus, református volt, mindössze 1 katolikus csa
ládot írtak össze. 

Mindig az aszódi anyaegyházközséghez tartoztak. A hévízgyörki családok egyházi 
eseményei az aszódi anyakönyvben találhatók meg. Aszódhoz való tartozásuk nem volt 
gond nélküli, mert folyamatos üldözésben volt részük az evangélikusoknak. 1715 után 
iskolát létesítettek. Steckl András az első ismert tanítójuk, aki később Aszódon orgo
nista is volt. Őt követte Galli János, majd Buzalka Tamás. Az üldözés jele volt, hogy 
1761 -ben megszűnt az evangélikus iskola, és csak 1780-ban nyílhatott meg újra. Ekkor 
Kénesek János személyében olyan lévitatanítót kapott a gyülekezet, aki 40 éven át pász
toruk volt, és munkáját az aszódi lelkészekkel mindig jó összhangban tudta végezni. 1784-
ben csatolták hivatalosan az aszódi gyülekezethez Hévízgyörköt, és az 1789-ben kelt 
megegyezés alapján rögzítették azt is, hogy milyen szolgálatokat lát el a filiában a min
denkori aszódi lelkész. 

A szépen gyarapodó fiha 1826-1829 között templomot épített. Az 1880-ban tar
tott püspöki vizitáció jegyzőkönyve rögzítette a templom adatait. Eszerint az épület 
kilenc öl hosszú, négy öl és három láb széles. Oltára, orgonája és szószéke van. Az oltári 
edények közül a kehely volt értékes, „feldíszítve a 12 apostol képével", van továbbá két 
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kis tálca, két cinkanna s négy ezüst gyertyatartó. A torony 9 öl (körülbelül 17 méter) 
magas, benne három harang lakik. 

Az iskola épülete és a tanítói lak egyre öregedő épülete alkalmatlanná vált feladata 
betöltésére. 1877-ben új épületet építtetett a filia iskola és tanítói lakás céljára, amely 
1200 forintba került. Zsindellyel fedték. Része volt a tanterem és a tanítólakás, három 
szobából, egy tágas konyhából és éléskamrából állt. Ez mindenképpen nagy előrelépést 
jelentett a tanítónak, hiszen akárcsak elődei, ő maga is a „tanítói hálószobát" kapta la
kásként. 

Megmaradt azonban a régi épület is, amelyben a segédtanítónak jutott hely, és így 
meg lehetett osztani az egyre gyarapodó gyereksereg oktatását is. Ezzel a munkával az 
1831 óta dédelgetett terv valósult meg, hiszen már akkor úgy látták, hogy új iskolára 
lenne szükség, a tanterem pedig a tanítói lakást bővíthetné. 

Az iskola 1880-ban hatosztályos népiskola volt, 1907-ben lett két tanerős, és a gye
rekeket is két osztályba sorolták. így maradt ez az államosításig. 

A fiha létszámának alakulását nagyban befolyásolta az 1866-ban pusztító kolerajár
vány. 1880-ban 474 tagja volt a filiának, 253 férfi és 221 nő. Az evangélikus házaspárok 
száma 99 volt, a vegyes házaspároké 17. 

Az istentiszteleti élet 1880 táján is az 1789-ben megkötött szerződés szerinti beosz
tásban zajlott. Az aszódi lelkész minden negyedik vasárnapját tölti a filiában. De ad
vent első vasárnapján, karácsony első és második napján, újévkor, virágvasárnap, húsvét 
első és második napján, mennybemenetel ünnepén, pünkösd első és második napján. 
Szentháromság ünnepén és október negyedik vasárnapján is szolgált a filiában a lelkész. 
A régi egyezség szerint magyarul és szlovákul prédikált, később azonban a magyar nyel
vű istentiszteletek száma nőtt. A konfirmációt a pünkösd előtti vasárnapon tartották. 

Az aszódi lelkészek: Moravcsik Mihály, Chugyik Pál és Bogya Géza szorosan együtt 
tudtak dolgozni a hévízgyörki tanítókkal, Turczár Mihállyal és Brezovszky Józseffel. így 
a leánygyülekezet folyamatosan erősödött, és egyre alkalmasabbá vált az önállósodásra. 

Közbejött ugyan a II. világháború, amely minden ígéretes fejlődésnek hátráltatója volt, 
valamint az iskolák államosítása, amely szinte megbéníthatta volna a hitéletet, ha az 
anyagyülekezet nem gondoskodott volna arról, hogy rendszeresen legyen Hévízgyörkön 
is szolgálat. 

A lévitatanító elvesztése élesztette fel igazán az önállósodás gondolatát. Az aszódi 
gyülekezet vezetőivel való tárgyalások után nemcsak szükségesnek, hanem lehetséges
nek is bizonyult a leánygyülekezet önállósítása. Úgy látszott azonban, hogy ezt elsősor
ban a hévízgyörkiek szorgalmazták. 

Az aszódi lelkész fizetésének része volt a hévízgyörki filiától kapott pénz is. Bogya 
Gézának volt segédlelkésze a 40-es évek végén, 50-es évek elején, ezért a szolgálatok 
ellátása nem ütközött akadályba. A helyben lakó lévitatanító minden ügyet elintézett, 
most pedig Aszódra kellett menni. 
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A GYÜLEKEZET ELETE 1950-TOL NAPJAINKIG 

Az aszódi egyházközség filiája volt Hévízgyörk két évszázadon keresztül, amíg 1951. ja
nuár elején megkezdte anyagyülekezeti életét. 1950. szeptember 30-án a presbiteri ülés 
elé terjesztették a hévízgyörkiek önállósodási szándékukat, amelyet az aszódi presbité
rium örömmel elfogadott. Másnap, október l-jén, vasárnap az aszódi templomban a 
rendkívüli közgyűlés megerősítette az önállósodási szándékot, és kibocsátotta leánygyü
lekezetét. 1951. január 21-én került még egyszer elő a volt anyagyülekezetben Hévíz
györk dolga, amikor a két gyülekezet felosztotta a környék szórványainak gondozását. 
Aszódnál maradt Kartal és Verség, Hévízgyörk gondozásába került Bag, G algahévíz, Valkó 
és Vácszentlászló. 

Lelkészválasztással kezdődött az önálló élet. Már abban megosztottá vált a gyüleke
zet, hogy meghívjanak-e lelkészt vagy válasszanak. A választás kapta a többségi voksot. 
Sok jelentkező közül volt lehetőségük választani. 1951. április 15-én Fekete István lett 
a lelkész, akit május 14-én be is iktattak hivatalába. Még alig nyugodtak meg a kedé
lyek, 1951. augusztus 5-én máris arról határozott a presbitérium, hogy a birtokában lévő 
28 kataszteri hold földet - amely a lelkészi fizetést nagy részben biztosította - felajánl
ja az államnak a püspöki leirat értelmében. 

Sok nehézséggel kellett megküzdeni a szervezés alatt álló gyülekezetben anyagilag 
is. 1951. október 21 -én elhatározták egy új lelkészlak építését, de nem volt rá elegendő 
pénzük. A tervek egy két szobából, konyhából és mellékhelyiségből álló házra vonat
koztak. Fél év múlva elkészültek a tervek is. Megtörtént a telekkiigazítás is, a tanácstól 
pedig engedélyt kaptak 30 ezer darab nagyméretű vályogtégla kivetésére. Sőt 1952-ben 
megérkezett az egyházkerülettől is a pénzbeli segély. Mégis 1953 őszén inkább a házvá
sárlás mellett foglaltak állást, de Hévízgyörkön nem volt lelkészlaknak megfelelő eladó 
ház. Aszódon találtak alkalmas épületet, amely árban is megfelelt. A püspöktől is kap
tak engedélyt arra, hogy a hévízgyörki lelkész Aszódon lakjék, és onnan gondozza gyü
lekezetét. Ám váratlanul mégis hozzáfogtak az építkezéshez, s mire megjött a kemény 
fagy, már védetten készen volt az épület alapja. 1954 őszén a lelkészcsalád be is költö
zött a lelkészlakba. Hamarosan Fekete István lelkész Budapestre költözött, és lemon
dott lelkészi állásáról, mert kinevezést kapott a Lelkésznevelő Intézet igazgatói állásá
ra, amelyet rövid ideig töltött be. 

A gyülekezet második lelkésze Dóka Zoltán lett, akit 1959 márciusában választott 
meg a gyülekezet. A lelkész első teendőjének tartotta gyülekezeti terem létrehozását a 
gyülekezeti munka érdekében. A meglévő lelkészlak épülete előtt, az alagsori szinten 
készítették el a gyülekezeti termet, amelyet féltetővel fedtek be. Már ez a munka is 
magában hordta az építkezés folytatását. 1959. október 31-én fel is szentelték a gyüle
kezeti termet, amelyet Gryllus Vilmos budapesti mérnök tervezett. 

Az építő munka folyamatos volt a gyülekezet épületein. 1960-ban a templomabla
kok cseréje vált szükségessé. Az orgonát is villamos fújtatóval látták el. Ki kellett javí
tani a templomtetőt, és a lelkészlak festése-mázolása sem volt elodázható. Nehezítette 
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a munkát, csökkentette a munkakedvet az a rossz hangulat, amely a 60-as évek elején 
a katolikus türelmetlenség szította reverzálisharc nyomán eluralkodott. A hullámok sok 
családban csaptak magasra, úgy látszik, hogy némi megelevenedést is hozott ez a ne
hézség, hiszen 1962-ben, amikor a templomrenoválás terve felmerült, a templom meg-
nagyobbítására is gondoltak. Ezt azonban az ÁEH megakadályozta, sőt maga a tatarozás 
is nehézségekbe ütközött. 

1965-ben azonban hozzáfoghattak a parókiaépület teljes kialakításához. A gyüleke
zeti terem fölé két helyiséget (iroda és szoba) építettek, és az egész épületet egy tető 
alá vonták. Rögtön meg is határozták a folytatást: a torony renoválása és új karzat épí
tése következett. 

1967-ben, a március 11-i presbiteri ülésen a lelkész pozitív változásról számolt be. 
Megállapította, hogy a helyi tanács vezetőivel igen jó kapcsolatot épített ki. Nagymér
tékben javult az egyházvezetéssel való kapcsolata is, amely elsősorban 1962-ben a fóti 
ügy miatt hidegült el. Többször is tárgyalt Káldy püspökkel, aki Dóka Zoltánt fontos 
feladatokkal kívánta megbízni, így kapott a lelkész megbízást Márk evangéliuma ma
gyarázatának megírására, amelyet a Sajtóosztály adott ki . 

Erre az időre lezárultak a nagy építkezések is. Tudományos munkára is lehetőség nyílt 
a lelkész számára, amelyet segített az is, hogy a feleségét, Dóka Zoltánnét 1967. no
vember 1-től segédlelkészi szolgálatra küldte ki Káldy püspök Hévízgyörkre. 

A 70-es évek presbiterválasztással indultak. A presbitérium megválasztásával együtt 
egy asszonybizottságot is választottak 12 taggal, akik a gyülekezetben az asszonyokra 
tartozó dolgokat irányították és végezték. 1971-ben villamosították a harangokat, és meg
oldották a templom fűtését villanykályhákkal. 1973-ban ki kellett cserélni a templom 
elektromos hálózatát, és belül kifestettek. A padok melletti falrészt tölgyfa lambériá
val burkolták. 

1974-ben megrendelték az új orgonát. Ezzel egy időben hozzákezdtek az új karzat 
építéséhez, hogy mire megérkezik a megrendelt orgona, a helye is készen álljon. 1975-
ben eladták az alberti gyülekezetnek a régi orgonát, folyt az új karzat építése a nyári 
hónapokban, sőt az orgonaszentelést szeptember 28-ára ki is tűzték. Még a nagy mun
ka megkezdése előtt, április 27-én a konfirmációi istentiszteletet felvette a televízió. 

1977-ben újra a parókia és az imaterem került sorra a korszerűsítési tervben. Elké
szült a központi fűtés az épületben, festettek, padlóztak, és a templomi fűtésen is javí
tottak. Mindezt azzal a szándékkal csinálták, hogy méltó lehessen az épületek állapota 
a templom 150 éves jubileumához. Érdekes azonban, hogy 1978-ban mégsem fogtak 
hozzá a templom külső tatarozásához, mert találtak fontosabbat, ami ezt megelőzheti. 

1979-ben az államosított iskola épületét és telkét vásárolta vissza a községtől a gyüle
kezet. Egyre nehezebben volt elviselhető, hogy a templomajtó közelében levő tanítói la
kásból éppen az istentisztelet idején mindig zaj hallatszik ki, amely megzavarta a gyüleke
zet istentiszteleti áhítatát. Az épület megvásárlása után lebontották a házat, és az egész 
területet a templomkerthez csatolták. így szinte park alakult ki a templom körül. Még 
ebben az évben felépítették azokat a melléképületeket, amelyek a templom és a parókia 
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kiszolgálásához szükségesnek bizonyultak. így írt Dóka Zoltán az Evangélikus Életben a 
hévízgyörki munkákról 1973-ban: „Örömmel számolok be gyülekezetünk nyári nagy 
munkájáról... Az elmúlt évek során egyre sürgetőbbé vált templomunk belső felújítása. A 
vakolat itt is, ott is meglazult. A meszelést belepte a por. A padokat is kikezdte az idő... 
A karzatot is megerősítettük. A nagy munka alkalmat adott arra is, hogy megváljunk a 
templom régi oltárképétől, amelynek semmi művészi értéke nincs. Ismeretlen múlt szá
zadbeli festő kontármunkája: az üres sír felett lebegő, lánytestű, csukott szemű Feltáma
dott egy fordított nyelű győzelmi zászlóba kapaszkodik. Torzképi A megválás - érthető 
módon - mégsem volt könnyű. Érzelmi szálak, a múlt hozzá fűződő emlékei egy ilyen 
értéktelen képet is megszépítenek a hívek szemében. Sok közös és személyes beszélge
tés során mégis sikerült felébreszteni vele szemben a kritikai érzéket. Amikor pedig he
lyébe került a hatalmas tölgyfakereszt, valaki így fogalmazta meg a gyülekezet közvéle
ményét: »Eleinte aggódtunk, elég lesz-e a kereszt, s nem hiányzik-e majd a kép. De nem 
hiányzik! Elég a kereszt! Betölti a templomot, és egészen feledtetni tudja a képet!«... 
Augusztus 12-én volt a hálaadás alkalma úrvacsoraosztással. Utoljára 1904-bert végzett a 
gyülekezet a templomán Üyen jelentős felújítási munkát, melynek emlékét a templomban 
elhelyezett márványtábla őrzi" - olvassuk az Evangélikus Elet 1973. évi 38. számában. 

1979 októberében Dóka Zoltán hosszabb zürichi tanulmányútra kapott lehetőséget. 
Tíz hónapot töltött a svájci város egyetemén, ahol sok híres professzorral létesített 
kapcsolatot, és sok értékes anyagot gyűjtött újtestamentumi kutatásaihoz. 

Éppen egy másik tanulmányútján járt, amikor Budapesten zajlott az LVSZ VII. vi
lággyűlése. Megírta a Nyílt levelet, amelyben a magyarországi evangélikus egyház olyan 
jelenségeit tette szóvá, amelyek nem egyházhoz méltók. Ezekre szerette volna felhívni 
a lutheránus világ vezetőinek a figyelmét is. Ez 1984 nyarán történt. 

Barátaival és munkatársaival keresték az egyház megújulásának útját, amelynek a 
Testvéri szó című dokumentum lett az eredménye. Ez 1986-ban látott napvilágot. 

Egyik dokumentum sem szolgálhatta emberek kezében azt a szándékot és célt, amely-
lyel ezek megírattak annak idején. 

Dóka Zoltán szolgálata csaknem négy évtizede alatt a lelki építés igen nagy értékű 
volt a gyülekezetben. Igényes igehirdetéseivel a gyülekezetet lutheri szellemben vezet
te és tanította. Azokat a törekvéseit, amelyek az egyház megújulását sürgették, gyüle
kezete is támogatta. 1996-ban vonult nyugdíjba, felesége is lelkész volt. 

1996-ben János Zsuzsanna lett a gyülekezet megválasztott lelkésze. 1997 és 2002 
között megújult a templom. Teljesen felújították az alapoktól a tetőig (világítás, festés, 
új födém, torony ablakok cseréje, tetőszerkezet felújítása, toronyóra beszerelése). Ez
zel párhuzamosan felújították a gyülekezeti termet, a parókiát. Mindebben nagy segít
ség volt az, hogy 1999-ben létrehoztak egy alapítványt, amely a hívek adománya mel
lett biztosította a fedezetet mindezeknek a munkáknak az elvégzésére. 

Szinte minden évben történt valami felújítás. Az 1990-ben bekövetkezett fordulat nem 
hozott különös újat a gyülekezet életében. Addig is volt hitoktatás, de most megnőtt az 
iskolai munka. Addig óradíj nélkül folyt a tanítás, azóta óradíjas ez a lelkészi munkaág. 
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Hévízgyörkön négy felekezet él, négy lelkipásztorral. Miután a családokban a vegyes 
házasság révén szükséges az együttmunkálkodás, ezért az egyházaktól is igényelték a hívek 
az ökumenikus szellemet. Ebben akadnak nehézségek - különösen az imahét alkalmával. 

A Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség lelkészei 1951-től 
Fekete István 1951-1958 
Dóka Zoltán 1958-1996 
János Zsuzsanna 1996-

Ikladi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2181 Iklad, Temető u. 1. 
Telefon/fax: 06-28/576-570 
Lelkész: Babka László 
Lélekszám: 1433/1474 

A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

Iklad nagyközség a Galga völgyében található. 1910-ben 1014 lakosa volt, német és ma
gyar ajkúak. Az Aszód-Balassagyarmat vasútvonal mellett fekszik, két vasútállomása is 
van. Posta és telefonállomás csak Aszódon volt a 20. század elején. 2000-ben a népszám
láláskor 2135 lakos élt a községben. Felekezeti megoszlás szerint 1474 evangélikus és 
399 katolikus lakott itt. Az összevetésben ez azt jelenti, hogy az evangélikus lakosság 
száz év alatt a kétszeresére szaporodott. Iklad 1906-ig Aszód leányegyházközsége volt. 

AZ IKLADI GYÜLEKEZET MÚLTJA 

1752-ben népesült be Iklad. Stájerek, karinthiaiak és felső-ausztriaiak érkeztek ide. Evan
gélikusok voltak, akiknek hitük miatt vándorlás volt a sorsuk. Az aszódi gyülekezethez 
csatlakozásuk abból eredhetett, hogy az Aszódon élő német iparosokkal szót értettek, míg 
a környéken élő gyülekezetek inkább szlovák nyelvűek voltak. Polereczky Ádám aszódi 
lelkész a telepesek érkezése után szinte azonnal megjelent Ikladon, és hozzálátott a lelkigon
dozói munkához a betelepültek között. Nagy szükségük volt erre a testvéri fogadtatásra, 
hiszen a gyermekeik még nem jöhettek velük, értük külön pert kellett kezdeményezniük. 
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Természetesen Aszódhoz csatlakozásuk nem maradt titokban. A mácsai plébános
hoz tartozó és az ikladi majorban dolgozó katolikus cselédek elmondták a telepesekkel 
történteket. A plébános, aki parókusi jogainak megnyirbálását látta Polereczky Ádám 
lelkészi munkájában Ikladon, levelet írt, de az evangélikus lelkész visszautasította a vá
dakat. A mácsai plébános végül a váci püspökhöz fordult panaszával, aki természetesen 
felszólította Polereczkyt szolgálata azonnali abbahagyására, mert királyi rendeletet hág 
át, amikor katolikus filiában szolgálatot végez. Mintha Hajnóczy Sámuel lelkész meg
fogadta volna a váci püspök intelmét, az ő idejében nem hallunk a rendelet áthágásáról, 
de az anyakönyvek rendszeres ikladi szolgálatáról tanúskodnak. Mintha lassan a major
ság cselédei megszokták volna az evangélikusok jelenlétét Ikladon. Az ikladiak templo
ma továbbra is az aszódi templom volt, temetéseiket pedig Seiler János tanító-jegyző 
végezte. Valószínű, hogy Adamis Pál lelkész látványosabban végezte az ikladiak pászto-
rolását, mert 1777-ben újra felvillant a hitvita Mácsa és Iklad között. A mácsai pap nyug
hatatlanságára a váci püspök újra panaszt nyújtott be 1777. febmár 26-án az ikladi né
met telepesek ellen, mert az aszódi evangélikus lelkész rendszeresen jár hozzájuk, stó
lát is szed, holott ez a mácsai plébánost illetné. 

Még Mária Terézia királynőhöz is ment levél Vácról, mert az ikladiak Aszód városá
ban szabadon jártak templomba. De nem ez volt a baj, hanem a stóla ügye. A királyi 
leirat szerint a lelkész nem mehetett volna Ikladra; az ikladiak Aszódon szabadon gya
korolhatták vallásukat, de az egyházi adót a mácsai papnak kellene fizetniük. Megjegyez
zük, hogy ugyanez volt a gond a cinkotai evangélikus lelkésszel, aki a keresztúri német 
evangélikusokat gondozta, amit a rákospalotai plébános nem tudott neki megbocsátani 
a stóla miatt. Ráday Gedeon szomorúan állapította meg erről a korról, hogy „.. .az amúgy 
is nagy nyomorban élő ikladi alattvalókat még hitükben is állandóan zaklatják. Végtele
nül sajnálja az ikladiakat és kéri a felsőbbséget, hogy hagyják békében a falu népét, hi
szen éppen vallásuk miatt üldözték el őket szülőhazájukból, vették el értékeiket, sőt 
gyermekeiket is. Egyébként is, amikor engedélyeztük ikladi megtelepedésüket, akkor 
fontos szempontnak minősült, miszerint a szomszédos Aszódon szabadon gyakorolhat
ják hitüket. Miért kell most őket állandóan bántani?" - olvassuk az Iklad, egy magyar
országi német falu története című könyvben. A türelmi rendelet oldotta meg a kérdést, 
ez alapján Iklad és Aszód egyházi kapcsolata legális lett. 

Az ikladi evangélikusok története szorosan kapcsolódik az aszódi evangélikusok tör
ténetéhez. Az ikladiakat foglalkozatta a templomépítés gondolata. 1779-ben már ké
szült olyan felvetés, amely ezt célozta. De a pénzügyi lehetőségek nem tették megva
lósíthatóvá a tervet. 1788-ban haranglábat építettek, amelyre harangot is szereltek. 1793-
ban már egy másik harangra gyűjtöttek. 1823-ban már levélben kérték Ráday III. Pált, 
hogy támogassa templomépítési szándékaikat. Hamarosan az ispán ki is mérte a temp
lomtelket, és a templomot egy aszódi mester vezetésével fel is építették. A felszente
lése 1834-ban történt. 

1840-re már 450 lelket számlált a gyülekezet, tornyos temploma volt két haranggal. 
Német nyelven folyt benne az istentisztelet. Ez az az idő, amikor az egyházban a nyelvi 
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kérdések váltak elsősorban élessé, így volt ez Ikladon is. Miután a gyülekezet csaknem 
25%-a szlovák származású volt, szerették volna, ha szlovák istentiszteletet is tartanak a 
templomban. 1840-től siker koronázta törekvésüket, mert minden harmadik vasárnap 
szlovák nyelvű istentiszteletet tar tot t a lelkész. Lehetséges, hogy ebben sokat segítet
tek az aszódi tótok, akik többségben voltak a gyülekezetben. Ez azonban nem te tszet t 
a német ajkú egyházalapító többségnek, és ebben társra találtak Mikulás Dániel Ede aszó
di lelkészben, aki szüneteltette a szlovák istentiszteleteket Ikladon. Csak az 1860-as 
években tartottak újra ilyen nyelven alkalmakat, de már csak négy vasárnaponként és 
délután. így maradt a rend, hogy három német és egy szlovák nyelvű istentisztelet volt 
a templomban havonta - egészen az anyásodásig, 1906-ig. 

A község kialakulásától 1872-ig a tanító volt egyben a jegyző is a faluban. Az ország
gyűlés határozata szerint 1872 karácsonyán vált szét a két tisztség. Ekkor Kupcsek Mátyás 
eddigi kántortanító-jegyző csak jegyző lett, a fia pedig, aki mellette segédtanítóskodott, 
lett a kántortanító. 

Ikladon is presbitériumot alakítottak 1860-ban. Előtte küldöttek, képviselők, elöl
járók voltak, akik részt vettek az üléseken. Az ülések jegyzőkönyveit németül és tó tu l 
vezették tükörrendszerben a jegyzőkönyvben. 

Az anya- és leánygyülekezet közötti kapcsolatot folyamatosan kísérte a pénzügyi vita. 
Az ikladiak úgy érezték, igazságtalanság, hogy nekik is részt kell venni az anyagyüleke
zet terheinek hordozásában, mivel ők szegények voltak. A szolgálatot megfizették, de 
más terhet nem akartak vállalni. 

Az 1880-as években új orgonát építettek, amelyhez az egész gyülekezet adakozását 
kérték. 1884. január 20-án szentelték fel. 1885-ben nyitottak új t eme tő t . Az 1900-as 
évek elején megnagyobbították a templomot, és 1903. május 21-én fel is szentelték. 

Folyamatosan kialakult az önálló gyülekezeti életre való felkészülés ezekkel a gyara
podásokkal. Különösen felerősödtek az Aszódtól való elszakadást sürgető hangok Morav-
csik Mihály lelkész halála után. Ezért nem gondolhatjuk, hogy spontán igény fogalma
zódott az új lelkész, Chugyik Pál felé: a német nyelvtudás szükségessége. Tudták Ikladon, 
hogy az ifjú lelkész, aki Aszódról származott, nem tud olyan jól németül , hogy az isten
tiszteletet gördülékenyen elvégezhetné. Féltek az „eltótosodástól" Chugyik Pál lelkész 
szolgálata által, ugyanakkor azt sem látták kisebb veszélynek, hogy magyarosító törek
vések is megjelentek az ikladiak között. Chugyik Pál ugyan ígéretet t e t t a német nyelv 
megtanulására, de átmenetileg olyan segédlelkészt választott maga mellé Kirchnopf 
Gusztáv Ede személyében, aki iskoláit Pozsonyban és Bázelben végezte, és ki tűnően 
beszélt németül. Meg is kedveltette magát a faluban. Az önállósodás ellen Kupcsek Ede 
szólt, aki - mint a leánygyülekezet kántortanítója - mindenkinél jobban ismerte az anyagi 
lehetőségeket. Kupcseket még veréssel is megfenyegették, ha tovább küzd az anyásodás 
ellen. Ez nagyon megrendítette, emiatt keserű csalódással lemondott állásáról, minden 
értékét eladta, és elköltözött Ikladról. Utóda Kühn Ernő lett. A fiatal segédlelkész és a 
szintén fiatal kántortanító igen jó barátok lettek. 

1906. november 4-én járult hozzá az anyagyülekezet filiája elcsatolásához és önálló-
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sodásához. Még karácsony előtt megválasztották a tisztségviselőket. A gondok most 
jelentkeztek igazán. Az első volt a lelkészlak építésének azonnali megkezdése. Megvet
ték a templom melletti telket. Megegyeztek Miklián Gyula aszódi vállalkozóval, hogy 
12 ezer koronáért felépíti a lelkészlakot. A lelkészi állást nem pályázat, hanem meghí
vás útján akarták betölteni. Kirchnopf Gusztáv Edét 1907. szeptember 23-án be is ik
tatta Szeberényi Lajos főesperes az ikladi parókusi állásba. Ekkor az egyháztagok száma 
789 volt. A lelkészük azonban 1908. november 29-én már Késmárkon volt. 

Szinte választási küzdelem alakult ki Ikladon Kirchnopf távozása után. Ki legyen a 
lelkészük? A vihart jelezte, hogy a többség a pályázat mellett döntött. Végül két „párt
ra" szakadt a gyülekezet. A Mayer-párt győzött a Szimonides-párt fölött. Bár Mayer Pál 
- aki Ikladon született - beiktatása megtörtént 1909. május 16-án, a kialakult vihar 
nehezen ült el. Mayer lelkész dinamikus embernek bizonyult, igen ügyesen gazdálko
dott a gyülekezet vagyonával, és jól intézte az egyházközség ügyeit. 191 l-ben felépítet
te az új iskolát és tanítói lakásokat, majd még két tanítói állást szervezett. 

Ezt a lendületet megtörte az I. világháború. 1916-ig 95 férfi vonult be katonának. 
1916. december 14-én két harangot eresztettek le a toronyból, amelyeket hadi célokra 
rekviráltak. Az oltár elől szinte temetési szertartással búcsúztatták el harangjaikat az 
ikladiak. Kühn Ernő is elhunyt, helyére Reichel Lajost választották meg. A Tanácsköz
társaság egyházellenes intézkedései közepette szinte újból megalakították az ikladi evan
gélikusok gyülekezetét. Ennek alapja az önkéntes egyházi adó lett, amelyet lelkesen meg
szavaztak a hívek. De hamar helyreállt a régi rend. 

A két háború között folyamatos személyi akadékoskodások ellenére megmaradt a 
gyülekezet. Folyt a tanítás az iskolában, ahol tanítóváltás is volt. Mégis az iskola volt az 
a biztos intézmény a gyülekezetben, amelyet az esperesség megbízottja az egyházköz
ség legfőbb erősségének és jövőjének minősített az iskolalátogatáskor. 

A 40-es évek elején újra élesedtek a villongások a lelkész és a vezetőség között. Min
den vitás - elsősorban anyagi természetű - dolgot a végsőkig éleztek. Ezért 1940. má
jus 23-án az egyházmegyei elnökség Ikladra látogatott, ahol olyan feszültség alakult ki 
a lelkész és a presbitérium között, hogy a lelkész azonnali hatállyal nyugdíjazását kérte. 
A helyi gyülekezet azonnal elfogadta a lemondást, megköszönte a 32 éves szolgálatot, 
de nem búcsúztatta el lelkészét. 

Már háborús viszonyok uralkodtak Iklad környékén is. Ezért a meghívást választot
ták, hogy Farkas Ferenc rákospalotai segédlelkész vihesse tovább az ügyeket. Uj orgo
nát vettek, amelyet 1944. március 26-án szólaltatott meg először Idáberern Gusztáv 
főgimnáziumi tanár. 

A háború nyomait meghagyta az épületeken. A templom belövést kapott, több he
lyen megsérült. Az iskolában hol németek, hol oroszok laktak, így megmaradt a beren
dezés. Tehát 1945 januárjában már hívták a gyerekeket. A falu lelkiállapotát döntően 
meghatározta az, hogy 80 ember távol volt az otthonától, sorsukról semmit sem tudtak 
a hozzátartozók. 

A faluban egyre erősödött az egyházellenesség. Ezzel akartak sokan népszerűséget 
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szerezni. Különösen az egyházi földek szétosztását szorgalmazták a népszerűséghajhá
szok. Ennek betetőzése az volt, amikor 1946. március 17-én népgyűlést tartottak a fa
luban, amelyen Farkas Ferenc felett népítéletet hirdettek ki. A vád az volt Farkas lel
kész ellen, hogy erkölcstelen, népellenes magatartást folytat, helytelenül cselekedett a 
földosztás idején, ezért 24 órán belül el kell hagynia Ikladot. Az lett az esperesség dön
tése, hogy Farkas Ferenc nem végezhet egyházi szolgálatot. Kühn Ernő gimnáziumi val
lástanár látta el helyette a szolgálatokat. 1950. február 25-én megtörtént a lelkész nyug
díjazása, másnap pedig az új lelkész. Kéve Lajos beiktatása. 

E nagy vihar közepette mintha senki nem vette volna észre, hogy államosították az 
iskolát. A tanítók állami alkalmazottak lettek. Lesz-e, aki megszólaltatja az orgonát? 

AZ IKLADI GYÜLEKEZET ELETE I950-TOL NAPJAINKIG 

Ezt a kort nagyban meghatározta, hogy nem ültek el a Farkas Ferenc körül felcsapott 
nagy hullámok. 1942-ben még egyhangúlag hívták meg Ikladra Farkas lelkészt. Munká
jával kapcsolatban semmiféle panaszról nem tudunk egészen 1946-ig, amikor azzal vá
dolták meg, hogy az orosz hatóságokkal együttműködve részt vett annak a listának az 
összeállításában, amelynek alapján 1945. január elején 47 ikladi lakost hurcoltak kény
szermunkára Ukrajnába. Az alapján tételezték fel ezt a lelkészről, hogy tudott szlová
kul, és állítólag tolmácsolásban is segédkezett. Ez volt a népítélet alapja is, amelyet 1946. 
március 17-én hirdettek ki felette. Ezt az ítéletet Ordass püspök is, Zászkaliczky espe
res is az egyház belügyeibe való illetéktelen beavatkozásnak minősítette. A gyülekezet 
azonban készpénznek vette a népítéletet. 

Kéve Lajos lelkész nagy lendülettel látott munkához. Mindenekelőtt a megromlott 
emberi kapcsolatok megszilárdítására törekedett. Jött azonban 1951, amikor a földe
ket felajánlották az államnak. Az 1951. január 14-i közgyűlés után nem szedtek egyházi 
adót, hanem áttértek a megajánlásra. Az önkéntesség annyira szokatlan volt, hogy en
nek kiigazítására ki kellett hirdetni, hogy akik nem hordozzák az egyház terheit, nem 
lehetnek az egyház teljes jogú tagjai. 

1952-ben ünnepelték Iklad újratelepítésének kétszáz éves jubileumát. A gyülekezet 
tagjai ebből az alkalomból ünnepi nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kifelejtették, hogy 
„Isten kegyelmét hirdeti ennek a kétszáz évnek minden napja". 

1954-től bevezetésre került az „áldozati vasárnap", amelyen a gyülekezet előtt álló 
feladatokra hozták el a hívek az adományukat. 1953-ban a háborús sebeket tüntették 
el a templomról és az ablaküvegeket hozták helyre, 1954-ben már a templom és a pa
rókia felújítására kerülhetett sor. Ebből az adományból tudtak 1958-ban pénzt fordíta
ni a megrepedt harang újraöntetésére és az orgona átépítésére. 

A háború után mind az oltár, mind az apszis elején található diadalív német nyelvű 
feliratát lefestették, lemeszelték. A kitelepítéstől való félelem indokolta ez a tettet. Újra 
elkészült 1952-ben az oltár német felirata: Lobét Gott in seinem Heiligtum. A diadalív 

fiiin 



ÉSZAK-PEST MEGYEI EGYHÁZMEGYE 

német nyelvű felirata is újra olvasható volt: Éhre sei Gott in der Höhe - magyarul. A 
német nyelvű istentiszteleteket is felváltotta a magyar. 

1970-re ismét megújították a parókiát és a templomot. Káldy püspök végezte a szen-
telést 1970. december 6-án. 1974-ben került sor a harangok villamosítására. Ebben az 
esztendőben kerültek be először asszonyok is a megújított presbitériumba. Káldy püs
pök is jelen volt 1975. márciusában Kéve Lajos lelkész 25 éves ikladi jubileumán. A lel
kész 1975. június 5-én váratlanul elhunyt. 

Utóda, Völgyes Pál beiktatására 1975. október 5-én került sor. Szolgálata idején S2dnte 
minden évben elvégeztek valamilyen munkát. Sok szakember volt a gyülekezetben, és 
társadalmi munka is folyt az egyházban. Akit csak lehetett, mozgósított a munkára. 1977-
ben a parókián dolgoztak, 1979-ben pedig a templom tetőzete volt soron, valamint a 
belső világítás korszerűsítése. 1983-ban a templomot és a parókiát kémiai anyaggal 
próbálták vízteleníteni, így készültek 1984. október 14-re, amikor a 150 éve épült temp
lomot ünnepelték. Egy év múlva, 1985-ben elkészült a templomban a fűtés. 1987-ben 
pedig a rozsdásodó toronysüveg kapott rézfedést. 1989-ben a belső festéskor került vissza 
németül a diadalív felirata. 1992-ben az orgonát tették elektromosan vezéreltté. 

A gyülekezet lelki életére is nagy hangsúlyt fektetett a lelkész. Amikor 1982-ben 
bevezették az új énekeskönyvet, külön énekpróbákon tanulták az új dallamokat. Meg
szervezték az énekkart is. Az iskolai hitoktatás folyamatos volt az ikladi iskolában. Ele
inte a megkeresztelt iskolás korúak felét íratták be hittanra, de ez az arány egyre javult. 
A konfirmáció jelentős eseménynek számít a gyülekezetben. Az ifjúsági munka a 80-as 
évek közepétől folyik. A vasárnapi iskola sem állt le. Kirándulások szervezésével vált 
összetartóbbá a gyülekezet. 

1993-ban a gyülekezetnek döntenie kellett az 1991. évi 32. törvény alapján arról, 
hogy a volt iskola épületét természetben vagy pénzbeli kártalanításban kérik-e vissza. 
Nézetkülönbség alakult ki a lelkész és az egyházközség vezetői között. A gyülekezet 5,5 
millió forintot kapott volna, az önkormányzat azonban 11 millió forintot, mert ki kel
lett volna üríteni az iskolaépületet, amelyben öt lakás volt. Még Harmati Béla püspök 
is kiszállt Ikladra, hogy békés belátásra vezesse az ellentétbe kerülteket. Végül a kárta
lanítási összeget vette fel az egyházközség. Tasnádi Lajos építész elkészítette a gyüleke
zeti ház tervét, amelyet felépítettek, és 1995. július 11-én Harmati püspök felszentel
te. Nehezen csillapodtak a hullámok. 

1998-ban Völgyes Pál nyugdíjba vonult. Helyére Babka Lászlót választotta meg a 
gyülekezet, akit az esperes augusztus 23-án iktatott be. Babka lelkész is tovább folytat
ta az építkezési munkákat a gyülekezetben. 1998 karácsonyán az újraszerveződött ének
kar a kántor vezetésével énekelt. 1999-ben a gyülekezet gyarapodására új melléképüle
tet építettek. 2000-ben készülni kezdtek az újratelepített Iklad 250 éves ünnepére. A 
templom falát szigetelték, kicserélték a tető fedelét, lelkileg pedig testvér-gyülekezeti 
kapcsolat kiépítéséhez kezdtek a pesterzsébeti gyülekezettel és a németországi Bad Essen 
gyülekezetével. Bevezették az évi két szeretetvendégséget. 1999 óta az óév estét a gyü
lekezet közösségében töltik a hívek, éjfélkor pedig úrvacsorai istentiszteletet tartanak. 
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A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A faluközösség hagyománygazdagsága arra a 18. század eleji szerencsés találkozásra ve
zethető vissza, amikor a magyar őslakosság és a Felvidékről betelepült szlovák családok 
összetalálkoztak és egymásra találtak lelkileg is, lakosokként is. így az akkor megalakult 
evangélikus gyülekezet Cinkota filiájaként olyan jeles tanítók „kezébe" került, akik az 
iskolában is, a községházán is, a templomban is a rájuk bízottak jó gondviselőinek bizo
nyultak. A cinkotai anyagyülekezetben sokszor dicsért, kiemelten emlegetett „gyöngy
szem filia" hordozta a cinkotai lelkészek szolgálata és Kárpáthy, Jezsovics, Blatniczky, 
Blaskovits, Hernád lelkészek és tanítók értékes munkáját. 

A gyülekezet első temploma 1744-ben épült. Nádfedeles vályogépület volt ez az is
tenháza, de templom volt. Az akkoriban sok zaklatásnak kitett evangélikusok lelki ott
honául szolgált. 16 év múlva a katolikus püspök bezáratta ez a templomot, és 1760-tól 
kezdődően csak kivételes alkalmakkor volt szabad kapuit megnyitni. 

1819-ben a gyülekezet nagy áldozat vállalásával új templom építésébe kezdett. Kő
ből építették fel a második templomukat. Az épület alkalmasnak bizonyult arra, hogy 
több mint egy évszázadon át istentiszteleti hely legyen. Egy probléma mégis volt ezzel 
a templommal: egyre kisebbnek bizonyult a növekvő lélekszámhoz és a templomláto
gatáshoz mérve. Egy tágasabb templom igénye merült fel a 19. század végétől kezdő
dően, amíg elérkezett 1931, amikor felépült a harmadik templom a gyülekezetben Sándy 
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Gyula tervei alapján. Ez a templom ma is áll, ma is használja a gyülekezet. Korszerű és 
minden igényt kielégítő, szép templom Nagytarcsa falu közepén. A gyülekezetnek is 
nagyon tetszett az épület, és annyira hálásak voltak a tervezőnek ezért a lelki otthonért, 
hogy Sándy Gyulát felügyelővé választották, és 1953-ig töltötte be ezt a tisztet a temp
lomtervező építész. 

A nagytarcsai (csíktarcsai) filia Cinkota anyagyülekezetéhez tartozott 1935-ig. Kü
lönösen a 18. században kellett a filiák miatt a cinkotai lelkészeknek sok pert megállni, 
mert a környékbeli plébánosok folyton püspökükhöz fordultak a stólavesztés miatt. 
Mégis folyamatos volt lelkész-tanítók révén a filiák ellátása. Talán az adta az elválásra a 
fő okot, hogy a 20. század elején a főváros elnyelte Cinkotát is. így sorra kezdtek önál
lósulni Cinkota filiái: Keresztúr, Csömör, Nagytarcsa. Utoljára Nagytarcsa önállósult. 
1935. május 5-én foglalkozott a gyülekezet közgyűlése az önállósulással. Amikor pedig 
a gyülekezet kimondta önállóságát 1935. október 28-án, már Sztehlo Gábor lelkész volt 
a közegyházi elnöke, akit Chugyik esperes 1936. március 22-én iktatott be lelkészi ál
lásába mint az első nagytarcsai lelkészt. 

Visszatérve a templomra, amely 1931-ben épült: Sándy Gyula román-gót stílusú 
templomot épített. Az „Erős vár a mi Istenünk" felirat, amely a tornyon olvasható, 
valóban a templom, de különösen a torony erőteljes, várszerű kompozícióját hangsú
lyozza. A torony oromzata azonban ennél is többet üzen: a négy sarkon elhelyezkedő, 
lőrésszerű kiképzés a négy evangélistát, a többi kisebb - ezzel a néggyel együtt - a tizenkét 
apostolt jelképezi. A torony csúcsán a betlehemi csillag és a fölötte magasodó három
méteres kereszt Ézs 9,5-6-ra utal. A templombelső eredetileg fehér volt, később hal
vány drapp színűre festették, és Révész István tervei szerint őskeresztény szimbólumok
kal díszítették. Ezt ma már nem láthatjuk a tetőzet falburkolata miatt. Szita István ábrá
zolásával, falfestményeivel készült el teljesen a belső tér. Ezt a festménysort 1971-ben 
aprólékos és figyelmes munkával mozaikberakással tették maradandóvá. A szárnyasoltár 
1941-ben készült Révész István lelkész tervei alapján, Csipkay Zoltán festőművész 
munkája révén. A famunkát Tóth József budapesti asztalos végezte. Az oltár címe: 
Nyomorultak reménysége. Az oltár nyitható és zárható, tengelye körül megfordítható, 
így az egyházi év minden időszakában külön mondanivalója van az oltárnak is. 

Építésétől kezdve minden évben valami újjal gyarapodott a templom. 1942-től min
den nap istentisztelettel kezdődött az iskolások számára. Ez az iskola államosításával 
véget ért, de helyette a gyülekezet termében tartották a gyermek-istentiszteleteket. 
Amikor 1957-ben bevezették a templomba a fűtést, akkor ezeket a gyermek-istentisz
teleteket is visszavitték a templomba. 

1967-1968-ban megépült a temetőben a ravatalozó. Megszűnt a háztól temetés. A 
temetési istentiszteletet ettől kezdve a templomban tartották, onnan vonult a gyászoló 
gyülekezet a temetőbe igés és szimbólumos temetési zászlókkal, feszülettel, temetési 
fáklyákkal. 1970-ben a temető a ravatalozóval együtt a községi tanács tulajdonába ke
rült. A ravatalozó homlokzatáról eltávolították a keresztet, amely 1979 óta a templom
kertben áll. 1977 óta temetés után a gyászoló család úrvacsorához járul a templomban. 
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A temetőben hangzó ige fontosságát húzták alá azzal is, hogy halottak napján 1960 óta 
a temetői feszületnél istentiszteletet tartanak. 

A nagytarcsai gyülekezettel összefonódott a nagytarcsai népfőiskola, amelynek alap
kövét 1938. október 23-án tették le. 1945-ben bezárta kapuit a szárnyait alig bontoga
tó fiatal intézmény. A népfőiskolai épületeket 1950-ben veszítette el a gyülekezet. 

Amikor állami tulajdonba került az iskolaépület, a kántori lakás és a népfőiskola 
épülete, az egyházközség számára a templom és a parókia maradt. A kialakult eleven 
gyülekezeti élethez szükség volt egy többfunkciós, barátságos és fűthető gyülekezeti 
házra. Imaháznak nevezték. Többször bővíteni kellett. így 1966-ban 3 méterrel meg
nagyobbították, 1982-ben ifjúsági teremmel egészítették ki, 1934-ben pedig beépítet
ték a tetőteret, itt levéltár és ifjúsági játszószoba létesült. 

Az éneklő gyülekezet sok korábbi szokását is őrzik Nagytarcsán. Az 1950-es évek
ben megszokott volt a magnetofon használata. Az ifjúság színdarabokat, hangjátékokat 
adott elő. 1966-tól a Hermons zenekar működése jelentette az evangélikus könnyűze
nét hosszú ideig. Az 1970-es évek közepéig szokásban volt szenteste a falu lakóinak ablaka 
alatt énekelni, valamint a szentesti, szilveszteri és a húsvét hajnali torony éneklés. 1981-
ben ifjúsági énekkart alakítottak Bálint József karnagy irányításával Jubilate néven, amely 
ma is működik. 1995-től néhány évig működött a Ten Sing csoport Nagytarcsán. 

A modern eszközök egyházi felhasználásának is jelentős helyet adott a gyülekezet, 
de anyagilag is segítette ezt. Először az igehirdetéseket rögzítették, és eljuttatták a be
tegekhez. Részben innen indult az Evangélikus Rádiómisszió kazettamissziója. A gyüle
kezeti ház pincéje volt a stúdió. 1985-ben filmvetítő gépet vásárolt a gyülekezet, így a 
bibliai témájú filmek vetítése lehetővé vált. 1995-től az óév esti istentiszteleten mu
tatják be az év eseményeit összefoglaló videokrónikát. 

1982 óta testvér-gyülekezeti kapcsolatot létesítettek a finnországi Vehkalahti gyüle
kezetével. Az élő kapcsolat tette szükségessé, hogy a parókián 1983-ban a padlástér egy 
részének beépítésével vendégszoba létesüljön. Élénk forgalom van a testvérgyülekeze
tek között. De van kapcsolatuk Erdélyben is. Minden évben ellátogatnak Halmágyra. 
Partnerkapcsolatot tartanak a németországi Isselburggal, Priennel és Rosenheimmel is. 

A gyülekezet nagy értékét mutatja, hogy már 7 lelkészt adott az evangélikus egyház
nak Nagytarcsa. 

Az 1991. évi 32. törvény alapján a gyülekezet visszakapta az államosított iskolája he
lyén épült, korábban iskolaként, majd óvodaként működött, felújított épületet az egyik 
tanítólakással együtt. Ebben a gyülekezet óvodát kívánt működtetni. Létrehozták az 
intézményt háttérként támogató Keresztyén Óvoda Alapítványt a szülők közreműkö
désével, majd a Szivárvány Evangélikus Óvodát. Az első tíz év azt igazolta, hogy a stabil 
vezetés és a nevelői közösség alkalmas a keresztény program megvalósítására, a saját 
arculat megmutatására és a regionális szerep betöltésére. A nyitottság miatt minden 
nagytarcsai számára a missziói lehetőségek fontos területe lett az óvoda. A németor
szági partnergyülekezetek területén működő óvodákkal is kapcsolat létesült. 2003-ban 
nyílt lehetőség az óvoda bővítésére és korszerűsítésére. 
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A nagytarcsai iskola 
A falu eredetét 1718-ra teszik a kutatók. 1721 -ben érkeztek az első telepesek a Felvi
dékről. Micsinyéről (Zólyom megye) és a megye más falvaiból jöttek. Az 1728-as össze
írás szerint 27 családfő volt a faluban, ebből 22 magyar, 3 szlovák és 2 német nevű. 

1731-ben az iskola épületét fedették be. Ez is segíthet az iskola létesülése időpont
jának megállapításához. Általában egy nádfedés legalább 25 évet kibír, ha nem ég le. Ez 
a tetőcsere a fentieknél korábbi lakottságot mutathat. 1718-ban rendelték meg a csík-
tarcsaiak az első harangjukat Budán Zechenter Ferenc harangöntőnél. 

Az iskolaépület és a megrendelt harang arra mutat, hogy imatermet is jelentett az 
iskola terme. Első tanítójuk Turdely Dániel volt. O egyben a falu jegyzői teendőit is ellátta 
a tanítás mellett. 1760-ban Eszterházy Károly váci püspök maga elé citálta a jegyző-ta
nítót, hogy arra kötelezze: jegyzői kötelességein felül semmiféle lelkészi feladatot ne 
végezzen. Királyi rendeletre hivatkozva megtiltotta a tanítást: a gyerekeket ne oktassa, 
a hívekkel ne énekeljen, ne imádkozzék, ne temesse a halottakat. Csak a jegyzői mun
kát végezheti. Hiába kérték a csíktarcsaiak a váci püspök engedélyét, minden esetben 
visszautasításra találtak. Sőt addig jutott az ügy, hogy a püspök azzal a tilalommal tetéz
te mindezt, hogy még az imaházukban is megtiltotta az összegyülekezetést a csíktar-
csaiaknak. Azt megengedte, hogy a kerepesi plébánosnak megfizessék a stólát, és a 
cinkotai lelkész elvégezhette a szolgálatot. Ezt is csak akkor, ha a csíktarcsaiak a szolgá
latot Cinkotán vették igénybe. 

Ez a döntés az akkori cinkotai lelkészt több oldalról is hasonlóan érte. Hiszen Kereszt
úrral kapcsolatban is ilyen nehézségek voltak, de ott a csabai plébános volt a feljelentő. 

Miután a csíktarcsaiak a püspöki rendelkezés ellenére imaházukban istentiszteletre 
összegyülekeztek, 1761-ben elvették tőlük az istentiszteleti helyet, és le is rombolták 
azt. így sem imaház, sem iskola nem működhetett. 

A türelmi rendelet tette lehetővé, hogy újra imaházat építsenek, amelyben vallásu
kat gyakorolhatják, gyerekeiket pedig taníttathatják. Ekkor rektort is választottak. 

Az iskolai munkára rányomta bélyegét a tanító kettős elfoglaltsága. A jegyzői munka 
- ahogyan a falu lakossága gyarapodott - egyre jobban igénybe vette a tanító-jegyző idejét. 
Ahhoz, hogy a faluban minden rendben menjen, az iskolai munkát kellett hanyagabbul 
végeznie. A 18. század végére a lakosság aránya megváltozott, immár 53% volt szlovák 
és 47% magyar. 

A filia úgy próbálta a tanító-jegyzőt az iskolai munkában segíteni, hogy segédtanítót 
keresett. Ez sem bizonyult azonban igazi megoldásnak. 1874-ben végül kettévált a jegyzői 
és a tanítói hivatal. Fel is építették 1876-ban az új iskolát. 1880-ban 79 tanulót tanított 
Krátky-Kárpáti János tanító, korszerű módszereket alkalmazva. 

1902-ben szerette volna a nagytarcsai filia, ha iskolája községi iskolává alakul át. Anya
gi gondok indokolták ezt a szándékot, de nem valósult meg a terv. Nem sikerült községi 
iskolát alapítani. Az egyre szaporodó diáklétszám miatt 1905-ben egy tanteremmel 
bővíteni kellett az iskolát, 1910-től kezdve pedig két tanítót foglalkoztattak. Az iskola 
fenntartásához 1913-ban sikerült állami segélyt is szerezni. 
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Az iskola történetéhez tartozik, hogy 1806-ban új iskolát építettek. 1816-ban nagy 
jégverés sújtotta a határt és a falut, sok kárt okozott a növényekben, a termésben is, az 
épületekben is. 1839-ben leégett az iskola és vele együtt minden egyházi épület, kivé
ve a templom. Május 22-én történt ez a katasztrófa. Helyreállították az épületet, amely
ben 1876-ig működött az iskola. Az 1876-ban épült és 1905-ben egy tanteremmel bő
vített iskolaépület is tűzvész áldozata lett 1913-ban, amikor több ház is porig égett. Még 
ebben az évben újjáépítették az iskolát. A tűzvész után megalakították Nagytarcsán a 
tűzoltóegyletet, amelynek parancsnoka Hernád Sándor tanító lett. 

Az újabb kutatások szerint 13 kántortanítója, illetve lévitatanít ója volt Nagytarcsának 
az evangélikus népiskolában. 

A NAGYTARCSAI GYÜLEKEZET FILIÁJA, PÉCEL 

1786-ban Pécelt úgy írta le a földrajzi lexikon, mint magyar falut. Pesttől három mér
földnyire. A Ráday grófok szép kastélyával, annak igényes könyvtárával büszkélkedhe
tett a település. 1796 táján lakosai részben katolikusok, részben reformátusok voltak. 
Az 1828-as kimutatás már tud evangélikus imaházról. 1833-ban már 170 evangélikus 
volt a településen. Lelkészük nem volt. A maglódi egyházközséghez tartoztak. 1829-
ben tervezték, hogy lévitatanító alkalmazásával fogják megoldani a lelkészi szolgálatot 
és az iskolai tanítást összevontan. Először kerestek egy olyan bérleményt, amely az iskola 
céljainak megfelelt. Utána megválasztották tanítójuknak Ferenczy Jánost, aki igen rö
vid ideig tevékenykedett. A nehéz megélhetési körülmények miatt új állást kellett keres
nie a tanítónak, hogy családját eltarthassa. Ez nem változott a későbbiekben sem, hi
szen 42 év alatt 11 tanító fordult meg Pécelen. A bérelt iskolában öt éven keresztül folyt 
a tanítás, majd Ráday Gedeon birtokán vettek egy házat az iskola céljaira. 1855-ben a 
tanító számára lakást vásároltak, 1853-ban a lakás mellé imatermet építettek. 

1871-ben megszüntették Pécelen az evangélikus iskolát. Az iskolaépületet az egy
házközség bérbe adta. Az iskolai oktatás ezzel beleolvadt az állami oktatásba. 

A Pécelen lakó evangélikusok száma 1877-ben 205 fő volt. Továbbra is a maglódi 
gyülekezethez tartoztak filiaként. 1930-ban az önálló egyházközséggé alakult gyüleke
zet megválasztotta első lelkészét, Blázy Lajost, aki 1950-től a Felső-Pest Megyei Egy
házmegye esperese is volt. 1935-ben templomot építettek. Az 1952-es zsinat létrehozta 
a Rákoscsaba-Pécel egyházközséget, amelynek ekkor Békés József volt a lelkésze, aki 
sok nehézség ellenére három évtizedet töltött a gyülekezetben. 1981-ben újabb válto
zás történt, amikor Gáncs Pétert, a négy évvel korábban beiktatott lelkészt a nagytarcsai 
gyülekezetben is beiktatták. Ekkor Rákoscsaba a rákoskeresztúri egyházközség része lett, 
Nagytarcsa és Pécel pedig társgyülekezeti kapcsolatba került. A Pécelhez tartozó Isaszeg 
Gödöllő gondozásába ment át, Pécelen pedig beiktatták Bálint Józsefné lelkészi mun
katársat. Az 1996-ban történt státuszrendezéskor a két gyülekezeti presbitérium nyi
latkozata alapján a péceli gyülekezet a nagytarcsai egyházközség filiája lett. 
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A Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Sztehlo Gábor 1936-1942 
Győri János 1942-1980 
Gáncs Péter 1981-1997 
Smidéliusz Gábor 1998-2003 
Baranka György 2003-

A péceli gyülekezet lelkészei 
Blázy Lajos 1930-1951 
Békés József 1951-1977 
Gáncs Péter 1977-1981 
Bálint Józsefné (lelkészi munkatárs) 1981-

Váci Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2600 Vác, Eötvös u. 1. 
Telefon/fax: 06-27/503-005 
Lelkész: ifj. Detre János 
Lélekszám: 1350/1068/1554 

A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

„Vácz... r. katolikus püspökség és káptalan székhelye, a Duna bal partján, a Naszál tö
vében. A város szabályosan épült hosszú, keskeny földterületen nyúlik... Forgalma, ga
bonával, állatokkal és gyapjúval való kereskedelme élénk. Lakóinak száma 19737, eb
ből 18680 magyar, 647 német, 410 tót, hitfelekezet szerint 13888 r. katolikus, 1465 
református, 479 ág. evangélikus és 2083 izraelita." Az 1900-as év adatai ezek. 

A 2000. évi népszámláláskor a város lakóinak száma 34951 volt. Ebből 1068 fő vallotta 
magát evangélikusnak. 

Az egyházközség nyilvántartása szerint Vácott, az anyagyülekezetben él 912 gyüle
kezeti tag. Radon, a leánygyülekezetben 267, a szórványokban pedig a következő a gyü
lekezeti tagok száma: Nagymaroson 22, Verőcén 18, Kismaroson 3, Zebegényben 6, 
Csörögön 30, Váchartyánban 22, Vácdukán 10, Szendehelyen 6 és Kosdon 15 fő. A gyü
lekezet területén 1311 az evangélikusok száma. 
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A VÁCI EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTENETE 

1781 -ben nyílt először lehetősége a Vácott élő protestánsoknak a türelmi rendelet alap
ján nyilvános istentisztelet tartására, magtár formájú templom építésére, lelkész és ta
nító alkalmazására, gyülekezet és iskola alapítására. A kisváci reformátusok és evangé
likusok azonnal éltek ezzel a lehetőséggel. Már 1781 novemberében megkapták a püs
pöki engedélyt, hogy református templomot és lelkészlakot építsenek. Ki is jelölték azt 
a területet, ahol megkezdődhetett az építkezés. Kezdetben az istentiszteletet egy paj
tában tartották, majd hamarosan felállítottak egy deszkából készült imaházat. 1784-
85-ben fel is épült a templom, és 1786-ban még a harangozásra is engedélyt szereztek. 
Az evangélikus hívek a református gyülekezet tagjaiként éltek. 

Radon 1770-ig az evangélikus és a református híveket közösen tartották nyilván. 
A Vácott élő evangélikusok, akik részben külföldről, részben Magyarország külön

böző tájairól költöztek a városba mint evangélikus iparosok, kereskedők, munkások, 
napszámosok és szolgák, egy ideig a kisváci református egyház szolgálatát vették igény
be, majd a csővári, csomádi, de többnyire az agárdi (Ösagárd) lelkészeket kérték szol
gálatra. Rendszeres istentiszteletet azonban nem tartottak közöttük. 

1836-ban tették meg az első lépéseket a gyülekezetté alakulásra. A csomádi lelkészt 
és felügyelőjét hívták meg Vácra, hogy arról tárgyaljanak, miként lehetne gyülekezetet 
alakítani és filiaként Csornádhoz csatlakozni. Esztergály Mihály csomádi lelkész pün
kösd második napján istentiszteletet tartott és úrvacsorát osztott Vácott magyar nyel
ven. A kerületi gyűlés is helyben hagyta a Csornádhoz csatlakozást. Ettől kezdve vált 
rendszeressé az istentisztelet tartása a gyülekezetben. Az esküvőket azonban továbbra 
is a kisváci református templomban kellett tartani. 

1839-től szobát bérelt a gyülekezet istentiszteleti hely céljaira. A hívek templom
ként rendezték be a szobát: egy ácslegény szószéket faragott, oltárasztalt, padokat, szé
keket készítettek, befestették azokat, és az oltárt terítővel takarták le. Az istentisztele
tek magyarul hangzottak, de az úrvacsorai liturgia három nyelven zajlott: magyarul, né
metül és tótul. A temetések nyelve is az elhunyt anyanyelvének megfelelő volt. 

1846-ben megünnepelték az alapítás tizedik évfordulóját, ahol Kollár János pestvári 
lelkész-esperes német nyelven prédikált, Esztergály Mihály szlovákul úrvacsorát osz
tott. A gyülekezet legfontosabb feladataként az iskola alapítását jelölték meg a Pestről 
érkezett vendégek. Ugyanebben az évben indult az első vonat Vácra Pestről. A vasút 
azt hozta magával, hogy a pesti anyaegyházközséghez csatlakozott ez a gyülekezet. 

1847 őszén indult meg a pesti egyház segítségével a váci evangélikusság anyagyüle
kezetté alakulása. Első lelkészük 1847. október 3-tól Czékus István lett. Beiktatása 
reformáció ünnepén történt. 

Az önállóan talpon maradni igyekvő váci gyülekezet sok segítséget kapott a pesti egy
háztól, így tudták berendezni iskolájukat is. A magyar szabadságharc leverése anyagilag 
is sújtotta a gyülekezet, mert a magyar bankjegyek megsemmisítése miatt a pesti egy-
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ház is elszegényedett. így felmerült a kérdés a gyülekezetben 1850-ben: megszűnni vagy 
talpon maradni? Valódi krízishelyzet volt ez. Nehezítette a helyzetet, hogy 1850 febru
árjában Czékus István Kecskemét lelkésze lett. Hiába fordultak segélyért a pesti egy
házhoz Vácról, a pestieknek sem állt módjukban segíteni. 

Segítség mindig jön, ha jó helyen kérikl Sok imádság meghallgattatásának jele volt, 
hogy Fabó András agárdi lelkész jelentkezett a penci és rádi gyülekezetek képviselői
vel, hogy e két leánygyülekezet Váchoz kíván csatlakozni. Sikerült a terv, megszületett 
a megegyezés. Hozzákezdhettek a második lelkész megválasztásához. 

1850. augusztus 4-én megválasztották Schimkó Gusztáv Adolf lelkészt. Erre az időre 
esik az első tanító megválasztására is, ez 1852 júniusában történt. Georgides Lajos tanító 
lett az iskolában. Négy évet töltött Vácott Schimkó lelkész, 1854-ben a banki gyüleke
zet hívta meg. 

Az új lelkészt, Jungmann Dánielt Keresztúrról hívták, aki egy aszódi mesterember 
fia volt. Lelkészi és tanítói oklevele volt. Az ő idejében a temetővel volt probléma. 1857-
ben ugyanis a katolikus egyház elzárta a váci temetőket az evangélikusok elől. A város 
azonban kijelölt egy területet, ahol az evangélikusok temetkezhettek. Jungmann lelkész 
a temető felszentelése után hamarosan bejelentette Rimaszombatba való távozását. 

A gyülekezet negyedik lelkésze Tornyos Pál lett, aki Aszódról került fiatalon Vácra, 
és mint templomépítő lelkész írta be nevét a gyülekezet történetébe. Az 1860-as évek 
elején viszonylag csendes időszakot élt át a gyülekezet. A legnagyobb gondot a tanító és 
a lelkész javadalma jelentette. 1863-ban született az a terv, hogy templom formájúra 
kellene alakítani az addigi imaházat úgy, hogy a tetejére tornyot emelnek, és két haran
got öntetnek. Ezt nem sikerült megvalósítani, de 1864-ban jött az újabb terv: az akko
riban magtárnak használt Szent Miklós-templomot megvásárolják. Látták az egyházköz
ség vezetői, hogy a hívek templom után vágynak, és ezt azzal is kifejezik, hogy a nagy
ünnepeken felkeresték a katolikus templomokat. Végül inkább a saját építésű templom 
mellett döntöttek. 1865 nyarán a várostól telket kértek templom, paplak és iskola épí
tésére. A tervezéssel egy időben megindultak a felajánlások is a költségekhez. Káldy 
Miklós birtokos vállalta az építkezés egyötöd részének költségeit. Közgyűlést is tartot
tak az építkezés ügyében. 1865. szeptember 23-án el is határozták, hogy megkezdik a 
templomépítést. Sürgette a munkát az is, hogy 1866-ban a város hajlandó volt átadni a 
sétateret. Ezért a felügyelő azt javasolta, hogy a parókia és az iskola utcára nyíló része
iben üzleteket kellene nyitni, amelyek - különösen a váci vásárok idején - jó jövedel
met hoznának. A telekhez jutással felgyorsultak az események. 1866 márciusában a fel
ügyelő, Benkár Dénes hozott egy főmérnököt, aki már konkrét tervvázlatokkal érke
zett. Április 8-án megkapták a hivatalos építési engedélyt. Az építést Cacciári Alajossal 
végeztették, a műszaki ellenőrzést pedig a tervező Krempe Edmund vállalta. Még Fe
renc József császárnak is írtak levelet, amelyben segítségét kérték a templom felépíté
séhez. Ez a levél azonban Pesten elakadt egy íróasztalon, nem továbbították. 

A torony ügyében is gyorsan kellett cselekedni, mert a tervező öntöttvas tornyot 
képzelt el. Az Oetl testvérek öntödéjében készült el a torony, ez volt a legkedvezőbb 
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ajánlat erre a munkára. 1866. december 23-án ünnepélyesen felszentelték a harangokat 
és a toronyra kerülő keresztet. 

1868. június 21-én az építőmester, Cacciári Alajos bejelentette, hogy a templomot 
felépítette és a vállalt munkát hiánytalanul elvégezte. 1868 nyarán Hild Károly pesti 
építész vizsgálta meg az építést és adott szakvéleményt az elvégzett munkáról. Kiszely 
Károly is végzett az orgonaépítéssel 1868-ban reformáció ünnepére. 

A felszentelésre Székács József püspököt kérték meg. Meghívták Elefánt Mihály 
esperest, Láng Mihály pesti német lelkészt, Sztehlo András budai lelkészt, Podmaniczky 
Frigyes bányakerületi felügyelőt, Prónay Gábor egyetemes felügyelőt és Fabiny Teofil 
esperességi felügyelőt. A felszentelés ünnepét 1868. november 22-én tartották meg. A 
templomépítésből fennmaradt adósságokat folyamatosan törlesztették. 1879-ben a pesti 
német egyháznál fennálló adósságot fizették ki, a többit is folyamatosan törlesztették. 

1883-ban a tót nyelvű istentiszteletek teljesen elnéptelenedtek. A közgyűlés arra kérte 
a lelkészt és a tanítót, hogy ezentúl csak magyar nyelven végezzék a szolgálatukat. 

Az 1880-as évek anyagi gondokkal teltek. A városba egyre nagyobb számban beköl
töző evangélikusok igyekeztek elbújni a gyülekezet szeme elől, és így kibújni az egyházi 
terhek alól. Még egy nagy vihar is fokozta a gondokat, mert 1887. május 17-én a jégeső 
a templom össze ablakát betörte. 1889-ben elhunyt Benkár Dénes felügyelő, és az el
nöktárs elvesztése igen nehéz helyzet elé állította Tornyos Pál lelkészt, aki 1897-től egyre 
többet betegeskedett. 

Segítőjéül 1900. január 14-én bemutatkozott Sommer Gyula, aki hamarosan helyettes 
lelkészi megbízással végezte a szolgálatokat 1902 végéig, amikor is Tornyos Pál nyug
díjba vonult. 1903. május 10-én beiktatták Sommer Gyula lelkészt a váci lelkészi szol
gálatba. Első lépésként 1904-ben megkezdődött az új paplak és iskola épületének ter
vezése. Az anyagi bázis megteremtéséért évente két alkalommal szerveztek táncmulat
ságot. A pénzt azonban a templom tatarozására (1909), majd az orgona javítására (1911) 
kellett fordítani. 

1919-ben a helyi direktórium köztulajdonba vette a Duna-parti házat, feloszlatta az 
iskolát, padjait elszállíttatták, a tanulókat másik iskolába sorolták, a tanítót pedig átirá
nyították az izraeliták iskolájába. Elvették az egyházi ingatlanokat, betétkönyveket, a 
hadikölcsön igazolásait. A tanítónak még a kántori szolgálatot is abba kellett hagynia. 
133 nap után visszaállt a régi rend Vácott is. 

A 20-as évek elejének pénzromlása és pénzváltása után 1928. szeptember 23-án 
Broschkó Gusztáv Adolf elhelyezte az épülő új iskola és paplak alapkövét. 1929-ben 
már használni kellett az új épületeket, ha nem is voltak teljesen készen. Az üzlethelyisé
gek utáni érdeklődés csekélynek bizonyult, a kölcsönök törlesztésének terhe azonban 
ránehezedett a gyülekezetre. 1934-ben már a hitelezők perrel fenyegetőztek, amely
nek elvesztése vagy a lelkészlak, vagy az iskola elvesztését jelentette volna. 1937-ben a 
gyülekezet kifizette a Váci Takarékpénztárnál nyilvántartott adósságát, így megmene
kült a paplak is, az iskola is. A maradék adósságot sikerült átütemezni, mintegy 30 évi 
futamidőre. 
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1939 nyarán az egyházközség átkerült a Felső-Pest Megyei Egyházmegyéhez, amely 
ellen a gyülekezet tiltakozott. 

1944 a gyakori légiriadók között telt el. 1945 tavaszán mégis kibontakozott az élet. 
Nagypénteken megtelt a templom. Május 15-én a lelkész gyalog útra kelt, hogy sorra 
bejárja a fiókgyülekezeteket, és felmérje, milyen kárt okozott a front. Sok volt a romos 
épület, amelyeket újjá kellett építeni. Lelkiekben is folyt a gyógyító munka: sorra láto
gatta híveit a lelkész. Mire minden készen lett, bekövetkezett 1948-ban az államosítás. 

A váci egyházközség iskolája 
1846. augusztus 20-án, a gyülekezet fennállásának tizedik évfordulóján ünnepséget 
rendeztek, amelyen az istentiszteletet Kollár János pesti esperes tartotta. Ezen az al
kalmon az esperes a gyülekezet legfontosabb feladatául az iskola kialakítását jelölte meg. 
Erre a célra Esztergály Mihály a Némák Intézetében végzett hitoktatás díját, 80 váltó
forintot ajánlott fel az iskola javára. Podmaniczky László pedig 25 énekeskönyvet ho
zott magával. Hamarosan megkezdődött az iskola berendezése az istentiszteleti hely 
szükségszerű iskolává alakításával. Hétköznap ott folyt a tanítás, vasárnap pedig az is
tentisztelet. Az első berendezési tárgyak ajándékként érkeztek: az egyik presbiter táb
lát adott. Székács esperes pedig több példányban fali ábécéket küldött. 

A tanítás munkáját a lelkész végezte az iskolában is. 1852-ben Georgides Lajost al
kalmazták segédtanítóként. 

Ez az iskola a Duna-parti házban volt. A lelkész is itt lakott. Hosszú ideig nem lehe
tett arra számítani, hogy új iskola építésébe kezdhet az egyházközség, mert az 1866-
1868 között épült templom anyagilag nagy próbát jelentett. 

Az iskola életében súlyos csapán volt az 1918-as spanyolnátha-járvány. Egy időre 
bezárták az iskolát. A tanítás is szünetelt mindenütt. De ennél még súlyosabb volt a 
Tanácsköztársaság diktatórikus rendelkezése, amely feloszlatta az evangélikus iskolát. 
A padokat és az iskolai felszereléseket a város másik részén létesítendő új iskola számá
ra elszállíttatták. A tanulókat besorolták a lakóhelyükhöz közel eső iskolába. A tanítót 
azonnali hatállyal átirányították az izraelita iskolába. A kántortanító állása veszélyezte
tettségére hivatkozva felmentését kérte a kántori szolgálat alól. A direktórium ugyanis 
választás elé állította: vagy tanít, vagy a templomban orgonál. Megélhetési szempontok 
alapján a tanítást vállalta. Egyébként az üresen maradt iskolai tantermet a direktórium 
rendezvényekre akarta kisajátítani. Végül a Tanácsköztársaság bukása után minden vissza
került a helyére. 

1929-ben felépült az új iskola és lelkészlak a templom két oldalán. 1948-ban államo
sítás alá esett, maj d az 1991. évi 3 2. törvény alapj án az épület visszakerült az egyházköz
ség tulajdonába. 
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A rádi leánygyülekezet és iskolája 
Már említettük, hogy 1850. április 5-én Fabó András agárdi lelkész megjelent Vácott a 
penci és rádi gyülekezet képviselőivel, hogy kifejezzék a két gyülekezet Váchoz való 
csatlakozásának szándékát. Levelükben azt az óhajt fejtették ki, hogy a lelkész Vácott 
lakjék, de végezze el azokat a lelkészi szolgálatokat, amelyek pásztorolják a gyülekeze
teket, minden negyedik vasárnap és a három nagy ünnep másnapján prédikáljon közöt
tük. A lelkész utaztatásáról gondoskodnak, fizetéséhez hozzájárulnak. A csatlakozás 
ajánlatát a váci presbitérium örömmel fogadta. A kerületi gyűlés is megerősítette a csat
lakozást. 

Amikor a két leánygyülekezet a váci lelkészt saját lelkészeként elfogadta, a rádiak 
saját iskola alapítását határozták el. Eddig a rádi gyerekek Pencre jártak iskolába. A Hely
tartótanács elé terjesztették elhatározásukat, amelyet a Helytartótanács méltányolt és 
elfogadott. így megválaszthatták első tanítójukat 1853. november 26-án Ferenczy Já
nos volt péceli tanító személyében. 

Ez az iskolaalapítás elsősorban Pencen nem talált egyértelmű helyeslésre, sőt folya
matos súrlódások forrása lett. Amikor pedig a rádiak templomépítésbe kezdtek, a súr
lódások egyre élesebben jelentkeztek. Ennek az lett az eredménye, hogy a váci anya
egyházközség 1854-ben „elbocsátotta magától" Pencet mint „háládatlan leányát". így 
lett Rád önálló fiókegyházzá, „melly után 1838. év óta mindig epekedett s vágyott". A 
penci gyülekezet visszatért korábbi anyagyülekezetéhez. Csővárhoz. 

Az iskolában a tanítók egymást váltották. Nehezen ment az új iskola építésének ügye 
is. Az 1860-as években a régi iskolaépület már-már összedőléssel fenyegetett. 1865-
ben egy kis imaházat sikerült építeniük. 

1857-ben a katoÜkus egyház megtagadta a halottaknak szóló harangozást. Ekkor a 
rádiak vásároltak három acélharangot 600 pengő forintért. 

Ügy látszik, a gyülekezet nem volt maradéktalanul elégedett a tanítók munkájával. 
1865-ben előírták a tanító feladatát, miszerint lényegi munkáját az írás-olvasás-számo
lás, a káté, az éneklés és a bibliai történetek tanítása kellett hogy kitegye. Iskolafelügyelőt 
is választottak (Ruttkay Eduárd), aki ellenőrizte az iskolát és a tanítót, engedélyezte a 
szünetet. 

Jelentős állomás volt a rádiak életében 1911: felépült a templom. 1911. november 
12-én volt a felszentelése, 31 ezer korona volt a költség. Az építkezés a váci gondnok, 
Schworcz Pál kőművesmester vezetésével zajlott. Nagy anyagi áldozathozatalt igényelt 
a gyülekezettől. Hetven család háromezer koronát adományozott. Országos gyűjtésből 
befutott még nyolcezer korona. A többit évek alatt folyamatosan törlesztették a hívek. 

1927-ben hozzákezdtek az új iskolaépület felépítéséhez, amelyhez tanítói lakás is 
tartozott. A filia számára erőn felüh terhet jelentett az építkezés. Elkészült az iskola és 
a tanítói lakás, de a hatalmas adósság bénította is, ingerelte is a híveket. Szembekerül
tek mindenki által tisztelt tanítójukkal, Szebedinszky Mihállyal és a segíteni kész anya
gyülekezettel is, mert elfelejtették, hogy tartozásuk van. 
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Közben 1932-ben a Győri énekeskönyv helyett a Dunántúli énekeskönyvet vezet
ték be az istentiszteleti életben. Az új énekek tanulásához harmóniumot is beszerez
tek. Ebben az évben megszűntek a szlovák nyelvű istentiszteletek is. Az öreg iskola 
épületét lebontották. A bontási anyagot értékesítették. Ezzel is csökkent az adósság. 
Mintha elfáradt volna a gyülekezet az adakozásban erre az időre. 

1935-ben a rádi templom veszélybe került, mert a templomdomb megcsúszott. A 
huszonnégy éves épület talajcsuszamlás következtében több helyen erősen miegrepedt. 
De a gyülekezet lelki életén is repedés látszott. A templom szinte kiürült. Még a nagy
ünnepeken is gyér volt a templom látogatottsága. A hívek elmaradtak az úrvacsorától 
is. Senki nem akart tisztséget vállalni. Valószínűleg a gyülekezet tagjai és a tanító közöt
ti feszültség okozhatta ezt a helyzetet, amely anyagi természetű nézeteltérés volt. De a 
templommal tenni kellett valamit. Glock Imre műépítész irányította a szakszerű vé
delmet, amelyért munkadíjat nem is kért. Újra sokat költöttek a templomra, de a taní
tói lakás is nagyon lepusztult volt. 1939-re helyreállt a béke a tanító és a gyülekezet 
tagjai között, de a sok adósság nem engedte az új tanítói lak építésének megkezdését. 
Újra megtelt a templom délelőtt is, délután is. 

A háború alatt megsérült a templom, az iskola és az épülőben lévő új tanítói lakás is. 
Az utóbbiakat inkább megrongálták és a kályhákat elvitték. Még a tél beállta előtt kija
vították a templom háborús sérüléseit. A tető alá hozott tanítói lakás belső munkáit 
végezték. Nagy biztatás volt vasárnapról vasárnapra a gyülekezetnek, hogy a tanító min
den vasárnap összegyűjtötte tanítványait (körülbelül 60 iskolást), és együtt indultak el 
a templomba, az istentiszteletre. 

Az iskola államosítása 1948-ban véget vetett egy korszaknak a leánygyülekezet életé
ben. Ettől kezdve mindenben a váci lelkészre támaszkodtak, ahonnan szolgálatot, segít
séget és lelki támaszt kaptak. 

A váci gyülekezet élete az utóbbi 50 évben 
Az 1948-as esztendő, az iskola államosítása, a tanító bizonytalan egyházi státusza, az 
egyházi élethez szükséges terek biztosítása jogi lépésekkel - minden nehezen feldol
gozható lelki helyzetet teremtett a gyülekezetben. Nem beszélve az anyagi fennakadá
sokról, tartozásokról, amelyek elsősorban az adók és a közüzemi költségek miatt tete
mesre duzzadtak. A lelkész fizetésében az elmaradás egyre nőtt. Vésztervet készítet
tek, mert minden külső forrás elapadni látszott. A híveket külön adakozásra kérték. 

A nehézségekkel harcoló anyagi élet ellenére a gyülekezet élete a korábban kialakult 
mederben folyt. A gyermekeknek megvolt a vasárnapi iskola. A felnőttek bibliakörbe 
jártak. Megtartották az adventi és böjti sorozatokat. Evangélizációk is voltak. Diako
nisszák foglalkoztak az ifjakkal. A Nőegylet működését rendelet tiltotta be, de „asszony
bibliakörként" tovább működött jótékonyságával és kulturális tevékenységével. Lelke
sítő evangéhzátorok fordultak meg a gyülekezetben. A gyülekezetből is útra keltek Fótra, 
Pilisligetre. 
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1949 végén Mezősi Árpád volt kántortanító minden eddig viselt egyházi szolgálatá
tól kénytelen volt megválni. De Pohl Nándor személyében kántort bízhatott meg a 
gyülekezet a szolgálattal. 

Az 1950-es évek tovább nehezítették a gyülekezet életét. További adóterhek miatt 
ahg maradt pénz a mindennapi életre. Úgy tudták ezt az évet adósság nélkül lezárni, 
hogy az egyházközség értékesített hét telket. 1951-ben megtörtént az egyházi földek 
felajánlása. Ezek a „lajostelepi" telkek voltak. 

1950-ben elcsatolták Váctól a sződligeti, alsó- és felső-gödi fiókegyházakat. Ezekből 
szerveződött a göd-sződi missziói egyházközség, amelynek lelkésze 1951-ben Jancsó 
Bertalan lett. Ez a lecsatolás azzal járt, hogy megszűnt a segédlelkészi állás. 

Az iskolai hitoktatás szinte megoldhatatlan feladatok elé állította a lelkészt. Egymástól 
távol eső iskolákban nehéz volt összegyűjteni a gyerekeket, amit nehezített a hittan
órák idejében szervezett egyéb iskolai elfoglaltság. A váci fegyintézetben is megszűnt a 
lelkigondozás minden formája. 

így érte a lelkészváltás a gyülekezetet 1951-ben. Sommer Gyula ötven évi szolgálat 
után nyugdíjba vonult. Utódaként Jurányi István volt tokaji lelkészt választotta meg a 
gyülekezet. A beiktatás után teljes tisztújítást hajtottak végre az anyagyülekezetben is, 
a fillában is. 

Ami ezt az időt jellemezte, az elsősorban a takarékos gazdálkodás. A városi tanács 
sem a jóindulatát bizonyította akkor, amikor a parókia alatti üzleteket bezáratta, és a 
földszinti részt igénybe véve bölcsődét készült nyitni. Sommer Gyulának lakást adtak 
az államosított Duna-parti házban, a bölcsődéért azonban nem fizettek bérleti díjat, ha
nem az épületrészre kirótt adót törölték el. Az újabb adóterhek és illetményadók szin
te megbénították az anyagi életet. 

1952-ben Vác átkerült a Pest Megyei Egyházmegyébe. Az esperesi vizsgálat mindent 
rendben talált a gyülekezet ügyvitelében. A kialakult nehézségek oka nem belülről eredt. 
De a nehézségeket meg kellett oldani. Jurányi lelkész 1953-tól nemcsak a presbitéri
umra, hanem a bibliaórás asszonyok áldozatos szolgálatára is épített. Az anyagi életet 
ezzel lehetett stabilizálni, mert az asszonyok is bekapcsolódtak az egyházi adó beszedé
sébe. A templom tetőzetét kellett ez időben kijavíttatni. 

1953-tól érdekes próbálkozásai volt a lelkésznek a presbitérium aktivizálására. Két
hetente az irodában tanácskoztak. Ez részben bibliaóra, részben beszélgetés volt, ahol 
az igét, a hitvallási iratokat tanulmányozták és a gyülekezeti élet időszerű kérdéseire 
keresték a választ. Ezen az ülésen minden presbiternek erkölcsi kötelessége volt meg
jelenni, aki nem vállalja, mondjon le. így öt presbiter vált ki a presbitériumból, az újak 
aktívan bekapcsolódtak. Ez jelzi, hogy Jurányi lelkész fontosnak tartotta a presbiterek 
hitoktatását és lelkigondozását. 

Az 1956-os forradalom a gyülekezet területén nem igényelt áldozatot. De ezzel a 
forradalommal új szellemet vártak beköltözni az egyházba is. Vácról is üdvözölték a sze
mélyi változásokat, sőt a forradalom károsultjainak 3320 forintot gyűjtöttek össze. Majd 
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a forradalom leverése után 1957 bizalmi szavazással kezdődött: egyhangú határozattal 
bizalmáról és szeretetéről biztosította a gyülekezet Jurányi lelkészt. 

Az 1960-as évek elején a gyülekezettől teljesen eltávolodtak a fiatalok és a gyere
kek. A hitoktatás gyakorlatilag megszűnt, mert a gyerekeket nem lehetett összegyűjte
ni. A gyermek-bibliakör kis létszáma nem pótolta ezt a munkaágat. 1961 -ben módosí
tani kellett az anyagyülekezet és a filia közötti anyagiakra vonatkozó megegyezést, mert 
a városban a lélekszám folyamatosan csökkent, míg Radon stabilnak bizonyult. Ez a köz
egyházi járulékok lelkenkénti kifizetése terén aránytalanságot hozott. 

Az anyagi problémák megoldása érdekében - mivel a templom és a parókia sürgős 
tatarozásra szorult - a presbitérium parcellázva eladni tervezte a templom körüli ker
tet, de ezt a tanács nem engedélyezte, mert a város a templom körül parkot képzelt el, 
amelynek kisajátítási ellenértékét négy-öt év múlva tervezte átadni az egyházközségnek. 

Ilyen körülmények között egyre nehezebb volt a megújításra váró presbitériumot 
megújítani, mert a rendszer gondolkodást forgácsoló darálása hatásosan működött. Annak 
ellenére, hogy Jurányi lelkész példásan végezte lelkészi szolgálatát, az istentiszteletek 
és egyéb alkalmak látogatottsága fokozatosan csökkent. Nem csoda hát, hogy a lelkész 
megkeseredett, nagyon magára maradt. 1964-ben megvált parókiájától, és korábban 
szerzett tanári oklevelével a város egyik állami középiskolájában kapott tanári állást. 

1964. november 8-án Vácott, 15-én Radon történt meg Bachát István beiktatása. A 
kialakult igények szerint a lelkésznek kézbe kellett vennie a gyülekezet teljes irányítá
sát, mert egyre inkább csak őt fogadták el tárgyaló félként az egyházközség képvisele
tében az állami hivatalok. A városi tanács megpróbált újabb nehézségeket támasztani, 
de megfontolt lépésekkel sikerült minden vészt elhárítani. A tanács utasította az egy
házközséget a templomkerítés megépítésére, de akadályozta a telekeladásokat. A bér
leti díj fizetése nélküli épülethasználatot felülvizsgálták, és a bölcsődei rész használatá
ért havi ezer forint díjat volt kénytelen fizetni a tanács. 

A templom azonban nagyon romos állapotban volt. 1967-ben sikerült kívül és belül 
megújítani a templomot. Ezzel a munkával szilárdult meg a gyülekezet összetartása és 
egyházszeretete. 

Az 1970-es évek elejének jellegzetes munkája az egyházi épületek gázzal való ellátá
sa volt. Csendben zajlott a gyülekezetépítő munka Vácott is. Radon is. 

1983-ban mindkét gyülekezetben bevezették az új énekeskönyvet. Az új énekek 
tanulása sok feladattal járt. Ebben a gyülekezet énekkara vállalt fontos szolgálatot. A 
lelkész látogatásaikor is ébresztgette a gyülekezetet templomlátogatásra és az anyagi 
terhek hordozására. 

Amikor 1984 nyarán Budapesten zajlott a Lutheránus Világszövetség nagygyűlése, a 
nyitó és záró istentiszteletre utazás és a vendégfogadás nagy megmozdulással járt a gyü
lekezetekben. A lelkész felesége kapott megbízást a delegátusoknak ajándékba adandó 
kézimunkák előkészítésére és összegyűjtésére. A váci gyülekezet területén az asszonyok 
84 vendégnek készítettek ajándékot. 
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Radon már folyt a gyülekezeti ház tervezése. 1985. május l-jén kezdték el a mun
kát. A hívek sokat dolgoztak társadalmi munkában. 1988. október első vasárnapján szen
telte fel a gyülekezeti házat Harmati Béla püspök. 

Egy új kor nyitányaként fogadták Vácott is 1989. október 23-át, amikor kikiáltották 
a Magyar Köztársaságot. Mindenki úgy gondolta, hogy valami régi, a diktatúra véget ért. 
A gyülekezet életébe bekapcsolódók száma látványosan megemelkedett. Megnőtt az 
istentiszteletek látogatottsága. A népmozgalmi adatok aránya megváltozott. A keresz-
telések száma jóval meghaladta a temetésekét. Csak rövid ideig tartott ez a szakasz. A 
rendszerváltás komoly kihívás volt a gyülekezet számára. Újra felbukkant az értelmi
ség. Ez Vácott szerencsésnek bizonyult. Az értelmiség visszatérése nem jelentett hata
lomátvételt. Kivárták, míg a gyülekezet kéri fel őket szolgálatra. 

1992-ben megkezdődött a rendszerváltozás utáni helyzet normalizálódása. Nyilván
való lett, hogy az egyház nem fogja a hatalomból elmozdított MSZMP helyét betölte
ni. A pártkönyv helyett nem kell felmutatni a keresztlevelet. A munkásőrök erőszak
szervezetét nem veszik át a papok és lelkészek. Akik a gyülekezetben nem Krisztust 
keresték, az ige és a szentségek helyett valaki mást vártak, lassan lemorzsolódtak. Érzé
kelhetően csökkent az istentiszteletek látogatottsága. Akik valamilyen érdekből fordultak 
a gyülekezet felé, elmaradoztak. „A hit magánügy" jelszavával komoly csapást mért az 
éppen ébredező és az ország népe felé induló történelmi felekezetekre az MSZP és az 
SZDSZ liberalizmusa. Egyrészt a közel ötven évi tudatos kifullasztásból ébredő keresz
ténység missziója a közömbösség és a gomba módra szaporodó - államilag pénzelt -
szekták áramlataival került szembe. 

Az egyházközség mind Vácott, mind pedig Radon az 1991. évi 32. törvény alapján 
1948-ban államosított ingatlanjaiból visszaigényelte, amit lehetett; így került vissza a 
templom jobb és bal oldalán álló lelkészlak és iskolaépület teljes blokkja a gyülekezet 
tulajdonába. 

1993-ban Bachát István 29 évi váci szolgálat után nyugalomba vonult. Utóda ifj. Detre 
János lett, akit 1993. július 3-án iktattak be hivatalába. Ezen a napon történt Budapes
ten Füke Szabolcs teológus lelkésszé avatása, aki a váci gyülekezetben nőtt fel. Ennek 
az évnek az őszén megkezdődtek az óvodaalapítási tárgyalások. Az egyházközség meg
kapta használatra a Rákóczi út 17. szám alatti óvodaépületet. Először evangélikus-re
formátus óvodát terveztek, de végül csak evangélikus lett. Babka Zsuzsanna óvónő lett 
a vezetője. Szinte csoda volt, hogy egy üresen megkapott épületben sok-sok munkával 
1994 augusztusában megnyílt az evangélikus óvoda három óvónővel, két dajkával, két 
alkalmazottal és harmincöt óvodással, akiknek száma hamarosan ötvenegyre gyarapo
dott. Harmati Béla püspök 1994. november 6-án szentelte fel az óvodát. 

Ehhez a korszakhoz tartozik a testvér-gyülekezeti kapcsolatok ápolása. 1988-ban a 
járvenpáái evangélikus gyülekezettel létesült kapcsolat. Ezt megelőzően a város is test
vérvárosi kapcsolatot épített ki Jarvenpáável. A finnekkel való kölcsönös találkozás az 
összetartozás kölcsönös értékét hordozza. 
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Nagy munka volt a váci templom újabb tatarozása 1994 és 1999 között. Három fá
zisban végeztek a munkával: az orgonajavítással indult, majd folytatódott a tető rend
behozatalával (1996), ezután a belső felújítás történt meg (1998), végül a külső tataro
zás (1999). 

Vácott is - a visszakapott épületben - korszerű, a gyülekezet igényeinek megfelelő 
gyülekezeti termet alakítottak ki, amelynek felszentelése egybeesett a rádiakkal kötött 
társegyházi szerződés 150 éves jubileumával. 2000. november 12-én volt az ünnepség 
mindkét gyülekezetben. 

Közben az egyházközség megvásárolta a városi önkormányzattól az óvoda épületét, 
és az országos egyház támogatásával 2003-ban felújították az óvodát. így készül meg
ünnepelni az egyházközség azt, hogy tíz éve működik a váci evangélikus óvoda. 

A Váci Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Czékus István 1847-1850 
Schimkó Gusztáv Adolf 1850-1854 
Jungmann Dániel 1854-1857 
Tornyos Pál 1857-1903 
Sommer Gyula 1903-1951 
Jurányi István 1951-1964 
Bachát István 1964-1993 
Ifj. Detre János 1993-
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Esperesi székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/a 
Telefon: 06-42/444-206 
Esperes: Bozorády Zoltán 
Egyházmegyei felügyelő: Abaffy Zoltán 

AZ EGYHÁZMEGYE MÚLTJA 

Az egyházmegye 1952-ben alakult. 1952. július 1 -tői fogja össze Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár megye evangélikusait. Az alakuláskor hat anyagyülekezet tartozott az egyház
megyéhez. Tíz lelkész végezte a szolgálatot. Debrecen, Kornádi, Kisvárda, Kölese, Nyír
egyháza és a dél-szabolcsi misszió egyházközségei voltak itt. 

Ezek az egyházközségek korábban a tiszavidéki egyházmegyéhez tartoztak, így az egy
házmegye múltja a Borsod-Hevesi Egyházmegye múltjának része, bővebb leírása ott 
található. 

A változások ebben az egyházmegyében voltak a legszembetűnőbbek. Először Komádi 
anyagyülekezet jellege szűnt meg, és Debrecen gondozásába került. 1966-ban a dél
szabolcsi misszió beleolvadt a nyíregyházi gyülekezetbe. Kisvárda is megszűnt önálló 
egyházközség lenni. így egy időre az egyházmegye három anyagyülekezetre csökkent. 
Természetesen a lelkészi szolgálatot biztosították a lelkészek. 1992-ben a nagycserke-
szi, a nyíregyháza-kertvárosi és a nyírszőlősi gyülekezet önállósult, azóta ismét hat gyü
lekezet alkotja az egyházmegyét. 

A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperesei 
Rőzse István -1952 
Megyer Lajos 1952-1965 
Benkóczy Dániel 1965-1977 
Szabó Gyula 1977-1992 
Bozorády Zoltán 1992-
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Debreceni Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 4025 Debrecen, Miklós u. 3. 
Telefon: 06-52/534-408, 06-52/534-409 
Lelkész: Réz-Nagy Zoltán 
Lélekszám: 968/1104/1503 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

Debrecenben és környékén a 16. század első felében a reformáció lutheri ágához csat
lakoztak a hívek. A 16. század második felében azonban - és ebben nem kis szerepe 
volt Dévai Bíró Mátyásnak, aki Debrecen és környéke esperese volt - a reformáció hel
vét ága vette át az evangélikusoktól a gyülekezetek szellemi irányítását. 

1796-ig nem adott életjelet Debrecenben az evangélikus gyülekezet. 1796. decem
ber 11-én, advent egyik vasárnapján Budaeus György tokaji lelkész tartott istentiszte
letet Thirring Lipótné udvari lakásában. 

Az első evangélikus istentisztelet után indult el a gyülekezet megszervezése, mert 
csak együtt maradhattak meg evangélikusnak a hatalmas református tengerben. 1810-
ben a Miklós utca sarkán bérelt imatermet a gyülekezet. Ebben az időben már 200-an 
lehettek. Miután nem jött minden vasárnap lelkész a gyülekezetbe, ezért az istentisz
teletet arra alkalmas hívek tartották rendszeresen, prédikációs kötetek alapján. 1821-
től évenként csupán egyszer-kétszer találkozott Debrecenben a gyülekezet evangélikus 
lelkésszel. A nyíregyházi, a svábolaszi, a tokaji és a nagyváradi lelkész szolgált néha az 
imaházban. 

1849-ben a városba özönlő cári és császári sereg feldúlta a bérelt imaházat. Mindent, 
amit ott találtak, elpusztítottak. Megsemmisítették a berendezést. Valószínűleg ez is 
okozta, hogy 12 éven át, 1849 és 1861 között teljesen szünetelt az evangélikus lelkészi 
szolgálat. Pedig ekkor már 600 tagja volt a gyülekezetnek. Ebben az időben a reformá
tusok gondozták az evangélikus híveket is. 1882. november 12-én önállósult a debrece
ni gyülekezet. Ettől kezdve megszűnt a református gondozás. Újra helyiséget béreltek, 
és folytatódott a gyülekezet élete a Kossuth utca és a Sas utca sarkán lévő épületben. 
Az anyakönyvezést is ettől az esztendőtől kezdték el. Orgonát is vásároltak 1885-ben 
az imaterembe, hogy az istentisztelet még teljesebb legyen az orgona szolgálatával. 

1886-ban újra költözött a gyülekezet. A Piac utca 74. szám alatti épületben béreltek 
istentiszteletre még alkalmasabb helyet, mint a korábbi volt. A bérlemény emeletes ház 
volt. A földszinten alakították ki a két tanerős iskolát, az emeleti részen pedig az isten
tiszteleti helyet készítették el. Még ebben az esztendőben megvásárolták a Miklós utca 
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3. szám alatti telket a rajta lévő épülettel. Ez azután azt a változást hozta, hogy az eme
letes ház lett a parókiális székház, az újonnan vásárolt épületben pedig az iskola mű
ködhetett. 

1889 májusában kezdődött el a templomépítés. A munka úgy folyt, hogy augusztus
ra készen is lett a templom. Hosszú előkészület előzte meg az építkezés megkezdését, 
de a munka annál gyorsabb volt. Torony nélkül épült fel a templom. Ha száz forinttal 
többet fordítanak a templomépítésre - a forint akkori értéke természetesen összeha
sonlíthatatlan a mai értékkel -, akkor torony is épülhetett volna. Ezt tudva értékelni 
lehet Deme Mihályné özvegyasszony adományát a templomépítésre, aki 500 forintos 
tőkéjét teljes egészében felajánlotta a gyülekezetnek. Materny lelkész pedig személye
sen szerezte meg a Gusztáv Adolf Egyesület évekig tartó támogatását. 

A 20. század fordulóján a gyülekezetnek működött az elemi iskolája két tanítóval. 
92 gyermek járt az elemibe. Ezek között volt 63 evangélikus és 29 más vallású gyer
mek. A gyülekezet teljes lélekszáma 1301 volt. Debrecenben élt 1009 evangélikus, húsz 
szórványegyházban pedig 292 lélek. Ezek a szórványok három megyében voltak: Haj
dú, Szabolcs és Bihar megyében. A gyülekezet lelkésze ekkor Materny Lajos volt, egy
ben az egyházmegye főesperese is, segédlelkészként pedig Máté Károly szolgált. A gyü
lekezet tiszteletbeli felügyelője Podmaniczky Géza, rendes felügyelője pedig Boczki 
Sámuel rendőrfőkapitány volt. 

Akkoriban Debrecen 75 ezres város volt. Maroknyi evangélikus élt itt, de éltek és 
élni akartak. Folyamatos tervük volt a torony felépítése. Lassan már a pénz is gyűlt erre 
a munkára. De közbejött az első világháború, és a gyülekezet 70 ezer aranykoronás tő
kéjét megsemmisítette a pénz elértéktelenedése. 

Materny Lajos utóda Farkas Győző lett a parókián. Ébren tartotta nemcsak a torony 
felépítésének és a harangok beszerzésének a tervét, hanem felvetette egy új templom 
felépítésének a gondolatát is. Az új templom ügyébe nagy lendülettel vetette be magát 
Farkas lelkész, de lendületét megállította korai és váratlan halála. Csak az új templom
hoz méretezett orgona készült el 190 millió koronáért. 

Farkas Győző lelkész utóda Rapos Viktor lett. Alig kezdett hozzá gyülekezetépítő 
szolgálatához és a tervek megvalósításához, amikor vasúti katasztrófa áldozata lett. Pass 
Lászlót választották meg lelkészül 1931-ben, aki 1954-ig szolgált Debrecenben. 1936-
ra újra komoly tőke gyűlt össze a templomépítési terv megvalósítására. Ekkor hangzott 
el a lelkésznek az az ígérete, hogy 1940. november 10-én a debreceni evangélikus temp
lom tornyában meg fognak szólalni a harangok. Sajnos nem szólaltak meg, sőt a világhá
borúban a templom is megsérült. Az új templomra összegyűjtött tőke pedig - ismét 
csak - elenyészett. 

A háború pusztításai, az újjáépítés munkálatai, az iskola és a templom használhatóvá 
tétele után az államosítás nehéz időszakával találta magát szembe lelkész és gyülekezet. 
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A gyülekezet élete az 50-es években 
1954-ig, nyugdíba vonulásáig szolgált a gyülekezetben dr. Pass László, aki 1937-1939 
között a tiszavidéki egyházmegye esperese is volt. Debrecenben maradt nyugdíjasként 
is, sőt a lelkészlakást kettéosztották. Egyik felében Pass László lakott, a másikban pedig 
Szabó Gyula, az új lelkész. 

1950 azzal a változással indult, hogy az eddigi felügyelő megvált tisztségétől. A köz
gyűlés közfelkiáltással választotta meg dr. Hankiss János felügyelő utódaként dr. Horvay 
Róbertet. A kántor. Lantos Sebestyén is megvált szolgálatától. Ekkor még működött a 
gyülekezet „Filléregylete", amely szeretetvendégségeket és egyéb alkalmakat rendezett. 
De ezt a hosszú ideje áldásosán működő és szép eredményeket felmutatni tudó egye
sületet a Belügyminisztérium rendelete feloszlatta. Arra hivatkozott a határozat, hogy 
az egyesület olyan feladatokat látott el, amelyeket az egyházközség a maga keretein belül 
is meg tud oldani. Valamit sikerült módosítani az 1948-ban államosított iskola dolgá
ban is. Ugyanis az iskola egész telkét államosítani akarták. Úgy rendeződött ez, hogy az 
épület az államé, a telek az egyházé lett, de az egyház szolgalmi jogot adott az iskolának. 
Az egyházközség e megegyezésben visszakapta az elvett harmóniumát is. A vallástaní
tás ekkor zavartalanul folyt. 

1951 -ben jelentkeztek az anyagi gondok a gyülekezetben. Azok az egyháztagok, akik
nek értékeit államosították, nem tudják úgy támogatni az egyházközséget, mint koráb
ban tették. Másrészt az államosított pallagi földek bérlőitől elvették a bérelt terület felét, 
és azt a termelőszövetkezet kapta meg. A tsz nem fizetett sem adót, sem haszonbért, 
ezért az adóhivatal letiltatta a földterület másik feléért járó egyházközségi haszonbér
követelést is. így ez is kiesett az anyagi keretből. Pedig az 1938-ban kidolgozott tényle
ges jövedelmen alapuló egyházi adókiszámítás mindenki számára arányos terhet, az egy
házközségnek pedig biztos alapot jelentett, ám ez most ellehetetlenült. 

Időközben dr. Horvay Róbert felügyelő lemondott, helyére Tomcsányi Gábort vá
lasztották meg. Pass lelkész is megbetegedett, és hosszabb pihenőre volt szüksége. Dönsz 
Tivadar vallástanár helyettesítette. 

Ilyen előzmények után a gyülekezet gyarapodása 1952-re megállt. A szolnoki szór
ványt elcsatolták Debrecentől, így Dönsz Tivadar segédlelkészként költözött az anya
gyülekezetbe. Pályi Dénes nyugalmazott lelkész a szórványgondozásért nem kaphatott 
kongruát, így az egyházközség némi anyagi juttatásban részesítette szolgálataiért. Át
alakult az egyházmegye neve, szervezeti beosztása, esperesváltás is volt. Sőt az új törvé
nyektől várták a női presbiterek megválasztásának lehetőségét, ezért a tisztújításkor tíz 
helyet nőknek tartottak fenn. Az anyagi gondok jelentkezését mutatta az is, hogy a lel
készi hivatal fűtéséhez nem volt tüzelő. A lelkész fűtetlen helyiségben végezte munká
ját. A városi tanács nem akarta elismerni annak az 1903-ban kötött szerződésnek az ér
vényességét, amelyet a gyülekezet a tűzifa-járandóságra kötött. December 6-án a haj
nali órákban tűz ütött ki a templom kéményében, amelyet sikerült eloltani. Mintegy 
600 forint értékű kár keletkezett, de a biztosító mindössze 73 forint kártérítést fizetett. 

Az önkéntes megajánlást 1953-ban vezette be a gyülekezet az egyház fenntartásának 
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biztosítására. A befizetésről nyugtát kaptak a hozzájárulok, de a nevüket a szószékről 
nem említették meg - ez jellemző a korra. A tisztújításkor Tomcsányi Gábor felügyelő 
helyére dr. Tomola Bélát választották meg. Pass lelkész még 1953-ban szeretett volna 
nyugdíjba menni, de a nyugdíj összege körül kialakult problémák miatt visszavonta ez-
iránti kérelmét. 

Talán az új „szelek" hatása volt, hogy 1954-ben a pallagi földek helyzete rendeződött. 
Az állam átutalta a megváltás árát. Annyi pénz gyűlt össze, hogy kijavíthatták a székház 
tetejét és kéményét. A hitoktatás azonban már csak a református gimnáziumban volt 
lehetséges. Ennek az évnek a végén Pass László nyugalomba vonult. 

Szabó Gyula, az eddigi homokbödögei lelkész lett az utóda, a segédlelkész pedig Fodor 
Ottmár lett. Az új lelkész a megosztott lelkészlakásban lakott elődjével. 

1956-ban lemondott dr. Tomola Béla felügyelő. Albrecht Rezső lett az utóda, majd 
rövidesen Hüttes Keresztélyt választották meg felügyelőnek. Az egyházközség ebben 
az időben 1850 evangélikust számlált. 

1957 azzal kezdődött, hogy a presbitérium teljes bizalmáról biztosította Szabó Gyula 
lelkészt. Pályi Dénes püspöki határozattal a gyülekezet megbízása alapján végezhette 
továbbra is szórványgondozói szolgálatát. Az eddigi kántori szolgálatot ellátó Elefánty 
Sándor lemondott tisztéről, és Fodor Ottmár segédlelkész lett a kántor. Megünnepelték 
a gyülekezet fennállásának 75. évfordulóját. Az ünnepen Turóczy Zoltán püspök szolgált. 
Erre az alkalomra renoválták a parókia utcai homlokzatát, és rendbe hozták a tetőt. 

Az utolsó évek mintha csendesebben teltek volna, mint a korábbiak. A lelki életre 
került nagyobb hangsúly, és ennek általában mindig kevesebb az írásos maradványa. 1955 
óta rendezetlen volt a lelkészlakás megosztásának ügye, sőt a nyugdíjas lelkész lakré
szére visszamenőleg is adót vetett ki az adóhivatal. Hajdúszoboszlón pedig a szórvány
istentiszteleteket a református egyház helyiségébe kellett átvinni, mert az eddigi hely
nek más lett a tulajdonosa. 

A 60-as évek krónikája 
Fodor Ottmár segédlelkész, aki kántorként szolgált, a gyülekezet szempontjából bizony
talan státuszban volt. Bármikor elhelyezhette onnan a püspöki rendelkezés. A kántori 
szolgálat pedig az istentiszteleti élet egyik fontos szolgálati ága. Elefánty Ilonát nyerték 
meg kántornak, aki azonban csak egy év múlva készült nyugdíjba menni, és akkortól 
vállalta a szolgálatot. 

1960-ban Pass László lelkész elköltözött a városból. Előtte a város lakást ígért szá
mára, de nem lett az ígéretből semmi. Egy érdekes gondja volt a gyülekezetnek a ha-
rangozással kapcsolatban. Úgy tervezték, hogy magnetofonra veszik fel a harang szavát, 
és így szólaltatják meg a kellő időben. De ez azzal az indokkal nem valósult meg, hogy 
a magnetofon drága. A templomtetőt ebben az időben bádogossal ki kellett javíttatni. 

1961 -ben - hat évvel a megválasztása után - Szabó Gyula és családja a teljes lelkész
lakot használatba vehette, miután azt Pass László kiköltözése után rendbe tették és ki 
is festették. Ettől kezdve a tanács törölte a kivetett adófizetési kötelezettséget. 
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Szabó lelkész munkatársai is változtak ebben az évben. Fodor Ottmár budapesti se
gédlelkész lett, és Barcza Béla csepeli segédlelkész került Debrecenbe. Novemberben 
azonban Barcza Béla Kissomlyóra kapott áthelyezést, így az új segédlelkész Zsigmondy 
Árpád lett. 

Az 1962-es év inkább személyi változásokat hozott. Zsigmondy Árpádot Soltvadkertre 
helyezte a püspöki rendelkezés. A gyülekezetben Kovács Etelka személyében az első 
női lelkészt látták szolgálatban. A kántori szolgálatot végzők között is volt változás. Egyed 
Róbert, aki egy évig végezte ezt a szolgálatot, visszaadta a megbízást. Több próbálkozás 
után Joób Árpád középiskolai tanulót alkalmazta a gyülekezet kántorként. 1963. szep
tember 1-től Garanvölgyi Vilmos lett a kántor, Elefánthy Ilona pedig a karnagy. 

1964 a gyülekezet fennállásának hetvenötödik esztendeje volt. Ünnepelni készült a 
gyülekezet. Üj segédlelkésszel ismerkedtek meg. Aradi Andrást küldte a gyülekezetbe 
a kerület püspöke. Pályi Dénes továbbra is végezte a szórványgondozást. A jubileumi 
ünnepséget szeptember 20-án tartották meg. 

1965-ben ismét váltás volt a segédlelkész! szolgálatban. Rőzse István szolgált a gyü
lekezetben. A lelkész Németországban tölthetett két hetet a feleségével üdülésen. A 
gyülekezetben pedig apró tatarozás! munkák folytak. Ezek a munkák átnyúltak 1966-
ra is, amikor a kapott segélyből végezték el a szükséges javításokat. 1967—ben Rőzse 
segédlelkész Rudabányára került, helyére Gerhard Pál érkezett, aki azonban a nyári 
szabadságáról nem jött vissza Debrecenbe, ezért új segédlelkészt kértek és kaptak Nagy 
Ilona lelkésznő személyében. 

1968-ban Pályi Dénes nyugalmazott lelkész befejezte szórványgondozási szolgálatát. 
A vele kötött szerződést is felbontották. 1969-ben Nagy Ilona segédlelkészt a kerület 
püspöke visszahelyezte Nyíregyházára. Ideiglenesen Pályi Dénest alkalmazta a gyüle
kezet. A segédlelkész lakása vendégszoba lett, miután nem volt remény arra, hogy se
gédlelkész jön a gyülekezetbe. De a szolgálat ellátása miatt kérte a gyülekezet, hogy 
csatolják le Debrecenről Berettyóújfalut és Karcagot. 

A 70-es esztendőkben történt 
A gyülekezet a lelki építés mellett épületei rendbetételéért is sokat fáradozott. 1970-
ben dr. Nemes Géza építészmérnök elkészítette az épületek rajzát a soron következő 
renoválási munkákhoz. Ehhez az évhez fűződik a lelkész 15 éves debreceni szolgálatá
nak méltatása, valamint az október 16-i püspöklátogatás. Ekkorra már elkészültek a 
gázfűtés szerelésével is. A tervezett tatarozások 197I-re befejeződtek. 1972-ben újra 
kapott segédlelkészt a gyülekezet: Görög Zoltánt küldte ki a püspöki rendelkezés. De 
nemcsak érkezőket köszöntöttek ezekben az években, hanem elhunytakat is. Meghalt 
1972-ben dr. Tomola Béla felügyelő, majd 1973-ban Pass László lelkész, Hütter Ke-
resztély felügyelő és Rácz László gondnok. Görög Zoltán segédlelkészt pedig Sikter 
László váltotta volna fel, de a presbitérium nem támogatta a gyülekezetbe jövetelét. 

1974-ben a templom belső festése volt soron. A javasolt színeket és szimbólumokat 
azonban az egyházi szakbizottság nem fogadta el, hanem helyette az egyszerű fehér 
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mennyezetet és az oldalfalak színárnyalatos festését javasolták. El is készült a munka 
ennek megfelelően. 

1975-ben a gyülekezet lélekszáma 866 fő volt. Ebből 60 lélek szórványban élt. Va-
sárnaponta két istentiszteletet tartottak a gyülekezetben. Hét közben összesen 13 is
tentiszteleti alkalom volt. A bibliaórát több csoportban tartották. Az ökumenikus al
kalmak is rendszeresek voltak. 

1976 ünnepi év volt. Mindkét püspök Debrecenbe látogatott a gályarabok kiszaba
dításának 300 éves évfordulóján. A református nagytemplomban volt az ünnepély. 

1977-ben esperessé választották Szabó Gyula lelkészt. Ez lelki szempontból a gyü
lekezet válságos éve volt. Segédlelkésze nem volt a gyülekezetnek. Apadt a gyülekezet 
aktív létszáma. A gyermekalkalmak gyéren látogatottak voltak. A diakóniai bibliaórák 
elnéptelenedtek. Ha nem lettek volna a református gimnáziumban evangélikus diákok, 
nem lett volna ifjúsági bibliaóra sem. A lelkész hiába irányította erre a problémára a fi
gyelmet, süket fülekre talált. Nem véletlen, hogy a tatarozási munka is akadozott ilyen 
lelki helyzetben. 1978-ban sikerült a komádi körzetet átadni Gyulának, így gondozása 
megoldódott. 

így értünk el az évtized végére, amelyről ezt olvashatjuk: „A gyülekezet lélekszáma, 
különösen pedig a szórványoké, sajnos évről évre csökken. Minden évben több a teme
tések száma a kereszteléseknél. A Debrecenbe költöző evangélikusok elrejtőznek. Az 
egyházközség szórvány jellege a városon belül is egyre kidomborodik." 

A 80-as évtized 
Meghatározó volt a célkitűzéseknél 1982, azaz a gyülekezet alapításának századik jubi
leuma. 1980-ban kezdték el a munkákat az évfordulóra készülve. A lelkészi hivatalt, a 
folyosót és a templomnak az oltár mögötti falát hozták rendbe. Közben Berettyóújfalu
val megnőtt a szórványterület, de Laborczi Géza egyházmegyei segédlelkész ebben jó 
segítségnek bizonyult. Felvetették, hogy legyenek szórványpresbiterek is, akik egyben 
a gyülekezet presbitériumának is tagjai. 1981. május 4-én meghalt a gyülekezet kánto
ra, Garanvölgyi Vilmos. Újraindultak - bár gyér látogatottsággal - a gyermek-bibliaórák. 
Az ifjúsági óra még mindig nehézséget hordoz. A református gimnáziumban egyre ke
vesebb az evangéhkus diák. De gondot jelentett a városon belüli folyamatos mozgás, 
költözködés nyomon követése is. A beköltözőkről pedig semmilyen információ nincs. 
1982. november 14 —én volt a százéves jubileum. Az ünnepi megemlékezést Laborczi 
Géza segédlelkész tartotta. Jelen volt dr. Nagy Gyula püspök is. A gyülekezet lelkésze 
azonban ezeket a napokat kórházban töltötte. 

1983-ban újraválasztották Szabó Gyulát az egyházmegye esperesévé. Az év második 
felében pedig elkezdődött a felkészülés az LVSZ 1984. évi budapesti világgyűlésére. 
1984-ben a nagygyűlés nyitó istentiszteletén 40 debreceni gyülekezeti tag vett részt. 
Vendégek is érkeztek a gyülekezetbe. Emlékezetes nagy találkozás volt ez a világ evan-
gélikusságával! 1985-ben emelkedés mutatkozott a vasárnapi és ünnepnapi istentiszte
leti látogatottságban. A lelkész újabb betegeskedése és felgyógyulása is hatással lehe-
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tett a gyülekezetre. Ezért is tudtak 1986-ban aggódva gondolni a beteg Káldy püspökre. 
A gyülekezetre visszatekintve látnunk kell azt a gondot, amit az orgona rendszeres meg
szólaltatása jelentett - elsősorban a lelkésznek. Egymást váltották az orgonisták. De nö
vekvőben volt az ifjúsági órák látogatottsága, bár a gyermekalkalmak létszáma még mindig 
gyér érdeklődést mutatott. Két ifjú sikeresen befejezte a hároméves levelező teológiai 
tanfolyamot, munkatársi oklevelet kaptak, segítettek a bibliaóráknál, a szórványokban. 

1987-ben jött létre a testvér-gyülekezeti kapcsolat a jyváskylái gyülekezettel. 1988-
ban a lelkész és felesége 18 gyülekezeti taggal kiutazott a testvér-gyülekezeti kapcsolat 
felvétele céljából Finnországba. Erdélyből is megindult a menekülő emberek tömege. 
Nehéz volt a segélyezésük. Mintha növekedés következett volna be a lélekszámban -
lehetséges, hogy ez az Erdélyből átmenekültek miatt volt így. 1989 a nem remélt, még
is bekövetkezett nagy változások éve volt. Jöttek továbbra is az erdélyiek. Nem volt 
könnyű feladat, mert több ijesztő külsejű, rászorultnak nem mondható egyénekből álló 
csoport is jelentkezett segélyért. 1989 augusztusától a város oldotta meg a segélyezés 
dolgát, így a gyülekezet tehermentesült e feladat alól. 

Jöttek a testvérgyülekezetből is, akik testvéri szíveket, vendéglátást és sok élményt 
kaptak a gyülekezetben. Amikor a templom százéves jubileumát ünnepelték, sokan 
hallgatták Nagy Gyula püspök igehirdetését. 

Azok a 90-es évek] 
Szabó Gyula 35 évi debreceni szolgálata után nyugalomba vonult október 1-én. Még 
rövid ideig helyettes lelkészként szolgált, de családjával már a saját lakásába költözött, 
amely elég távol van a parókiától. 1992-ig látta el az esperesi teendőket is. így 1990 
ezzel a változással telt el, közben készítették a lelkészlakást az új lelkész számára. Meg 
is érkezett az új lelkész, Béres Tamás, aki korábban Arnóton szolgált. Ekkor kapott a 
gyülekezet egy Wartburg típusú autót a szolgálatok ellátására. Telefont is szereltek a lel
készlakásba. Alapítványt is létrehoztak „Harang-szóért" címen, amelynek elsődleges célja 
a templomtorony megépítése és a harang beszerzése. Béres Tamást 1992. május 10-én 
beiktatták hivatalába. Újításként a nyugdíjasoknak és más érdeklődőknek „Nyitott kapu" 
névvel tartalmas délutáni alkalmak kezdődtek előadásokkal, beszélgetésekkel. Az ala
pítvány vagyona növekedett. 1993 őszén elhelyezték a torony alapkövét. Megkezdő
dött a kártalanítás is az ingatlan-visszaadási törvény alapján. Az 1994-es év gondjai kö
zött volt, hogy a lelkész egy évre tanulmányútra utazott Marburgba. A szolgálatokat Szabó 
Gyula látta el. Itthon az volt a nagy kérdés, hogy milyen legyen a torony. A közgyűlés 
harangtorony mellett döntött, amely a templom bejáratánál épül fel. 1995-ben a lel
készlakás felújításán dolgoztak. A visszakapott ingatlan egyre több gonddal is járt. De 
megkezdődött a torony alapozása. 1996-ban is a visszakapott ingatlanok adták a legtöbb 
elfoglaltságot. De 1997-ben megszólalt a harang a debreceni evangélikus templomban! 
Az építkezés 6,2 millió forintba került, de ebből megújult a templom külseje és belseje 
is. A felszenteléskor hazánkban először szólalt meg egy korábban elfelejtett világszaba
dalom alapján elkészült alumíniumharang. Az alapítvány ezzel nem szűnt meg, csupán 
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módosították a célját. A következő nagy feladat ugyanis az orgona teljes rekonstruk
ciója, amelynek első lépcsője már elkészült 

Béres Tamás 1998-ban elhagyta a gyülekezetet, mert a teológiai akadémián kapott 
oktatói státuszt. 1998 szeptemberétől Nagy Zoltán lett a gyülekezet lelkésze, akit a fasori 
segédlelkészi állásból hívtak a városba. Megvalósult a parókia teljes külső és belső fel
újítása. Vasárnap délelőtt az istentisztelet idejében a legkisebbek számára gyermekmeg
őrzést vezettek be. 2000-ben új hagyományt indítottak el: minden hónap harmadik 
vasárnapján az istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben kötetlen beszélgetésre 
várják a híveket terített asztalok mellett. Az iskola épületét is visszakapta az egyház
község, így itt egy tágas gyülekezeti termet, másodlelkészi lakást és kollégiumi szobá
kat alakítottak ki. 

így küzd a hajdúság egyetlen evangélikus gyülekezete, hogy evangélikus gyülekezet 
maradjon, bízva Isten megtartó kegyelmében. 

• Készült egy anonim gyülekezettörténet és Szabó Gyula lelkésznek az Evangélikus Élet-
hen 1983. október 10-én megjelent, Egyetlen hajdúsági templomunk- Debrecen című 
írása alapján. 

Kölesei Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 4965 Kölese, Kölcsey u. 22. 
Telefon: 06-44/377-175 
Tisztségviselő: Melich Mihály gyülekezeti munkatárs 
Lélekszám: 505/270/574 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Evangélikus egyházunk térképén a legkeletibb részen találjuk a kölesei egyházközséget. 
Az ország vérkeringését jelentő autópályáktól, autóutaktól, vasúttól távol eső hely, ahon
nan és ahová autóbuszok szállítják az utazókat, iskolásokat és az eljáró dolgozókat. Ki
rándulók állnak meg egy-egy rövid időre, amikor útba ejtik ezt a történelmi levegőt 
árasztó vidéket. 

A község nevét először egy III. Béla király idejéből, 1181-ből származó oklevélen ta
láljuk, . A község és a Kölcsey család neve szorosan összetartozik. 1830-ig a Kölcsey család 
birtoka volt a falu is. 

A gyülekezet eredete az 1700-as évekre tehető. A pestis és más járványos betegsé-
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gek következtében elnéptelenedett faluba a földesúr, VI. Kölcsey György hozott tele
peseket. E betelepítések során érkeztek evangélikusok is a faluba. Az ő érkezésük 1764 
és 1808 között történt. Eleinte időszakos munkásokként érkeztek. Nyáron arattak, 
megkeresve ezzel a télire való élelmiszert. Később már mesteremberek is csatlakoztak 
hozzájuk. Ezzel kezdődött meg végleges letelepedésük Kölesén. A környező falvakba is 
ekkor érkeztek evangélikusok: Penyigére, Sonkádra. Ezek a Felvidékről, elsősorban Felső-
Zemplénből, Sáros és Abaúj megyéből érkezett szlovák ajkú telepesek voltak. De akadtak 
közöttük szepességi szászok is. Becsületes és szorgalmas munkájuk miatt a földesúr szí
vesen fogadta ezeket a családokat. Telkes jobbágyokként művelték a földet, majd 1848-
ban felszabadultak, és az általuk művelt birtokot is tulajdonul kapták. 

A bevándorlók száma ismeretlen. A fellelhető adatok alapján annyi megállapítható, 
hogy 1804-ben 32 bevándorló volt Kölesén, Penyigén pedig 12.1824-ben már 96 evan
gélikus volt Kölesén, 1861-ben pedig 250 lelket számláltak. 

A betelepültek elszakadtak ugyan a szülőföldjüktől, a megszokott faluközösségtől, 
de hitüket, vallásukhoz való ragaszkodásukat, felekezeti hovatartozásukat megőrizték. 
Egészen más felekezeti helyzetbe kerültek itt, de nem akarták elveszíteni evangélikus-
ságukat. Amikor házasodtak, visszamentek házastársért a szülőfalujukba. Otthonukban 
naponta családi áhítatot tartottak. Ha szükségét érezték, akkor közösen is összegyüle
keztek. Egy—egy értelmes ember felolvasott a Bibliából, vagy igehirdetéseket olvastak 
fel tót nyelvű igehirdetés—gyűjteményekből. 

Letelepedésük után hamarosan igyekeztek gyülekezetet keresni, hogy nagyobb gyü
lekezet gondozásába kerülve lelkészi szolgálatban is részesedjenek. Miután Nagykároly 
volt a legközelebbi evangélikus gyülekezet, így 1808-ban ennek az egyházközségnek a 
leánygyülekezetévé fogadták a kölcseieket. Nagykároly éppen ebben az évben önálló
sodott. Korábban a svábolaszi gyülekezethez tartoztak a nagy károlyiak. Úgy tudjuk, hogy 
Svábolasziból a lelkész évente hat ízben utazott Nagykárolyba istentiszteletet tartani. 
Ilyenkor a kölcseiek is szekéren kerekedtek útra, hogy az úrvacsorával éljenek és az is
tentiszteleten részt vegyenek. Volt, aki lóháton tette meg a közel 80 kilométeres utat. 
Nagykárolyban akkoriban nem volt tót ajkú evangélikus. így a lelkész három nyelven 
hirdette az igét: magyarul, németül és a kölesei evangélikusoknak tótul. 

Azonban nem épült ki erős szervezeti kapcsolat Kölese és Nagykároly között. Már a 
távolság miatt sem volt ez lehetséges. A nagykárolyi lelkész évente három alkalommal 
tartott istentiszteletet Kölesén, sőt később már csak kétszer utazott ki ide. A köleseieket 
nem bántotta, hogy csak ilyen ritkán jár köztük lelkész. Bár évente kétszer-háromszor 
találkoztak a lelkészükkel, mégis mindennap tartottak istentiszteletet. Fábián Márton, 
aki a gyülekezet ideiglenes tanítója volt, tartotta az istentiszteleteket. Fábián tanító 
egyébként mesterember volt, a Gömör megyei Jolsváról vándorolt Kölesére. A keresz-
teléseket, esketéseket és temetéseket a helybéli református lelkész végezte az evangé
likus családokban is. 

Érdekes jelenségként jegyezzük meg azt, hogy az anyagyülekezettől való távolság nem 
szórta szét a kölesei evangélikusokat, hanem még inkább összetartotta a gyülekezetet. 

478 H 
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Mindig adott Isten olyan embereket közéjük, akik ébren tartották a hovatartozásukat. 
Ilyen ember volt a tiszttartó Kecskés Vince, aki Bakócz János birtokára került. Irányí
tója, mozgatója lett a kölcseieknek. O indította el őket az önállósodás útján is. 1854-
ben Szatmáron harangot öntettek. Ez ma is szolgál. 1854 virágvasárnapján szentelte fel 
ezt a harangot Bérci Pál nagybányai lelkész. 

A gyülekezet fejlődése tehát Kecskés Vince irányítása alatt indult meg. Pénzt gyűj
töttek, munkát vállaltak, hogy az anyagi alapot megteremthessék. Minden lépésért meg 
kellett küzdeniük. így lett 1856-ban iskolája a gyülekezetnek. A tanítást Fábián Már
ton végezte, aki egyszerű takácsmesterként is dolgozott. 

1861-ben Máday Károly szuperintendens járt Kölesén, és kánonszerű vizsgálatot 
végzett május 26-án. Ez után a találkozás után érte el végső stádiumát az anyagyüleke
zetté szerveződés. 1862 tavaszán teljesült a régi vágy: Máday szuperintendens Kölesét 
is az anyaegyházközségek sorába iktatta. A frissen anyásuk gyülekezetnek lelkészt is 
ajánlott a szuperintendens. Mikler Sámuelt, az eperjesi algimnázium tanárát ajánlotta 
meghívni. Miskolcon, a kölesei gyülekezet küldötteinek jelenlétében a szuperintendens 
lelkésszé avatta Mikler Sámuelt. így örökítették meg első szolgálatát Kölesén: „Húsvét 
első napja. Urunk feltámadási diadalünnepnapjának emlékünnepnapja volt a kölesei 
evangyeliumi egyház első magasztos napja, melyben először hallották saját lelkészüket 
hozzájuk intézni az evangéliumi öröm igéket." 

A fiatal lelkész nagy lendülettel vette kézbe a gyülekezet irányítását, ügyeinek inté
zését. Anyakönyvet szerzett be, és megkezdte azt vezetni. A pénztári számadásokat is 
könyvben rögzítette. Elindította a templomépítés megszervezését. 

Sajnos rövid időt töltött Kölesén lelkészként. Mindössze másfél évig volt a gyüleke
zetben, mivel a nagykárolyi gyülekezet hívta meg lelkészéül. A kitűnő képességű lel
kész nagy űrt hagyott maga után Kölesén, hiszen utóda, Phtiladelfy Manó pazdicsi se
gédlelkész csak egy év múlva lett a gyülekezet lelkésze. A megkezdett templomépítést 
már nem ő, hanem utóda. Nemes Pál lelkész fejezte be. A leírások arról tanúskodnak, 
hogy míg a hívek a földeken hoztak áldozatot a templom megépülése érdekében, addig 
a lelkészek segélyért folyamodtak, sőt engedélyt szereztek arra, hogy adományokat is 
gyűjthessenek. Ez azt jelentette, hogy két férfi arra vállalkozott: kéregetőkönywel be
járják az országot. A kéregetőkönyv elején ott volt a gyülekezet megbízása az adomá
nyok gyűjtésére, elfogadására. A könyvbe bejegyezték a gyűjtők nevét, a lelkész és az 
esperes pedig aláírásával és az egyházközségi pecséttel hitelesítette azt. Az elöljáróság
tól a gyűjtőknek minden településen engedélyt kellett kérniük, hogy ott a gyűjtést el
végezhessék. Ezzel a kéregetőkönyv annak is dokumentuma lett, hol jártak, hiszen a falu 
vagy város pecsétje jelezte ezt. Fontos tudni, hogy voltak jelentkezők, akik gyülekeze
tükért erre az áldozatra is készek voltak. Négy ilyen kéregetőkönyve van a gyülekezet
nek, amely négy megtett gyűjtőutat jelent. 

1865-ben megkezdődött a templomépítés. Azzal vette kezdetét ez a munka, hogy 
60 ezer téglát égettek. Messze vidékről hordták az építőanyagot. 1867-ben lerakták a 
templom alapjait. 1869. október 10-én felszentelték a kész templomot. 1872-ben új 
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paplak építésébe fogtak. A templomhoz tornyot építettek, a parókia udvarában pedig 
istállót emeltek. 

1884-ben új lelkészt iktattak Kölesén. Czékus László rozsnyói lelkészt hívták meg. 
Ebben az időben 208 evangélikus élt a gyülekezetben, és a szórványokban is, a gyüleke
zetben is 25-25 iskolás gyermek volt. 

1888-ban ismét lelkészváltozás történt a gyülekezetben. Bortnyik György lett a lel
kész Kölesén, aki azonban nemcsak lelkész, hanem tanító és orvos is volt. 1906-ban a 
templomkertben iskolát és tanítói lakást építettek. Az általános nehézségek miatt meg
kezdődött a gyülekezet szétszóródása is. Többen útra keltek szerencsét próbálni. Az első 
világháborúban a gyülekezet tagjai közül tízen hősi halált haltak. Bortnyik lelkész is 
meghalt 1918—ban. Utóda 1919-ben Szelényi Endre lett, aki 19 éven át volt a gyüle
kezet lelkésze. Hamarosan pótolták a háborúba elvitt kisebbik harangot, majd orgonát 
vásároltak a debreceni gyülekezettől 50 mázsa búzáért. Ez az orgona ma is gyülekezeti 
használatban van. 1930-ban felújították a templom belsejét. A kor igényének megfele
lően ebben az évtizedben igen mozgalmas kulturális életet folytatott a gyülekezet. El
készíttették az 1. világháború elesettjeinek az emléktábláját. 1934-ben pedig a „Túr-parti 
országzászló" felállítását határozták el. Az alapzathoz szükséges kavicsot és homokot a 
Tiszából emelték ki - a Tisza csehszlovákiai területéről -, az árbocot pedig a Romániá
hoz csatolt területről szerezték be. Ezzel azt akarták dokumentálni, hogy Trianon elle
nére is él az összetartozás. 

A II. világháború kitörésének évében ismét lelkészváltozás volt a gyülekezetben. 
Nikodémusz János lett a lelkész Kölesén. Sok megpróbáltatás várt az elkövetkező évek
ben az egyházközségre. A világháborúban tíz halottat sirattak el. Akik hazajöttek, testi
leg is, lelkileg is nyomorékok voltak. A hadifogolytáborokban sínylődök csak évek múl
va jutottak haza. A gyülekezetben 1943-ban 394 evangélikus élt: Kölesén 319, a szór
ványokban pedig 75. 

A háború okozta fájdalmakat fokozta az iskola államosítása, majd a földek felajánlá
sa az állam számára. 

Nem jártak jobban a gyülekezet tagjai sem az új társadalmi viszonyok között. Az erő
szakos tsz—szervezés szinte mindenki számára korábbi értékeinek elvesztését jelentet
te. Az evangélikus gazdák kevés kivétellel mind kuláklistára kerültek. Börtönökben, 
internáló táborokban szenvedtek ártatlanul. 

1953-ban Benkóczy Dániel lett a kölesei lelkész. Kilenc éven keresztül próbált élni 
mint lelkész az adott lehetőségekkel. Bádoggal befedette a templom tornyát. A község 
villamosítása tette lehetővé, hogy felgyúljon a villany a parókián is, a templomban is. 
1962-ben pedig aláfalazással próbálták a templom vizesedő falait szigetelni. 

1962-ben Lábossá Lászlót választották lelkésznek az egyházközség tagjai. Beiktatása 
1963. január 6-án volt. 1968-ban új lelkészlakást építettek fel. A régi már 96 esztendős 
és korszerűtlen volt. 1967-ben kezdték el a lebontást, és négy hónapi munka után már 
az új lelkészlakba költözhetett a lelkészcsalád. Nem akkora parókia épült fel, amekko
rára a gyülekezet gondolt. Az A E H meghatározta a szobák számát, és hiába próbált köz-
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benjárni a püspök, még a régi alapterületet sem engedték beépíteni. A templom fel
szentelésének századik évfordulóján történt a lelkészlak felszentelése Ottlyk püspök 
szolgálatával. 

A templomban is folyt ez időben munka. 1965—ben a templom belső falát festették 
le, és a padok mázolását is elvégezték. Elkészíttették a 11. világháborúban elesett kölesei 
hősök emléktábláját, és az I. világháború hőseinek táblájával együtt helyezték el. 1974-
ben a templom külső falait renoválták. 1979-ben megoldották a templom fűtését elekt
romos fűtőtestek beszereltetésével. Akkor a gyülekezet nem volt lelkes híve a fűtés
nek a templomban, de ma már mindenki hasznosnak találja, és az egész környéken egye
dülálló a templom fűtése. 

1999-ben újra a templom falainak szigetelési munkája folyt. Most új módszerrel 
próbálkoztak: átfűrészeltették a falakat. Újra festeni kellett belül is, majd 2002-ben a 
külső tatarozás is megtörtént. 

A rendszerváltás utáni ingatlan-visszaadási eljárásban a gyülekezet visszakapta a volt 
iskola épületét és a tanítói lakást. Amikor a hasznosításra került a sor, üdülési és tábo
rozási célokra készültek felhasználni az épületeket. 

Amikor 2002-ben a lélekszámot megállapította a gyülekezet vezetősége. Kölesén 300 
evangélikusról tudtak, a szórványokban pedig 170 lelket tartottak nyilván. Kölesén az 
evangélikus iskolások száma 35 gyermek volt, az óvodások száma pedig 19. Ennek elle
nére - a rossz munkalehetőségek miatt - egyre jelentősebb az elvándorlás a faluból. Ha 
a közeli városokban találnak alkalmas letelepedési lehetőséget, akkor még a gyülekezet 
területén maradnak. A gyülekezethez ma ugyanis 76 település tartozik. De lehetséges, 
hogy ennek a duplája is a kölesei gyülekezet hatáskörébe tartozhat. 

„Az a reménység éltet: Isten csodát tehet, éhséget ébreszthet, megkönyörülhet né
pén, gyülekezetén. Csak így lehet a kölesei gyülekezetnek is jövendője, fennmaradása" 
- összegezte várakozását Lábossá László lelkész. 

• Lábossá László dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 
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Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál út 83. 
Telefon: 06-42/715-350 
Lelkész: Szabó János 
Lélekszám: 630/879/991 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A nagycserkeszi evangélikusok és a közigazgatásilag a településhez tartozó tanyabokrok 
szórványai 1992-ig a nyíregyházi egyházközség részei voltak. Vasárnaponta 10-15 kilo
méteres körzetből felkerekedett a tanyavilág evangélikussága, hogy a nyíregyházi evan
gélikus templomban részt vegyen az istentiszteleten. Az itt élő gyerekek konfirmációi 
oktatásban is Nyíregyházán részesültek. 

A gyülekezet önállósodásának gondolata Balczó András nyíregyházi lelkész szolgála
ta idején vetődött fel. 1940 és 1962 között gondozta Balczó lelkész az itt lakó evangé
likusokat. A legkisebb tanyabokorban is istentiszteletet szervezett. Lelkigondozói szol
gálatot szervezett az újonnan alakult szórványközösségekben. 

Ezt a szolgálatot vitte tovább Megyer Lajos is, aki 1962 és 1984 között szolgált ezek
ben a közösségekben. Példaértékű áldozatvállalással és kitartással nyugdíjba vonulásáig 
végezte a nehéz szolgálatot. 

Laborczi Géza folytatta a megkezdett szolgálatot 1984 és 1991 között. Megkezdte 
az új templom építését is, amelyet Boncsérné Pecsenya Anna lelkésznő fejezett be 1997-
ben, aki 1991 és 2000 között szolgált ezen a területen. Az új templomot dr. Vincze István 
építész tervezte. Az építésben nemcsak a gyülekezet tagjai, hanem a helyi katolikus és 
református hívek is segédkeztek. Anyagiakban az egyházmegye, az egyházkerület és 
külföldi segély is támogatta az építkezést. 

Amikor a templomépítés elkezdődött, a terv készen volt, a munkakedv is élt, de a 
szükséges anyagi források nem álltak rendelkezésre. Ahogyan folyt a munka, a temp
lomépítő lelkész és munkatársai lépésről lépésre kutatták fel a lehetséges anyagi forrá
sokat. Emiatt az építkezés kezdetben lassan haladt. A fővállalkozó alvállalkozókkal dol
goztatott. Bizony, a rosszul végzett alapozás megbosszulta magát. Hol vissza kellett 
bontani az alapot, hol csak korrekcióra szomlt a már elkészült alap. Sikerült megerősí
teni úgy, hogy folytatni lehetett a falak építésével. 

Ez már Pecsenya Anna lelkésznőre váró munka volt. Ekkor a gyülekezet önállóso
dott, elszakadva a nyíregyházi egyházközségtől. A lelkésznő a munka folytatásakor 
műszaki ellenőrt kért fel. A gyülekezet akkori vezetői: István József felügyelő. Nagy János 
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gondok és Tomasoszki János számvevőszéki elnök a műszaki ellenőrrel egyetértésben 
vállalták, hogy az alap átépítésekor az akkori viszonyok között drága anyag beépítését 
tartották egyedül lehetséges megoldásnak, hogy az épület stabil legyen. Ez csaknem egy
milliós kiadást jelentett, míg az alsó rész teljes kiépítése kétmillió forintba került. 

Amikor ezzel végeztek, a lelkésznő a gyülekezetben teljes tisztújítást kezdeménye
zett. Már mélyülőben volt a lelkésznő és a gyülekezet közötti feszültség, amit ez a tiszt
újítás sem tudott megállítani, sőt a nézeteltérés később bírósági perbe torkollott. Itt 
azonban nem feladatunk a nézeteltérés elemzése és a bűnösök keresése. Tény, hogy a 
templomért folytatott erőfeszítésekben és példás áldozatvállalásban a lelkésznő és di
akónus lelkész férje. Boncsér Sándor maradandót tett, hiszen nagyon sok társadalmi mun
kával és hosszú, küzdelmes esztendők után 1997-ben elkészült a templom. 

Az új templomot 1997. november 4-én szentelte fel Szebik Imre püspök. De hiába 
lett kész az új templom, a lelkésznő és a gyülekezet között egyre inkább ellehetetlenült 
a kapcsolat. Ennek lett az eredménye, hogy 2000. november 9-én megtörtént a lelkésznő 
elmozdítása. Távozása után helyettes lelkészek látták el a szolgálatot 1998-tól. De a ci
gánymissziót és az alkoholellenes egyletet még vitték tovább. Az istentiszteleteket Ma
gyar László, Nagyváti Pál és Molnár Erzsébet lelkésznő tartotta 2000 őszéig. Novem
ber 10-én Szabó János segédlelkész kapott Szebik püspöktől megbízást a nagycserkeszi 
szolgálatok ellátására. Azonban az elmozdított lelkésznő még az év végén is a lelkészla
kásban lakott, mert akkor még vitatták az elmozdító bírósági döntést. A lelkészlakás 
ebben az időben nagyon leromlott állapotban volt. 

Néhány további adat 
2000. december 31-én az egyházközség képe a következő volt: Nagycserkesz 17 tanya
bokor közössége. 207 háztartás vallotta magát az egyházközséghez tartozónak. Ez 543 
evangélikus egyháztagot jelent. Megjegyezzük, hogy a település 1800 lelket számlál, és 
közülük több mint 800 cigány lakos. Ha a keresztelés helyét vesszük figyelembe a gyü
lekezet összetételénél, akkor 510 evangélikus, 21 katolikus, 6 görög katolikus és 4 re
formátus alkotja a nagycserkeszi evangélikus egyházközséget. 

• Szabó János dolgozata alapján összefoglalta a szerkesztő. 
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Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus 
Ágostai Hitvallású Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 13. 
Telefon: 06-42/312-674 
Lelkész: Laborczi Géza 
Lélekszám: 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

1992-ig a nyíregyházi egyházközséghez tartozott a gyülekezet területe. Nyírszőlőssel 
és Nagycserkesszel egy időben önállósult a gyülekezet. 

Az 1992-ben önálló gyülekezetté alakult közösség neve Nyíregyháza-Kertvárosi Ágos
tai Hitvallású Evangélikus Egyházközség lett. Az egyházközség területe egyrészt a vas
úttól nyugatra eső városrész, 16 tanyabokor, valamint Tokaj és szórványai. A gyülekezet 
lélekszáma megközelíti a 2500 evangélikust. 

A gyülekezet központi istentiszteleti helye az Elim szeretetotthon kápolnája. Ezen
kívül rendszeresen istentiszteletet tartanak a Súlyán-, a Benkőn- és a Salamonbokorban 
és Tokajban. 

A gyülekezetben a presbitériumon kívül képviselő-testület is működik. Ez utóbbi teszi 
lehetővé, hogy minél szélesebb körben történjék a gyülekezet tájékoztatása az aktuális 
ügyekről. Másrészt így válik lehetővé, hogy minél szélesebb réteg kapcsolódjék be a 
gyülekezet életére vonatkozó döntések meghozatalába. 

Az 1992-ben önállósult gyülekezet első lelkésze Magyar László volt. 1999-ig vezette 
a gyülekezetet. Utána megbízott helyettesként szolgált ugyanitt 2001. szeptember 15-ig. 

2000 novemberétől Laborczi Géza vette át a gyülekezet lelki irányítását. A felügye
lői tisztet 1992 és 2001 között Nagyváti Pál töltötte be. Utóda Csengeri Tamás lett. 

A gyülekezet önálló egyházközséggé alakulása óta tudatosan készült arra, hogy temp
lomot és a kornak megfelelő gyülekezeti központot építsen fel. A tervek elkészültek. 
Ezek alapján tervezik a templomépítést és a központ kialakítását. 

Amikor a gyülekezet vezetősége a terveket készítette, nem mehetett el azok mellett 
a problémák mellett, amelyek az egyházközség tagjait, de a környezetüket is sújtják. 
Sokrétűek a problémák, amelyek a gyülekezet területének nagyságával járnak együtt. 

Ezen problémák egyikének megoldására jött létre a Joób Olivér szeretetintézmény, 
amelyet 1994-ben hoztak létre határozatban, majd 1996. január 1-től a valóságban is 
megindult a működése a visszakapott iskola épületében. 
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A másik, probléma megoldására irányuló intézkedés volt a Benkőbokorban szociális 
étkeztetést nyújtó konyha létrehozása, amely 1996-tól a csökkent munkaképességűek 
foglalkoztatásával egészült ki. Öt éve működött ez a foglalkoztató, azonban 2002 óta 
szünetel. A Joób Olivér szeretetotthon a szociális gondozás további bővítését tervezte. 

Annyi változás következett be 2005-ben, hogy az egyházmegyei és egyházkerületi 
közgyűlések döntése szerint a tokaji gyülekezet és szórványai elkerültek a nyíregyháza
kertvárosi egyházközség gondozásából, és a Tállya-Abaújszántó-Sátoraljaújhely-Tokaji 
Missziói Egyházközség részévé váltak. 

A gyülekezetben működő intézmények 
Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény 
Családsegítés 
Házi segítségnyújtás 
Idősek klubja 
Szociális étkeztetés 
Tanyagondnoki szolgálat 

4 Laborczi Géza összefoglalója alapján összeállította a szerkesztő. 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. 
Telefon: 06-42/508-770, 06-42/508-771 
Lelkészek: Bozorády Zoltán esperes, Lábossá Péter Mihály igazgató lelkész, Adámi Lász

ló, Bozorády Zoltánné, Laborcziné Sztankó Gyöngyi 
Lélekszám: 4000/6848/7780 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A18. század közepén Nyíregyháza jelentéktelen falu volt. A gróf Károlyi és báró Palocsay 
családok birtokában állt. Lakosai a mezőgazdaságban ügyetlenek, törvényes dolgaikban 
restek voltak. Az uraságoknak járó fejadót pedig rendszertelenül fizették. 

Károlyi gróf hosszas fontolgatás után jutott arra az álláspontra, hogy legjobb lenne új 
telepesekkel megerősíteni birtokait. Az 1752. április 19-én megtartott megyei közgyű
lésen terjesztette elő azt a szándékát, hogy Békés megyéből kellene új - tót származású 
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és evangélikus vallású - telepeseket hívni a birtokaira. Előterjesztése aggodalmat vál
tott ki a többi földbirtokosból. Amikor azonban Károlyi Ferenc becsületszavát adta, hogy 
a vármegye jobbágyai közül egyet sem fog birtokára csábítani, akkor a tervét jóváhagy
ták. A betelepülés lehetőségét 1753 áprilisában tették közzé a szomszéd megyékben. 

A gróf Károlyi családnak volt birtoka Mágócson is, amely éppen a Gömör, Nógrád, 
Nagy-Hont és Kis-Hont megyéből levándorló evangélikusok területén volt. Ezek a te
lepesek Csabán, Szarvason, később Tótkomlóson és Mezőberényben telepedtek le, de 
gróf Károlyi György Szegvárott lakó tiszttartójához is fordultak sokan a letelepedés 
reményében. Ezeket a tótokat szorgalmuk és példás magatartásuk miatt szerették és 
becsülték ezen a vidéken. 

Károlyi Ferenc gróf Hódmezővásárhelyen járt 1953-ban. Visszafelé utazva Szarva
son lovakat váltott. Nyilván ezt az alkalmat kihasználva beszélt néhány szarvasi gazdá
val, elmondta nekik terveit, és vázolta az esetleges áttelepülés előnyeit is. Azt ígérte az 
evangélikus gazdáknak, hogy közbenjár szabad vallásgyakorlásuk ügyében. Lelkészt is 
tarthatnak. Egyházi épületek építésére ingyen ad nekik faanyagot. Hamarosan Nagyká
rolyba érkezett a szarvasi gazdák küldötte, Petrikovits János, aki Károlyi gróffal tisztáz
ta a részleteket a letelepedéssel kapcsolatban. 

Ezek után indult el 300 gazda 1753 nyarának végén Nyíregyháza felé Békés megye 
öt településéről. A föld szeretete és a vallásszabadság reménye együtt motiválta elhatá
rozásukat. Családjukat még nem hozták magukkal. Csak mezőgazdasági eszközeiket 
vitték Nyíregyházára, hogy az őszi vetést ott végezzék el. Károlyi gróf kölcsön vetőmaggal 
is ellátta a gazdákat. Amikor végeztek a munkákkal, valószínűleg hazamentek család
jukhoz. Az ottani földesurak, és főleg Harruckern báró féltette a gazdaságát, hiszen a 
háromszáz gazda Szarvasról, Békéscsabáról, Mezőberényből, Orosházáról és Tótkom
lósról jelentős kiesést jelentett a munkában ezen a vidéken. Néhány gazdára - a többi 
gazda megijesztéséért - súlyos börtönbüntetést szabtak ki. A gazdák szomorkodtak, de 
nem mertek tenni semmit társaikért. Reguly Sándor tanító azonban levélben fordult 
Károlyi grófhoz, aki a békési alispánnál kieszközölte szabadon bocsátásukat. De Nyír
egyházára költözésüknek azt a feltételt szabták a földesurak, hogy legalább háromévi 
adót kell lefizetniük régi földesuraiknak. 

A Nyíregyházára érkezett háromszáz család tehát Károlyi grófnak azzal az ígéretével 
élt, hogy a vallásuk gyakorlása szabad lesz. Vandlik Márton csabai lelkész is tudomást 
szerzett az áttelepülésről és az ehhez csatlakozó ígéretről, és felajánlotta szolgálatait a 
grófnál, aki azonban azt a feltételt szabta, hogy a királynővel ezt engedélyeztetnie kell. 
Ezt a hosszú eljárást azonban Vandlik lelkész nem várta meg, 1753 szeptemberében már 
Nyíregyházán volt. Híveit templomépítésre biztatta. Megépítették csűrtemplomukat, 
ahol a magukkal hozott harangot is elhelyezték. A tokaji plébános minderről tudomást 
szerzett, és a vármegyénél bepanaszolta az evangélikusokat. Meg is lett a következmé
nye: a lelkésznek el kellett hagynia a megyét, az imaházat pedig földig kellett rombolni. 
Még az éj leple alatt lebontotta a gyülekezet a templomot, a harangot elrejtették Súlyán 
Ádám tanyáján a szénaboglya alá. A lelkészt pedig a gróf Debrecenbe vitette, és ott 
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gondoskodott ellátásáról. Az elárvult gyülekezetet Johanidesz Márton tanító igyekezett 
pásztorolni. Házaikban tartott titkos istentiszteleteket. Még a vármegye is lépéseket 
tett az evangélikusok ügyéért 1754 decemberében, de sikertelenül. 

Az is nehézséget jelentett a telepeseknek, hogy báró Palocsay özvegye - miután Káro
lyira megharagudott - felbiztatta régi jobbágyait, akik éltek a lehetőséggel: bosszantották, 
csúfolták a telepeseket, munkájukat akadályozták, hogy így keserítsék meg életüket. 

A királynő azt is megparancsolta Károlyi grófnak, hogy evangélikus jobbágyait bo
csássa el. De ő ezt nem tette meg. Közben az egri püspök az orosi plébánost utasította, 
hogy vonja hatáskörébe a nyíregyházi evangélikusokat. Ez a grófot úgy felháborította, 
hogy maga utazott Bécsbe, ahol sikerrel járt. Engedélyt kaptak az evangélikusok, hogy 
naponta legyen könyörgés számukra, és a nagyünnepeken úrvacsorát vehessenek. Károlyi 
gróf nagycsütörtökön Debrecenbe utazott, hogy Vandlik Márton már húsvét előtt Nyír
egyházán lehessen. Az ünnep elmúltával Károlyi Ferenc közölte a bécsi döntést Vandlik 
lelkésszel és néhány tekintélyes gazdával, akiket Nagykárolyba hívatott. Eszerint taní
tót tarthatnak, aki a mindennapi könyörgést vezeti, de más papi feladatot nem láthat 
el. Nagyünnepre lelkészt hívhatnak, de csak három napra, és úrvacsorát is vehetnek. 
Más lehetőség nincs. 

Vandlik lelkész ezt a rendelkezést három évig pontosan betartotta. Megkísérelte, hogy 
mi történik, ha tovább marad a gyülekezetben. Ekkor lett újra imaházuk - igaz, csak 
nádból. Végezte a kereszteléseket, esketett, temetett. Ez a szabadság 1766-ig tartott. 
Akkor a lelkész nyugalomba vonult. 

A baj akkor kezdődött újra, amikor megérkezett az új lelkész, Beck János, aki a hívei 
számához mérve kicsi imaházat kibővíttette. A nagykállói plébános fordult most az egri 
püspökhöz, majd a Helytartótanácshoz. A vármegyéhez érkezett döntés az volt, hogy 
Beck Jánost el kell mozdítani. De a vármegye ekkor az erkölcsös, szorgalmas evangéli
kusok mellé állt. A parancs ugyan enyhült, de Beck János 1768. március 26-án meg
halt. Szikszóról hívták Sárkány lelkészt, akit néhány hónap múlva idős kora és gyakori 
betegeskedése miatt Tircs János váltott fel a szolgálatban. Őt Géczefalváról hívták, 
Gömör megyéből. Rövid ideig tudott szabadon szolgáim, mert egy 1768. augusztus 14-
én érkezett parancs nagyon megnyirbálta lelkészi jogait, híveit pedig egy Dolhay nevű 
plébános alá rendelte. A feljegyzések szerint Tircs Jánost ez nagyon megviselte, és há
rom hónap múlva elhunyt. Hívei éjszaka temették el őt, 1769. febmár 8-án. 

Érdemes egy rövid ideig megállni az 1769-es népszámlálás adatainál. Eszerint Nyír
egyházán 3804 evangélikus élt. Ebből 509 telkes gazda, 427 féltelkes, 895 evangélikus 
asszony élt a településen, 1725 gyermek, szolgák és szolgálók pedig 248-an. 

1770. október 16-án olyan értelmű rendelkezés jelent meg a királynő utasítására, hogy 
amennyiben a nagykállói plébánosnak megfizetik az evangélikus esketés és temetés után 
járó stólát, akkor saját lelkészükkel elvégeztethetik ezeket a szolgálatokat. A kétszeri 
stólát zokszó nélkül vállalták a hívek. Ekkor hívták meg Köviből Tapolcsányi György 
lelkészt. A karácsonyi istentiszteleteket már az új lelkész tartotta. A nagykállói plébá
nos minden örömöt igyekezett megrontani, most is tiltakozott a lelkész beiktatása el-
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len. Károlyi Ferenc gróf már nem élt, így most elmarasztaló ítélet született. Tapolcsányi 
lelkészt eltiltották minden papi tevékenységtől. Mégis hívei között maradt, 1783 au
gusztus végéig tanítóként szolgált közöttük. 

A templomépítés kora 
Ennek a küzdelmes időszaknak vetett véget II. József türelmi rendelete. Bár ezt a ren
deletet is jellemezte a megszorítás, mégis nagy előrelépés volt az eddigiekhez képest. A 
sokat szenvedett és megalázott lelkész — most mint tanító - az egyházközség vezetőivel 
1782. március 10-én templomépítési engedélyért folyamodott. Egyúttal azt is kérték, 
hogy annyi lelkészt alkalmazhassanak, amennyi szükséges. Amíg az engedélyre vártak, 
1782 augusztusától írásba is foglalták a felajánlásokat az építendő templom költségei
re. A legkisebb felajánlás 4, a legmagasabb 100 rhénes forint volt. Ma már nehéz meg
állapítani a pénz értékét, de összehasonlításként: egy temetésért, amelyet prédikáció
val tartott a lelkész, 15 garast fizettek. Egy gyermek évi tandíja az iskolában 5 garas volt. 

1783. április 14-én érkezett meg a kérelemre a válasz, amely csalódást okozott a 
gyülekezetben. Az az imaház, amelyet Giuseppe Április olasz építész tervezett, túl 
nagynak és pompásnak bizonyult az elbírálók számára, és úgy döntöttek, ez az épület 
nem illeti meg a nyíregyházi evangélikusokat. Annyi lehetőség mutatkozott az engedély
ben, hogy a piac felőli oldal minden felesleges pompa nélkül építtessék, és csakis a szük
ségnek szolgáljon. 

1783. június 23-án a császárhoz folyamodott a gyülekezet elöljárósága, mert a Hely
tartótanács döntését szűkmarkúnak tartották. Ebben a beadványban a katolikus plébá
nosnak való alárendeltség és a stólafizetési kötelezettség eltörlését kérték, valamint 
engedélyt kértek szilárd anyagból álló templom és torony építésére, haranghasználati 
engedélyt, továbbá két lelkész és három tanító alkalmazását, mert a lélekszám már ezt 
igényli. Ugyanis az 1782-es népszámlálás szerint 5412 evangélikus élt Nyíregyházán. A 
vármegyeiek megállapítása is az volt, hogy az imaház szűk, náddal fedett, amelyben télen 
hideg van, nyáron pedig por és forróság fojtogatja a híveket. 

1783. szeptember 26-án új lelkész érkezett: Schmál Sámuel felsősajói lelkész. Ha
marosan átvette a templomépítés előkészületeinek irányítását. Hordták a követ Bodrog
keresztúrról. Egy időben 60 kocsi indult útnak hajnalban, és mire visszaértek, már éjfél 
is volt. 1784-ben egymás után készültek a szerződések áccsal, fakereskedővel, téglaége
tővel. 1784. március 24-én kötötték meg a szerződést Krichbaum Ignác vármegyei 
mérnökkel és Bertnicsek Leopold kőművesmesterrel a templom felépítésére. 1784. 
március 25-én megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel. Nagy épületet terveztek: hossza 
22 öl, szélessége 12 öl. (1 öl = 1,86 m). 

A templom felszentelésére 1786. október 22 —én került sor. 1796-ban megépült a 
torony is. A következő évben, 1797-ben az első orgonát is beszerelték a karzatra. 

Kttfa 
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A gyülekezet iskolái 
Az 1753-ban Nyíregyházára érkezett háromszáz családnak nemcsak lelkésze lett Vandlik 
Márton személyében, hanem tanítója is volt: Johanidesz Márton. Amikor a lelkész Deb
recenben volt „száműzetésben", a gyülekezetet a tanító igyekezett pásztorolni, és csa
ládi házaknál tartottak összejöveteleket, könyörgéseket. A tanító helyben tevékenyke-
dése arról tanúskodik, hogy az iskola zavartalanul működhetett. 

Az 1769-es adatok szerint a gyülekezetben 1725 gyerek volt. Ez óriási szám! Tapol-
csányi György, aki 1770-ben lelkészként érkezett Nyíregyházára, de hamarosan a várme
gye eltiltotta a lelkészi teendők végzésétől, 1783. augusztus végéig tanítóként szolgált. 

A császárhoz beadott, 1783. június 23-án kelt felségfolyamodványban három tanító 
alkalmazásának engedélyezését kérte a gyülekezet. 

1789-ben 3 iskolát állítottak fel a templommal szemben lévő térre. 1822-ben 869 
tanulót oktattak. Ez a tanulólétszám 1900-ra 2077-re növekedett - ebben 180 más val
lású gyermek is benne van. Ezeket a gyermekeket tizenöt tanító és egy segédtanítónő 
nevelte. A tanyákon pedig tíz tanító oktatott. Ekkorra a gyülekezet lélekszáma 14788-
ra gyarapodott. 

1806-ban alapította meg az egyházközség a „professzori iskolát". Az iskolaépület alap
kövét 1807-ben helyezték el. A szükséges épület céljaira ekkor a hívek 3500 forintot 
ajánlottak fel. Az iskola első professzora Karlovszky József volt. 

Az iskola feletti kormányzást az első időkben az egyházközség és a város előkelő tag
jai látták el. A lelkész is benne volt ebben az irányító testületben a professzorral együtt. 
1831 -ben azonban teljesen különválasztották az egyházközségi ügyeket az iskolai ügyek
től. Ekkor alakították meg az „oskolai igazgatóságot". E testület élére iskolai felügyelőt 
állítottak. Ez az iskolai igazgatóság irányította az iskola életét 1852-ig. Ekkor az állami 
hatóság beszüntette az iskola működését. 

A város reáliskolaként szerette volna 1855-ben újraéleszteni ezt az iskolát, de a fele
kezeti féltékenység miatt ez nem valósulhatott meg. 

1860-ban ismét az egyházközség lépett. Amikor Máday Károly szuperintendens ká
nonszerű vizsgálaton járt Nyíregyházán, a közgyűlés elhatározta, hogy megnyitják a 
beszüntetett gimnázium első két osztályát. 1863-ban pedig megnyitották a harmadik 
és negyedik osztályt. 

1863-ban az iskola az egyházkerület iskolái közé került. 1876-ban pedig a bizonyít
ványokat államilag is érvényesnek jelentették ki. 1888-tól főgimnáziumként működött 
1948-ig, az államosításig. 

1847-ben tanítóképzőt is nyitott a gyülekezet. 1864-ben tíz tanyai iskolát működte
tett az egyházközség. 1892-re elkészült a nagy központi elemi iskola. 1917-ben pedig 
leánygimnáziumot alapítottak, és újabb tanyai iskolák nyitották meg kapuikat. 

Az 1948-ban történt államosítás nemcsak az iskolákat vette el a gyülekezettől, ha
nem a hitoktatást is elsorvasztották. De 1990-ben újra megnyílt a hitoktatás lehetősé
ge az iskolákban. 1991 -ben visszakerült az országos egyház tulajdonába a Kossuth gimná
zium. 1996-ban pedig az evangélikus általános iskola került vissza egyházi tulajdonba. 
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Pontosabb események 
1883 és 1886 között tartották a gyülekezetben a százéves jubileummal kapcsolatos 
ünnepségeket. A templom építésének centenáriumára tatarozták az épületet. Neore-
neszánsz és neobarokk díszítésekkel látták el. 

1886-ban fogtak hozzá a Kossuth gimnázium új épületének felépítéséhez, amelyet 
1888-ban fejeztek be. Ekkor a hatosztályos gimnázium főgimnáziummá fejlődött. 

1890 és 1896 között magyarosítás! törekvésekkel találkoztak a nyíregyháziak. 1890-
től a városi iskolákban, 1894-től pedig a tanyai iskolákban is a magyar lett a tanítási nyelv 
az addigi szlovák helyett. 1896-tól pedig a hitoktatás és a konfirmációi oktatás is ma
gyarul folyt. 

Nagy építkezésbe kezdett a gyülekezet 1891. július 8-án. A Központi Elemi Iskola 
épületét kezdték el építeni. Az iskolaépület Alpár Ignác tervei szerint épült. Tíz tan
termes, emeletes épület készült. Megnyitása, amely 1892. szeptember 17-én történt, 
megyeszerte nagy eseménynek számított. 

1910-ben a templomban az orgona karzatát bővítették. Rieger Ottó császári és kirá
lyi orgonagyáros új orgonát épített a karzatra. Majd a templomot belül Benczúr Gyula 
tervei szerint, Gróth István gimnáziumi rajztanár irányításával a főiskolai hallgatók ki
festették. Ebben az évben renoválták a központi iskolát. 

1911 -ben Nyíregyháza város a templom körüli teret hozatta rendbe. Ebben az eszten
dőben Nyíregyháza püspöki székhely lett. A gyülekezet első püspökké avatott lelkésze 
Geduly Henrik volt. 

Az I. világháború négy éve alatt megélték az általános mozgósítást. Az iskolákban csak 
részben sikerült az oktatást biztosítani. A központi iskolát hadikórházzá nyilvánították, 
az új orgona sípjait pedig rekvirálták. 

Még folyt a háború, amikor 1917. szeptember 16-án megalapították az Evangélikus 
Leánygimnáziumot. A lányok ugyan tanulhattak a főgimnáziumban 1912 óta, de csak 
magántanulóként. Most az új intézményt a központi iskola épületében indították el. A 
későbbi éveket is az elhelyezési probléma nehezítette. 1927-ben megvásárolták a Jósa 
András u. 4. szám alatti házat, majd 1929-ben a szomszéd házat. 1936-ban - még Geduly 
püspök életében - az intézmény felvette a püspök nevét. 

1920. május 1-én kezdte meg működését az Élim Evangélikus Szeretetotthon. Sol
tész Gyuláné szül. Somogyi Aranka alapította, aki a város külterületén lévő gyümölcsö
sét a rajta lévő épülettel együtt a mozgássérült leányok otthonául felajánlotta. Az otthon 
első vezetője Szokol Ilona diakonissza volt. 1934-től az Élim a Fébé Diakonisszaintézet 
tulajdonába került, majd 1951-ben, a diakonisszaintézet feloszlatása után az evangélikus 
egyház vette át. Ettől kezdve a fogyatékosok otthonaként működhetett az otthon. 

1927-ben Nyíregyháza város toronyórát és tizenkét harangból álló harangjátékot ado
mányozott a gyülekezetnek. A harangjáték három dallamot tud játszani: Az „Erős vár a 
mi Istenünk", a „Jövel, Szentlélek Úristen" és a „Ki dolgát mind az Úrra hagyja" kezdetűt. 

1928-ban megépült a Luther-ház, amelyet bérházként épített az egyházközség, és 
1943-ban el is adták. 
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1929-ben nyílt meg a Rothermere Diákotthon, a gimnázium internátusa. A háború 
idején, 1944-ben bombatalálat érte az épületet. 1947-ig ideiglenes helyiségekben mű
ködött az internátus. Ebből alakult meg a Bessenyei György Népi Kollégium 1947—ben. 
1992-ben az ingatlan-visszaadási törvény alapján az egyház visszakapta az ingatlant, 
amelyben a Luther Márton Kollégium működik. 

1935-ben Vietorisz József fordításában megjelent magyarul a teljes Tranoscius. 
1935-ben szervezték meg a dél-szabolcsi missziói körzetet, amely önálló egyházköz

ségként működött. 1965-ig volt önálló ez a missziói körzet. Ezalatt épült a kálmánházi, 
a nyírszőlősi és a borbányai templom. 

1936-ban ünnepelték a templom fennállásának százötvenedik évfordulóját. Külső
leg tatarozták, némileg átalakították a templomot, és az architektúrát tovább gazdagí
tották. Állami segítséggel a központi iskolát is tatarozták. Ebben az esztendőben alapí
tott árvaházat is a gyülekezet. Ennek működtetését 1937-ben a nőegylet vette át. Az 
államosítás után evangélikus szeretetotthonként működhetett tovább. Idősek gondo
zásával foglalkozott az intézmény. 1993 óta új épületben tevékenykedik az Emmaus 
Evangélikus Szeretetotthon. 

Az 1941 és 1945 közötti éveket a világháború határozta meg Nyíregyházán is. Az is
kolában sokszor szünetelt a tanítás. Az egyház épületei gyakran lettek katonai beszállá-
solások és hadikórház színhelyei. Még a templomot is igénybe vették, ahol hadifoglyo
kat szállásoltak el. Annyira profán módon használták a templomot, hogy a háború utáni 
rendbetételt a felszentelés követte. 

Az 1946 utáni évek a lelki, anyagi helyreállítással teltek el. Konszolidálni kellett a 
helyzetet. 

Amikor úgy látszott, hogy újra sínre került az egyházközség életében az, ami koráb
ban kimozdult, jött 1948. június 16., az államosítás az egyházi iskolák minden szintjén. 

Ami 1950 után történt 
Az államosítással járó ingatlanügyek rendezésének az lett az első eredménye, hogy a 
lelkészek átköltöztek a Luther-házból egyházi ingatlanokba, amelyek részben a Luther 
téren, részben a Luther utcában voltak. A lelkészi hivatal - az azóta lebontott - Iskola 
u. 1. szám alá került. Az egyházközség tulajdonában maradt még két lakás a városban. 

A gyülekezetnek négy parókusi állása volt ekkor, és mind a négy állás be volt töltve. 
Balczó András, Endreffy Zoltán, Joób Olivér és Rőzse István voltak a nyíregyházi lelké
szek. Ebben az időben az 1935-ben alakított Dél-szabolcsi Missziói Egyházközség még 
külön egyházközség volt. Lelkészei Megyer Lajos és Tarján Béla voltak. 

Időközben Megyer Lajos is. Tarján Béla is bekerült Nyíregyházára, a dél-szabolcsi 
körzetet pedig Szabó Vilmos és Benkóczy Dániel gondozta. Még Benkóczy Dániel ide
jében fogadták el azt a javaslatot, hogy vonják egybe a missziói egyházközséget Nyír
egyházával, így a Turóczy Zoltán által a jobb gondozás érdekében négy körzetre osztott 
gyülekezet hat körzettel működött tovább. Ez az összevonás nem sokat segített a gyü
lekezeti életen. A négy, majd hat körzet úgy működött, hogy minden részhez tartozott 
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egy rész a városból és egy rész a tanyavilágból. S a 14 ezres gyülekezetből egy-egy lel
kész ismert kb. ezer embert, esetleg még többet is, de legalább a kétharmada a gyüle
kezetnek ismeretlen és gondozatlan volt. 

1969-ben - állami nyomásra - Joób Olivér áthelyezéssel és parókiacserével Ostffy-
asszonyfára került, Csizmazia Sándor pedig Nyíregyházára. 1976-ban Szalay Tamás se
gédlelkész került Nyíregyházára Szabó Vilmos utódjául. Az elhunyt Benkóczy Dániel 
utódja pedig Magyar László lett. Szalay Tamás 1978-ban Cinkotára került. Helyére 
Bozorády Zoltánt hívta meg a gyülekezet. Felesége az egyházközség segédlelkésze lett. 
Ekkor még a nők lelkésszé avatása nem volt törvény adta lehetőség. 1978-ban azután 
mégis megnyílt a lehetőség Bozorády Zoltánná felavatására. Ottlyk püspök 1978. szep
temberében felszentelte a kívülről megújított templomot, beiktatta a gyülekezet világi 
vezetőit, beiktatta Bozorády Zoltánt és lelkésszé avatta a feleségét. 

1980-ban került Nyíregyházára Laborczi Géza és felesége, aki a nyíregyházi gyüle
kezet szülötte. Segédlelkészként kerültek a gyülekezetbe, de hamarosan parókusok 
lettek. Laborczi Géza Megyer Lajos utóda lett, Bozorády Zoltánné pedig Endreffy 
Zoltánt követte. Sztankó Gyöngyi pedig Magyar László helyét foglalhatta el. 

1974 és 1985 között Csizmazia Sándor volt az igazgató lelkész. Betegsége idején négy 
évig Magyar László látta el az igazgató lelkészi szolgálatot. Ebben az időben nyugodt és 
jó rendben folyt a gyülekezeti élet. Bár a korábbi rendelkezések szerint háromévente 
adták tovább a nyíregyházi lelkészek egymásnak az igazgató lelkészi státuszt, de 1966-
tól kezdődően az ÁEH úgy látta jónak, hogy mindig ugyanazzal a személlyel tartsa a 
kapcsolatot a felmerülő ügyekben. Csizmazia Sándor 1985-től a Budai Szeretetotthon 
igazgató lelkésze lett. Helyét tíz évig Bozorády Zoltán töltötte be mint igazgatólelkész. 
Próbaként Bozorády Zoltán bevezette, hogy a körzetek gazdálkodjanak önállóan. Ez 
szabadabb teret biztosított az ott szolgáló lelkészeknek elgondolásaik megvalósítására. 
1995-től azonban megszűnt a körzetek önálló gazdálkodása. 

A diktatúra jelenléte abban is nyilvánvaló volt, hogy az ifjúsági munkát nem jó szemmel 
nézték a politikai vezetők. Különösen nehezményezték, ha az ifjúság kirándult, csendes
heteket tartott. így éveken át szünetelt a gyülekezetben ez a munkaág. 1978-ban Bozo
rády Zoltán fogott hozzá az ifjúsági kör megszervezéséhez. Volt alkalom, amelyre 40-50 
fiatal is eljött. 1981 -tői Laborczi Géza is végzett ifjúsági munkát. A két ifjúsági csoport 
egymástól függetlenül működött. A nyolcvanas évek végétől minden lelkész foglalkozott 
gyermek- és ifjúsági csoporttal. Olcsván és Sátoraljaújhelyen csendesheteket is tartottak. 

1948 és 1989 között, a diktatúra éveiben csendes gyülekezeti munka folyt Nyíregy
házán. Majd jött a rendszerváltás, nem várt fordulatokkal és várt fordulatok elmaradá
sával. Újraindult a hitoktatás az iskolákban. Még 1986-ban megünnepelték a templom 
200 éves évfordulóját. 1990-ben felépítették a vargabokori imaházat. 1992-ben újrain
dult a gimnázium. Ebben az évben anyásodott a kertvárosi, a nyírszőlősi és a nagycser-
keszi egyházközség. 1996. szeptemberében nyílt meg a Nyíregyházi Evangélikus Alta
lános Iskola. A volt 5. Számú Általános Iskola tanulói és tanárai alkották az új iskolát. 
1999-ben ez kibővült a 6. Számú Báthory István Általános Iskola személyzetével és 
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tanulóival akik 2001 szeptemberétől már a hajdani központi iskola épületében kezd
hették meg munkájukat. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán megindult az evan
gélikus hittanár szak, amely a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia (ma már Evan
gélikus Hittudományi Egyetem) kihelyezett tagozataként működik. 2000. január 1-től 
az egyházközség vette át a város nincstelenjeinek gondját, megalakítva az Oltalom Haj
léktalanellátó Szolgálatot. Mindezt a sokrétű munkát elismerendő, a város 2001. júni
us 12-én millenniumi emlékérmet adományozott a Nyíregyházi Evangélikus Egyház
községnek. 

A rendszerváltás sok jelentős eredményt hozott a gyülekezet életébe a visszakapott 
ingatlanok révén is. De találkoztak a negatívumaival is a mai demokratikusnak mondott 
időből. A kezdeti fellángolás után hamar kihunyt a lelkesedés. Az emberek nagy részé
nek a megélhetés vált a gondjává. Sok munkahely elbizonytalanodott. A közgondolko
dás centrumába a pénz került. A lelkeket vagy a hajsza, vagy a panaszkodás terheli meg. 
Ha azonban van hitbeli elkötelezettség és odaadás az egyház munkásaiban. Isten rajtuk 
keresztül másokat is elindíthat az áldás útján. 

A gyülekezet területén működik az Élim Evangélikus Szeretetotthon és az Emmaus 
Evangélikus Szeretetotthon. 

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Vandlik Márton 1753-1766 

(1754-1760 között Debrecenben volt száműzetésben.) 
Beck János 1766-1768 
Tircs János György 1768-1769 
Tapolcsányi György 1770-1783 

(12 éven át nem működhetett lelkészként. Tanító volt, egyben lelkipásztor.) 
Schmál Sámuel 1783-1801 
Schulek János 1789-1820 
Nagy Sámuel 1801-1820 
Schulek Gáspár 1820-1824 
Greguss Tamás 1824-1825 
Benczúr Sámuel 1826-1830 
Farbaky Dániel 1820-1855 
Miklósfy (Mikus) Sámuel 1831-1856 
Elefánt Mihály 1855-1860 
Jurányi Sámuel 1856-1858 
Jeszenszky László 1857-1860 
Bartholomaidesz János 1861-1900 
Bartholomaidesz Károly 1861-1873 
Farbaky József 1873-1896 
D. Geduly Henrik 1896-1937 
Paulik János 1900-1939 

iim 
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Krieger Mihály 1911-1938 
Dr. Dómján Elek 1937-1938 
Rőzse István 1938-1964 
Thuróczy Zoltán 1939-1948 
Joób Olivér 1939-1969 
Solymár János 1939-1948 
Balczó András (püspöki másodlelkész, majd parókus lelkész) 1940-1962 
Dr. Vető Lajos 1948-1953 
Endreffy Zoltán 1948-1987 
Gáncs Aladár (orgonista lelkész) 1953-1965 
Megyer Lajos (előzőleg a dél-szabolcsi misszió lelkésze) 1963-1984 
Tarján Béla (előzőleg a dél-szabolcsi misszió lelkésze) 1964-1981 
Szabó Vilmos (előzőleg a dél-szabolcsi misszió lelkésze) 1966-1973 
Benkóczy Dániel (előzőleg a dél-szabolcsi misszió lelkésze) 1966-1977 
Szalay Tamás 1969-1978 
Csizmazia Sándor 1969-1984 
Magyar László 1977-1992 
Bozorády Zoltán esperes 1978-
Laborczi Géza (1984-ig segédlelkész) 1980-2001 
Bozorády Zoltánné (1987-ig segédlelkész) 1978-
Laborcziné Sztankó Gyöngyi (1988-ig segédlelkész) 1980-
Bartha István 1995-2001 
Adámi László 2001-
Labossa Péter Mihály 2002-

• Adámi László, Bozorády Zoltán és Bemcsékné Balczó Ildikó dolgozata alapján össze
állította a szerkesztő. 



Nytrszőlősi egyházközség 

Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 4432 Nyírszőlős, Kollégium u. 72. 
Telefon: 06-42/507-130 
Lelkész: Győrfi Mihály 
Lélekszám: 754/1298/2258 

A GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTENETE 

A nyírszőlősi gyülekezet 1992-ben önállósult. Addig a Nyíregyházi Evangélikus Egyház
község része volt. Erről az önállósulásról az egyházmegye 1992. április 28-án hozott 
döntést. 

Az önállósult gyülekezet Győrfi Mihályt hívta meg lelkészének. Beiktatása 1992. 
augusztus 15-én történt. A felügyelő Kazár István lett, aki a Nyíregyházi Mezőgazdasá
gi Főiskola szakoktatója volt. 

A lelkészlakás megoldásában segített az önkormányzat. Az egykori tanyai iskolák ál
lamosítása fejében a gyülekezet tulajdonába adta azt az épületet, amely korábban kul
túrház volt. Ezt átalakították. Az épületben voltak olyan helyiségek, amelyek gyüleke
zeti alkalmak megrendezésére is alkalmasnak bizonyultak. így nemcsak lelkészlakás, 
hanem gyülekezeti ház is lett a korábbi kultúrház. 

2000-től a gyülekezetnek új felügyelője lett, aki egyben a kántori szolgálatokat is 
ellátja: Vörös Lajos, aki a Közútkezelő Kht. dolgozója. 

A gyülekezet területe magában foglalja a Tisza folyó és a 4. számú főút közötti 64 
települést. Alakulásakor két templomot vett át a gyülekezet. Az egyik az 1936-ban épült 
kisvárdai templom, a másik pedig az 1938-1940 között épült nyírszőlősi templom. A 
kistelepüléseken és a tanyabokrokban elszórtan élnek evangélikusok, akik nyolc helyen 
látogathatnak istentiszteleti alkalmakat. Általában az istentiszteletek a gyülekezet te
rületén a két saját templomban, a sóstóhegyi ökumenikus templomban, a nyírteleki 
ifjúsági házban és családi házaknál történnek. 

1993-ban alapította meg a gyülekezet a Filadelfia Alapítványt, amelynek célja támo
gatás nyújtása az ifjúság keresztény nevelésére és a nyírteleki evangélikusság közös al
kalmainak megteremtésére. Miután az akkori alap kicsi volt, ezért az alapítvány nem 
vehette céljai közé a nyírteleki templom építését. De gyűjtés nyomán akkorára emel
kedett az összeg, hogy 1995-ben már a templomépítést is céljaik közé sorolhatták. 

A templomépítés Nyírteleken 2000-ben kezdődött el. Boruzs Bernát és Kövesdi Lajos 
tervei alapján dolgoztak. Még 2000-ben megépült a pinceblokk és födémé. 2001-ben a 
földszinti falak emelkedtek és a födém készült el. A tető felépítése 2002-ben történt. 
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HAJDU-SZABOLCSI EGYHÁZMEGYE 

Az építkezést támogatta az országos egyház, az egyházmegye, a Detroit Lakes Faith 
Lutheran Church, valamint más egyházi intézmények és magánszemélyek. 

A gyülekezet presbitériuma az alakulástól kezdve nagy gondot fordított a missziói és 
evangelizációs munkákra. Évente tartottak presbiteri hétvégét, ifjúsági, családos és fel
nőtt csendesheteket a gyülekezet különböző területein. Az 1950-es hagyományokra 
épülve tartották a Körmendi—tanyai összejövetelt augusztus 20-án, ahol 200-300 részt
vevő is megjelent. Megtartották a nyírteleki adventet 100-200 résztvevővel. Kisvárdán 
szeptemberben volt összejövetel 80-100 résztvevővel. 2000—tői azonban a Körmendi
tanyai házigazda halála után az augusztus 20-i csendesnapot a nyírszőlősi templomkert
ben tartották meg. 

A gyermekmunka fontos része a missziói munkának. A konfirmáció kétévi felkészü
lés után történik. 15-20 fiatal vesz ezen részt évente. A hitoktatásban 150-200 gyere
ket tanítanak. A környékbeli általános iskolákban folyik ez a munka. 1995 óta főállású 
hitoktatója van a gyülekezetnek, Debreczeni Zsuzsanna. 

A gyülekezet tagságáról folyamatosan bővülő anyaga van a lelkésznek. 2001-ben már 
700 név szerepelt ebben a kimutatásban. A választói névjegyzékben 120 evangélikus 
szerepel. 

• Győrfi Mihály dolgozata alapján összefoglalta a szerkesztő. 
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NÓGRÁDI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZMEGYE 





Esperesi székhely: 2688 Vanyarc, Táncsics u. 4. 
Telefon: 06-32/484-078 
Esperes: Szabó András 
Egyházmegyei felügyelő: Pozsonyi Anna 

AZ EGYHÁZMEGYE MÚLTJA 

A 16. század elején rendszeres szabályzat irányította a fraternitás külső életét. 1603-
ban léptették életbe azt a szabályzatot, amely némely módosítással csaknem egyezik az 
1600. évi felső-trencséni egyházmegye törvényeivel. Eredetileg Nógrád vármegyének 
nagyobb és északibb, Zólyom és a két Hont vármegyével határos, jobbára nem magyar 
részén terült el. 

Az 1603-as szabályzatot 1610-ben átdolgozták, és Melik Sámuel püspök felhívására 
kipótolták néhány szükségesnek mutatkozó intézkedéssel. Ilyen volt az, hogy a várme
gye alispánja lett rendszeresen az egyházmegye tutora (gyámja, patrónusa) vagy defensora 
(védelmezője). 1656-ban Ludányban zsinatot is tartottak. Figyelemre méltó azoknak a 
lelkészeknek és tanítóknak a névsora, akik a legnehezebb időkben is őrizték az egyház
megye gyülekezeteit. A zsolnai zsinat az egyházmegyét a bányai szlovák egyházkerület
be osztotta be. Amikor a Pest megyei gyülekezetek sorra alakultak, alesperességet ké
pezve a nógrádi egyházmegyéhez kapcsolódtak. 

Eveken át zajló viharos gyűlések sorozatának eredményeképpen 1727-ben levált a 
Pest megyei egyházmegye. Ezután 1731-ben három traktusra osztották az egyházme
gye területét. így alakult ki a nógrádi egyházmegye, a kékkői egyházmegye, a gácsi egy
házmegye és az Ipolyon túli egyházmegye, amelyek élén dékánok álltak. Az egészet az 
egységes egyházmegye esperese irányította. 

További traktusokra osztották az egyházmegyét 1837-ben. Ekkor már öt működött. 
Később felhagytak ezzel a felosztással. 
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NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE 

Az egyházközségek száma folyamatosan nőtt a világháborúig. Idővel 48 egyházköz
ség került a nógrádi esperes felügyelete alá. 

1894-ig a bányai egyházkerülethez tartozott a nógrádi egyházmegye. 1894-től a 
dunáninneni egyházkerülethez került. Az egyházmegye területén a határmódosítások 
idején újabb változások történtek. Miután a nagy-honti egyházmegyéből csak Nagybör
zsöny és Ipolyvece maradt Magyarországon, ugyanakkor Nógrád megye jelentős része 
szintén a határon kívülre került, ezért a Magyarországon maradt részhez csatolták a nagy-
honti egyházmegye itt maradt két fiókgyülekezetét, és így volt a nógrádi egyházmegye 
a kerületben. 

1938-ban a Felvidék visszakerülésekor újabb változás volt az egyházmegye gyüleke
zeteinek névsorában. De 1943-ben visszaállt a korábbi állapot. 

1952-ben alakította ki a zsinat a mai Nógrádi Egyházmegyét, amely 20 anyagyüleke
zetből állt. Ma 21 egyházközség alkotja a Nógrádi Egyházmegyét. 2000 óta az új Északi 
Evangélikus Egyházkerülethez tartozik. 

A Nógrádi Egyházmegye esperesei 
Merzenschlag András dabari lelkész 1615-1635 
Firag Márton divényi, majd nógrádszennai lelkész 1638-1644 
Drasdius Jakab lesti lelkész 1645-1654 
Fidicinis János alsósztregovai lelkész 1655-1661 
Rotarides János alsóesztergályi lelkész 1662-1664 
Quaestoris János poltári lelkész 1665-1668 
Kaurinszky János turómezői lelkész 1669-1674 
Marcelli György losonctamási lelkész 1683-1685 
Zimányi Simon turómezői lelkész 1685-
Miszát Dániel a 17. század végén 
Josephi András 1719-1721 
Hoitsi János alsósztregovai lelkész 1721-1732 
Lovcsányi János lesti lelkész 1732-1749 
Glosius Dániel sziráki lelkész 1749-1754 
Sztranyavszki János alsósztregovai lelkész 1754-1757 
Nicolai János kálnói lelkész 1757-1767 
Martini János Sámuel alsósztregovai lelkész 1768-1775 
Gerengai Márton lesti lelkész 1776-1785 
Farkas Sándor kálnói lelkész 1785-1796 
Glosius Péter galgagutai lelkész 1796-1813 
Geduly János sámsonházai, majd losonctamási lelkész 1814-1834 
Valentinyi János sziráki lelkész 1834-1843 
Osztroluczky Mihály poltári lelkész 1843-1857 
Zelenka Dániel vanyarci lelkész 1857-1863 
Sztehlo András losonci lelkész 1864-1865 
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Balassagyarmati egyházközség 

Pekar Lajos losonctamási lelkész 1865-1875 
Vladár János sámsonházai lelkész 1875-1880 
Svehla János ipolymagyari lelkész 1880-1897 
Vladár Miksa sziráki lelkész 1897-1908 
Hrk János málnapataki lelkész 1908-1911 
Frenyó Gúla nógrádszentpéteri lelkész 1911-1917 
Kiss István sámsonházai lelkész 1917-1922 
Mihalivics Sámuel béri lelkész 1923-1939 
Kardos Gyula balassagyarmati lelkész 1939-1942 
Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész 1942-1956 
Gartai István kisterenyei lelkész 1957-1975 
Garami Lajos balassagyarmati lelkész 1975-1987 
Kalácska Béla balassagyarmati lelkész 1987-2000 
Szabó András vanyarci lelkész 2 0 0 1 -

Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. 
Telefon: 06-35/301-580 
Lelkészek: Bartha István, Kulcsár Zsuzsanna 
Lélekszám: 1773/1736/1808 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Luther tanítása gyorsan terjedt Nógrád megyében a 16. században. Balassagyarmaton 
is, ahol a város kőfallal és palánkkal kerített volt, a 16-17. század fordulóján már volt 
evangélikus gyülekezet. Vannak írások, amelyek tudatják, hogy 1577-ben éltek a város
ban evangélikusok. 

Az első török megszállás a 16. század közepétől 1593-ig tartott. A török nem akadá
lyozta a reformáció terjedését. A jegyzőkönyvek szerint 1622-ben Laurentius Niger, azaz 
Niger Lőrinc volt az itteni evangélikusok lelkésze. Szügyben 1650-ben kezdte el műkö
dését Wagner János lelkész. Balassagyarmaton 1653-ban Vankó János, 1656-ban Czaban 
Éliás, 1657-ben Hrdina András szolgált evangélikus lelkészként a gyülekezetben. 

Balassagyarmatot másodszor is elfoglalta a török sereg 1663-ban, és Hrdina András 
lelkészsége idején megszűnt az egyházközség is. 

ím 



NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE 

Az evangélikusok lélekszáma 
Drégely elestével, 1552-ben Gyarmat is török kézre került, ahogyan fentebb már em
lítettük. A település ellenállás nélkül került török kézre, amint azt Tinódi Lantos Se
bestyén is megénekelte; „Ságra és Gyarmatra basa elerede. De a két kastélba ő egy 
embert se lele". A katonaság ugyanis elfutott. A lakosság, amely 58 családra tehető, a 
helyén maradt. Amikor a török összeszedte a lakosságot, összeírta a nevüket; ennek 
alapján magyar lehetett itt a lakosság. 41 évig volt itt a török, 1593-ban szabadult fel a 
város. A törökök ittléte alatt a lakosság alig gyarapodott. De a reformáció szabadon ter
jeszkedhetett. 

Amikor 1663-ban a török sereg ismét megszállta a várost, lakosai idejében elszéled
tek. A város azonban török prédává vált, kifosztották és felégették. 

1688-ban volt egy egyházi vizitáció, amely alig ismert rá Gyarmatra. A város újjáte
lepülése 1630 után indult el. A jövevények egy része magyar ajkú volt, a másik része 
szlovák nemzetiségű. 

Jött a kuruc mozgalom, majd a szabadságharc alatt pestisjárvány tört ki. A népesség 
ennek következtében erősen megfogyatkozott. 1716-ban a város lakossága 370-400 fő 
volt. 1731 -ben a város kétharmada volt evangélikus. 1755-ben már többen voltak a ka
tolikusok, mint az evangélikusok. Ez az arány nem változott 1789-re sem. 1821-ben 
Sztancsek Sámuel evangélikus lelkész 1286 főt gondozott. 1827-re ez a lélekszám 2612-
re emelkedett, 1848-ban 2150 volt az evangélikusok száma a városban. Érdekes volt a 
város felekezeti megoszlása. Csaknem ugyanannyi volt a katolikus, az evangélikus és az 
izraelita gyülekezet lélekszáma. 

Az evangéUkus gyülekezet tagjainak túlnyomó többsége szlovák volt. Ebben az idő
ben szinte minden istentisztelet szlovák nyelven zajlott. 1857-től vezették be azt a gya
korlatot, hogy a nagyünnepek másnapján magyar volt az istentiszteleten használt nyelv. 
Később évi 12-re bővült a magyar istentiszteletek száma. 1901-től az istentiszteletek 
fele magyar, a fele szlovák nyelvű volt. 1934-től minden istentisztelet magyarul zajlott. 

Lelkészek és tanítójuk 
A törökök kiűzése után megkezdődött a város újjátelepítése. 1695 és 1697 között az 
evangélikusok a második templomukat is felépítették. Ez egy fatemplom volt. A temp
lom azonban hamarosan tűzvész áldozata lett. Majd elkészült a harmadik templom, amely 
a mai plébánia kertjében épült fel. Ettől pedig a Balassa grófok fosztották meg a gyüle
kezetet 1717-ben. Ekkor Hoitsi János volt a lelkész. Ezután hosszabb ideig nem volt 
temploma az evangélikusoknak, de lelkészük sem. Kivéve azt a rövid időt, amikor 
Benedickty Károly - aki 1700-1740 között élt - pásztorolta a gyülekezetet. Amikor 
azonban kihirdették II. József türelmi rendeletét, ismét templomépítési engedélyért 
folyamodtak az evangélikusok. A város akkori külterületén, a kenderáztató helyen, 
amelyet a török időkben kivégzőhelynek használtak, engedélyt kaptak templomépítés
re. A templomot 1735-ben szentelték fel. Torony nem épült hozzá, és harangok sem 
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Balassagyarmati egyházközség 

voltak. Ez volt a gyülekezet negyedik temploma. Ekkor Márk Frigyes volt a lelkész. 1820-
ban aztán felépült a torony is. Bánóczy Sámuel, aki 1850-ben hunyt el, végrendeletileg 
ezer forintot hagyott az egyházra azzal a kikötéssel, hogy ennek kamataiból szegény sorsú, 
de jó előmenetelű gyerekek kapjanak támogatást magasabb iskolák végzéséhez. 

A gyülekezet újjáalakulása után azonnal iskola is nyílt. Ez magyar iskola volt két ta
gozattal. Az alsóbb szintet az elemi iskola jelentette, amelyben három osztály műkö
dött. A magasabb szintet a grammatikai osztályok jelentették, ebből két osztály műkö
dött. Ez már az algimnáziumi szintnek felelt meg. A tanítók igyekeztek szorgalmasan 
végezni munkájukat. Panaszkodtak azonban a szülőkre, akik nem íratták be gyermeke
iket az iskolába. A tanítók a gyermekek számától függően kapták ugyan a fizetésüket, 
hiszen a tandíj gyerekenként 3 forint volt, de panaszuknak nem csak ez volt az oka. 1820 
táján Matóthy Márton tanított az iskolában, 1843-ban pedig Vincze Sámuel kezdte meg 
itt munkáját. Az utóbbi tanítóval gondja akadt a presbitériumnak. Az volt a panasz el
lene, hogy gyakran hagyta el az iskolát. Ezért a presbitérium elbocsátotta a tanítót. Ezt 
Vincze Sámuel nem fogadta el, és hosszas pereskedés kezdődött egyházi és világi bíró
ság előtt. Az lett a vége a pernek, hogy az egyházközségnek végkielégítést kellett fizet
nie az elbocsátott tanítónak. A kifizetés azonban elhúzódott, mert nem volt erre pénze 
a gyülekezetnek. A helyzet végül úgy oldódott meg, hogy egy gyülekezeti tag kölcsön
zött annyi pénzt az egyházközség pénztárának, amivel a tanítót elküldhették. 

A fentebb említett granmmatikai tagozat 1868-ig maradt fenn. A népoktatási törvény 
alapján - bár voltak felekezeti iskolák - a város elhatározta, hogy iskolát hoz létre. Az 
evangélikus egyházat felszólították, hogy szüntesse be a grammatikai osztályt, az épü
letet pedig adja át a városi iskola céljaira. A lelkész közgyűlést hívott össze, és név sze
rinti szavazással döntötték el, hogy átadják az iskolaépületet a városnak. De a gyüleke
zet nem adta a város tulajdonába az iskolát, hanem bérleti díjat kért a használatáért. 
Megszűnt a grammatikai tagozat, ugyanakkor a városban olyan magas szintű hatosztályos 
városi iskola jött létre, hogy leapadt a felekezeti iskolába jelentkező gyerekek száma. 

A gyülekezet épületei 
A templom is fontos épülete volt a gyülekezetnek. 1862-ben Droba Jánosné Horváth 
Zsuzsanna egy új 12 regiszteres orgonát készíttetett a templomba adományként. A pres
bitérium így foglalkozhatott a régi orgona eladásával, amelynek árát 200 forintban álla
pították meg. Az új orgona azonban az egyik ünnepélyen olyan botrányosan szólalt meg, 
hogy megzavarta az egész alkalmat. Ezért annak gyors javítását szorgalmazták. 

1901-ben határozták el az új iskola építését. Még ebben az esztendőben fel is szen
telték az épületet, amely két tanteremből állt. Az egyik osztályterembe a fiúk jártak, a 
másikba a lányok. 

1910-ben Kotulyák Mihály megvásárolta a templommal szemben lévő kocsma épü
letét, így szüntette meg az istentiszteletet zavaró duhajkodást és lármát. 
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NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE 

Az I. világháború idején 
Bérezés Lajos tanító bevonulása jelentette a háború egyik közvetlen jelét a gyülekezet
ben. Sőt jött a hír, hogy a tanító orosz hadifogoly lett 1916-ban. A fogságból 1921-ben 
tért haza. 

A harangok közül hármat hadi célokra beszolgáltattak. Csak a legnagyobb harang 
maradt a toronyban. A harangokat leszerelés után ledobták a torony elé. A legkisebb 
harang darabokra tört. Az elvitt harangokat a 20-as években pótolták. 

A határmódosítások idején Balassagyarmaton is megjelent a csehszlovák bizottság arra 
hivatkozva, hogy ott az evangélikusok között az istentisztelet nyelve a szlovák, ezért 
Balassagyarmat Csehszlovákiához csatolandó. Ezt meghallva azonnal eldöntötték, hogy 
az evangélikus templomban ezután csak magyar nyelven tartanak istentiszteletet. Nem 
vetették el teljesen a szlovák nyelvet. Meghagyták a reggeli könyörgéseken, de utána 
mindig volt magyar is. Temetésekkor pedig a család kívánságára lehetett szlovák nyelvű 
az igehirdetés. 

Az egyesületek 
1899-1947 között működött az Ifjúsági Egylet. Ebben az egyletben a fiatalok gazdag 
műsorral készültek az egyházi és világi ünnepekre. Népszínműveket adtak elő, énekka
ruk volt. Az egylet korábbi neve Evangélikus Iparos Férfiak és Ifjak Szövetkezete volt, 
amelyet 1899. szeptember 9-én alapított 9 férfi és ifjú. Céljuk az volt, hogy az iparos 
társadalmat keresztény egyletben tömörítsék. Szerették volna az iparos férfiakat és if
jakat megóvni a szélsőséges és veszedelmes irányzatoktól. Vallásos és hazafias szellem
ben akarták nevelni az ifjakat. A Luther utcai ház az egyesület tulajdona volt. Alapító 
elnöke dr. Tirtsch Gergely püspöki titkár volt. 

A szeretetház 
1931 -ben báró Prónay Róza alapítványt tett nővérének, báró Prónay Irmának az emlé
kére Evangélikus Szeretetház megjelöléssel. 1931-ben nagy érték volt a 230 ezer pen-
gőnyi tőke. 

1933-ban a letett összeg egy részéért szeretetház céljaira alkalmas épületet vásárol
tak. A tőke megmaradt része és a kamatok biztosították az intézmény működését. In
gyen látták el a szeretetház lakóit. 

A háború és az infláció elvitte az alapítvány jelentős részét. A gazdag szeretetház így 
lett szegényházzá. Az ostrom után Balassagyarmatot romvárossá nyilvánították, a sze
retetházban mégis 10-11 főt gondoztak, sőt előfordult, hogy 40 fő ellátására is szükség 
volt, közöttük voltak gyerekek is. 1950-ig Szabó Dóra diakonissza vezette az otthont, 
őt követte 1956-ig Palkovics Julianna, majd Fábián Ferencné, Szekeres Kálmánné, 
Odbedko Sándorné és Rácz Dezsőné következett. Túrmezei Erzsébet 1950-től 25 éven 
át gyülekezeti szolgálata mellett az otthonban is tevékenykedett. 1983-ig hosszabb-
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rövidebb ideig szolgált itt Filip Mária, Tóth Miklósné és Nagy Ilona lelkésznő, majd 
Gasparik Lászlóné volt az otthon vezetője. 

A szeretetotthonban összkomfortos, két-háromágyas szobák vannak. 

Az énekkar 
Takács Lajos hozta létre az énekkart 1899-ben. Majd Aradi István szervezte újjá és ve
zette szép sikerre a világháború után. 

Az iskolák államosítása miatt az énekkarnak nem volt vezetője, így működése szüne
telt. 1953-tól Zólyomi Pálné vette át az énekkar vezetését, majd lemondása után Réti 
Zoltán lett a karnagy. 1990-ben gyermekkórust is vezetett. 1993-tól 2000-ig Molnár 
Jánossal együtt ő volt a templom orgonistája is. 

A püspöki székhely 
Baltik Frigyes 1895-ben lett a dunáninneni egyházkerület püspöke. Ezt a tisztet 1919-
ig töltötte be. Közben olyan döntés született, hogy egy időre a csehszlovák határ közel
sége miatt a kerület püspöki székhelyét Sámsonházára helyezték át, így Balassagyarmat 
megszűnt püspöki székhely lenni. 

1942-ben lett újra püspöki székhely a gyülekezetben. Kardos Gyula rövid ideig töl
tötte be ezt a tisztet, majd Kuthy Dezső volt a kerület püspöke 1943-1948-ig. Szabó 
Józsefet választották meg püspöknek 1948-ban, aki a kerület megszűnéséig, 1952-ig 
töltötte be ezt a tisztet. 

1941-ben a háborús helyzetre tekintettel a polgármester elrendelte óvóhelyek léte
sítését az iskolákban. Nehéz helyzetbe került az egyházközség ezzel a rendelkezéssel, 
hiszen 200 tanulója volt az iskolának ebben az időben, és az óvóhely létesítése ellehe
tetlenítette volna a pénztárt. A presbitérium úgy határozott, hogy a válságos időkben 
szüneteltetik a tanítást az iskolában. 

1944-ben a közgyűlés bizottságot küldött ki a püspöki székház ügyében. Raksányi 
Dezső festőművészt pedig felkérték az új oltárkép megfestésére. A háború azonban 
mindent felfüggesztett. 

A háború utáni első közgyűlést 1945. augusztus 12-én tartották meg. A templomre
noválásra pénzt gyűjtöttek össze. 1946. február 16-án ünnepséget terveztek Luther 
halálának 400 éves évfordulóján. Elbúcsúztatták Bérezés Lajos tanítót, aki nyugdíjba 
vonult 39 éves gyülekezeti szolgálata után. 

így érkezünk meg 1948. július 18-hoz, amikor az egyházi iskolákat államosították, 
és tanítóikat is állami alkalmazásba vették. A közgyűlés ki is nyilvánította a négy tanító
nak köszönetét eddigi tevékenységükért. A kántori szolgálattal Kincses Lajos segédlel
készt bízták meg. 

Az ipolyszögi leánygyülekezet 1951. december 31. óta Balassagyarmathoz tartozik. 
1952-ben megszűnt az eddigi egyházkerület, és Balassagyarmat megszűnt püspöki szék-
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hely lenni. Közben folytatódott az államosítás. 1953-ban az egyházközség két házát is 
államosították. 1954-ben lett nyilvánvaló, hogy az épülő, félkész püspöki székház épü
letét a Belügyminisztériumhoz tartózó szervek kisajátították lakások céljára. Megfel
lebbezték a döntést, de még válaszra sem méltatták őket. 

A 80-as évektől 
1981 -ben Rónay Zoltán lelkész nyugalomba vonult. Helyére Kalácska Bélát hívták meg 
Ösagárdról. 

1985-ben megoldották a templom fűtését. Hőtárolós kályhákat állítottak be. Gara
mi Lajos esperes lemondott esperesi tisztéről, és helyére Kalácska Bélát választották 
meg 1987-ben. 1989-ben Ipoiyszögön megünnepelték a templom építésének 40 éves 
évfordulóját. 1990-benazorgonát javították, ez a munka elhúzódott 1993-ig. 1994-ben 
visszaigényelték kártalanítás formájában az államosított püspöki székház épületét. En
nek összegéből gyülekezeti ház építését tervezték. 1997. november 30-án volt a hitéle
ti központ felszentelésének ünnepe. 

Kalácska Béla 20 évi szolgálat után, 2001-ben nyugalomba vonult. Bartha Istvánt hív
ták meg nyíregyházi lelkészi szolgálatából. 2001. szeptember 22-én volt a beiktatása. 

• Dr. Molnár János és Barna László dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Bánki Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2653 Bánk, Hősök tere 12. 
Telefon: 06-35/342-103 
Lelkész: Németh Zoltán 
Lélekszám: 620/440/692 

A GYÜLEKEZET MÚLTJÁBÓL 

A mai lakosság szlovák ajkú őseit a Balassa és Zichy földesurak telepítették ide 1680-
ban a török hódoltság ideje alatt elmenekült magyarok helyére. A hagyomány szerint a 
letelepedés idején lakatlan romhalmaz volt a község, a temető melletti dűlőt a nép „temp
lom mögötti" dűlőnek nevezte, mivel eredetileg „itt állott a templom és a helyiség". 

Az ősök magukkal hozták kultúrájukat és vallásukat, az evangélikus hitet. A gyüle-
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kezet hatodik nyilvántartott lelkésze Kelisch Sámuel volt (1761-1794 között lelkész 
Bánkon), az ő irányításával és támogatásával kezdődött meg 1783-ban a jelenlegi temp
lom építése, két évvel 11. József türelmi rendeletének kihirdetése után. Kelisch Sámu
el emlékét az irattáron kívül egy tábla is őrzi a templomban, a hátsó ajtó fölött kívülről 
elhelyezve, belülről pedig az említett, protestánsoknak kedvező rendelet kapcsán II. 
József neve olvasható. 1784 nyarán fejeződött be az építkezés. A gyülekezet minden 
esztendőben október utolsó vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében hálát ad Isten
nek a templomért, és fölidézi templomépítő ősei emlékét. 

Az oltárkép Edvi Illés Ödön alkotása a 20. század elejéről: Krisztus a keresztfán. Fö
lötte a Szentlelket szimbolizáló galamb, még feljebb pedig az Atya dicsőségét ábrázoló, 
felhőn áttörő fény. Az oltár kompozíciója tehát a Szentháromságot jeleníti meg. Az ere
deti oltárkép egy három elemből álló, három bibliai jelenetet ábrázoló fafaragás volt. 
Ezek közül egy maradt meg - az utolsó vacsorát ábrázoló faragás - a jelenlegi oltárkép 
mögött. 2005-ben ideiglenesen átadták az Evangélikus Múzeumnak restaurálásra és ki
állításra. 

A gyülekezet irattárában fellelhető az itt szolgálatot végzett lelkészek névsora és szol
gálati ideje. Mivel a történelem viharos időszakaiban állhatatosságukkal biztosították a 
gyülekezet fennmaradását, nevük felsorolásával adózunk emléküknek ebben a kiadvány
ban is (lásd a gyülekezettörténet végén]. 

A lelkészek névsorából kiemelkedik kettő, a már említett templomépítő Kelisch Sá
muel és az orgonát 1892-ben megépíttető Zatkalik Mihály. A templom orgonája az el
múlt több mint száz év alatt komolyabb felújításban nem részesült. 2003-ban kezdett 
bele a gyülekezet ebbe a feladatba. A hangszer szétszerelésekor egy kézzel, ceruzával 
írt szöveget találtak a mesterek az orgona egyik szerkezeti elemén, amely beépített ál
lapotban nem látható. Kiderült, hogy a sorok Zatkalik Mihály lelkésztől származnak. 
Történeti érdekességként és a gyülekezet megbecsülésének jeleként idézzük itt is e 
sorokat: „Ez orgona építtetett a banki volt úrbéresek adományából s több jótevő hoTzá-
járulásával 1892-ben, 880 Forintért Jagerdorfban, Rieger testvérek világhírű gyárában, 
pedálklaviatúrával, de pedálsípok nélkül. A hiányzó pedálváltozat, Subbass 16, betéte
tett 1905, Riegernek budapesti gyára által 172 Forinton. 

Dicsőítem az én Uramat, hogy megengedé banki lelkészkedésem 27. évében, ez or
gonát a hiányzó Subbass 16 regiszterrel, amely az egész orgonának a lelke, kiegészíteni. 

A Te dicsőségedet és mélységes szeretetedet hirdesse mély hangjával, én Jézusom] 
Ha Hozzád költözöm, ne engedd, hogy az orgonához, amelyet sok küzdelemmel tud
tam befejezni, avatatlan kezek férhessenek. Bánk, 1905. júni 23." 

A 20. század viharai Bánkot sem kímélték. A két világháború hősi halottairól - az 
első világháborúban 18, a másodikban 14 banki katona esett el - minden évben halot
tak napján istentisztelet keretében emlékezik meg a gyülekezet és a hozzátartozók. 

A deportálások idején egy zsidó házaspár élt Bánkon; elvitték őket, a háború után 
nem tértek vissza, sorsuk alakulásáról nem tudunk. A második világháború túlélésében 
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sokat segített az itt élő embereknek a szlovák nyelv. Az itthon maradottak a bevonuló 
szovjet katonákkal, a hadifogságba esettek pedig őreikkel tudták könnyebben megér
tetni magukat, illetve szimpátiát kiváltani belőlük. Ez sok esetben életet mentett. 

A kommunizmus évtizedeiben a rendszer egyházellenessége itt is éreztette hatását, 
ez mégsem lehetett olyan mértékű, mint a városokban. Bár volt olyan időszak, amikor 
a templomlátogatók száma a félelem miatt visszaesett, de az emberek hitét, templom
szeretetét nem sikerült elfojtani. 

A GYÜLEKEZET ELETE 

A gyülekezeti életre nézve mind a mai napig meghatározóak a szlovák kegyességből eredő 
hagyományok. Ha egyetlen fotóval kellene ezt illusztrálni, az egy idős asszonyt ábrázol
na jellegzetes ruhájában, fekete fedelű énekeskönyvével a hóna alatt, ahogy vasárnap 
délelőtt ballag a templom felé. Természetesen készülhetne felvétel más alkalommal is, 
például a gyermekek karácsonyi szerepléséről vagy a „bibliai farsangi" délutánról, ahol 
szép számban láthatók vidám gyermekarcok, fiatal szülők kicsiny gyermekekkel, még
is, ami igazán kifejezi egy ilyen gyülekezet mindennapjainak világát és hangulatát, az az 
imént említett kép. 

Valaha a szlovák nyelv volt a meghatározó, nem is volt magyar nyelvű istentisztelet. 
A helyzet a szlovák nyelv háttérbe szorulásával fokozatosan változott és fordult át nap
jainkra pont az ellenkezőjére. (Ma már csak az országos szlovák lelkész alkalmankénti 
látogatása jelent ezalól kivételt.] A szlovák nyelv gyakorlása generációk szerint változik, 
pontosabban fogalmazva egyre kevésbé játszik szerepet az egymást követő generációk 
életében. Az idősek szívesebben beszélnek egymás között tótul mind a mai napig, a 
gyermekeik még értik, de már nem beszélik, az unokák pedig már se nem értik, se nem 
beszélik. 

Bár a Tranosciust már évtizedek óta nem használja a gyülekezet, a Tranoscius-kegyesség 
vonásai mégis fellelhetőek az idősek hitéletében. Az általuk imakönyvnek nevezett éne
keskönyv vette át a Tranoscius szerepét, vagyis az ágy mellett, az éjjeliszekrényen tart
ják a naponkénti hitgyakorlat elengedhetetlen kellékeként, a benne található kedves éne
keiket, imádságaikat naponta fellapozzák. Kegyességük jellegzetessége még az imakönyv 
használata mellett a templom, az istentisztelet, illetve a lelkész személyének és szolgá
latának a megbecsülése. 

A legnagyobb gondot lelkipásztori szempontból a gyülekezet lassú elfogyása jelenti, 
valamint nehézkes a fiatalabb generációk kötődésének kialakítása az istentisztelethez, 
a gyülekezethez. A közel 700 lelkes településen évente átlagosan 5-10 között van a te
metések száma, ehhez 3-4 keresztelő és 1-2 házasságkötés járul. Ráadásul az elteme
tettek az istentiszteletre járó idősek köréből kerülnek ki általában, míg a keresztelők, 
esküvők vonatkozásában sok esetben az érintett családok kapcsolata a gyülekezettel 
pusztán adminisztratív jellegű. 



Bánki egyházközség 

A környező falvakban (Borsosberény, Pusztaberki) elszórtan élő evangélikusokon kívül 
Bánknak egy leányegyházközsége van, a rétsági gyülekezet. A környékről betelepülő fi
atal családoknak köszönhetően az evangélikusok száma ebben a nógrádi kisvárosban emel
kedést mutat, mintegy kétszáz főre tehető. Templomuk nincs, az egykori iskolaépület
ből kialakított imaházban tartják az istentiszteleteket minden vasárnap és egyházi ün
nepen. 

A többi tradicionális falusi gyülekezethez hasonlóan a bankiak is egy átmeneti álla
pot korszakában élnek: a még érvényben lévő régi formák és hagyományok mellett a 
gyülekezeti élet új lehetőségeit keresik. 

A Bánki Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Hrdina János 1699-1702 
Hrdina András 1702-1703 
Agner János 1703-1705 
Gauhcius András 1705-1717 
Fábry Sámuel 1717-1761 
Kelisch Sámuel 1761-1794 
Kolosváry István 1795-1796 
Kalmár Imre 1796-1819 
Benczúr Sámuel 1820-1827 
Ruhman János 1827-1853 
Simkó Gusztáv 1854-1876 
Vitéz Lajos 1876-1878 
Zatkalik Mihály 1878-1911 
Zatkahk Bánki Károly 1912-1934 
Schultz Aladár 1934-1953 
L. Kovács András 1953-1979 
Rezessy Miklós (helyettes lelkész) 1979-1983 
Lehoczki Endre 1983-1994 
Szolga Tőkés Sándor (helyettes lelkész) 1994 
Németh Zoltán 1995-

• Németh Zoltán 
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Bátonyterenye-Pásztói Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3078 Bátonyterenye, Zrínyi u. 6. 
Telefon: -
Lelkész: Klenóczkyné Sulyok Anna helyettes lelkész 
Lélekszám: -/466/732 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A gyülekezet korábbi központja Kisterenye volt. Mint Salgótarján szórványa fejlődött a 
szénbányászat révén egyházközségi központtá, ahonnan Gartai István esperes hosszú 
éveken át a Nógrádi Egyházmegyét is kormányozta. Jelentősen bővült Nagybátony is, 
majd a bányászat összeomlása után Bátonyterenyeként egyesítették a két települést. 
Közben Pásztó 12 ezres várossá fejlődött. 

Gartai István nyugdíjba vonulása után a sámsonházi lelkészek gondozták ezt a terü
letet, amelyhez hozzátartozott Szúpatak és Jobbágyi is. Sztojanovics András, Aklan Béla 
Sándor, Selmeczi Lajos Péter, Lábossá Péter Mihály, majd Lehoczky János Endre lel
kész szolgált az egyházközségben. 

A pásztói evangélikusok száma a 80-as évektől kezdődően folyamatosan növekedett. 
Azok a fiatalok, akik elmozdultak falujukból, Pásztón találták meg lehetőségeiket. 
Egyházasdengelegről, Szirákról, Vanyarcról, Lucfalváról, Bokorról, Kutasóról, Sámsonhá
záról települtek a városba. Ahhoz azonban, hogy igazán otthon lehessenek új lakóhe
lyükön, evangélikus hitük gyakorlásának helyét és alkalmait keresték. Kezdetben az is
kolában kaptak helyet istentisztelet tartására. A sámsonházi lelkészek rendszeresen szol
gáltak közöttük. 1987-ben már 150 tagot számlált a pásztói gyülekezet. 

A rendszerváltás után a gyülekezet régebbi felügyelője és a gyülekezet néhány tagja 
a városi önkormányzat képviselő-testületében tevékenykedett. Keresték a módját, ho
gyan tudnák segíteni a pásztói evangélikusságot. Sikerült elérniük, hogy a város telket 
ajándékozzon templomépítésre. Hamarosan neki is láttak a telek rendbehozatalának. 
1996-ban elhelyezték a templom alapkövét. Elindult a templom és a parókia építése. 
Sok huzavona előzte meg a munka elindulását. 2000 márciusában azután hozzáfogtak. 
Saját erőből végezték a munkát. Olyan templomot építettek, amely 300 fő befogadá
sára alkalmas. Elkészültekor 50 millió forintba került, de ebben nem volt benne annak 
a munkának az értéke, amelyet a hívek maguk végeztek. Egy helybéli református fafa
ragó ajándékozta a gyülekezetnek az oltáron álló nagy fakeresztet. 

A parókiának csak a tervei készültek el. Az anyagiak egyelőre nem tették lehetővé 
annak felépítését. 
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Amikor Lábossá Péter Mihály lelkész gondozta a gyülekezetet, azt tapasztalta, hogy 
Pásztón a 40-50 éves korosztály a gyülekezet legaktívabb rétege. Ok magukkal hozták 
a környékbeli falvak evangélikusságára jellemző gyülekezethez való ragaszkodást. Ez élt 
bennük elvándorlásuk idején is, és adott a gyülekezet alapításához lelki indíttatást. 

Az iskolában rendszeresen folyik a hitoktatás. Az elkészült templomot a reformátu
sokkal közösen használják. Testvér-gyülekezeti kapcsolatba léptek a budavári evangéli
kusokkal is. 2001. május 19-én szentelte fel az új templomot Szebik Imre püspök. 

Lábossá Péter Mihályt a nyíregyházi gyülekezet választotta lelkészévé, ezért 2002-
től Lehoczky János Endre sámsonházi lelkész gondozta a gyülekezetet. 

A legutóbbi időben Klenóczkyné Sulyok Anna helyettes lelkészként pásztorolja a 
Bátonyterenye-Pásztói Evangélikus Egyházközség evangélikusait. 

A kisterenyeiek temploma 1906-ban épült. 

Béri Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3045 Bér, Szabadság tér 1. 
Telefon: 06-32/486-054 
Lelkész: Thuránszky István helyettes lelkész 
Lélekszám: 276/282/307 

A TELEPÜLÉSRŐL RÖVIDEN 

Bér a Bér patak mentén fekvő kisközség. A bujáki vár tartozékaként szerepelt 1439-
ben. Báthory István birtoka volt, aki perben állt a község birtoklásáért Szobi Mihállyal. 
A törökök támadásai idején elfoglalták Bért is. A törökök elvonulása után újra a bujáki 
uradalomhoz tartozott. Az 1770-es úrbéri rendezéskor a herceg Eszterházy család bir
tokába került, akik 1851-ben túladtak ezen a birtokon. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉGRŐL 

Ismert adatok alapján régi nógrádi gyülekezet él Béren. 1662-ben keletkezett. Anya
könyveit 1774 óta vezetik. 1799 táján Luca János volt a gyülekezet lelkésze, akinek a 
szolgálati területe Béren kívül Bokor, Kutasó, Cserhátszentiván, Felső- és Alsótold és 
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Buják volt, amely azonban nemcsak munkaterületet jelentett a lelkésznek, hanem on
nan is származott jövedelme. 

Az 1900-as évből való adatok szerint iskolái is voltak /, egyházközségnek, az anya
gyülekezeten kívül Bokorban, Kutason és Szentivánon. A lelkész Mihalovics Sámuel volt, 
a kántortanító Honéczy Pál. Bokoron Paulinyi Sámuel, Kutason Paulinyi János, Szent
ivánon pedig Labáth János tanított. A falu lakóinak háromnegyede evangélikus volt. A 
gyülekezet lélekszáma 673 fő volt. A szórványokkal és leánygyülekezetekkel együtt 1272 
evangélikus tartozott Bérhez. A négy iskolában 236 gyermeket tanítottak. 

Mihalovics Sámuel elődei voltak Moravcsik Mihály (1852-1868) és Szluika Mihály 
(1868-1895) lelkészek. 

A gyülekezet temploma 1896-ban épült. Középkori alapokat találunk benne. Oltár
képét 1900-ban Kubányi Lajos festette, a húsvéti hajnalt ábrázolja. 1988-ban zajlott a 
templom nagy tatarozása. Kétéves munka van ebben a tatarozásban; miután az épület 
műemlék, kellő gondosságot igényelt ez az építőktől. 

(Mivel rendszerezett anyagot a lelkész nem tudott beküldeni, ezért az 1945 és 1991 
közötti gyülekezeti események rejtettek maradnak, de okulásul és magyarázatul Klucsik 
Jánosné visszaemlékezését érdemes tanulmányozni. - A szerk.) 

A GYÜLEKEZET ELETE 1991 UTÁN 

Volt gyülekezet Béren 1991 előtt is. Voltak lelkészek Klucsik János előtt is. Ismerjük 
Révész László lelkész nevét, aki béri szolgálatai mellett szlovákról magyarra fordította 
a Nógrád megyei lelkészek és tanítók díjleveleit az 1793 és 1801 közötti időből. Tu
dunk Mátis Andrásról is, aki szintén béri lelkész volt. 

1991-ben Szebik Imre püspök kiküldte Bérre Klucsik János diakónus lelkészt. Meg
volt erre a püspöki indok, hiszen olyan lelkészre volt szükség Béren, akinek van valahol 
lakása vagy családi háza, és onnan elérheti szolgálati helyét, mert a béri parókiát Mátis 
András volt béri lelkész lakta népes családjával. De olyan lelkészre is szükség volt Béren, 
aki evangélikus egyházunk iránti feltétlen elkötelezettséggel bír, hiszen Mátis lelkész a 
Hit gyülekezete felé orientálódott. Még a parókiát is ennek szolgálatába állította. Az 
evangélikus istentiszteleti rendet is meg akarta változtatni, de a gyülekezet ellenállt. 

Amikor Klucsik János vállalta a béri szolgálatot, tudta tehát, hogy mit vállal. Az első 
meglepetés - és ez máris magyarázat arra, hogy miért 1991 -ben kezdődik a gyülekezet 
történetének újabb szakasza - a hivatal átadás-átvételekor érte: Mátis András ugyanis 
nem jelent meg mint átadó. Jelen volt Kalácska Béla esperes, akinek valójában nem volt 
mit átadnia, mert még az irodát is a Mátis család szállta meg. Úgy látszott, hogy Kalácska 
esperes mindennel tisztában volt. Ismerte a lelkész és a gyülekezet közötti ellentét okát 
és mélységét. Arról is ismerete lehetett, hogy Mátis lelkész miként csalogatta a szektá
ba a gyülekezet tagjait. S akiket átvitt, szembe tudta állítani azokkal, akik evangéliku
sok akartak maradni. 
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Klucsik János úgy látta, hogy Mátis András azért nem jelent meg a hivatalos aktu
son, mert 9 évi szolgálata alatt teljesen elhanyagolta hivatalát. Az anyakönyveket nem 
vezette. A levelezéseket zsákban tárolta. Minden papír együtt volt, de ömlesztve. A bi
zományba hozott egyházi sajtótermékek kifizetetlen számlái is gyűltek. Ezt a Sajtóosz
tály az új lelkészen akarta behajtani, de többszöri személyes tárgyalás után leírták ezt a 
tartozást. Mátis lelkész ugyanis semmiféle felhívásra nem reflektált. 

Teljes káoszban kezdődött meg a Klucsik házaspár számára a béri szolgálat. Klucsikné 
pedagógus volt, a hitoktatást kapta feladatul. Szirákon és Kisbágyónban is meg kellett 
szavazni a gyermekmunkát. Klucsikék Budaörsön laktak. Innen utazgattak szolgálataik
ra. A presbitérium idegesen reagált a parókia dolgaira, és az egyházvezetőségtől várt se
gítséget. Úgy érezték, hogy ők mindent befizetnek, amit fentről kérnek, de onnan semmi
féle segítséget nem kapnak. Arra kérte a gyülekezetet Klucsik lelkész, kérjék Istentől, 
hogy adja vissza a parókiát. Ö meg fogja tennil Két hét sem telt el, és Mátis András 
költözködni kezdett, mert a sziráki önkormányzat épületében volt egy üres lakás. A pa
rókia tehát felszabadult. így a már átadott parókia fogadhatta az érkezőket a beiktatási 
ünnepen. Két probléma azonban sok fejtörést okozott a továbbiakban is: a felrobbant 
kazán és az akadozó vízvétel a kútból. Végül ezek is megoldódtak. A parókia tetőzeté
nek állapota csak a száraz időt kedvelte. A pala kicseréléséhez a műemlékeseknek csak 
a műemlékpala volt elképzelhető a templom közelsége miatt. Sőt a palát csak rézsze
gekkel lehetett felerősíteni. Az újabb probléma abban mutatta magát, hogy a harango
zó azonnal igényelte a harangok elektromossá varázslását. Amíg a lelkész a megoldások 
keresésén fáradozott, a felügyelő a lelkész távollétében villamosíttatta a harangokat. 

A parókián a nyílászárók igen elhasználódtak. A szél mindenütt talált rést. Volt tehát 
feladat, a sok munka között sorrendet kellett felállítani. 

Az egyházközség adminisztrációjának rendbetétele kemény próba volt. Klucsikné a 
zsákokban talált anyagokat rendszerezte. De az anyakönyvek évek óta egyetlen bejegyzést 
sem tartalmaztak. Klucsik lelkész többször kérte Mátis Andrást a pótlásra, aki azzal 
nyugtatta, hogy van egy notesz, amelyben minden ilyen tárgyú bejegyzés megvan. Ezt 
azonban sosem adta át. Ezért a lelkész lemásolta az üres anyakönyvi oldalakat, és min
den családhoz eljuttatta azzal a kéréssel, hogy a családnak valamelyik felnőtt tagja írja 
be a náluk történt események adatait, amelyeknek az anyakönyvbe kellett volna kerül
niük, így történt meg a részben pontos, részben valószínű adatok utólagos bejegyzése. 

Az önkormányzattól 1993-ban kért ingatlanfelértékelések 1994-re elkészültek, így 
az 1991. évi 32. törvény alapján a gyülekezet pénzben visszaigényelte az államosított 
vagyont. 

Közben sikerült a parókia fűtését megoldani tartályos gázzal. A szerelést úgy végez
ték, hogy az a vezetékes gázra átköthető legyen. A kútból nyert vízzel kapcsolatos ne
hézségeket látta a polgármester is, és rácsatoltatta a parókiát a csőhálózatra. 

Tudtak meglepetést is okozni a gyülekezet tagjai. Megtörtént, hogy a lelkész a felesé
gével együtt egy beiktatatási ünnepen vett részt, ez idő alatt a felügyelő kimeszelte a nagy
szobát a parókián, hogy rendezettebb körülmények között élhessen a lelkész házaspár. 
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A lelkészt foglalkoztatta a műemlék templom fűtésének megoldása. Sikerült úgy 
elrejteni a padokban a fűtőtesteket és a karzat alatt a cirkot, hogy az semmiképpen ne 
zavarja a templom belső képét, műemléki jellegét. 

A parókia ablakainak cseréje is már a végső tervezési fázisban volt, amikor Klucsik 
János meghalt. így az ablakok cseréje a lelkész halála után valósult meg. 

A gyülekezet lelkipásztorolására Szabó András vanyarci lelkész kapott megbízást. 
Amikor a díjazás megállapítására került a sor, és az útiköltség-terítést a lelkészi fizetés 
20%-aként határozták volna meg, meglepetéssel szereztek tudomást a lelkész alacsony 
fizetéséről, amelynek az ötödrésze jelentéktelen összeg volt. Ekkor jöttek rá a bériek, 
hogy a lelkészük csaknem társadalmi munkában végezte közöttük a sok nehéz munkát. 

# Klucsik Jánosné visszaemlékezése alapján összeállította a szerkesztő. 

Bokori Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal; 3066 Bokor, Szabadság u. 47. 
Telefon: 06-35/348-582 
Lelkész: Gulácsiné Fabulya Hilda helyettes lelkész 
Lélekszám: 129/65/147 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A település nevét 1265-ben említi először egy oklevél. A török hódoltság idején Alsó- és 
Felső-Bokor néven emlegették. Az eredeti lakosság a török hódoltság idején elmenekült, 
csak a török kivonulása után népesedett be a falu evangélikus vallású felvidéki telepesekkel. 

1790-ben építették fel az első templomukat az evangélikusok. Igaz, jóval korábban 
történt az idetelepülésük, mint a templom építése, de volt itt egy középkori templom, 
amelyet evangélikus istentiszteletek tartására használtak. Valószínűleg amikor az új temp
lom épült, akkor ennek az anyagát is felhasználták. 

Bokor 1947-ig a béri egyházközség filiája volt. Ez azt jelentette, hogy a béri lelkész a 
nagyünnepeken látogatott ide. De a lelkigondozást a tanítók szakavatottan ellátták. 

Petor Jánosné szül. Tóth Judit volt taksonyfalvi (Szlovákia) tanítónőt választotta meg 
a gyülekezet iskolája tanítójául. O lett a bokori kántortanító. Férje, Petor János evangé
likus lelkész volt. Miután felesége lakást kapott a tanítói lakban, ő elvállalta a gyüleke-
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zet pásztorolását, egyben a gyülekezet önállóságának célkitűzését is támogatta. Ebben 
az időben választották meg Kutason Szálai Pál kántortanítót az iskola igazgatójának. 

A friss erő lendületét szegte 1948 nyara, az iskolák államosítása. Petőmé Tóth Judit 
is, Szálai Pál is állami szolgálatba került. 

1949-ben Szabó József püspök beiktatta szolgálatába Petor János lelkészt és Korén 
Pál felügyelőt. A gyülekezet szinte teljes létszámmal jelen volt ezen a jelentős alkalmon, 
hiszen ezzel véglegessé vált a gyülekezet önállósodása. Segélyként kaptak 8 ezer forin
tot a lelkészlakás megoldására. Amikor felvetődött a lakásvásárlás vagy új lakás építésé
nek kérdése, az építés mellett döntöttek. Sürgősnek tűnt elvégezni a munkát. A lelkész 
az államosított tanítói lakásban lakott. 

Első lépésként a templommal szemben lévő beépítetlen telket vásárolták meg 900 
forintért. Ki mihez értett, annak fogott neki a lelkészlak építésekor. Közösen fejtették 
a követ a tókövi bányában. A Mihalik családból kikerült három kőműves építette a házat. 
A tetőanyagot dr. Szandai János béri származású evangélikus lelkész küldte Bokorra 
Békéscsabáról. Az 1951. évi zárszámadó közgyűlésen a lelkész nemcsak nyugtázni tud
ta az eddigi kiadásokat, hanem köszönetet is mondott az építőknek. 

Ekkor már érződött, hogy az eddigi megélhetést nagyban segítő egyházi földektől is 
megfosztja az állam az egyházat. Az 1951 augusztusában tartott közgyűlésen már az 
átadott földek nagyságát rögzítették: Bokor 10 kataszteri hold és 1551 négyszögöl, Kutasó 
14 kataszteri hold és 1350 négyszögöl, Cserhátszentiván 10 kataszteri hold és 899 négy
szögöl földet adott át [21,2 hektár). Mindenki szomorúan fogadta el a „felajánlást". 
Észrevették ebben az ott élő emberek is, hogy hamarosan az ő örökölt és verítékkel 
megőrzött vagyonuk lesz a soros. 

Gartai István esperes 1955 januárjában járt Bokoron esperesi vizitáción. Látogatása 
háztartási vizsgálat céljával történt. Megtekintette a templomot, és mindent rendben 
talált. Úgy látta, az anyagi gondokon való felülkerekedés adhatja a gyülekezet jövőjét, 
mert az államsegély akkorra bizonytalanná vált. 

Nem csak a híveken múlt az anyagi gondok rendezetlensége. A falu lakói maguk is 
nagy nehézségek között éltek. Önmaguk kárára tudtak csak eleget tenni a beszolgálta-
tási kötelezettségeknek. Az anyagilag tehetősebb családokat még a kulák megbélyeg
zéssel is sújtották, és gyorsan tönkre is tették őket. 

Az 1956-os forradalmi események megmozgatták ugyan a gyülekezetet, de a főutaktól 
való távolság minden kártól megóvta őket. 

1958-ban Vető püspök a megújult templomot áldotta meg a júniusban tartott ün
nepségen. A gyülekezeti segélyből kapott 15 ezer forint és német segélyből kapott 5 
ezer forint tette lehetővé a tatarozást, a gyülekezet emellé a kétkezi munkát tette. 

Petor János lelkész családi körülményei azonban úgy alakultak, hogy 1964-ben meg
vált a bokori egyházközségtől, és Békés megyében vállalt lelkészi munkát. Utódja Né
meth Géza lett 1965-től. Ó romló egészsége miatt vállalta ezt az eddigi szolgálatánál 
könnyebbnek tűnő területet. Hét közben Balassagyarmaton lakott a családi házában, a 
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hétvégeken volt Bokoron. Kutasét és a szórványokat motorkerékpárral kereste fel. Be
tegen is példás szorgalommal gondozta a gyülekezetet. Az ifjúság nevelését fontosnak 
tartotta. Szombaton hittanórákat tartott. A vasárnap délutáni litánia után is az ifjúság
gal volt együtt bibliaórán. Gyakran hívott vendégszolgálatra lelkészeket. Többször for
dult meg a gyülekezet alkalmain Túrmezei Erzsébet is. 

Tovább építette a lelkészlakot, bár nem lakott benne. Megerősítették a toronysisa
kot is belülről, kívülről pedig szürkére festették. 

A lelkészről azt is megjegyezték a bokoriak, hogy veretes magyar nyelven hirdette az 
igét. Jó tollú író volt, szerette a novellaírást. Az egyházi lapban is jelentek meg írásai. 
1968 végén ment nyugdíjba. 

Gerháth Pál lett az utóda, aki nagy ambícióval és kevés lelkészi tapasztalattal látott 
a gyülekezetben munkához. A gyülekezet örömmel befogadta, örömalkalmain asztalá
hoz ültette a lelkészét. Gyakran éjszakába nyúlóan beszélgetett híveivel. Családi isten
tiszteleteket is tartott. Jó kapcsolatban volt a helyi baptistákkal. 1989-ben elindította 
a templom felújítását. De úgy látszik, belefáradt a két évtizedes munkába, mert nyuga
lomba vonult. 

1991-ben Kalácska Béla esperes karolta fel a gyülekezetet. Amikor 1993-ban Gulá-
csiné Fabulya Hilda Terénybe került, az október 15-én kelt kiküldésében az a megbízás 
szerepelt, hogy a terényi, bokori és kutasói gyülekezetek gondozásával bízta meg a püs
pök. Ennek alapján 2001. június 5-én a lelkésznő át is vette a gyülekezet gondozását, 
amelyet azóta is folytat. 

A bokoriak temploma ugyan 1790-ben épült, de 1963-ban a faluval együtt ez a temp
lom is leégett. Újjáépítésére 1865-ben került sor. A templom tornyában három harang 
lakik. A nagyharang 1892-ben készült, amikor Szluika Mihály volt Béren a lelkész, és 
Paulinyi Samu volt Bokoron a tanító. A középső harang 1929-ből való. A kisharangot 
1953-ben Sopronban öntötték. Ezek jelzik a bokoriaknak mindazt, ami Isten munkáját 
és Isten dicsőségét szolgálja a faluban. 

Isten gondoskodó szeretetének jeleit látják a bokoriak abban is, hogy rendben van a 
templomuk, visszakapták egykori iskolaépületüket. A kutasói templom újra egyházi 
tulajdonba kerülhetett. Isten megáldja, megsegíti és megtartja népét - a jövőben is. 

• Gulácsyné Fabulya Hilda lelkész dolgozata alapján összefoglalta a szerkesztő. 
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Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 31. 
Telefon: 06-32/487-119 
Lelkész: Bartos Zoltán 
Lélekszám: 394/311/476 
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A TELEPÜLÉS MÚLTJÁBÓL 

Az okmányok IV Béla idejében tesznek először említést a községről. A község mai neve 
1542-ben fordul elő először, ami arra utal, hogy akkor már volt temploma a település
nek. Több földesura volt a falunak. Az 1740-es évektől kezdődően a Podmaniczky csa
lád és az ebből ágazó rokonság volt a falu tulajdonosa. 

Feltételezések szerint az 1542-ben említett templomnak az evangélikusok voltak az 
építői, és benne evangéhkus lelkész prédikálhatott. Később az ellenreformáció követ
keztében a katolikusok egyre nagyobb tért nyertek itt is. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTENETÉBŐL 

Egyházasdengeleg Szirák filiája volt 1865-ig. Templomuk volt az 1700-as években. Ta
nítót is alkalmaztak az iskolájukban. Az 1799-ben kelt díjlevél igen tekintélyes jövedel
met állapít meg a tanító fizetéseként. 

A mai templom 1842-ben épült. 1865-re érett meg az anyásodás lehetősége, hogy 
Egyházasdengeleg elszakadjon Sziráktól, és önálló gyülekezet legyen. 

Az 1900-as években Wallentini Sámuel volt a gyülekezet lelkésze. Az iskolában 
Honéczy Sándor tanított. 502 evangélikus tartozott a gyülekezethez. Dengeleghez tar
tozott Heréd is, ahol a 131 evangélikusnak temploma nem volt, de iskolát fenntartot
tak. Itt Glatz József tanított. 

A harmincas években Szakaj András volt a gyülekezeti lelkész, aki 1883-ban Liptó-
szentmiklóson született, Eperjesen volt gimnazista és teológus. Budapesti és békéscsa
bai segédlelkészi szolgálata után 1909-ben választották meg Egyházasdengelegre. 

A II. világháború után az iskolában a tanköteles gyermekek száma 107 volt, ezért a 
tanító mellé másik tanítót kellett választani. Szügyi Géza volt az iskola tanítója, máso
dik tanítónak Szalay Magdolnát választotta meg a közgyűlés. 1947-ben az egyházköz
ség elemi iskolája általános iskolává alakult, 1948 nyarán pedig államosították a taní
tókkal együtt. 

in 
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1949-ben meghalt Szakaj András lelkész. 1949 őszén beiktatták Garami Lajost. Ha
marosan megválasztották az új presbitériumot. A herédi leánygyülekezetet pedig a hatva
ni egyházközséghez javasolták csatolni. Az állami alkalmazásba vett kántor helyére 1949. 
szeptember 28-án Fehér Mihályt választotta meg a közgyűlés a gyülekezet kántorának. 

AZ UTÓBBI 50 EV KRÓNIKÁJA 

1950-ben a lelkész, látva a gyülekezet nehéz anyagi helyzetét, lemondott a 15 kataszte
ri hold javadalmi földjéről az egyházközség javára. Ezt a földterületet is haszonbérbe 
adták, és ennek jövedelméből tudták fedezni az egyházközség kiadásait. 

1951 -ben az egyházközség átadta földjeit az államnak. Megtartott azonban 2 kataszteri 
hold szántót. Ezzel az átadással újabb anyagi hátrány érte a gyülekezetet. Megtörtént a 
herédi leánygyülekezetben is a földek átadása. Később még a 2 kataszteri holdat is fel
ajánlották az államnak, és csak 800 négyszögöl föld maradt meg az egyházközség tulajdo
nában. 

1955-ben sikerült a háború utáni első templomtarozást elvégezni. Palotás és Páltelek 
evangélikusait ebben az esztendőben vette gondozásába a gyülekezet, Sziráktól átvéve 
a szórványokat. 1957-ben a reverzáliskérdés okozott fejtörést a gyülekezet vezetőinek, 
akik szabályrendeletet alkottak ez ügyben. A következő évben hozzáfogtak a parókia 
renoválásához. 

1963-ban a templom külső tatarozását, 1964-ben pedig a belső festést végezték el. 
Ez a munka a Sziráktól való elszakadás és az anyásodás százéves évfordulójának ünne
pére készült el. 

A leánygyülekezet - amely a korábbi tervek ellenére sem szakadt el az anyagyüleke
zettől - 1965-ben hozzákezdett az 1869-ben épült temploma renoválásához. Az anya
gyülekezetben pedig az 1905-ben épült lelkészlak teljes rendbehozatalán fáradozott a 
vezetőség. Üj kerítést és új kaput is építettek. A templomtorony belsejét renoválták 
ezzel egy időben. Amikor 1969-ben Ottlyk püspök meglátogatta a gyülekezetet, ész
lelte az eleven gyülekezeti életet, amelynek bizonysága volt a sok áldozattal rendbe ho
zott templom és lelkészlakás. 

1970-ben renoválták a Meskó család építette erdőtarcsai kápolnát, amelyet eredetileg 
1860-ban temetkezési célból építettek. Ezzel Garami Lajos egyházasdengelegi szolgálata 
véget ért, 1973-ban megválasztották Balassagyarmatra. Dengelegre pedig Bokkon La
jos került. 1973. november 18-án volt a beiktatása. A gyülekezet rendbe hozta az új 
lelkészcsaládnak a lelkészlakást. Amikor Gartai István 1964-ben esperesi vizsgálatot tar
tott a gyülekezetben, megállapította, hogy temetője van a gyülekezetnek nemcsak Den-
gelegen, hanem Heréden is. Miután a dengelegi temetőben a helyi tanács épített ravatalo
zót, át is vette később községi kezelésbe a temetőt. Amikor 3 év múlva az esperes újra 
látogatást tett a gyülekezetben, a lelkészlak már megújult, és a harangokat is villa
mosították. 
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A szükség újra és újra jelentkezik, ha várják, ha nem. 1973-ben megrepedt a kisha-
rang, ezért újra kellett öntetni. 

1981-ben Jakus János kovácsoltvas kerítéssel ajándékozta meg a gyülekezetet, ame
lyet a templom mellett állítottak fel. Éppen hozzákezdtek a renováláshoz is, és 1982-
ben kész lett a templom. A toronysüveget javították, a faszerkezetet újjáépítették és a 
süveget bádogozták. 1983 óta az orgonát is elektromos motor fújtatja. 1984-ben a temp
lompadok javítása és mázolása került sorra, 1989-ben pedig a herédiek tatarozták a 
templomukat. 

1990-ben Bokkon Lajos nyugalomba vonult. Sándor Frigyes kapott megbízást a helyet
tesítésre. 1991 decemberétől Seben István galgagutai lelkész lett a helyettes lelkész, 
majd 1992 augusztusától Babka László segédlelkész szolgált itt, akit 1994-ben megválasz
tottak parókus lelkésznek. Az új lelkész beiktatása és a parókia felszentelése 1994. már
cius 21-én történt. Az első nagy munka a gyülekezeti ház építése volt a parókia udvará
ban. 1995-re kész volt az épület. Ismét a parókia korszerűsítése került sorra. Villanyfű
tésről átálltak gázfűtésre, a villanykályhával pedig az új gyülekezeti házat fűtötték. 

1997-ben a templomot cserepezték át, majd 1998-ban a homlokzatát renoválták. 
Amikor 1997 nyarán Babka László ikladi lelkész lett, Szmolár Attila segédlelkész 

kapott megbízást a gyülekezet pásztorolására. 1999 októberében Tóth Attila lett a gyü
lekezet megválasztott lelkésze. 2003 őszén Bartos Zoltán lett a helyettes lelkész, akit 
2005-ben iktattak be hivatalába. 

• Tóth Attila dolgozata alapján összefoglalta a szerkesztő. 

Felsőpetényi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2611 Felsőpetény, Ságvári u. 12. 
Telefon: 06-35/360-037 
Lelkész: Szakács Tamás 
Lélekszám: 321/335/339 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A falu kezdetben a Csák nemzetség birtoka volt. 1460-ban már a Gáni családhoz tarto
zott. 1477-ben a Petényi Török család volt a tulajdonos, 1660-ban a helység fele részét 
Balassa Imre birtokolta. 1770-ben a birtokosok között Podmaniczky János és Sándor 
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neve is megtalálható. 1826-ban Podmaniczky János neve szerepelt a falut birtoklók 
között. 

Az 1930-as években 774 lakója volt Felsőpeténynek. A lakosság nagy része evangé
likus volt. 

A gyülekezet 1783-ban keletkezett. Az alapítástól volt tanítója és lelkésze a gyüle
kezetnek. Az anyakönyveket is 1783 óta vezetik a gyülekezetben. A temploma 1784-
ben épült. Első lelkésze Lovcsényi György volt, akinek abba kellett hagynia a szolgála
tát, mert teljesen megvakult. Öt követte Lovtsányi Pál, akinek a díjlevelét ismerjük 1801 -
bői. A tanítók közül az első ismert nevű Ballá János, aki 1779-től volt az iskolában. Tíz 
év múlva őt Eger Pál követte, aki 35 évig volt az iskola élén. 

A türelmi rendelet idején szerveződött gyülekezetnek temploma, majd iskolája épült. 
Azt jegyezte fel a krónika, hogy a gyülekezetben a lelkészi szolgálat folyamatos volt. 
A tanítók a kántori szolgálatot is végezték a gyülekezetben. Az első időkben a tanító 

a faluban a jegyzői feladatokat is ellátta, amiért a falutól külön fizetést kapott. 

A világháborútól napjainkig 
Amikor elvonult a front Felsőpetény környékéről, a gyülekezet életében sokféle válto
zás következett be. Az első nagy esemény a szlovák-magyar lakosságcsere volt, amely 
nagyon érzékenyen érintette a gyülekezetet is. Hamarosan az urbanizáció is éreztetni 
kezdte hatását, hiszen Vác és Rétság közelsége vonzotta a fiatalokat. 

A falu lakosságának túlnyomó része evangélikus volt. Vegyes házasság ritkán adódott, 
így különösebb problémát nem okozott. 

A lelkész mellett az egyházért magukat felelősnek érző gyülekezeti vezetők is súlyos 
problémának ítélték a baptista közösség erősödését. Nemcsak a baptisták eleven misszi
ója okozta ezt az aggodalmat, hanem egy sikertelen evangélizáció is a baptisták malmá
ra hajtotta a vizet. Minden evangélizáció nagy érdeklődés mellett folyt a 40-es években 
a gyülekezetben. Egyszer azonban Győri János lelkész evangélizált a faluban egy héten 
keresztül. Ennek a már akkor is sikertelennek tartott evangelizációnak a következtében 
nyolc evangélikus család lett baptistává. Úgy értelmezték ugyanis a Győri lelkésztől 
hallottakat, hogy a bemerítkezés fontos az üdvösséghez. Ennek gyorsan terjedt a híre. 
Az okokat abban kereste az evangélizátorok csoportja, hogy a gyülekezetben a lelkész 
nem végezte el az evangélizáció utáni utómunkát. A kívülállók elmarasztalták és hanyag
sággal vádolták Kiss Kálmán lelkészt. A falu népe azonban másként látta az ügyet. Egy
értelműen az evangélizációt okolták ezért a veszteségért. 

Fontos megemlíteni, hogy az 1948-ban állami alkalmazásba átkerült kántortanító 
hogyan gondoskodott a kántori szolgálat folyamatosságáról. Tudta, hogy mint állami 
tanítónak, le kell mondania az orgonálásról. Le is mondott. De maga helyett addigra 
betanította Márkus István gyülekezeti tagot, aki azután 50 éven át kántorizált. Jelenleg 
a fia, ifj. Márkus István a kántor. 

A gyülekezet - eredetéből következően - szlovák nyelven beszélő gyülekezet volt több 
mint 150 éven át. De az ötvenes évektől olyan lelkészek kerültek a gyülekezetbe, akik 
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nem tudtak szlovákul. Ragaszkodva a szlovák gyökerekhez, a gyülekezet sokáig a Szarvasi 
énekeskönyvet használta - magyar fordítással. A szlovák nyelvű istentiszteletek Záborsz-
ky Csaba lelkészi szolgálatától kezdve megszűntek. Néhány liturgiái elem azonban meg
maradt. Ilyen a térdeplőének az istentisztelet kezdetén, a dicsőítő ének a lekció felolva
sása után, vagy a nagyünnepeken énekelt ároni áldás. De megmaradt a szlovák templomi 
kegyesség, a lelkész iránti tisztelet, az anyagi áldozatvállalás és a lelkésznek természet-
beniekkel való buzgó segítése is. A templomba járás ma is közel 30%-os részvételt je
lent. A hitoktatásból és a konfirmációból nem marad ki senki. Ez egyébként a gyülekezet 
jellegzetessége volt minden korban. 

Pontosabb események 
A baptistákhoz való sorozatos áttérések ideje 1948-1949 fordulóján volt. Megviselte a 
gyülekezetet is, a lelkészt is, aki 1953-ban a szószéken, prédikáció közben lett rosszul, 
és néhány órán belül meghalt. A gyülekezet lelkületére utal, hogy amikor Záborszky 
Csaba bemutatkozott a gyülekezetben Kiss Kálmán utódjelöltjeként, miután megtud
ták, hogy árva gyermekként nevelkedett, különös szeretettel fogadták a gyülekezetben, 
és teljes szolgálata alatt ez a szeretet vette körül a lelkészt. Nem tudott szlovákul, még
is megválasztották lelkészükül; ezt személyes lelkigondozással és a gyülekezet buzgó lá
togatásával hálálta meg. Megszűntek a baptistákhoz való átpártolások. Felesége is, aki 
világi hivatásban dolgozott, sokat segített a gyermek- és ifjúsági munkában. 

1958-ban volt az első nagy renoválás a háború utáni időkben. A templomot hozták 
rendbe. 1961-ben új oltárképet adományoztak a gyülekezetnek a konfirmandusok szülei. 

1967-ben villámcsapás érte a templomot. A teljes elektromos hálózatot tönkretette 
a villámcsapás, amelyet ezért teljesen fel kellett újítani. Ez a munka a templombelső 
teljes kifestését vonta maga után. A régi parókia modernizálása, karbantartása is folya
matos feladatot adott a gyülekezet vezetőinek. 

A baptista és a katolikus egyházzal is sikerült ökumenikus kapcsolatot teremteni. 1956. 
október 30-án Záborszky Csaba lelkész egy rövid beszélgetés erejéig találkozott a felső
petényi Almássy-kastélyban fogva tartott, de időközben kiszabadult Mindszenty József 
hercegprímással. A testvéri hangnemű beszélgetés után Záborszky lelkész gondosko
dott arról, hogy a kastélyban felállított miséző oltár a nőtincsi katolikus gyülekezethez 
kerüljön. 

Záborszky lelkész Szügybe költözött, miután ott a gyülekezet megválasztotta lelké
széül. Solymár Andrást választották meg utódjául, akire mint kiváló igehirdetőre emlé
kezik ma is a gyülekezet. Szolgálati ideje alatt villamosították a harangozást. Mindössze 
négy évig szolgált a gyülekezetben, mert súlyos betegsége miatt hamar be kellett fejez
nie szolgálatát. A felsőpetényi temetőben nyugszik. 

Ezután 17 éven át nem volt megválasztott lelkésze a gyülekezetnek. Az ősagárdi lel
készek helyettesítették a hiányzó parókust. Kalácska Béla hat éven át járt át Osagárdról, 
Győri János Sámuel pedig tíz éven át. Egy éven át pedig jobbára kisegítő teológusok 
tartották az istentiszteleteket. 

i11 
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Amikor Kalácska Béla volt a helyettes lelkész, kerítést készítettek a templom köré, 
és megépítették a betonjárdákat. Győri János Sámuel szolgálata idején épült az új pa
rókia és az imaterem. A helyettes lelkészek úgy végezték munkájukat, hogy a parókus 
hiányát nem érezte meg a gyülekezet. Mindent megtettek az eleven gyülekezeti éle
tért, a közösség épüléséért és gyarapodásáért. 

Felsőpetényi fiatalok indultak el a teológusi életre; bizonyára az eleven ifjúsági mun
ka is hatással volt rájuk. Szomorú esemény volt a lelkészi pályára készülő Kovács Mi
hály tragikus halála a katonai szolgálat ideje alatt. Ugyancsak lelkészi pályára indult 
Hvizsgyalka György is 1988-ban. Lelkésszé avatása a felsőpetényi templomban volt 
1994-ben. Kétéves szolgálat után azonban gyógyíthatatlan betegsége sírba vitte. O is a 
felsőpetényi temetőben nyugszik. 

1992-ben választott a gyülekezet újra parókus lelkészt, Zólyomi Mátyást. A gyüle
kezetet gazdag lelkiséggel és siralmas anyagi helyzetben vette át. 

Nagy munkák kezdődtek meg az új lelkész irányításával. Részben a gyülekezet anya
gi áldozathozatalának, részben a közegyházi segítségnek köszönhetően 1993-ban a temp
lom teljes külső tatarozását elvégezték, padokat készíttettek a templomba. A parókiára 
bevezették a vezetékes ivóvizet. 1994-ben a templom teljes belső rekonstrukciója is 
megtörtént a berendezés megújításával együtt. A régi temető kezelői jogát a gyüleke
zet visszavette az államtól. A parókián kialakították a gázfűtést. Felújították a harangok 
elektromos rendszerét, és programórát szereltettek be a harangok irányítására. 1995-
ben alakították ki a gyermek- és ifjúsági táborozásra alkalmas szállást fürdőhelyiséggel 
és konyhával a parókia kertjében álló gazdasági épületből. 1996-1997-ben újra a temp
lomon folytak munkálatok. Tatarozták a toronysisakot. Felújították a villámhárítót, 
beszerelték a templomfűtést. 1998-ben a parókiát és az imatermet festették ki. Beépí
tették a lelkészlakás tetőterét, ahol lakóhelyiségeket alakítottak ki. 1999-ben az orgo
nát újították fel. Az imaterem orgonájához új erősítőt vásároltak, hozzá keverőpultot 
és mikrofonokat vettek. 

Az elkészült gyermek- és ifjúsági táborhely egyre kihasználtabb lett. Évente négy-öt 
ifjúsági vagy gyermekcsoportot fogadtak a táborhelyen. Külön is szerveztek táborozást. 
Egyházmegyei zenei táborokat rendeztek. Felhasználták a helyet a testvér-gyülekezeti 
találkozásokra is, megszálltak itt németországi és szlovákiai csoportok. 

Továbbra is testvéri szellemű az ökumenikus kapcsolat a katolikusokkal és a baptis
tákkal. Rendszeresek az imaheti alkalmak. 

Zólyomi Mátyás 2002-ben megpályázta a csepeli gyülekezet meghirdetett lelkészi 
állását, és a gyülekezet több jelentkező közül őt választotta. Szebik Imre püspök Sza
kács Tamást kérte fel a felsőpetényi gyülekezetben a helyettes lelkészi szolgálat ellátá
sára. A gyülekezet 2004 elején parókus lelkészévé választotta Szakács Tamást, akit Sza
bó András esperes iktatott be hivatalába 2004. június 6-án. A gyülekezet lelkésze ma is 
ellátja az ipolyvecei gyülekezetben a helyettes lelkészi feladatokat. 
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A Felsőpetényi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Lovcsányi György 1784-
LovtsányiPál -1818 
Vladár Sámuel 1819-1821 
Goldberger György 1821-1849 
Zbell János 1849-1861 
Kiss Péter 1862-1865 
Brocken Lajos 1865-1869 
PlachyJános 1869-1911 
Stig Gusztáv 1911-1925 
Lombor János 1925-1933 
Pohánka Sándor 1933-1936 
(helyettese Németh Géza) 
Kiss Kálmán 1936-1953 
Záborszky Csaba 1953-1970 
Solymár András 1971-1975 
Kalácska Béla (helyettes lelkész) 1975-1981 
Győri János Sámuel (helyettes lelkész) 1981-1991 
Zólyomi Mátyás 1992-2002 
Szakács Tamás (2004-ig helyette lelkész) 2002-

• Zólyomi Mátyás dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Galgagutai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2686 Galgaguta, Gábor Áron u. 1. 
Telefon: 06-35/378-271 
Lelkész: Füke Szabolcs 
Lélekszám: 430/365/568 
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Ipolyvecei Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2669 Ipolyvece, Dózsa Gy. u. 90. 
Telefon: 06-35/367-386 
Lelkész: Szakács Tamás helyettes lelkész 
Lélekszám: 133/122/189 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

A nagy-honti egyházmegyéhez tartozó Kiscsalomja egyházközségének leánygyülekezete 
volt Ipolyvece. Temploma és iskolája volt, 280 evangélikus élt a faluban a 20. század elején. 

Az evangélikusok temploma 1883-1886 között épült. Iskolája még régebbi időből 
való, amelyet 1928-ban új épület váltott fel. Tanítója ekkor Hermann József kántorta
nító volt, aki 1917-től tanított a falu iskolájában. 

Matuz Pál csaknem négy évtizedig szolgált lelkészként a gyülekezetben. Az 1905-
ben született, 1930-ban lelkésszé avatott Matuz Pál első szolgálati helye volt Ipolyvece, 
ahol segédlelkészi megbízása volt. Innen Salgótarjánba került, majd Vadosfán lett se
gédlelkész. Innen hívta meg a gyülekezet lelkésznek 1932-ben. 

Különösen a negyvenes években nagy nélkülözésben élt családjával együtt. Szegény
ségét a háború okozta. A gyülekezet sem volt nagylelkű iránta. Személyes ellentétek is 
voltak közte és a gyülekezet vezetősége között. Azt szerették volna a presbiterek, hogy 
a püspök helyezze át egy másik gyülekezetbe, de ebben nem volt a presbitériummal 
egy nézeten az egyház akkori vezetősége. Két leányt nevelt családjában. Nehéz küzdelmet 
kellett vívni a szegénységgel, de a lelkész mégis iskoláztatta gyermekeit. 

Szolgálata idején festették le a templom padjait. A templomba csillárokat adomá
nyoztak az 1966-ban konfirmáltak szülei. Szabó József püspök javaslata alapján válasz
tották ki és szerezték be ezeket. Átépítették a templom ablakait is az 1968-ban konfir
mált gyermekek szüleinek adományából. Oltárképet is festettek. 

A lelkész hűséggel gondozta a gyülekezetet. Látogatta híveit otthonukban is. Az evan
gélikus iskolában hittant tanított. Isten igen jó és erős hanggal áldotta meg. Különösen 
a Miatyánk szép dallama maradt a gyülekezet fülében. Még a nagyothallók is jól hallot
ták igehirdetését. Ipolyvecéről ment nyugdíjba. 

Távozása után helyettesítő lelkészek sora fordult meg a gyülekezetben: Garami La
jos esperes, Németh Zoltán banki lelkész, Kalácska Béla esperes és még sokan mások, 
főként a balassagyarmati lelkészek, köztük elsősorban Németh Géza. 

1970-től újra volt beiktatott lelkésze a gyülekezetnek. Rezessy Miklós szolgált itt 
1988-ig. Elektromos kályhákat építettek be a templomba. Renoválták a templom kül-
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sejét és belsejét. A gyülekezet tagjai parkosították a templom körüli területet. Fenyő
fákkal és más fák, bokrok telepítésével csinosították a környezetet. Ujrabetonozták a 
járdákat. A parókiát is korszerűsítették: a szobákat parkettázták, fürdőszobát építet
tek, kijavították a tetőszerkezetet. 

Rezessy lelkész 1988-ban Vecsésre került. Nagy Gyula püspök először Benkő Ferenc 
diakónus lelkészt helyezte a gyülekezetbe, aki 1997-ben Kétbodonyba ment. Helyére 
1997. augusztus 1 -vei Hvizsgyalka György került, aki mindössze két vasárnap szolgálha
tott. Kiújult gyógyíthatatlan betegsége a folytatást nem tette lehetővé. 1998. július 26-
án volt a temetése. Ezt követően Zólyomi Mátyás felsőpetényi lelkész lett Ipolyvecén 
a helyettes lelkész. Négy év múlva megpályázta a csepeli gyülekezet lelkészi állását, és 
elnyerte azt. Helyére Szakács Tamás kapott helyettes lelkészi megbízást. 2003 január
jában befejeződött a templomfűtés - még Zólyomi lelkész idejében elkezdődött - kor
szerűsítése. Szakács Tamást a felsőpetényi gyülekezet 2004-ben lelkészévé választotta. 

A GYÜLEKEZETBEN ELVÉGZETT MUNKÁK 

Az egyházközségnek temploma, parókiája és temetője maradt az államosítások után. 
Ezekről azonban folyamatosan gondoskodni kellett. 

Az 50-es években először a parókiát tatarozták, kijavították a kerítését (1950), majd 
a temető kerítését kellett javítani (1950), de ez nem bizonyult véglegesnek, ezért fa
oszlopokat kellett állítani a temetőben, és köztük drótot húzni (1953 és 1954). A temp
lomban villanyt szereltek (1951), kívülről bevakolták a templomot, és kőporos színező-
vakolatot kapott az épület (1957). 

A 60-as évek munkái a templom körüh kerítés elkészítésével indultak (1960), majd 
a parókia festése-mázolása történt meg a kerítés kijavításával együtt (1964). A temp
lom tornyát bádogozni és több helyen javítani kellett (1966), ezután a templom abla
kait cserélték ki a konfirmandusok szüleinek adományaként (1967). Az orgonát is ja
víttatni kellett (1968). Végül ismét a parókián kellett nagyobb javítást végezni (1969). 

A 70-es évekre is átnyúlt a parókia tatarozása és az orgona fújtatóinak a javítása (1970). 
Az orgonát később újra javíttatni kellett (1978), és a parókián is folytatni kellett a munkát 
az ablakok kicserélésével (1974). Gyülekezeti házat alakítottak ki 35 ezer forintos költ
séggel (1975), amelynek fűtését palackos gázzal oldották meg (1976). Újra szükséges
sé vált a templom külső-belső renoválása (1977), amelyet folytattak a következő év
ben is, amikor megtörtént az újraszentelés (1978). Erre az ünnepre a parókián is kor
szerűsítést végeztek, és a templomban megjavíttatták az orgonát. Ezekre a munkákra a 
gyülekezet kölcsönt vett fel, amelyet 1979-ben törlesztett. 

A 80-as évek nagy munkával indultak el. A parókiát teljesen átalakították, szinte csak 
a falak maradtak, mindent megváltoztattak. Teljesen modern épület került ki a meste
rek keze alól (1981). A templomot elkezdték villanykályhákkal fűteni, és a kerítéseket 
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is javítgatták (1982). Még Rezessy lelkész idejében rendbe hozták az egyházi épületek 
kerítéseit. 

A 90-es évek továbbra is munkákkal terhelt időszak volt. Ezek közül kiemelkedett 
a templomtető felújítása, új palával fedése, amelyhez az egyházkerülettől 200 ezer fo
rint támogatást is kaptak 1993-ban. 1996-ban bekötötték a gázt, és a parókián a fűtés, 
a főzés, a melegvíz vezetékes gáz révén üzemelt (1998). 

így érkezett el folyamatos tevékenységgel a gyülekezet az ezredfordulóhoz, hogy 
folytathassa a jó gazda egyszer elkezdett, de soha be nem fejezhető gondoskodását az 
egyházközség épületeiről. 

Az Ipolyvecei Evangélikus Egyházközség lelkészei 
MatuzPál 1930-1972 
Rezessy Miklós 1973-1991 
Benkő Ferenc (diakónus lelkész) 1991-1995 
Németh Zoltán 1995-1997 
Hvizsgyalka György 1998 

. Zólyomi Mátyás (helyettes lelkész) 1998-2002 
Szakács Tamás (helyettes lelkész) 2002-

•#̂  Szakács Tamás dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Kétbodonyi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2055 Kétbodony, Tó u. 21. 
Telefon: 06-35/355-743 
Lelkész: Kollár Zsolt segédlelkész 
Lélekszám: 316/236/399 

A KOZSEG MÚLTJA 

Kétbodony község 1903-ban kapta a nevét, amikor Alsóbodonyt és Felsőbodonyt egy 
községgé egyesítették. A Kartal nemzetség ősi birtoka a település. A hagyomány sze
rint ennek a nemzetségnek egyik tagját, I. Pétert IV Béla király megfosztotta javaitól, 
és a bajból csak úgy tudott kimenekülni, hogy átadta birtokait az apácáknak, a birtok 
haszonélvezetét azonban megtartotta magának. 



Kétbodonyi egyházközség 

A török hódoltsági időben ez a vidék is a törökök csapásainak volt kitéve. A törökök 
kiűzése után a község többször váltott földesurat. 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETÉBŐL 

Alsóbodony volt az evangélikusok faluja. Ide a Felvidékről tótok települtek a 1600-as 
évek elején. Ezek evangélikus telepesek voltak. Kezdetben Szügyhöz tartoztak, Alsó
bodony leánygyülekezete volt a szintén ősi egyházközségnek. 1691-ben azonban önálló 
gyülekezetté alakultak, és megválasztották első lelkészüket is Suhajda István személyé
ben. Valószínűleg 1691 és 1700 között volt itt lelkész, mert 1701-ben Szügyben tanított. 

Az anyakönyveket 1745 óta vezetik a gyülekezetben. 
A templom 1792 és 1794 között épült, hossza 15,5 méter, szélessége 9,5 méter, 

magassága pedig 14 méter. A falai kőből épültek. A hajó boltozata téglából készült. 
A gyülekezetnek folyamatosan volt lelkésze és tanítója. 1691 óta 33 lelkésze volt a 

gyülekezetnek. Közülük kiemelkedik Benczúr István, aki az esperesség egyik dékánja 
volt 1793 táján. Gazdik Mártonról is tudunk, aki 1834-ben halt meg. A 20. században 
Csőváry Géza volt a lelkész 1930-ig, akit fia, Csőváry Dezső követett az 193l-l944, 
majd 1947-1974 közötti időben. Selmeczi János 1946-1947-ben mint pályakezdő szol
gált itt. Kalácska Béla helyettesített 1975-ben, majd Görög Zoltán volt a parókus 1975 
és 1982 között. Ezután ismét helyettes lelkészként a szomszéd gyülekezetek lelkészei 
szolgáltak: Rezessy Miklós 1983-ban, Lehoczky Endre 1983 és 1994 között, majd Benkő 
Ferenc diakónus lelkész 1994 és 2004 között, akit Kollár Zsolt segédlelkész váltott fel. 

A GYÜLEKEZET ELETÉRŐL 

Az 1900-as adatok szerint a gyülekezet túlnyomó többsége Alsóbodonyban lakott, ahol 
267 evangélikust tartottak nyilván. Ugyanakkor Felsőbodonyban mindössze 10 evan
gélikus élt. A romhányi leánygyülekezetben 72 lélek volt. 

Az elmúlt 50 évben a lélekszám 300 körül mozgott. A legutóbbi adatok szerint 251 
evangélikus alkotja a gyülekezetetet. 

Inkább a fogyás jellemzi a népmozgalmi adatok alapján ezt a közösséget. 1931-ben 
egyetlen gyermekkeresztelés sem történt. Az 50 évből 5 olyan esztendő volt, amikor 
egyetlen házasságkötést sem áldottak meg. De csak 1974 volt az az esztendő, amikor 
mindössze 1 temetés volt. Konfirmációt majdnem minden évben tartottak. 

Istentiszteleti és egyéb igeszolgálati alkalmakra alkalmas helyiség csak a kétbodonyi 
és a romhányi gyülekezetben van. Kétbodonyban van templom és lelkészlak. Rom-
hányban az imaház a gyülekezet központja. 

Kétbodonyban minden vasárnap délelőtt van istentisztelet. Délutáni istentisztelet 
1982 óta nincs, mert elnéptelenedett az alkalom. Megtartják azonban az adventi és böjti 
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sorozatokat esti istentisztelet keretében. 1974-ig volt a gyülekezetben gyermek-isten
tisztelet is. Romhányban 1954-ig minden hónap első vasárnapján volt istentisztelet a 
délelőtti órákban. 1994-től minden második vasárnap megy ki a lelkész a leánygyüle
kezetbe, és természetesen nagyünnepeken is. A szórványokban látogatás és temetés al
kalmával találkoznak a hívek a lelkészükkel. Az istentisztelet nyelve a gyülekezetben a 
magyar. 1960-ig vasárnap délutánonként volt olyan istentisztelet, ahol szlovákul éne
keltek, magyarul imádkoztak. 

Az istentiszteletek látogatottsága nagyon jó volt 1965-ig. A jegyzőkönyvek örökítet
ték meg azt, hogy 1965 és 1969 között „hatalmas izgatás folyt" a templomba járás el
len, amely kampány élen az akkori tanácselnök és párttitkár állt. Ennek ellenére 1970-
ben a gyermekek 70%-át beíratták iskolai hitoktatásra. Emiatt a lelkész feleségét, aki 
pedagógus volt, át akarták helyezni a szomszéd falu iskolájába. Ezt azonban az utolsó 
pillanatban sikerült megakadályozni. De azt elérték, hogy 1969 és 1970 között fokoza
tosan csökkent a fiatalok és a férfiak körében templomba járás aránya. Az adakozás 
azonban nem csökkent a megfélemlítési kísérletek ellenére sem. Az egyházfenntartói 
járulék megfizetésében volt némi akadozás. A templomba járás fokozatos csökkenése a 
1990-es évek elejéig figyelhető meg. 

Hitoktatás mindig volt az egyházközségben. Amikor engedélyezték, akkor természe
tesen az általános iskolában folyt ez a munka. Amikor ezt akadályozták, akkor a parókia 
nyílt meg a gyerekek előtt. De mindig folyt az oktatás. 

Miután 1948-ban az iskolát államosították, a kántortanítót állami alkalmazásba vet
ték. A kántori szolgálat kérdését helyben sikerült megoldani. 1948-1960 között a gyü
lekezet kántora Urbán Kálmán volt. Öt Szugyiczki Mihály követte, aki több mint 40 
éven át látta el ezt a szolgálatot. 2000 őszén kénytelen volt egészségi állapota miatt átadni 
azt a fiatalabb nemzedéknek. Jelenleg Vargáné Petrás Anita és Gálik Eszter ül az orgo
nánál. A temetéseken a lelkész látja el a kántori szolgálatot is, de segítenek neki a gyü
lekezet asszonyai. 

Az egyházi épületek fenntartása 
1962-ben hozott döntést a presbitérium a parókia igen szükségessé vált tatarozásáról. 
Az épület régi, szigetelés nélküli, vizes épület volt ekkor, szinte összedőléssel fenye
getett. Egy részét lebontották. Helyette felépítették a két szoba, iroda, konyha, kamra, 
előszoba és fürdőszoba együtteséből álló épületet, amelyet magasan kiemeltek a föld
ből. A tervek 1964-ben és 1965-ban valósultak meg. 1965. július 11-én szentelte fel 
Vető püspök az új parókiát. A lelkész az építkezés idején a saját kétbodonyi házában 
lakott, de amikor befejeződött a munka, természetesen újra a parókiára költözött. 

1969. május 1 -jén villám csapott a templomba. Megrongálta a bádogfedelet, és a vil
lanyhálózatot tönkretette. Kijavították az okozott kárt, de villámhárító felszerelésére 
pénzük akkor nem volt, így későbbre tervezték annak beszerzését. 1972-ben felújítot
ták az orgonát is. 

Sajnos 1972. július 19-én újra villámcsapás érte a tornyot, és az kiis gyulladt. A szóm-
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szádban lakó özvegyasszony vette észre a tüzet^ riasztotta a környéket, még a harango
kat is félreverték. A község lakói felekezeti hovatartozást figyelmen kívül hagyva, egy 
emberként oltották a tüzet. Két katolikus férfi felrohant a toronyba, a többiek pedig 
vizet juttattak föl. Mire a tűzoltók megérkeztek Balassagyarmatról és Vácról, már min
den csendes volt. A megrongálódott tornyot hamar kijavították, a villanyvezetéket ki
cserélték, és most már villámhárítót is szereltek a toronyra. 

1973-ban egy közgyűlésen az előtte alaposan szemrevételezett templomról megálla
pították, hogy a külső tatarozás halaszthatatlan. Meg is kezdték a gyűjtést. Közben 
Csőváry Dezső lelkész nyugalomba vonult, és az adományok gyűjtése ennek következ
tében is akadozott. 

Mielőtt az új lelkész beköltözött volna a parókiára 1975-ben, azt a lelkész fogadására 
méltó állapotba kellett hozni. Az 1975. október 16-án tartott közgyűlésen Görög Zol
tán lelkész újra a templom tatarozására irányította a figyelmet és az anyagi erőt. Már a 
lelkész is bekapcsolódott az anyagiak gyűjtésébe. 1976-ban hattagú építési bizottságot 
választottak a munkák irányítására. így került sor a templom tatarozásával egy időben, 
1976. augusztus 29-én Görög Zoltán lelkész beiktatására, amelyen az esperes is, a püs
pök is jelen volt. 

Nem volt egyszerű a templomtatarozás pénzügyi fedezetét előteremteni. 1976 no
vemberében kölcsön felvételét is elhatározta a gyülekezet, hiszen a munka több mint 
97 ezer forintba került, és ebben nem is volt benne a presbiterek és a gyülekezeti tagok 
által végzett társadalmi munkának az értéke. 

1977 februárjában a presbitérium már a templom belső felújításán gondolkodott. A 
parókián lévő gyülekezeti termet is tatarozni kellett. 1979-ben kezdődött meg a paró
kia renoválása, 198l-l982-ben a parókia körüli melléképületeket újították fel. A he
lyettes lelkészi időszakban az istentiszteletek és a hittanórák ellátásán kívül nem sok 
történt a gyülekezetben. 1993-ben vetődött fel ismét a templom megújításának gon
dolata. A templom ugyanis a falu közepén folydogáló patak partján épült. Csaknem 2 
méter magasságban már átnedvesedtek a falak, a padok elkorhadtak. Azok a textilszi
getelésű vezetékek, amelyeket még az 50-es években építettek a falakba, lassan életve
szélyesekké váltak. A mennyezeten lévő három freskó is tönkrement. 

Holes Imre polgármester és családi vállalkozása végezte a tatarozást, amelyben részt 
vállalt a gyülekezet tagsága is társadalmi munkával. 1994-ben a templomkertet is kö
rülkerítették, majd felújították a templomtetőt. Ebben az esztendőben a templom előtti 
zölderületen, az úgynevezett Hősök parkjában felállították az I. és 11. világháború hősi 
halottainak kopjafáit. 

A legutóbbi idők 
1995 februárjában Benkő Ferenc diakónus lelkészt választotta meg a gvülekezet lelké
széül, akit Kalácska Béla esperes 1995. szeptember 9-én be is iktatott. Ekkor került sor 
a korszerűsített parókia felszentelésére is. A fűtést tartályos gázzal és cserépkályhával 
oldották meg a parókián. 
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1996-ban a lelkész súlyos szívműtéten esett át. Három hónapon keresztül Gulácsyné 
Fabulya Hilda terényi lelkésznő helyettesítette. 

A tervezett víztelenítési és tatarozási munka most vált időszerűvé. Először a temp
lom elektromos vezetékrendszerét szerelték le, az oltárt is szétszedték, a külső vakolat 
egy részét pedig leverték. A talajvíz elvezetéséhez dréncsövezték a templom körüli te
rületet. 1997-ben a templomot kívül is, belül is víztaszító vegyszerrel kezelt vakolattal 
látták el a nedvesedés magasságáig. A templompadok helyett újakat készítettek. A temp
lom falait kívül is, belül is fehérre festették, a mennyezetet kékre. A szentélyt régi fény
képek alapján Puha Péter munkácsi festőművész állította helyre. A nagy munkát Holes 
Imre polgármester és vállalkozása kivitelezte a gyülekezet vezetőinek közreműkö
désével. 

A gyülekezet 1998-tól a volt iskola épületéért az egyházi ingatlanok visszaadásának 
törvénye alapján járadékot kap. Ez jelentős segítség a feladatok ellátásában. 

2000-ben a harangokat programóra beszerelésével átállították elektromos vezérlés
re. A munka átadása 2000. augusztus 11-én történt meg. 

Néhány érdekesség 
Az egyházfenntartói járulék megfizetése korábban is ellenállásba ütközött a gyülekezet 
egy részében, ezért 1980-ban az a megszorító intézkedés született, hogy addig senki nem 
vehet igénybe semmiféle egyházi szolgáltatást és szolgálatot, amíg öt évre visszamenő
leg nem rendezi egyházközségével fennálló tartozását. Az elhunytak esetében a család
ra hárul a tartozás kiegyenlítése. 

A másik ilyen megjegyezni való az, hogy Kétbodonyban a vallási ellentétek az 1960-
as évektől nyomon követhetően elmosódtak vagy meg is szűntek. Közösen használják a 
temetőt a katolikusok és az evangélikusok. Az evangélikus harang szól kérésre a katoli
kus vallású elhunytak emlékére is. Amikor a haranglábakat újították fel, kölcsönösen 
segítettek egymásnak. A bajban pedig ott álltak egymás mellett - gondoljunk a torony-
tűzre. 

• Bagyinszki Ferencné és Benkő Ferencné dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 
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Legéndi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2619 Legénd, Dózsa Gy. u. 73. 
Telefon: -
Lelkész: Seben István helyettes lelkész 
Lélekszám: 220/219/263 

Lucfalvai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3129 Lucfalva, Zrínyi u. 1. 
Telefon: 06-32/394-009 
Lelkész: Megyaszai László 
Lélekszám: 530/381/383 

A TELEPÜLÉS MÚLTJÁRÓL 

Lucfalva régi kisközség a Mátra és a Cserhát nyúlványainak völgyében. Régen Lucin volt 
a falu neve, állítólag a közelben lakó Sámson rablólovag leányának nevéről, akit Luciá
nak hívtak. 

A község eredetét a tatárjárás előtti időre datálják. Még temploma is volt. 1241 -ben 
a tatárok mindent feldúltak, a templomot is kifosztották és felégették. 

A tatárok elvonulása után nem a régi helyén épült fel a település, hanem annak kö
zelében, a mai helyen. 

1715 táján 3-4 tót család élt a faluban, de később csatlakoztak hozzájuk további fel
vidéki családok. 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE 

A törökök távozása után indult meg a felvidéki telepítés. A telepesek fából építettek 
maguknak kis templomot. A sámsonházi egyházközséghez csatlakoztak. Egy 1772. május 
8-án érkezett parancs bezáratta ezt a templomot, és nem volt szabad azt használni a 
türelmi rendeletig. 1783. december 17-én nyitották ki újra a templomot. 
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1733-ban a türelmi rendelet alapján a lucfalvaiak különváltak a sámsonháziaktól, és 
önálló egyházközséget létesítettek. Továbbra is a kis fatemplom volt az anyaegyházköz
ség temploma. De egyre inkább érett az új templom építésének terve. 1794-ben épí
tették át a fatemplomot kőtemplommá. Az első lelkészük Czékus János lett, aki Turócból 
jött Lucfalvára. Az új kőtemplomot 1798 advent első vasárnapján szentelte fel Micha-
leczky Ádám sámsonházai és Szeverinyi Mátyás kiszellői lelkész. Természetesen a temp
lom magán viseli a türelmi rendelet előírásait: nem nézhetett utca felé, nem épülhetett 
közvetlenül mellé torony vagy harangláb. Ezért lehetett az, hogy ebben az időben a falu 
határában három harangtorony volt három haranggal. 

A templom és a harangláb építéséhez szükséges földterületet gróf Toroczkay Páltól 
kapta az egyházközség. A templomépítés dolgairól egy korabeli levél tanúskodik, ame
lyet a lucfalvaiak írtak gróf Toroczkay Pálhoz 1793-ban. Ebből a levélből tudtuk meg, 
hogy a korábbi templom már igen roskatag állapotban volt. Ha ezt hoznák rendbe, az 
nagy költséget jelentene a gyülekezetnek, mégsem lenne tartós templomuk. Ezért kér
tek segítséget a földesúrtól: részben anyagi segítséget a templomépítéshez, részben pedig 
egy elhanyagolt erdő kiirtására engedélyt, hogy abból szántóföldet alakítsanak ki a 
gyülekezet számára. A földesúr megadta a segítséget és az erdőirtásra az engedélyt. 

A templom tehát 1798-ra felépült. Hossza 15 méter, szélessége 8 méter, a belma
gassága pedig 5 méter. A templomban antik faoltár található, amely 1769-ben készült, 
már a korábbi templomban is használták. Az oltár mellett jobbról Mózes szobra áll, 
fatáblával a kezében, amelyen a Tízparancsolat olvasható. Balról János evangélista áll a 
Szentírással a kezében. Az oltár csúcsán a mennybolt festett képe látható, amelynek 
közepén Isten szeme fénylik. A szószék közvetlenül az oltár felett van. A kevés férő
hely pótlására karzatot építettek, amelyet 1927-ben meghosszabbítottak. 

Az egyházközség lélekszáma a templomépítés utáni időben 710 fő volt. Két puszta 
tartozott az anyagyülekezethez, ott csupán 13, illetve 14 evangélikus élt. 

A protestánsüldözések idejében sok zaklatásnak volt kitéve ez a gyülekezet is. A 
gyülekezetben élő hagyomány szerint egy alkalommal úgy mentették meg a templomukat 
a lucfalvaiak a jezsuitáktól, hogy szénával töltötték meg, ezért úgy tűnt, mintha a falu 
csűrje lenne. Másrészt tény, hogy 1794-ig a katolikus plébánosnak fizették a stólát. 

Voltak emlékezetes megpróbáltatások is a gyülekezet és a falu történetében. Ilyen volt 
az 1865-ös nagy tűzvész, amelyben az egész község leégett, csak a templom maradt ép
ségben. 1873-ban pedig kolerajárvány pusztított a faluban, 116 áldozatot követelve. 

1900 táján a lelkész Kossaczky Mihály Imre volt. Az anyagyülekezet iskolájában Sef-
farovszky Sámuel tanított. Ekkor Lapujtő volt a leánygyülekezete Lucfalvának, ahol az 
iskola tanítója Gyura Vilmos volt. Még Luczinnak hívták ekkor a falut, és 685 lakosa 
volt, közülük 556 fő volt evangélikus. A leányegyházhoz 178 evangélikus tartozott. 

1931 megrázó fordulatot jelentett a gyülekezet életében. A gyülekezet egésze - 4 
család kivételével - elhagyta az evangélikus egyházat, és baptistává lett. Akkor rendez
ték a gyülekezetben az egyházi adó ügyét. A felemelt egyházi adót azonban nem voltak 
hajlandóak megfizetni, és ezt a megoldást választották, nyilván külső sugallatra. Egy év 
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múlva azonban néhány család kivételével mindnyájan visszatértek az evangélikus egy
házba. Ehhez alighanem hozzájárult, hogy a baptista egyházban még többet kellett vol
na fizetni a tized révén. 

A harmincas években a községben 929 lakos élt 190 lakóházban. A krónikás megje
gyezte, hogy a község valamikor tiszta evangélikus volt, ma a baptizmus rontja az egy
séget. A katolikusok a pusztákon laktak. 

Az akkori baptisták utódai ma is Lucfalván élnek, templomot is építettek maguk
nak. Ujabban katolikusok is vannak a faluban, akik házasság révén kerültek a szomszé
dos falvakból Lucfalvára. 

1934-ben új orgonát vásároltak a templomba. 1935-ben kántorlakást építettek Ko
pácsi Balázs kántortanítónak, aki 1931-ben kezdte meg szolgálatát. 1944-ben lelkészi 
iroda épült. 

Mindkét világháború súlyos veszteségeket okozott. 1910-ben elvitték a templom 
egyik harangját, amelyet 1922-ben sikerült pótolni. 1924-ben az I. világháború hősi 
halottainak emlékművére 18 nevet véstek fel. A II. világháború legnagyobb kára a kite
lepítés volt. A lakosság a felére csökkent az 1946-ban és 1948-ban két hullámban lezaj
lott kitelepítés után. A templom sérüléseit hamar kijavították. 1950-ben renoválták a 
haranglábat is. 

A GYÜLEKEZET ÉLETE 1975 UTÁN 

Széli Bulcsú lelkész megválasztása után a gyülekezet lelki élete megelevenedett. Az új 
lelkész fáradhatatlanul dolgozott a gyülekezetért. 14 évig tartó lucfalvai szolgálata alatt 
intenzívvé tette a gyülekezet életét. Ezt a munkát folytatta 1989 augusztusától Megyaszai 
László. 

Ebben az időszakban épült a gyülekezet imaháza, amely sokféle összejövetel megtar
tására alkalmas. Télen a fűtés lehetősége miatt gyakran tartanak benne áhítatokat, is
tentiszteleteket. 

1977-ben a templomot kívülről tatarozták, majd 1983-ban a templom kétszáz éves 
évfordulójára teljesen felújították, és villanyfűtéssel látták el. Az oltárhoz nem nyúltak 
az idősek kérésére. 

1997-ben került sor a harang villamosítására. A torony tetejére ekkor vásárolták a 
rézcsillagot. Harangot is szenteltek ezzel egy időben, amelynek 160 kg a súlya. Ezt a 
harangot a hívek adományából cserélték ki, mert elődje a világháborúban megsérült. 

1989. október 29-én a templom melletti dombon állították fel az I. világháborúban 
elhunytak emlékműve mellett a II. világháborúban hősi halált haltak márvány emlék
tábláját. 
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A Lucfalvai Evangélikus Egyházközség lelkészei 
CzékusJános 1784-1793 
Makovitz János 1793-1794 
Paczek István 1794-1822 
Országh György 1822-1828 
Lucze János 1828-1857 
Placzy Sámuel 1857-1894 
Kassaczky Mihály 1894-1924 
Szende Miklós 1924-1967 
Dedinszky Tamás 1967-1974 
Széli Bulcsú 1975-1989 
Megyaszai László 1989-

• Szende Miklós és Megyaszai László dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Nógrádi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2642 Nógrád, Szondi út 15. 
Telefon: 06-35/362-462 
Lelkész: Szókéné Bakay Beatrix helyettes lelkész 
Lélekszám: 240/209/281 

A TELEPÜLÉS MÚLTJA 

A községben a 20. század elején 1553 lakost számláltak, ami a 30-as évek közepére már 
1962-re emelkedett. A település a váráról volt ismert. A nemzeti királyság megalapítá
sával királyi birtok lett, és középpontjává vált a várrendszernek. Nógrád megye székhe
lye lett. Később a váci püspök volt a falu birtokosa, ami különösen az ellenreformáció
ban mutatta meg a hatását. 

A várat több alkalommal kellett helyreállítani, hogy rendeltetését betölthesse. 1554-
ben szinte ellenállás nélkül foglalták el a törökök a várat, amelyet 1599-ben foglaltak 
vissza a királyi csapatok. 1605-ben Bocskai István vette ostrom alá, el is foglalta, de 1606-
ban visszaadta a királynak. 1609-ben az országgyűlés elrendelte a vár helyreállítását. 
1619-ben Bethlen Gábor csapatai foglalták el, és a fejedelem 1622-ben átadta II. Fer-
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dinándnak, aki újra megerősítette a várat. 1626-ban Eszterházy Pál hősiesen megvédte 
a várat a budai basa támadásai ellen. Újra megerősítették a várat 1655-ben, azonban 
1663-ban a törökök újra elfoglalták, és csak 1685-ban hagyták el a várat és a vidéket. 
Ettől kezdve újra a váci püspök lett Nógrád birtokosa. 

Az I. világháborúba 200 katonát hívtak be a faluból. 58-an a csatamezőn leltek hősi 
halált. 

A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE 

1774-ben szerveződtek leányegyházközséggé a Nógrádon elő evangélikusok. Ekkor a 
banki egyházközséghez tartoztak. Kezdetben csak iskolájuk volt olyan tanítóval, aki az 
iskolában elvégezte a napi könyörgéseket, a vasárnapi istentiszteleteket. 1793-ban 
Boczkó Pál volt a tanítójuk. Híványában szerepelt az iskolaépület és mellette a terje
delmes kert használata. Amikor tanító lett, ígértek számára földet a tavaszi és őszi ve
tések alá, valamint káposztaföldet, kenderföldet, kukoricaföldet, amelyek azonban 1793-
ban még nem álltak a leányegyházközség rendelkezésére, így a tanítónak csak ígérete 
volt erre. A lelkészük Kalmár Imre banki lelkész volt, aki évente néhány alkalommal 
látogatta meg a filiát. De ezért 20 kila búzát - ez kb. 1300 liter gabonát jelentett - és 
10 forintot fizettek neki. 

Az evangélikus templom 1812-ben épült. Az 1900-as adatok szerint Bánkhoz tarto
zó leány egy házközség volt, amelyben templom és iskola található. A tanító ekkor Kmetty 
Mihály volt, lelkészük a banki lelkész, Tathalik Mihály. 270 evangélikus lakott a falu
ban. A harmincas évek közepén Papp János volt a tanítójuk, aki 1912-től tanított az 
evangélikus iskolában. 

A gyülekezet élete az önállóságig 
Az 1950-es évek első fele bizonytalanságot, zavart és keserűséget hozott a Börzsöny alján 
élő, akkor 410 lelket számláló nógrádi evangélikusság számára. 

A kialakult hangulatért két fontos esemény volt felelős. Az elsőnek a szálai a múltba 
nyúlnak vissza. Az 1948-49-es államosítás nemcsak hogy érzékenyen érintette a gyüle
kezet életét, de működésében is zavart idézett elő. A gyülekezeti földek és a temető 
mellett államosítás alá került a nógrádi evangélikus iskola is. Az egy tantermes iskola, 
amely mintegy 60 gyermek befogadására volt képes, egy telken állt a templommal és a 
kántortanítói lakással, amely négy szobából állt. 

A gyülekezet vezetőségét arra kényszeríttették, hogy erőszakos határral válasszák le 
a templomtól az iskolát és a szolgálati lakást. Ez azonban két súlyos problémát vetett 
fel: a hívek nem használhatták többé a templom Kassai utca felőli bejáratát, valamint 
az időközben lemondott kántortanító és családja által lakott szolgálati lakást sem vehették 
igénybe. Selmeczi László kántortanító, aki a 40-es években kiemelkedő gyülekezeti 
tevékenységet, valamint kulturális munkásságot folytatott Nógrádon (népi hagyomá-
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nyok ápolása, kórus, színjátszó kör), elméletileg átengedett volna egy „papi szobának" 
nevezett helyiséget a kihelyezett új lelkész számára, de ezt Kajos János, a Budapestről 
érkezett ifjú segédlelkész nem fogadta el, mivel ő igényt tartott volna a teljes lakásra. 

1950 és 1953 között kérvények sokasága érkezett az Oktatási Minisztériumhoz, az 
Északi Evangélikus Egyházkerülethez, sőt a megyei és a községi pártirodákhoz, hogy a 
lelkészlakás ügyét megnyugtatóan oldják meg. A Szabó József püspök úr által Nógrádra 
helyezett Kajos János segédlelkészt az országos üggyé duzzadt megoldatlan lakáskérdés 
miatt elhelyezték a gyülekezetből. 

1952-ben és 1953-ban Kincses Lajos balassagyarmati püspöki segédlelkész pászto-
rolta a nógrádi híveket, Schultz Aladár, majd később Lovas-Kovács András banki lelké
szek segédletével. A 17 kilométerre fekvő Bánkról azonban egyre kevésbé volt elvárha
tó az idős Schultz tisztelendő úr kiszállása a rossz közlekedési viszonyok miatt. 

Kincses Lajos lelkész szívesen vállalta volna a nógrádi gyülekezet gondozását, de a 
szolgálati lakásra ő is igényt tartott. 

Végül az időközben megválasztott Vető Lajos püspök, lezárandó a nagy port felvert 
nógrádi lakásproblémát, Kühn Ernő aszódi segédlelkészt helyezte ki a gyülekezetbe, aki 
vállalta a 60 kilométeres utazgatás minden nehézségét. 

A „lakásüggyel" párhuzamosan folyt a nógrádi gyülekezet önállósulási törekvése is. 
Nógrád 1774-től 184 esztendeig Bánk filiája volt. A szolgálatok évi hétszeri kiszállással 
folytak. Az anyától való elszakadás emberileg is fájdalmas és sok megrázkódtatással járó 
esemény, de mégis ez a felnőtté válás természetes útja. A banki anyagyülekezetről való 
leszakadás a nógrádi gyülekezet életében sem ment zökkenőmentesen. Bánk is, Nóg
rád is megsínylette. A nógrádi gyülekezet önálló lelkészt és önálló gazdálkodást kívánt, 
de ennek nem volt meg a tárgyi alapja. A banki gyülekezet pedig nagyszámú hívét és 
azok egyházfenntartói járulékát veszítette el. 

Selmeczi László volt kántortanító a szolgálati lakásban maradt családjával, és onnan 
látta el az állami általános iskolában a tanítói hivatalát. 

Kühn Ernő segédlelkészként utazgatott, hétvégéken pedig Drétyovszki Jánosnál, illet
ve a Dobos családnál kapott szállást. Kühn tisztelendő úr 32 esztendőn át [1953-1985) 
volt hűséges pásztora a nógrádi evangélikus híveknek. Hosszú szolgálata alatt nagyon 
megszerette őt a gyülekezet. Kiváló prédikátor volt, aki az ifjúságot is megszólító, szí
nes illusztrációkat alkalmazott beszédeiben. Lelkiismeretesen gondozta az akkor még 
Nógrád szórványának számító Berkenyét, Diósjenőt és Szokolyát, ahol havonta egyszer 
tartott istentiszteleteket a kultúrházban, illetve a református templomban néhány evan
gélikus család részére. Kühn tisztelendő úr erőssége volt a gyülekezet atyai pártfogolá-
sa és a lelkigondozói családlátogatások. Szerény, alázatos. Krisztusra mutató személye, 
halk szavú egyénisége családtaggá avatta őt a legtöbb evangélikus családban. Általában 
a hétvégéket töltötte Nógrádon, amikor is végezte az istentiszteleti szolgálatokat, hit
oktatást, lelkigondozást. Hivatásának gyakorlását nehezítette a családjától való távollét 
és az Aszód és Nógrád közötti 60 kilométeres távolság, amelyet télen vonaton, nyáron 
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és jó időben motorkerékpáron tett meg. Nagyon meghatotta azonban az evangélikus 
hívek vendégszeretete, hiszen a gyülekezetben töltött napokon mindig más család invi
tálta ebédre. 

A gyülekezet élete az önállósodástól 
1958-ban Nógrád végleg elszakadt Bánktól, és anyagyülekezeti rangot kapott. Ezzel egy 
időben Gartai István nógrádi evangélikus esperes beiktatta szolgálatába Kühn Ernő lel
készt. De ezzel még mindig nem oldódott meg a lelkészi szolgálati lakás kérdése. A 
gyülekezet vezetősége 10 esztendeig vívta harcát az illetékes hivatalok engedélyeiért, 
segélyekért, hogy annyi kellemetlenség után saját lakása, lelkészi hivatala lehessen az 
itt szolgáló lelkésznek, aki maga is így fogalmazott egyik beadványában: „Lelkészi szol
gálatom derekán is túl hadd lehessek végre paróchus lelkész én is, hogy ne kelljen annyi 
időt, energiát és anyagiakat ölni a kilométerekbe". Az egyébként megfelelő anyagi kö
rülmények között élő gyülekezet önerőből vásárolt a község Újteleknek nevezett ré
szén egy építésre alkalmas földterületet, mivel a Rétsági Járási Tanács Építési Osztálya 
elutasította a templomtelekre való építkezési kérvényt. 1968-ban megkezdődhetett a 
nagy álom megvalósítása Horváth Zoltán építész tervei alapján. A Lutheránus Világszö
vetség 150 ezer forintos segélye, valamint a nógrádiak megyeszerte is jól ismert adako
zókészsége elegendőnek mutatkozott arra, hogy a következő esztendőben paplakszen-
telésre gyűlhessen össze a gyülekezet apraja-nagyja. így is történt. 1969. szeptember 
14-én a Táncsics utca 30. szám alatt álló szolgálati lakást Ottlyk Ernő püspök avatta fel 
Isten igéjével és áldásával. 

Az 1960-as évek végétől figyelhető meg a gyülekezeti lélekszám erőteljes csökkené
se. Míg az ötvenes évek végén 400 főről beszélhetünk, addig a következő évtized zárá
sakor már csak 333 lélek teszi ki a nógrádi evangélikusságot. A lélekszám drasztikus 
csökkenésének okai összetettek. A fiatalok munkalehetősége Nógrádon megoldatlan volt. 
Az ifjú családok jelentős arányban választották a közeli városokba való költözést és az 
ottani munkavállalást. Miután Nógrádon jelentős számú római katolikus él, gyakorivá 
vált a vegyes házasság, amelyekben az utódok többnyire a domináns római egyházban 
vették fel a keresztség szentségét. A sok temetés mellett tehát kevés volt a keresztelés. 
Mindezek ellenére a lelkészi jelentések arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a nógrádi 
hívek adakozási kedve kiemelkedő, munkabéreik emelkedő tendenciát mutatnak, áll
hatatos templomlátogatók, és rendszeresen élnek a szentségekkel. Csak a nyár közepi 
málnaszedési munkálatok jelentettek ez alól kivételt, de ez a mezőgazdasággal foglal
kozó emberek esetében természetes volt. Érdekes, hogy a levéltári adatok tanúbizony
sága szerint a gyülekezeti profil évtizedek alatt sem változott semmit. A fiatalok nagy 
részének egyház iránti közömbössége, az elvándorlás és a beházasodások miatt a hitok
tatás szempontjából elveszett, nem evangélikus hitre keresztelt gyermekek hiánya ma 
is fájdalmas; a templomi alkalmak látogatottsága, a hívek adakozókészsége és vendég
szeretete ma is öröme az itt szolgáló lelkésznek, ugyanúgy, mint évtizedekkel ezelőtt. 
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Kühn tisztelendő úr az 1970-es év végi jelentésében szomorúan írja, hogy észrevéte
le szerint sokan megelégszenek azzal, hogy csak a „sátoros ünnepeken" éljenek az úrva
csora szentségével. Nem érzik annak sürgető szükségét, hogy sűrűbben járuljanak az Ür 
megterített asztalához, így elnyerve Isten bűnbocsátó kegyelmét. A szórványok kis lé
lekszámú népéről pedig lejegyzi, hogy kialudni látszik bennük az evangélikus öntudat. 
Ezt a kijelentést az 1980-as évekre kivetítve nevezhetjük prófétai meglátásnak is, hi
szen Kühn lelkész 1985. december l-jén bekövetkezett halála után gyakorlatilag meg
szűnt a szórványok kezelése, és az ott élő néhány evangélikus család beleolvadt a helyi 
reformátusságba. Ugyanígy természetesen elmondható az is, hogy a Nógrádon élő né
hány református család asszimilálódott az evangélikus gyülekezet tagjai közé. 

Az 1975-1985 között eltelt évtized csendes vizekre terelte a gyülekezet mindennap
jait. Kühn Ernő pásztorolta nyáját Isten kegyelméből. A gyülekezet 1975-ben teljes orgo
najavítást és felújítást vállalt fel, amelyet gyakorlatilag a gyülekezeti gyűjtés fedezett. 
A nyolcvanas évek elején a hetvenes éveit taposó hűséges lelkipásztor már elfáradt. 32 
esztendőn át rótta a kilométereket Aszód és Nógrád poros országútjain motorjával, ké
sőbb Trabantjával, s nehezére estek már a szolgálatok, de nem kérte nyugdíjazását, mert 
gyülekezete és Krisztusa iránti szeretete és a hűsége mély, forró és állhatatos volt mind
halálig. 

Küzdelem az önállóság megtartásáért 
1985 advent első vasárnapjának reggelén elhunyt Kühn Ernő nagytiszteletű úr. Halálá
val egy minden állandóságot nélkülöző évtized elé nézett a nógrádi gyülekezet. 

1985. december 8-án Garami Lajos esperes közgyűlést hívott össze Nógrádon a gyü
lekezet templomában. A szükséges adminisztratív megbeszélést követően javasolta, hogy 
a gyülekezet új lelkészének megválasztásáig Rezessy Miklós ipolyvecei lelkész lássa el a 
nógrádi hívek gondozását az egyházi munka zavartalan folytatásának érdekében. 1986 
januárjától tehát Rezessy lelkész kapott helyettes lelkészi megbízatást Nógrádon. Szol
gálata lelkiismeretes volt, nagyszerű prédikációit még ma is emlegetik a hívek. Az uta
zások azonban megnehezítették az ő szolgálatát is. A rossz közlekedési viszonyok miatt 
nem vállalta a tömegközlekedési eszközökön való utazást, a gépkocsi útiköltségét azon
ban sokallta a gyülekezet presbitériuma. így a lelkész és a gyülekezet között méltatlan 
feszültség alakult ki, amely szakadáshoz vezetett. 

1987-1991 között Győri János Sámuel ősagárdi lelkész végezte a szolgálatokat Nóg
rádon, egyben a felsőpetényi gyülekezetet is gondozta. Győri tisztelendő úr szuggesz
tív lénye. Isten szeretetétől átfűtött prédikációi, lendületes szervezőképessége fiatalra 
és idősre egyaránt nagy hatással voltak a nógrádi gyülekezetben. Az ifjúság megragadá
sában végzett munkája, missziós elkötelezettsége, a keresztény zenei és kulturális éle
tet fellendítő munkássága máig meghatározó színvonalat állított fel. Győri János Sámuel 
nevéhez fűződik Nógrádon az ökumenikus kapcsolatok kiépítése. Az evangélikus gyü
lekezet szép közös alkalmakra gyűlt össze a helyi római katolikus és a diósjenői refor-
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mátus testvérekkel. Az ő szolgálati idejére tehető a nógrádi evangélikus templom külső 
és belső renoválása. A felújított templom újraszentelését Nagy Gyula püspök végezte. 

Szintén Győri János Sámuel nevéhez köthető a nógrádi imaterem és a parókia építésé
nek gondolata és kivitelezése. A nógrádi gyülekezetben élt a vágy, hogy végre a gyüleke
zetben élő, önálló, saját lelkész töltse be a nógrádi lelkészi állást. Fűthető imaterem híján 
a gyermekekkel való foglalkozásnak, a hitoktatásnak sem voltak meg a méltó feltételei. 

A nagy terv megvalósítása érdekében először is a gyülekezet vezetősége lépéseket tett 
az államosított iskola visszaszerzésére vagy kárpótlási összeg igénylésére. Az iskola el
veszítése mindmáig fájdalmas a nógrádi hívek számára. Szívszorítva nézték végig, ho
gyan lett szeretett iskolájukból idősek napközi otthona, a helyi tsz egyik melléküzem
ágának telephelye, majd elidegenítés folytán pékség. Sajnos a hatályos törvények értel
mében a rendszerváltozás előtt elidegenített, a községi tanács tulajdonából kikerült 
ingatlanokat visszaigényelni nem lehetett. A magántulajdonba került pékségtől kárpót
lási összeg nem volt kicsikarható. A gyülekezet számára sem az anyagi, sem a tárgyi fel
tételek nem voltak adottak ahhoz, hogy a régi épületeket újra iskolaként üzemeltet
hessék. 

A községi tanács jogutódja, a nógrádi Polgármesteri Hivatal méltányossági alapon 1,2 
millió forint kárpótlást folyósított a gyülekezet számára. A Táncsics utcai parókia épü
letét, amelyet nyaranta a budavári evangélikus gyülekezet hittanosai táborhelyként 
használtak, eladták. így a templomtelken a szükséges engedélyek beszerzése után a temp
lomhoz szervesen illeszkedő imaterem és parókia építése is megkezdődhetett. A mun
kálatok jó ütemben folytak. Balog Éva építész tervei alapján, a presbitérium és a gyüle
kezet tagjainak önzetlen társadalmi munkájával, sok anyagi és fizikai áldozattal valósult 
meg az evangélikus hívek összefogását jelképező épület. Időközben a Központi Alap 
támogatása is megérkezett az Északi Evangélikus Egyházkerület kiutalásában. Az épít
kezés és a közös cél nagyszerű közösségformáló erőnek bizonyult: a gyülekezet apraja-
nagyja kivette a részét a feladatokból, mindenki ott segített, ahol tudott. Győri János 
Sámuel lelkész videofilmen is rögzítette a nagyszabású építkezés pillanatait, amely az 
utódok számára is élményszerűen örökíti meg a kis lélekszámú, de lelkes és egyházsze
retetében aktív gyülekezet nagy vállalkozását. 

Az 1989 tavaszán megtörtént alapkőletétel után csupán két esztendő múlt el, és a 
gyülekezet birtokba vehette munkájának gyümölcsét. 1991 novemberében D. Szebik 
Imre püspök szolgálatával szentelték fel az imatermet, és a gyülekezet reményét fejez
te ki arra nézve, hogy az új, tágas és modern parókiát nemsokára lelkész is lakja majd. 

1991. december l-jével Győri János Sámuel helyettes lelkészt a budapest-pester-
zsébeti gyülekezet hívta meg lelkészéül. A nógrádi gyülekezetben ezért egy esztendeig 
Füke Szabolcs, Hvizsgyalka György és Szabó András teológusok látták el a szolgálatot 
nagy szeretettel és lelkiismeretesen. 

1992 és 1995 között Zólyomi Mátyás, az új felsőpetényi lelkész gondozására bízta 
Szebik Imre püspök a nógrádi evangélikusságot. Zólyomi lelkész szolgálati idejéhez 
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köthető az orgona átépítése és teljes felújítása 1995-ben, amely 1,7 millió forintos be
ruházást jelentett a gyülekezet számára. A kivitelezést nagymértékben önerőből, a gyü
lekezeti gyűjtés terhére végeztette el a vezetőség. Újabb bizonyítékául szolgált ez a munka 
az akkor már mindössze 250 lelket számláló gyülekezet aktív, adakozó szívű elkötele
zettségének. Az orgona felszentelése 1995 szeptemberében Kalácska Béla Nógrád me
gyei esperes szolgálatával történt, az ünnepi alkalom fényét emelte Trajtler Gábor egy
házzenei igazgató csodálatos orgonajátéka, amely bemutatta a gyülekezetnek a felújí
tott hangszer varázslatos hangját. 

A kilencvenes évek első felében egyre sürgetőbbé vált a vágy a nógrádi gyülekezet
ben, hogy helyben lakó, saját lelkészük legyen. Ennek érdekében úgy Kalácska Béla es
peres, mint Szebik Imre püspök felé jelezték elképzelésüket és szándékukat. A kitartó 
kérelmezésnek eredménye lett. Egy teljes buszt megtöltöttek azok a gyülekezeti tagok, 
akik 1995. október l-jén a budavári evangélikus templomba látogattak, hogy ott részt 
vegyenek leendő lelkészük. Szókéné Bakay Beatrix lelkésszé avatásán. 1995. október 
31 -én, reformáció ünnepén kezdte meg a segédlelkésznő szolgálatát a nógrádi evangé
likus gyülekezetben. 

Az azóta eltelt hat esztendő sok örömet és bánatot hozott a nógrádi gyülekezet szá
mára. Büszkeséggel és örömmel töltik el a hívek szívét a szeretetvendégségek, a kon
certek, az evangélizációk, a gyermekek színjátszó szolgálata, a jó ökumenikus kapcsola
tok, a község vezetésével való együttműködés, a millenniumi ünnepségsorozatban való 
egyházi részvétel, a felújítási munkálatok kedvező elvégzése. Elkeseredésre ad okot a 
hívek számának rohamos apadása a sok elhalálozás és a gyermekszám csökkenése miatt 
az országosan elrendelt helyi tisztújításból fakadó feszültségek, az egyre nehezebben vál
lalható párbérfizetés. Pedig amikor a gyülekezet történetét áttekintjük, és látjuk azt a 
sok áldozatvállalást, evangélikus öntudatot, egyházszeretetet és küzdeni akarást, amely 
árad a gyülekezet történetének lapjairól, csak hálát tudunk adni Istennek, aki megtar
totta a nógrádi gyülekezetet évszázadokon keresztül. 

• Szókéné Bakay Beatrix helyettes lelkész dolgozata és a szerkesztő adatai alapján össze
állította a szerkesztő. 
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A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A falu lakossága a török hódoltság előtti időben teljesen magyar ajkú volt. Valószínűleg 
református volt a falu lakóinak vallása. A 16. század közepétől azonban mérhetetlen 
szenvedést jelentett a falu lakóinak a török megszállás. Zaklatás és pusztítás volt az 
osztályrészük. A lakosság száma egyre csökkent. 

A török távozása után Gömör és Hont megyéből érkezett, evangélikus vallású tótok 
telepedtek le Agárdon. Eredetileg három népes család érkezett ide. Amikor 1715-ben 
népszámlálást tartottak, az összeírok hat magyar családot és három tót családot talál
tak. Ebben az időben tehát összesen kilenc népes család alkotta a falut. Alig telt el öt 
év, 1720-ra máris fordult az arány. Ekkor csak három magyar család élt itt, és hat tót 
háztartást számláltak össze. Ettől kezdve a lakosság keveredett. Szorgalmuk a tót csalá
dok jelenlétére mutatott, de magyar hangzású neveik hordozták a magyarságot is. 

Az egyházközség keletkezése 
A fentiekben elhangzottak ellenére az első hiteles dátum, amikor létezett gyülekezet 
Agárdon, 1735. A régebbi adatok 1674-et említik, ekkor önálló református anyaegyház 
volt a településen. 1674-ben említik Nivletius Boldizsárt, 1703-ban Hermann Sámu
elt és utódát, Mihahdesz Jánost. Utána azonban az ellenreformáció alatt súlyos zakla
tást éltek át az agárdiak, a protestáns templomot is elkobozták. Nem tudni, mi lett a 
templom további sorsa. De tény, hogy a falu elfoglalása után a lelkésznek is, a tanítónak 
is nyolc napon belül távoznia kellett. Akik elítélték a templomfoglalást, azokat botbün
tetéssel sújtották vagy Vácra vitték börtönbe. Ez 1718-ban történt. Ezt a gyülekezet 
egyik anyakönyve is megörökítette akkor, amikor 1792. november 16-i dátummal Bilszky 
János agárdi lelkész eltemette a 107 éves Falusiak Ilona gyülekezeti tagot. Azt írta a 
lelkész az anyakönyvbe: „Ez a személy jól emlékezett amaz időkre, amikor az agárdiak
nak templomuk és lelkészük volt, de azoktól megfosztották őket". 

Ebben a nehéz időben, mintegy 67 éven át előbb a nézsai, majd 1730-tól a nőtincsi 
katolikus plébániához tartoztak az itt élő evangélikusok, de hűek maradtak hitükhöz. 
Házi istentiszteleket tartottak, templomba pedig Bánkra jártak. 
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II. József türelmi rendelete segítette elő az újraéledést. Ennek a rendeletnek az is
meretében 1785 pünkösdjére terve2rték az első nyilvános istentiszteletet. Miután temp
lomuk nem volt, ezt egy tágas községi pajtában tartották. Kelisch Sámuel banki lelkész 
tartotta az istentiszteletet, akit korábbról már jól ismertek az agárdiak. Ez a községi pajta 
18 hónapon át volt a nyilvános istentiszteletek helye. 

1785-ben választották meg első lelkészüket. Büszke Jánost. Korábban nagylámi lel
kész volt. Amikor Agárdra került, 30 éves volt, és 29 éven át volt itt lelkész. 

A templomépítés 
Hamarosan az új lelkész templomépítésbe kezdett a gyülekezetben. A létszám ugyan 
még nem érte el a rendeletben előírt 100 családot, de felségfolyamodványban kérték a 
templomépítési engedélyt. A lelkész felkereste ugyan a szomszéd falvakat, és gyűjtötte 
az evangélikusokat Keszegen, Radon, Pencen, Kosdon és Nőtincsen, de még így sem jött 
össze a 100 család. 

1785 augusztusában mégis megindult a templomépítés. Nagy lett a forgalom az agárd
felsőpetényi úton, mert az agárdiak szekerei folyamatosan szállították a követ a bányá
ból. 1736 októberében készen állt a templom, de tornya nem épült. Mire a felségfolya
modványra a kedvező válasz megérkezett, a templom már készen is volt. 

A gyülekezetnek sokszor adott munkát a templom jó karban tartása. Ezért is tata
rozták, vakolták és meszelték több ízben, így 1816-ban, 1837-ben, 1852-ben, 1886-ban, 
1906-ban, 1923-ban és 1936-ban is. 1923-ban belül is kifestették. A templom tetejét 
is több ízben kellett megújítani: 1815-ben, 1841-ben, 1873-ban, 1898-ban és 1929-ben. 
Az 1929-es tetőjavításkor palatetőt kapott a templom. 

A toronyépítés 
1824-ben, Holéczy Mátyás lelkészi szolgálata idején épült torony a templomhoz. A ma
gassága 22 méter. 1862-ben bádoggal fedték, 1906-ban pedig horganyvaslemez tetőt 
kapott. Csúcsán csillag van. 

Az első világháború előtt két ősi harang lakott a toronyban. A nagyobb 312 kg-os, 
1835-ből való. A kisebb 1794-ből származott, amelyet a világháború alatt be kellett 
szolgáltatni. Helyette 1921-ben öntetett új harangot a gyülekezet. 

Az orgonát 1818-ban építették. Ennek az orgonának a fémsípjait hadi célokra 1914-
ben elvitték. 1928-ban a Rieger cégtől új orgonát vásárolt a gyülekezet Horeczky Ala
dár lelkész buzdítására. 

Az iskola 
A gyülekezet 1785-ös alapításakor tanítót is választottak Valentinyi Pál személyében, 
aki megválasztásakor 51 éves volt. 16 évig tanított az iskolában. Eveken keresztül a falu 
jegyzői teendőit is ellátta. 

Az 1899-es püspöki látogatáskor a jegyzőkönyv rögzítette, hogy 1875 óta működött 
a községben ismétlő iskola. Megemlítette, hogy a mulasztások különösen ősszel és ta-
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vasszal szembetűnőek, nyilván az otthoni munkák miatt. De az oktatás emiatt sohasem 
hiúsult meg. Az iskolaépületet újabb építésűnek találták a vizsgálók, és elfogadható ál
lapotúnak minősítették. A tanítói lakás azonban sürgős és gyökeres megújítást igényelt. 

Az iskolaköteles gyermekek (6-12 éves kor közöttiek) rendszeresen jártak iskolába. 
A tanítási időszak 8 hónapig tartott évente. Vizsgákkal zárták, amelyeket a körlelkész 
jelenlétében tartottak meg. 

A gyülekezetben a tanítók tevékenysége 1785 és 1948 között folyamatos volt. 

Pontosabb események 
1785-ben éledt újra az agárdi gyülekezet. Hozzáfogtak templomuk építéséhez, amely
nek felszentelése 1786. november 19-én történt meg. 

Hét püspöklátogatás történt a II. világháborúig a gyülekezetben. Hamaliár Márton 
1798-ban és 1805-ben járt Osagárdon. Lyci Kristóf 1813-ban tartott vizitációt, majd 
Szeberényi János járt a gyülekezetben 1838-ban. Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerüle
ti püspök 1878-ban tett látogatást az egyházközségben, majd Baltik Frigyes 1899-ben 
és D. Kiss István 1927-ben tett egyházlátogatást. 

1806-ban Rád elszakadt az anyagyülekezettől, és Csővárhoz csatlakozott. 1886-ban 
megünnepelték a templom építésének százéves évfordulóját. Erre az ünnepre kívül-belül 
tatarozták a templomot. Az oltárt, a szószéket, a padokat újrafestették. Az iskola tan
termét kipadlÓ2lák. 1897-ben vették használatba az új temetőt. 1900-ban építették a 
lelkészlakot, 1902-ben pedig a tanítói lakást. Megalakították az Agárdi Legényegyletet. 
Sajnos tűz is pusztított, leégett a parókia istállója. 1913-ban építették az új iskolát. 1923-
ban pedig új oltárkép került az oltárra, amely Jézust ábrázolja a Gecsemáné-kertben. 

1936-ban megjelent a gyülekezet 150 éves története id. Harmati Béla tollából. A lel
kész ezzel zárta írását: „Községünk lakossága 93 százalékban ma is evangélikus. Apáink 
drága örökséget hagytak ránk: van templomunk, iskolánk, evangélikus istentiszteletünk. 
Bibliánk, énekeskönyvünk, élhetünk az Úr szent vacsorájával. Kövessünk el mindent, 
hogy ez a drága örökség kezünkön... el ne kallódjék..." 

Az Ősagárdi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Bilszky János 1785-1814 
Szabó István 1814-1821 
Holéczy Mátyás 1821-1835 
Fabó András 1835-1874 
Gaál Mihály 1875-1911 
Horeczky Aladár 1912-1932 
Harmati Béla [id.] 1932-1963 

• Más forrás híján id. Harmati Béla 1936-ban megjelent gyülekezettörténete alapján 
összeállította a szerkesztő. 

Atím 
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Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3100 Salgótarján, Salgó u. 4. 
Telefon: 06-32/312-671 
Lelkész: Deme Károly 
Lélekszám: 536/863/1086 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 
A gyökerek 
Salgótarjánban az ágostai hitvallású evangélikus egyházközség megalakulása egybeesett 
a két salgótarjáni nagyvállalatnak, a bányatársulatnak és az acélgyárnak a megalakulásá
val. Ennek a két nagyvállalatnak a létrejötte vonzotta Tarjánba az 1700-as évek végén az 
ipari és bányamunkásokat. Ez teremtette meg az alig 700 lelket számláló Tarján várossá 
fejlődését. A dolgozók nagy része a Felvidékről települt ide jobb megélhetést remélve, 
de jöttek külföldi munkások is. Ezeknek az embereknek nagy része evangélikus volt. A 
Salgótarjánban letelepedett evangélikusok a kezdet kezdetén szervezetileg Lucfalvához 
tartoztak, gondozásuk azonban körülményes volt a nagy távolság és a rossz útviszonyok 
miatt. 1872 táján annyira „megerősödtek" - létszámuk már elérte az 500-at -, hogy 
szükségessé vált helyben az egyházközség megalakulása. 

Az önállósodás 
Gömöry Sándor bányaigazgató, Herber Ágoston bányagondnok és id. Weisenbacher 
János állt az egyházszervezés élére. 1872. szeptember 22-én evangélikus hívek népes 
csoportjával együtt mondták ki az egyház alapításának határozatát. Hamarosan felvet
ték ez ügyben a kapcsolatot Pékár Lajos nógrádi főesperessel. 

Az 1872. évi egyházmegyei közgyűlés örömmel járult hozzá a salgótarjáni evangéli
kusok önállósulási szándékához. Megalakult az egyházszervező bizottság, amelynek tagjait 
az egyházmegyei közgyűlés jelölte ki. Tagjai voltak: Dessewffy Ottó felügyelő. Pékár 
Lajos főesperes. Kádár János sámsonházai lelkész, Plachy Sámuel lucini lelkész. Az 1872. 
augusztus 16-án tartott közgyűlésen kimondták az önálló egyházalapítási határozatot. 

Az egyházközség első felügyelője az egyházszervezésben kiemelkedő szerepet válla
ló Gömöry Sándor bányaigazgató lett. Gondnoknak pedig Weisenbacher János keres
kedőt választották. A hívek létszáma elérte az ötszázat, akik az egyházfenntartás terhe
it erejükhöz mérten vállalták. 

A bányatársulat és a vasfinomító az evangélikusok egyházi adóját részletekben vonta 
le jövedelmükből, és azt az egyház rendelkezésére bocsátotta. Istentiszteleti helyül előbb 
az acélgyári, majd később a bányatársulati iskola tanterme szolgált. 

Tiwiii&éáiiiimiir 
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Az első lelkész 
1873. január 6-án megtartották a lelkészválasztó közgyűlést. Az egyházközség első lel
késze Terray Gyula rimaszombati gimnáziumi tanár lett, aki február 14-én hivatalba is 
lépett. Egy év elteltével udvari tanácsos lett egy írás szerint. Egy másik írás szerint Terray 
Gyula két évig volt az evangélikusok lelkésze Salgótarjánban, de a kolerajárvány és az 
ipari pangás következtében erőtlenné vált gyülekezet lelkészi állásáról 1874. december 
31-én lemondott, és Sajóarnóton töltötte be a lelkészi állást. 

A gyülekezet nyolc hónap alatt rendezte pénzűgyeit, majd 1875. augusztus 20-án 
Rutkay Sándor kiskőrösi segédlelkészt választotta meg lelkészéül. 

Az egyház tagjainak létszáma ekkor alig érte el a 400 főt. Az egyházközség összvagyona 
200 Ft-ot tett ki, de ez az összeg is Weisenbacher Endre nagybirtokos adománya volt a 
templomépítési alapra. 

A templom 
Rutkay Sándor fáradhatatlan munkájának eredményeképpen, továbbá az egyházveze
tőség és a hívek áldozatkészségének, valamint a két nagyvállalat hathatós támogatásá
nak köszönhetően 1882. augusztus 28-án felépült az egyházközség temploma Szvoboda 
Jakab építész tervei alapján. Az építmény neoromán stílusban, vadaskerti homokkőből 
készült. Hossza 22 m, szélessége 11,5 m, oldalfalának magassága 4 m. A templomnak 
egy főbejárata van [középről kétfelé nyíló tölgyfából készült ajtó), két oldalsó belső aj
taja közül az egyik (jobbra) a karzatfeljárat felé, a másik [balra) az irattárba nyílik. A 
főbejárati előtérből kétfelé nyíló üvegezett ajtók vezetnek a templomtérbe. A temp
lom padlózata fenyővel deszkázott, az oltár és a szószék fából készült, festése sárga grá-
nitutánzatú. A templom mennyezete íves, stukkós. A faoltár két oldalán egy-egy osz
lop tartja a tümpanont. Az oltárkép Molnár János festő munkája, címe Jákob kútjánál. 
Jézus a samáriai asszonnyal való beszélgetése után az értetlenkedő tanítványokhoz és a 
képet szemlélőkhöz szól az élet vizéről és arról a kenyérről, amelyről nem tudnak. Az 
oltár asztala U alakú, ezzel egy személy szolgálatának lehetősége adott. 

A templomot 1882. augusztus 20-án Szeberényi Gusztáv püspök szentelte fel. A temp
lomépítés költsége 8000 Ft volt. 

1890-ben elkészült a lelkészlak ugyancsak 8000 Ft-ért. 1894-ben készült el a torony 
4000 Ft költséggel. Még ebben az évben orgonát szerzett a gyülekezet, amely 1460 
forintba került. Készítője Angster József bécsi orgonaépítő mester. A fűtőberendezés 
is elkészült. A szenet a bányaigazgató térítésmentesen szolgáltatta az egyházközségnek. 
A templomtelket Szilárdy Ödön földbirtokos ingyen adományozta az egyházközségnek 
azzal a kikötéssel, hogy a nem magyar nyelvű istentiszteleteket 10 éven belül megszün
tetik. A paplak telkét ugyancsak tőle vásárolta az egyházközség 937 Ft értékben. Be
szerezték a toronyórát 634 Ft-ért. Megépítették a templomhoz vezető lépcsőt 1130 
Ft-ért. A lépcsősor kezdeténél álló íves vaskapun ez a felirat látható: „Felment a hegy
re, hogy imádkozzék". A kőkerítést 870 Ft összegben építették, a fűtési berendezést [a 
templom oldalhajóiban fehér csempeborítású, széntüzelésű, kovácsoltvas kályhaajtók-
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kai ellátott kályhákat) 930 Ft értékben készítették. A templomi csillárt 103 Ft-ért vá
sárolták. Szép és értékes adományokban is részesült ez idő tájt az egyházközség. Hoz
zájutott három haranghoz 2400 Ft értékben, amelyeket Weisenbacher Endre nagybir
tokos, Geisler József gyárigazgató és Gerber Frigyes egyházfelügyelő, illetve bányaigaz
gató adományozott. 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 400 Ft értékben vasszerkezetű haranglábat 
adományozott a templomtoronyba. 

Oltárterítőket 700 Ft, négy oltári gyertyatartót és más kisebb felszerelési tárgyakat 
300 Ft értékben kapott az egyházközség adományképpen. A fent említett templom
felszerelési tárgyak beszerzését a gyülekezet sorsjáték rendezésével, táncmulatságok
kal, illetve önmegadóztatás útján tudta megvalósítani. Kiemelkedő munkájukkal örök
re beírták nevüket a templom „história domus"-ába a következők: Weisenbacher Já
nos, ifj. Weisenbacher János, Weisenbacher Endre, Gömöry Sándor, Pfaff Gusztáv, 
Gerber Frigyes, Fierber Ágost, Tuczentaller Gyula, Jónásch Antal. 

1899-ben Baltik Frigyes püspök látogatott el a salgótarjáni evangélikusokhoz. Ittlé
tekor a következők megvalósítását rendelte el: 

1. Hetenként egy hétköznapi istentisztelet tartása 
2. Iskola felállítása 
3. Keresztelőmedence beszerzése 
4. Az úrvacsora évenként többszöri kiszolgáltatása 
5. Egyházközségi jegyző választása 

Az iskolaépítés 
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 1899. október 20-án kelt adománylevelében 
iskolaépítés céljára az evangélikus és református közös egyházat telekhez juttatta, és 
vállalta az átíratási költséget is. [Az evangélikus gyülekezet adott otthont a reformátu
soknak is, ekkor a két felekezet egy testületként működött.) 

Megalakult az iskolaszék. Az iskolaépítéshez egyrészt államsegélyért folyamodtak, 
másrészt 20 ezer darab 40 filléres sorsjegyet bocsátottak ki. Mindezek jóvoltából már 
1900-ban megépült az iskola. Az egyházközség első tanítója Chenko-Nógrádi Pál volt. 

A gyülekezet élete 
1902-ben a helybéli lelkész panaszkodott a reggeli istentiszteletek látogatottságának 
hiánya miatt. 1903-ban Clark Simon egyházterenyei egyházfelügyelő egy díszes keresz
telőmedencével ajándékozta meg az egyházat fia, Clark Ádám születése alkalmából. 

1904-ben Jónásch Antal közbenjárására az acélgyár díjtalanul villámhárítót szerelt 
fel a templomtoronyra. 

1909-ben az Evangélikus Nőegylet 500 korona értékben díszes oltár-, szószék- és 
keresztelőmedence-terítőt adott az egyháznak fekete színben, nagypénteki használat
ra. Ugyanebben az évben özv. Víg Józsefné vörös bársony oltár- és szószékterítőt ado
mányozott 250 korona értékben. 1910-ben az egyház állami kézbe adta iskoláját, de ki-
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kötötte, hogy az iskolaépület az egyház tulajdonában marad, és az iskola egyik tanítója 
köteles az egyház kántori teendőit is ellátni. 

1912. május 1-én Rutkay Sándor 37 évi salgótarjáni lelkipásztorkodás után lemon
dott tisztéről, és nyugalomba vonult. Az ő idejében erősödött meg a gyülekezet, amiért 
a hívek hálája kísérte. Nyugalomba vonulása ellenben nem volt zavartalan, ugyanis eb
ben az évben vált ki a református egyház az evangélikus egyház köréből, amely önálló 
fiókegyházzá alakult. A megfáradt, pihenni készülő lelkész Szarvason telepedett le, ahol 
1943. december 24-én (94 éves korában) bekövetkezett haláláig irodalommal foglal
kozott. Földi maradványait Salgótarjánba hozták, és itt helyezték el a család kriptájában. 

1912. június 30-án a megüresedett lelkészi állás betöltésére a gyülekezet Jeszenszky 
Károly volt szentesi segédlelkészt választotta meg. Ifjúként nagy lelkesedéssel látott 
hozzá a gyülekezet további erősítéséhez. 

1914-ben bevezették a templomba a villanyt. Ugyanebben az évben renoválták a 
templomot, amelynek költségét részben kölcsön, részben pedig önmegadóztatás útján 
fedezte az egyházközség. A lendületes egyházfejlesztési munkát sajnálatosan megállí
totta a világháború, amelynek katonái közé Jeszenszky Károly is bevonult tábori lelké
szi minőségben. A gyülekezet lelki békéjét Révész Alfréd volt segédlelkész munkálta. 

Az I. világháború 
1916-ban súlyos veszteség érte az egyházközséget: a legnagyobb és a legkisebb haran
got rekvirálták, és hadi célokra felhasználták. 

1917-ben a lelkészlak renoválása történt meg. Ugyanebben az évben a református 
testvéreknek vasárnap délutánonként 15 órai kezdettel átengedték a templomot isten
tiszteletek tartására. 

1918-ban a templom orgonájának sípjai a harangok sorsára jutottak. A gyülekezet a 
háború alatti megpróbáltatásokban erőtlenné vált. Ebben az évben hazaérkezett a harc
térről Jeszenszky Károly lelkész, és újra átvette az egyházközség életének irányítását. 

1919-ben a kommün alatt a gyülekezet alkalmazkodott az új viszonyokhoz, ezért az 
egyházi adókat rendszeresen beszolgáltatták a hívek. A kommün utáni zűrzavarban az 
egyházközségnek (fehér pénzzel) 3504 korona kára keletkezett, amelynek következté
ben a lelkész arról panaszkodott, hogy már két hónapja nem kapott fizetést. Ebben az 
évben alakult meg újra a korábban működött nőegylet utódjaként az Evangélikus Nő
egylet, élén Pántyik Arpádné úrnővel, valamint a Luther Szövetség, amely az ugyan
csak régebben, a háború kitörésekor feloszlott Evangélikus Önképzőkör munkáját foly
tatta. 

A két világháború között 
1920-ban Jónásch Antal lemondott az egyházban viselt tisztségéről, és 3000 koronát 
adományozott az egyházközségnek a célból, hogy a pénzösszeg kamatát a gyülekezet szük
ségleteire fordítsák. Ellenjuttatásként annyit kért, hogy halála után halottak napján egy 
szál gyertyát gyújtsanak meg tiszteletére sírhalmán. 
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1920-ban Lapujtőt filiaként Salgótarjánhoz csatolták. Ugyanebben az évben az egy
ház bevezette az új Dunántúli énekeskönyvet. 

1922-ben az orgonát kijavították, és bejelentették a földbirtokreformmal kapcsola
tos 50 holdnyi földigénylést. 1922-ben az egyházközség fényes ünnepségek keretében 
ünnepelte meg fennállásának 50. évfordulóját. Az ünnepségek csúcspontja volt Kapi Béla 
püspök, Radvánszky Albert felügyelő, valamint a Luther Társaság díszközgyűlése. 

1923 márciusában háromnapi szenvedés után elhunyt Jeszenszky Károly, az egyház
község lelkésze. Halála nemcsak az evangéUkus híveket borította gyászba, hanem az egész 
várost is, mivel a lelkész széles körű tevékenységet folytatott városszerte. A helybéli 
hetilap szerkesztője és egyben kiadója is volt. 

Az egyházközség élére Szelényi János, a csehek által kiutasított tótpelsőci menekült 
lelkész került. Fő feladatának az egyházközség anyagi helyzetének rendezését tekintette. 
Tervét siker koronázta. Az irányítása alatt befolyt többlet 9 millió koronára rúgott. 

1924-ben az egyházközség ismét megújította földigénylési kérelmét, de ekkor is hi
ába. Ebben az évben a kisterenyei fiókegyház különvált a salgótarjániaktól. 

Az egyházközség vendégeként tartotta a dunáninneni egyházkerület rendes éves 
közgyűlését fényes ünnepségek keretében. 

1925 elején Szelényi János lemondott lelkészi állásáról, mivel a szarvasi gyülekezet 
választotta meg lelkészének. Rövid időn belül az egyházközség dr. Csengődi Lajos csákvári 
lelkészt hívta meg a megüresedett lelkészi állásba, miután kimondták a tiszta magyar 
nyelvű gyülekezetté való alakulást. 

Tevékenysége során a vasárnap délutáni istentiszteletek kezdési időpontja 17 óra lett. 
Megalakult az Evangélikus Leányegylet, amelynek hetenként volt bibliaórája. Bevezet
ték a nőegyleti bibliaórákat, az adventi és böjti estek állandósultak. 

Kibontakozott a Luther Szövetség munkája, rendszeresek lettek a családi estélyek, 
vallásos estek, nagyszabású irodalmi ünnepélyek. 

1926-ban az egyházközség végleg kongruás egyház lett. 1927-ben Kis István püspök 
felszentelte a háborúban elveszett harangok pótlására vásárolt kis és nagy harangot. 

Rendbe hozták a toronyórát, az orgonát, a toronytetőt piros palával fedették be. 
Wagner Rezsőné értékes oltár- és szószékterítőt, a leányegylet oltárlepedőt adományo
zott. Bevezették a Miatyánk alatti halk orgona- és hangszeres kíséretet. A lelkészi hiva
talban iratterjesztés rendeztetett. 

1927-ben a zagyvapálfalvai gyülekezet fiókegyházzá alakult. Kialakult a vasárnapi 
iskola, a leányegylet közreműködésével. 

1927-ben az Egyetemes Gyámintézet vándorgyűlését az egyházközségben tartotta. 
Az úrvacsora az istentisztelet utánra tétetett át. Az egyesületek zongorát szereztek 

be. A szórványban élő hívek összeírása megtörtént. 
1928-ban az Ifjúsági Önképzőkör újjáalakult. Bevezették az évenkénti karácsonyi 

vásárt, amelynek bevételéből az egyházközség minden segélyre szoruló özvegyet, árvát, 
valamint a nagycsaládosokat karácsonyi segélyben részesítette. A környékbeli „perem
kerületekben" hat helyen rendszeres istentiszteleteket vezettek be. 
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A Munka című hetilap 1929. január 12-i számában a következőket olvashatjuk: „A 
Luther Szövetség január 20-tól kezdve minden vasárnap este 6 órától az Omiliák-féle 
nagyteremben családi estéket szervez, amelyeken városunk költészettel foglalkozó író
it is közelebb kívánja hozni a nagyközönséghez. Belépődíj nincs." 

Ugyanezen hetilap 1929. március 16-i számában ez állt; „A katolikus harangok be
szerzésére a város 20 millió, később pedig az evangélikus harangok beszerzésére 10 millió 
papírkoronát adományozott." 

1929. augusztus 18. és 20. között Kis István dunáninneni püspök ünnepélyes vizitá-
ciót tartott. 

1929. augusztus 20-án az egyházközség tiszteletbeli felügyelőjévé választotta Fabinyi 
Henrik acélgyári igazgatót, aki az egyházközség anyagi helyzetét erősítette. 

Ebben az évben készült el a templom és a parókia kerítése, a parókia bergmanncsö-
vezése. A templomhegyen lévő kis erdőt rendbe hozták. Az egyházi adószedés a város 
kezelésébe adatott, amely azonban nem vált be, és előnyösebbnek bizonyult a saját, 
egyházi kezelés. 

A Munka című hetilap 1929. december 24-i számában olvashatjuk, hogy az evangé
likus egyház utánjárással összegyűjtötte a világháborúban eddig ismert 19 hősi halottjá
nak névsorát. A templom belső falára elhelyezett fekete márványtáblába vésett nevek 
intenek a háborús konfliktusok kerülésére, ugyanakkor segítenek megőrizni emléküket. 
Az emléktábla ünnepélyes leleplezése 1929. december 29-én történt. 

1930-ban az egyházközség megünnepelte az Ágostai hitvallás 400. évfordulóját. 
1931-ben megkezdődtek a kultúrház építésének előkészületei. A Protestáns Irodal

mi Társaság irodalmi estet tartott. Kilczer Béla 3000 pengőt adományozott a kultúrház 
építésére. 

1932-ben előadást tartott a gyülekezetben Kunszt Irén kínai misszionárius. 
1933-ban megindult a kultúrház építése. A Luther Társaság irodalmi estet tartott. 

Az egyházközség vetítőgépet szerzett be. Az egyház vendége volt Christananda indiai 
bennszülött lelkész. 

1935-ben Zelenka Ottó egyházfelügyelő mellé második felügyelőnek ifj. dr. Henrich 
Antalt választották meg. Az egyházközség az egyházmegyét, az egyházkerületet sok 
esetben látta vendégül közgyűlés alkalmából. 

1936-ban Márjohanes Tamás és dr. Javexbej asszíriai evangélikus lelkészek tettek 
látogatást a gyülekezetben. 1936. június 8-án Kovács Sándor püspök felavatta az elké
szült kultúrházat. 

1937-ben Zelenka Ottó egyházfelügyelő megvált tisztségétől. Ebben az évben a város 
támogatásával megszervezték a diakonisszaállomást (a protestánsoknál főleg betegápolás
ra és szegénygondozásra szolgáló hely). 1937-ben a templomot kívül-belül renoválták. 
Ifj. Heinrich Antal lett az egyházközség felügyelője. A parókia tatarozása is elkészült. 

Ebben az évben felépült a zagyvapálfalvai gyülekezet temploma. Dr. Kovács Sándor 
püspök szolgált a felavatásán. A zagyvapálfalvai gyülekezet a salgótarjáni anyaegyház
hoz tartozik mint fiókegyházközség. 
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1938-ban a somoskőújfalui gyülekezet a salgótarjáni anyaegyházközség filiája lett. Egy 
kis kápolna építésének terve is felmerült. Krepuska Géza földbirtokos templomépítés 
céljára telket adományozott, de az építkezést a II. világháború meghiúsította. 

1939-ben az egyházközség második felügyelője Weisinger Jermendi Károly lett. Dr. 
Csengődy Lajos alesperes lett. 

A lelkész a Polgármesteri Hivatal kérésére válaszlevelet írt az egyház adózásáról, il
letve pénzügyi viszonyairól: „Az egyházközségi adót az egyház évenkénti közgyűlése 
állapítja meg. Legutóbb 1939. február 26-án tartatott közgyűlés. Más szerv ebbe nem 
folyt bele. Egyházunk híveinek előző évi adóalapja részünkről nem tartatik nyilván, de 
nem is szükséges, mert egyházi adózójuk nem ehhez igazodik. A szükséglet, amit az 
egyház az adóból fedezni óhajt, kb. 2000 pengő. E szükség állandó jellegű. Iskolai szük
ségletek nincsenek, nem lévén egyházi iskola. Az egyházközségi adót a hívek önkéntes 
felajánlása alapján vetjük ki. Hogy magasabb-e az egyházi adó a 10%-nál, részünkről nem 
állapítható meg. Az ez évi költségvetés jóváhagyott 1 példányát nem áll módunkban 
rendelkezésre bocsátani... Eddig az egyházközség saját kezelésében szedte az egyházi 
adót. Az egyháznak kegyura nincs. 

Jegyzet: Egyházunk tagjai a kivetett egyházi járulék mellett önkéntes felajánlásokat 
is juttatnak egyházunknak, amelyek kezelését is kérnők..." 

A II. világháború 
A kitört világháború hatására az egyházban megerősödött a hitbuzgóság. A háború alatt 
a kultúrházat katonai beszállásolások céljára 13-szor vették igénybe, hol rövidebb, hol 
pedig hosszabb időre. 

1942-ben az első Magyar Filozófiai Lexikon dr. Csengődy Lajos vallásfilozófiái mun
kásságát is felvette ismertetésébe, a magyar filozófia művelőinek sorába. 

A harangozol lakot elválasztották a kántorlakástól, és az egyházközség használatába 
került. A parókiára bekötötték a városi vízvezetéket. 

Dr. Csengődy Lajos lelkész bekapcsolódott a bibliafordítás revíziójának munkálataiba. 
A minden téren elismerést kiváltó lelkészt megválasztották a nógrád-hont-barsi egy

házmegye főesperesévé. 1943-ban elvitték a templom középső harangját. 1944-ben 
elkészült a parókia óvóhelye az udvarban. Az istentiszteleteket a légitámadások miatt 
délelőtt fél kilenckor kezdték. Bekövetkezett a városban az első bombázás. A haderők 
közeledtek a városhoz. A lelkész kijelentette, hogy semmiképpen nem megy el a paró
kiáról, így a presbitérium elhatározta, hogy a lelkész sorsát a hadi felfordulásban külö
nös figyelemmel fogja kísérni. Karácsony első napján értek az orosz csapatok a városba. 
Az istentiszteleten a lelkész egymagában mondta el imádságát. Aznap este kezdődött a 
város ostroma. A templombejárat előtt egy német tank helyezkedett lőállásba. A temp
lom mellett rengeteg lövedék volt előkészítve az összecsapásra. Az ablaktöréseken kí
vül az egyházi épületek csak a robbantások következtében, a rájuk hulló kődaraboktól 
szenvedtek károsodást. 

Karácsony másnapján hajnalban szállták meg a parókiát a román katonák. A lelkész 
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és családja ez idő alatt a parókia legkisebb szobájában tengette napjait. A románok he
lyébe hamarosan a megszálló orosz katonák költöztek be. 

A parókián irodát, benzinraktárat, cipész-, és csizmadiaműhelyt, élelemraktárt és sza
bóságot rendeztek be. Közlekedési eszközként két teherautót használtak a vöröscsilla
gosok. 14 lovuk számára igénybe vették a kultúrházat, amelyet azonban a lelkész előzetes 
jóváhagyása után foglaltak el, miután a románok már előbb bekötöttek oda három lovat. 

A lelkész és családja iránt tiszteletet és megértést tanúsítottak. December 31-én a 
városban elsőként az evangélikus templom harangjai szólaltak meg, mivel a lelkész köz
benjárására az orosz hatóságok elrendelték a gyülekezeti élet visszaállítását. Az isten
tiszteleteket mindennap megtartották a lelkész kántorizálása mellett. Megindult az élet 
a filiákban is, bár a közlekedés csak gyalogosan volt lehetséges. 

A reformátusok templomát zár alá helyezték, és mindaddig, míg ezt fel nem oldot
ták, az evangélikusok templomában tartották az istentiszteleti alkalmaikat. 

A városban hadifogolytábor is működött. A megszállók karmai közül a rendőrkapi
tány közvetítésével a lelkész kilenc hadifoglyot szabadított ki és juttatott haza. A több 
mint egy hónapig tartó megszállás után csak kisebb károsodásokat mértek fel a temp
lomon, illetve a parókián. Az egyházi szent edények és anyakönyvek hiány nélkül meg
maradtak. Az első presbiteri ülést csak május 13-án tudták megtartani. 

A háború után 
A hadak elvonulása után a lelkész bekapcsolódott a közegyházi életbe, folytatta espere-
si tevékenységét. Elintézte a kultúrház tetőépítését. Mindennemű hitoktatási és egyéb 
egyházi munkát egyedül végzett, három hónapig fizikát és számtant is tanított a keres
kedelmi iskolákban és a gimnáziumban. 

1946. május 5-én állami vallástanító lelkészi állásra Petor János mátyásföldi kiüldö
zött missziós lelkészt jelölték ki. A földreform során 8,5 holdnyi földjuttatásban része
sült az egyházközség. A stólarendszert eltörölték, a kántor stólaváltságban részesült. 
Segédlelkésznek Selmeczi Jánost választották, azonban állását nem foglalhatta el. Dr. 
Csengődy Lajos lelkész átvette a püspökhelyettesi teendőket mint rangidős esperes. A 
külföldi segélyakciók eredményeképpen jelentős adományok érkeztek a lelkészek ré
szére. Luther Márton halálának 400. évfordulójáról szép ünnepség keretében emléke
zett meg a gyülekezet. 

1947-ben körzeti konferenciát tartottak a környékbeli lelkészek közreműködésével. 
A kultúrház elveszett függönyét pótolták, az egyházi épületeket kijavították. Az eltá
vozott Petor János helyére Benczúr Zoltán tatabányai helyettes lelkész nyert kineve
zést. A segédlelkészi állást az esperes fia, Csengődy László foglalta el. Megkezdődött a 
diákszövetségi munka, a vasárnapi iskola, az énekkar működése. 

1948-ban az egyházközség ezer forint segélyt kapott a várostól, amelyből a templom 
tetőzetét, a lelkészlakot, a harangozói lakást, a parókia kerítését és a kultúrház tetejét 
hozták rendbe. 

1948. február 15-én Baksa Tivadar foglalta el a lelkészi állást. Az ifjúsági élet fellen-
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düh, számos színdarab és előadás gazdagította a gyülekezet életét. Ebben az évben a 
templomot mind külsőleg, mind belsőleg renoválták. Az egyházi hivataltól befolyt ado
mányok elérték az egyházi adók összegét. 

A háború alatt elpusztult karancssági kis kápolna a hívek áldozatkészségének ered
ményeként újra felépült. 

Az ötvenes évek 
1950. június 30-án Dani István kántor lemondott. 1950-ben felépült a somoskőújfalui 
kápolnatemplom. 1950 után az egyházi élet fellendülését jelentős mértékben megtör
te az egyesületek megszüntetése, az ifjúság tartózkodása az egyházi élettől, a hitoktatás 
munkájának korlátozása, a templomba járás kívülállók részéről való ellenőrzése és álta
lában a hitéleti tevékenység háttérbe szorítása. 

1956. december 31-én dr. Csengődy Lajos lelkész, főesperes lemondott állásáról és 
nyugalomba vonult. 

1956-ban Boros Károlyt választotta lelkészévé a gyülekezet. Háromévi szolgálat után 
a budapest-zuglói lelkészi állás betöltését vállalta el. 

1959-ben az ismét megüresedett lelkészi állás betöltésére Terei Endrét hívták meg, 
aki a Felvidéken, a rozsnyói gyülekezetben kezdte meg segédlelkészi szolgálatát. 

A gyülekezeti élet csaknem teljesen az istentiszteleti alkalmakra korlátozódott. Ke
vés volt azoknak a híveknek a száma, akik vállalták a templomba járás miatti megbé
lyegzést, valamint a munkahelyi következményeket. Volt olyan templomba járó, aki a 
templom mögötti domboldal erdején keresztül haladva, titokban érkezett az istentisz
teletre, és ugyanígy távozott, vállalva a fáradságos kerülőutat. 

Hitoktatásra olykor egyetlen édesanya íratta be két leányát. A bibliaórákat két-há
rom asszony látogatta. A kultúrház a városi tanács kezelésében gyermekkönyvtárként 
működött. 

Terei Endre lelkész apósát, Turóczy Zoltán püspököt kérte fel rokonlátogatásai al
kalmával igehirdetési szolgálatra. Ezek az istentiszteletek felüdülést, megerősödést je
lentettek az „ínséges" időket élő gyülekezetnek. 

1979-ben Terei Endre lelkész nyugalomba vonult. A budahegyvidéki gyülekezet tag
jaként vállalt gyakran helyettesítési szolgálatokat. 

A megüresedett lelkészi állásba Balicza Iván miskolci segédlelkészt választotta meg 
a gyülekezet. 

A fiatal lelkész nagy hangsúljrt helyezett a gyülekezet lelki megelevenedésére. Gyermek-
és ifjúsági fagylaltdélutánokon diavetítések, flanellképekkel illusztrált bibliai történetek 
bemutatása által kerül közel az új nemzedékhez a bibliai kor világa és maga a feltámadott 
Úr Jézus Krisztus. 1980-ban a lelkész levezette a templom teljes külső renoválását. 

Beindult a gyülekezeti evangelizációs alkalmak sorozata adventi és böjti időszakban, 
mindig vendégszolgálókkal. A bibliaórai látogatottság a húsz főt is meghaladta. A Balicza 
házaspár a gyülekezetekből sokakat rendszeresen elsegített Biatorbágyra evangelizációs 
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és hitmélyítő csendeshetekre, ahol Isten Szentlelke megtérésüket munkálta Trausch liza 
igehirdetési és lelkigondozói szolgálata által. A megtérésre jutott hívek igényelték a heti 
rendszerességgel tartott imaórákat is. Megalakult a gyülekezet énekkara, amely min
den jeles ünnep alkalmával, valamint a bibliakörös testvérek temetési alkalmain szol
gált. Az istentiszteleti alkalmak látogatottsága vasárnaponként átlagban 60 főre emel
kedett. 

Balicza Iván lelkész gyakran kapott felkéréseket az ország különböző gyülekezetei
ből evangelizációs heti sorozatok végzésére, amelyeket megváltó Ura iránti hálával vál
lalt és végzett. Gyakran szolgált az országos egyház rendezésében sorra kerülő konfe
renciákon is. Többször kapott felkérést a Magyar Rádió evangélikus félórája keretében 
igehirdetési szolgálatok végzésére. 

Beindult a gyülekezetben az ifjú házasok bibliaórája. Kialakult a kelet-nógrádi lelké
szek munkaközössége, a salgótarjáni, lucfalvai és sámsonházai lelkész házaspárok havon
kénti találkozása. Ez később országos méretűvé növekedett, a megtért fiatal evangélikus 
lelkészek találkozójává vált, amely szervezeti formát öltve lett az Evangélikusok Közös
sége az Evangéliumért. Az EKE különös hangsúlyt helyezett az evangelizációs szolgála
tokra. Balicza Iván lelkész irányításával végezte munkáját a Magyarországi Evangélikus 
Lelki Segélyszolgálat. A gyülekezet tagjai sokszor panaszolták, hogy lelkészük többször 
szolgált távol tőlük, mint közöttük. Gyakran jelentek meg Balicza lelkész írásai az Evan
gélikus Elet hetilap hasábjain és a Lelkipásztor teológiai szakfolyóiratban. 

Balicza Iván lelkész felesége a teológiai akadémia levelező tagozatának végzése köz
ben kapott püspöki megbízást a szécsény-benczúrfalvai gyülekezetek és szórványaik 
gondozására. A gyülekezeti kultúrházból kivonult a gyermekkönyvtár. A városi tanács 
bérleti szerződést kötött a Budapest Bankkal annak használatára. Az egyházközség el
nöksége elérte, hogy a megújított bérleti szerződés díja a gyülekezetet illesse. A mindig 
anyagi gondokkal küzdő gyülekezet az évi 400 ezer Ft-os bérleti díjból minden kötele
zettségét teljesíteni tudja. 

A lelkészcsalád e sok munka közben gyarapodott. Otgyermekes családként kapott 
hívást Balicza Iván 1990-ben a budapest-budavári gyülekezet megüresedett lelkészi 
állásának betöltésére. 

A rendszerváltás után 
1990. szeptember 1-én ifj. Deme Károly szákszendi lelkészt választotta meg a gyüleke
zet a lelkészi szolgálatra. O hétgyermekes családjával érkezett Salgótarjánba. A beikta
tás szolgálatát 1990. szeptember 24-én Kalácska Béla, a Nógrádi Evangélikus Egyház
megye esperese végezte, igehirdetéssel szolgált Szebik Imre püspök. Az örömünnepet 
beárnyékolta Balicza Ivánné halálának híre, aki előző este úgy feküdt le, hogy részt vesz 
a beiktatási ünnepen, volt gyülekezetének tagjai körében. 

Ifj. Deme Károly lelkészt a szécsényi gyülekezet is meghívta a megüresedett lelkészi 
állás betöltésére. Szebik Imre püspök nem látta akadályát annak, hogy a lelkész egyide-
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jűleg két Önálló lelkészi állást betölthessen. Az iktatás szolgálatát 1990 októberében Ka-
lácska Béla esperes végezte id. Deme Károly lelkész segédletével. Az ünnepi alkalmon 
megjelent és köszöntést mondott dr. Frenkl Róbert országos egyházi felügyelő. 

A rendszerváltozásnak is betudható talán, hogy a korábban kialakult gyülekezeti al
kalmak látogatottsága megnőtt. A vasárnapi istentiszteleti alkalmakon 120-140 fő vett 
részt ekkoriban. A bibliaórai közösség 40-45 főből állt. Az imaközösséget 19-en alkották. 

A gyülekezet ifjúsága a felnőtt énekkar mellett külön énekkart alakított. Az isten
tiszteleti alkalmakon gyakran szolgáltak bizonyságtétellel az újonnan megtérésre jutot
tak, valamint az énekkarok. Ezek a szolgálatok elevenebbé tették a szórványban zajló 
istentiszteleti életet is. Ökumenikus óvodát hozott létre a helybeli római katolikus, 
református és evangélikus egyházközség. 1993-ban, mivel az állam közös fenntartót nem 
ismert el, a váci római katolikus püspökség lett az intézmény fenntartója. A megyei 
kórházban ökumenikus kápolna kialakítására került sor, itt havonta két vasárnap dél
után van evangélikus istentisztelet. A 40-50 fős létszámú gyülekezetben kevés a kórhá
zi ápolásra szoruló. Többnyire a kórház környékén lakók jelennek meg az alkalmakon, 
nagyobb részben római katolikusok, akikkel az igei üzenetet megértve minden alkalom
mal együtt könyörögnek a betegekért, az orvosokért, az ápolószemélyzetért. 

Élénkül a finnországi Vantaa és Salgótarján testvérvárosi kapcsolata, ugyanúgy a test-
vér-gyülekezeti kapcsolat is. A finn testvérek örömmel tesznek kirándulásokat - éven
kénti rendszerességgel - nógrádi tájakon, és ismerkednek testvérgyülekezetük hit
életével. 

1991 őszén a parókia falainak nedves, penészes állapota miatt a lelkészcsalád egyet
len szobában húzta meg magát. A műszeres vizsgálati mérés megdöbbentő adata sze
rint 1 m^ falban 240 1 víz volt. Platty Iván államtitkár meglátogatta a lelkészcsaládot, 
és rendkívüli állami támogatást helyezett kilátásba bármilyen megoldás esetén. Java
solta egy új lelkészlakás építését. 

A gyülekezet presbitériumának új lelkészlak építésére vonatkozó határozatot hozott, 
amelynek következtében a gyülekezet felügyelője, dr. Garami László lemondott tiszt
ségéről. Kitartott álláspontja mellett, hogy a templom domboldalában nem lehet új 
lelkészlakást építeni úgy, hogy a templom ne károsodna. A Budapesti Műszaki Egye
temről érkező csoport műszaki méréseket folytatott a talaj összetételére vonatkozóan. 
A mérési eredmények ismeretében az egyházközség közgyűlése megerősítette az új 
lelkészlak építésének határozatát, és Benkő Bélánét felügyelővé választotta, aki az egy
házközság számvevőszékének elnöki, valamint jegyzői tisztségét töltötte be addig. Má
sodik gondnokká Lischka Frigyes presbitert választotta a gyülekezet, akinek feladata az 
egyházközség épületeinek felügyelete, karban tartása. 

Az egyházközség anyagi helyzete ekkor stabilnak volt mondható, mivel a gyülekezet 
kultúrházának bérleti díjából származó bevétel fedezte a rendes bevételekhez képest 
jelentkező többletkiadásokat. Új bérleti szerződés készült a Budapest Bankkal 1,8 mil
lió forintos éves díjról, amelyet a bank előre fizet. A bank fiókigazgatója azonban jelez
te, hogy vásároltak egy épületet, ezért szeptemberben az egyházközség rendelkezésére 
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bocsátják a kultúrházat. Az egyházközségnek 1,8 millió forintja volt tehát az 1992. május 
1-én megindított építkezési munkálataihoz, amelynek tervezett költségvetése 7,5 mil
lió forint volt. 

Az alapkőletételi ünnepség elmaradt, mivel Szebik Imre püspök az egész gyülekezet 
szomorúságára korábbi ígéretét be nem tartva ezen a napon máshol vállalt szolgálatot. 
A 374 m^ összes alapterületű lelkészlakás négy hónap alatt tető alá került, és 1993 au
gusztusában vált beköltözhetővé. Az állam folyamatos segélyezésével, a hívek áldoza
tos adakozásával, valamint sok társadalmi munkával - különösen az ifjúság részéről - az 
építkezés folyamatos volt. A belső burkoló munkálatok végeztével a teljes építési költ
ség 9,5 millió forintra rúgott. Az államtól Platty Iván államtitkár közbenjárásával 4 millió 
forint érkezett az építkezéshez. Az országos egyháztól I millió forint kölcsönt kért és 
kapott a gyülekezet a parókia munkálat&ira. 

1991-ben az egyházi iskola újra gyülekezeti rendelkezés alá került. Az épület egyes 
helyiségeit az egyházközség bérbe adta kereskedelmi szolgáltatóegységeknek. 1993-ban 
a város önkormányzata megvásárolta az épületet, mivel egy útcsomópont kiépítésének 
tervében akadályt képezett. Az 1994-es évben lebontották. 

Az épületért az egyházközség 12 millió forintot kapott. Az országos egyháztól kapott 
1 millió forint kölcsönt még ugyanezen a napon visszautaltatta az egyházközség elnök
sége. A lelkészlak befejező munkálatait az ingatlanért kapott összegből végezték el. 

1993-tól megszűnt a kultúrház bérbeadása. Hittanórák, ifjúsági alkalmak, bibliaórák, 
imaórák helyévé vált. 1993 nyarán kiderült a százéves parókia nagymértékű nedvese
désének oka. Az épület előtt a nagynyomású vízvezeték repedése eredményezte a víz
szivárgást, s ennek következtében a nedvesedést. 

1994-ben elkészült a templomi domboldal támfalrendszerének és vízelvezető csa
tornarendszerének kiépítése 1,5 millió forint értékben. 

Az 1992-től elvégzett munkálatokért adott hálát a gyülekezet 1995. szeptember 24-
én, ekkor szentelte fel az új lelkészlakot Szebik Imre püspök. 

Ebben az évben végezték el a felújítást a toronyórán is. 1996-ban az új lelkészlak elé 
távirányítású bejárati kaput helyeztek. A finn testvérgyülekezet segítségével szauna épült 
az új lelkészlakban. 

1996-ban a gyülekezet tisztségviselőinek mandátuma lejárt, az újonnan megválasz
tott tisztségviselők beiktatásán májusban a finn testvérgyülekezet egy kisebb csoportja 
is részt vett. 

Az újonnan beiktatott presbitérium a korábbi presbiteri határozatok alapján folytat
ta a felújítási munkálatokat. Az új felügyelő asszony, Knapicziusné Fülöp Hajnalka hímző 
asszonykör szervezését kezdte meg. 

1997-ben a templom külső vakolatát leverték, 1998-ban új alapvakolat került a fa
lakra. 1999-ben új, dupla üvegezésű, hőszigetelt ablakokat építettek be. Új borítást 
kapott a torony süveg is. 

2000-ben nemesvakolat felhordásával a templom homlokzati munkálatai befejeződ
tek, ugyanígy a tetőjavítási és bádogosmunkák. 

iM6. 
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A millenniumi ünnepi alkalmak a város és egyházak rendezésében igen látogatottak 
voltak. 

A millennium évében, 2000-ben az egyházközségi közgyűlés döntést hozott a régi 
lelkészlakás átalakításával egy 30 főt befogadó idősek otthonának kialakításáról. A Szo
ciális és Családügyi Minisztériumtól pályázat útján 5 millió forintot nyert az egyházközség 
a munkálatok megindításához. Az Országos Építési Bizottsághoz benyújtott tervek el
bírálásáról az egyházközség csak szóbeli jelzést kapott arról, hogy maximum kétszemélyes 
szobák alakíthatók ki a létesítendő idősek otthonában. Az írásbeli véleménynyilvánítás 
és döntés az idősek otthona kialakításáról várat magára. 

2000. augusztus 20-án a városháza panteonjában leleplezésre került dr. Csengődy 
Lajosnak, a volt salgótarjáni evangélikus lelkésznek, esperesnek, püspökhelyettesnek, 
valamint Förster Kálmánnak, a város első polgármesterének, volt evangélikus egyház
községi presbiternek a mellszobra. Avató beszédet mondott Puszta Béla, a város pol
gármestere, ökumenikus egyházi áldás keretében beszédet mondott Deme Károly, az 
evangélikus gyülekezet lelkésze. 

2002 augusztusában volt 120 éve, hogy felszentelték a salgótarjáni evangélikusok 
templomát. Az évfordulóra méltó módon készült a gyülekezet. 

2001-ben a templombelső renoválására került sor. Sisak József pásztói kőműves 
mester 4,92 millió Ft-os költségvetésével nyerte el a felújítási munkálatokat. Az orszá
gos egyháztól 400 ezer Ft-ot, a Megyei Területfejlesztési Tanácstól pályázati úton 2,1 
millió Ft-ot, a finn testvérgyülekezettől 2,67 millió Ft-ot kapott a gyülekezet. Lehető
vé vált az oltártér felújítása is, költségvetésen kívül. 

A gyülekezet tagjai társadalmi munkával segítették a templom belső felújítását, az 
építési anyag felhordásával, állványozási munkák végzésével. Az így megspórolt költ
ségből a lelkészlakás külső hőszigetelési munkálatait végezte el az egyházközség. A 
munkákat a templomkert bekerítésével, az utcai kerítések felújításával, járdák készíté
sével és parkosítással folytatták. 

Az egyházközséget anyagilag támogatók létszáma a fiókegyházközségekben és a szór
ványokban élő hívekkel együtt 148 fő volt 2000. december 31-én. A nyilvántartások 
szerint 400 főről tudják úgy, hogy evangélikus gyülekezetben kereszteltetett. Az új vá
rosrészben a környező evangélikus falvakból letelepedettek a lelkészi megkeresést kö
vetően sem kívánnak bekapcsolódni a gyülekezet életébe. 
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Sámsonházai Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3074 Sámsonháza, Béke u. 1. 
Telefon: 06-32/393-063 
Lelkész: Lehoczky Endre 
Lélekszám: -/218/266 

A TELEPÜLÉS MÚLTJA 

A legenda szerint Sámsonháza IL Béla király idejében egy pártütő úrról, Sámsonról kapta 
a nevét. Állítólag ez a Sámson nevű úr építtette a község határában található Fehérkő 
várat - igaz, a várnak ma már csak a romjai láthatók. Erről a várról 1409-ből vannak 
adatok, 1472-ben azonban már romokban hevert. 

A község a 15. század elején már létezett, mert 1424-ben Zsigmond király a felesé
gének adományozta. Ezután több kézen is megfordult a település, végül a török idők
ben elnéptelenedett. Betelepítése a 17. és 18. század fordulóján történt. 

A2 1930-as évek közepén Sámsonházán 723 lakos élt. Az I. világháborúban 163 kato
nát hívtak be, akik közül 30-an életüket vesztették, egy személyt pedig vitézzé avattak. 

A GYÜLEKEZET MÚLTJA 

Szlovák ajkú felvidékieket telepítettek erre a vidékre a török kiűzése után. 1674-ben 
kezdődött a betelepítés. így ez a gyülekezet a nógrádi gyülekezetek legidősebbjei közé 
tartozik. 133 éven át folytatódott a betelepítési akció, egészen 1817-ig. 

A gyülekezetnek temploma, iskolája, tehát lelkésze és tanítója is volt. 1799-ben 
Michaleczky Ádám volt a lelkészük. 1808. május 30-án hatalmas tűzvész pusztított a 
faluban. Leégett a templom, a paplak, az iskola. Megsemmisültek a harangok. Az anya
könyvek és a jegyzőkönyvek is a tűzvész martalékává váltak. Innen érthető, hogy bár a 
gyülekezet 1678-ban alakult, az anyakönyveit mégis csak 1808 óta vezetik. 

Ebben az időben Sámsonháza leánygyülekezete volt Szúpatak, ahol iskola volt, pres
bitérium működött. Az iskola szolgált az istentisztelet helyeként. Az egyházmegye ira
tai alapján arra is gondoltak, hogy az 1808-as tűzvész nem az első ilyen megpróbáltatás 
volt. De az is igaz, hogy a gyülekezetet folyamatosan a templomépítés, a parókiaépítés 
és az iskolaépítés kötötte le. 

Á gyülekezet lelkésze, Michaleczky Ádám 1773-ban gyalog ment el Bécsbe, hogy a 
gyülekezet templomépítési szándékát minden módon korlátozni akaró bécsi udvartól 
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kieszközölje a templomépítési engedélyt. Sikeres volt a bécsi gyalogút, mert a megka
pott engedéllyel sikerült a templomot felépíteniük a sámsonháziaknak. Ezt az alig 30 
éves templomot égette porig az 1808 május végi tűzvész. 

Újra felépítették a templomot, ezúttal azonban torony nélkül, igen szerény formában. 
1868-ban újra templomépítésbe kezdett a gyülekezet. A felszentelésre 1870. október 

9-én került sor. Ez bizony nem volt egyszerű, hiszen alig száz év alatt három templom épült 
Sámsonházán. Ugyanilyen küzdelem folyt az iskoláért, a tanítói lakásért és a parókiáért is. 

A templomot így írta le egy szakértő: Tömegességével, takarékos díszítésével a ro
mán stílus eszközeit alkalmazza Sámsonháza 1870-ben épült templomán az ismeretlen 
építőmester. Szinte erődítményszerűvé teszi a homlokzatot az előcsarnok külön fedél
székekkel erősen kiugró külön kis épülete és azon az ajtót körbefogó vaskos, már a gó
tikából átvett támpillérek. A templomtesten is támpillérek vonulnak végig, köztük fél
köríves ablakok sorakoznak. Hossznégyszögű alaprajza az oltártér félkörében végződik. 

A parókia 1808-ban szintén a tűz áldozata lett. Azonnal hozzákezdtek az új lelkész
lak építéséhez. Az épület azonban 1855-ben mélyen megsüllyedt. Az életveszélyessé 
vált épületet újra kellett építeni. Sámsonháza talajának lazasága miatt nemcsak ez az 
egy épület volt, amelyet újra kellett emelni. Az 1870-ben elkészült templom a domb
tetőn van, az jó talajon áll. Az 1855-ben épült paplakot azonban 1895-ben ismét újjá 
kellett építeni, mert a süllyedés tovább folytatódott. Olyannyira megsüllyedt a talaj, 
hogy bár az új épületet kétméternyi emeléssel építették, mégis csak 62 évig bírta. 1957-
ben ismét újjá kellett építeni a lelkészlakot, kikezdte ugyanis a nedvesség, falai málla
doztak, padlója elkorhadt, és ismét süllyedni kezdett. 

Rendkívül nehéz volt ez a munka. A lelkész, Sztehlo Mátyás járt az élen - nemcsak 
a buzdításban, hanem a kemény fizikai munkában, a kőhordásban és a malterkeverés
ben is. Két évig épült a paplak. A régit lebontották. Az új épület lábazati részét ismét 
két méterrel megemelték. A társadalmi munka jelentős volt. Pénzbeli adományok, 
külföldi segély és más egyházi támogatás segítette az építkezést. A gyülekezet 180 év 
alatt tehát három templomot és négy paplakot épített. 

A gyülekezet büszkeségei 
A lelkészi hivatal falán bekeretezve függ Kossuth Lajos 1871. április 6-án kelt, saját ke
zűleg írt levelének fénymásolata. Ebben leírta, hogy megtiszteltetésnek veszi és vállalja 
a sámsonházi gyülekezet felkérését a felügyelői tiszt elfogadására. A gyülekezet maga is 
megtiszteltetésnek tartotta és tartja most is, hogy Kossuth Lajos a gyülekezet felügye
lője volt. Igaz, a távolból, száműzetésből, de a felügyelője. 2001 őszén Kossuth-szobrot 
avattak a lelkészlakás előtti téren. 

A sámsonháziak másik büszkesége, hogy 1932-1942 között püspöki székhely volt 
az egyházközség. Kiss István 1932-1935 között, D. Kovács Sándor pedig 1936-1942 
között töltötte be a püspöki tisztet. 
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Lelkészek és tanítók 
Michaleczky Ádám, aki 1778-ban gyalog ment a templomépítés ügyét elintézni Bécs
be, még 1799-ben is a gyülekezet lelkésze volt. Tudunk Geduly Jánosról, aki 1817-ben 
az egyházmegye esperese volt, és 1826-ig volt a gyülekezet lelkésze. Ismerjük Vladár 
János lelkész nevét, aki 1875-1880 között nógrádi esperes volt gyülekezeti lelkészi 
szolgálata mellett. Kiss István, aki már 1900-ban sámsonházi lelkész volt, 1917-1922 
között esperesi, 1932-1935 között pedig püspöki tisztet is betöltött. Ebben az időben 
a tanító Plachy János, majd Mihalovics Pál volt 1911-1932 között. D. Kovács Sándor 
már püspökként lett sámsonházi lelkész az 1936-1942 közötti időben. Segédlelkész volt 
Szende Miklós 1924-ig, majd Pohánka Ödön 1924-1926 között, Szepessy Károly és 
Szandai János a 30-as évek közepén. Kirscher Rezső 1942-1952 között volt itt parókus, 
majd Sztehlo Mátyás 1953-1977 között. Ezután egymást váltotta Sztojanovics And
rás, Aklan Béla Sándor, Selmeczi Lajos Péter (1999-ig), Lábossá Péter Mihály 2002-ig, 
2002 óta Lehoczky János Endre a gyülekezet lelkésze. 

Kossuth Lajos egyházközségi felügyelő gyülekezete ma is élni akar. Isten és a haza 
szolgálatában mindig legyen méltó Urához és örök emlékezetű felügyelőjéhezí 

• Lábossá Péter Mihály írása alapján összeállította a szerkesztő. 

Szécsényi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 3170 Szécsény, Haynald u. 3. 
Telefon: 06-32/312-671 
Lelkész: Deme Károly helyettes lelkész 
Lélekszám: 126/143/248 

A TELEPÜLÉS ES A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

Szécsényt a régi időktől nyilvántartják mint lakott települést. A Karcsics nemzetség 
birtoka volt, része a nógrádi várrendszernek. A történelem folyamán sokszor váltott bir
tokost ez a vidék. 1439-ben épült a vár, amelyet az okmányok 1461 -ben említettek elő
ször. 1453-ban Nógrád vármegye itt tartotta közgyűléseit. 

A törökök 1550-ben rohanták le a várost. 45 foglyot vittek magukkal, de a várat csak 
1552-ben tudták elfoglalni. Balassa János igyekezett a várat visszafoglalni 1562-ben, de 
ez csak Tiefenbach Kristófnak sikerült 1593-ban. 1596-ban Pálffy Miklós táborozott 
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itt a felkelt nemességgel. 1605-ben Bocskai István birtokába került a vár, aki akkor a 
plébániatemplomot az evangélikusoknak adta. 1607-ben Forgách Zsigmond várkapitány 
visszaadta azt a katolikusoknak. 

1606-ban Szécsény újra a magyar király birtoka lett. 1648-ban a vármegye ismét a 
várban tartotta közgyűléseit. 1663-ban azonban gróf Koháry István nem bízott abban, 
hogy a vár elbír egy erős ostromot, ezért felgyújtotta a várat, és Fülekre vonult. Az üre
sen maradt várat a törökök elfoglalták, újra felépítették és megerősítették. 1683-ig bir
tokukban tartották. Ekkor Sobiesky lengyel király vette a várost ostrom alá, amelyet az 
őrség hamar feladott. A lengyelek kivonulása után horvát katonák érkeztek Szécsénybe. 
Herceg Eszterházy Pál a várat felgyújtatta. Ezzel a település vár jellege megszűnt. 

1705-ben itt választották meg II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemnek az ország
gyűlési küldöttek. 1709-ig volt a kurucok birtoka a város. Heisler tábornok seregei tel
jesen szétszórták a kurucokat, akik közül négyezer elesett. Öt zászló a császáriak kezé
re került. 

Az evangélikusok Szécsényben 
1600 táján már éltek evangélikusok a városban. A fentebb említett esemény - amikor 
Bocskai István 1605-ben a katolikus templomot átadta az evangélikusoknak - arra mutat, 
hogy jelentősebb lélekszámú lehetett az ott élő evangélikusok gyülekezete. Igaz, csak 
rövid ideig volt templomuk, de volt - és ez fontos. 

Szécsény 1863-ben lett anyaegyházközség. Ettől az évtől indult el az anyakönyvek 
vezetése is. Hozzátartozott a szórványok mellett Dolány - a későbbi Benczúrfalva - , 
amely fiókegyházközségként működött. Nem volt külön felekezeti iskolája a község
nek, hanem a községi iskolába jártak az evangélikus gyerekek is. 

Mielőtt anyagyülekezetté alakult az itt élő evangélikusok gyülekezete, Kiszellőhöz 
tartoztak a szórványokkal együtt. 

A templomuk 1889-ben épült. Az oltárkép Jézus feltámadását ábrázolja. A kép Ku-
binyi Lajos munkája. 

1900 táján Simonides János volt a gyülekezet lelkésze, az evangélikus iskolában pe
dig Nemes Győző tanított. Ebben az időben a város lakossága 3800 fő volt. Ebből 235-
en tartoztak az evangélikus gyülekezethez. Ehhez jött még a szórványokban elő kevés 
számú evangélikus, valamint Dolány evangélikussága 158 lélekkel. 

A harmincas években Dolány már a Benczúrfalva nevet viselte Benczúr Gyula, a híres 
festő után. Mihalovics Pál kántortanító volt az ottani evangélikusság meghatározó egyé
nisége, aki 1891 -ben született Feketepatakon. Rozsnyón, majd Eperjesen tanult, és 1911 -
ben tanítói diplomát szerzett. 1911-1932 között Sámsonházán tanított, majd 1932-
től Szécsényben lett kántortanító, ahol igen élénk társadalmi életet élt. Az ipartestület 
jegyzője volt. Ó vezette az „úri zenekart". Megjárta korábban az I. világháborút, ahon
nan 1920-ban tért haza. Előtte négy éven át orosz hadifogoly volt. 

1936. november 15-től Kovács Gyula lelkész lett a szécsényi evangélikusok pászto
ra. Egyre nehezültek azonban a szolgálat feltételei. Leánygyülekezete nem volt Szé-
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csénynek. Vasárnaponként a szécsényi templomot látogatták a szórványhívek is, a fiók
gyülekezet tagjai is. Rendszerint 60-70 evangélikus indult útnak gyalog a környező te
lepülésekről, hogy istentiszteletre menjen. Egy-egy istentiszteleten akkoriban 130 ün
neplő ült a templomban. Csak a hónap utolsó vasárnapján ment ki a lelkész Benczúr
falvára. 

A húhorú és a következő évek 
A háború alatt a templom tornyát nagyon összelőtték, olyannyira, hogy Sándy Gyula 
professzor irányításával újjáépítették 1949-ben. A templom tetejének helyreállítására 
1951-ben került sor. 

Az adakozást súlyosan nehezítette a beszolgáltatási kényszer, különösen a kulákká 
minősített tehetősebb gazdák számára. A beígért retorziók miatt mindenki azzal volt 
elfoglalva, hogyan és miként teljesíthetné az előírásokat, és minden más - még a temp
lom ügye is - hátrébb került a gondok sorában. 

1948-ban államosították az iskolát. Ezzel együtt a templom mellett álló kántori la
kás is államosításra került. így minden hétköznapi és templomon kívüli gyülekezeti alka
lom számára megszűnt a hely, mert csak a vasárnapi istentisztelet tartására alkalmas 
templom maradt az egyházközség birtokában és használatában. Igaz, 1951-ben érkezett 
egy olyan határozat a Kultuszminisztériumból, amely szerint csak az iskola került álla
mi tulajdonba, a kántorlakást pedig visszaítélték az egyházközségnek. így némileg több 
mozgásteret kapott a gyülekezet alkalmainak megtartására. 

Az iskola 1941-ben épült, tehát nem volt régi épület. Benne egy tanterem volt, és a 
tanító lakása három szobával. 

A benczúrfalvi fiókgyülekezet 
Az anyaegyházközség legerősebb fiókegyháza volt 1869-től, a megalakulásától. Hívei 
túlnyomórészt uradalmi cselédek és zsellérek közül kerültek ki. A falu közepén állt a 
harangláb. Ennék mindkét harangját - az evangélikusok könyörgése ellenére - elvitték 
1945-ben az oroszok. 

1874-ben dr. Pulszky Ágoston egy beltelket ajándékozott a gyülekezetnek. Az 1884. 
július 16-án megkötött ajándékozási szerződésben kikötötte az ajándékozó, hogy ezen 
a telken imaházat kell építeni, ahol istentiszteletet lehet tartani és a gyermekeket taní
tani. Azt is kikötötte, hogy mindennek magyarul kell hangzania. 

Imaház ezen a telken nem épült. Továbbra is az iskolában tartották az istentisztele
teket 1889-ig mint saját evangélikus elemi iskolájukban. De 1889 és 1948 között az 
istentiszteletek tartásának jogát fenntartva ez községi elemi iskolává lett. 

1950-ben a vallás- és közoktatási miniszter elrendelte, hogy a dolányi egyházi ingat
lan állami bejegyzését el kell végezni. 1949. március 11-től 1957 augusztusáig - a kila-
koltatásig - a Benczúr család tette lehetővé, hogy a kastély műtermében tartsanak ha
vonta istentiszteletet a benczúrfalvi evangélikusok, így egy vasárnap két alkalmat tartot
tak: délelőtt is, délután is volt istentisztelet. 
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Erről a lehetőségről levelet írtak a Benczúr család tagjai Kovács Gyula lelkésznek, 
amelyben kijelentették, hogy édesapjuk műtermét szívesen átengedik istentiszteleti 
célokra. A műtermet fel is szentelték istentiszteleti hellyé Szabó József püspök és 
Csengődy Lajos főesperes szolgálatával 1949. szeptember 25-én. 

Még ebben az esztendőben létrejött a Benczúr család és a gyülekezet között egy meg
egyezés, amely tartós használatra vonatkozott. 1952-ben azonban államosították a Ben
czúr-kúriát. De megmaradt az istentiszteleti hely a kialakított kúriarészben, ugyanis az 
egész gyülekezet jelenlétével ellenállt, és határozottságával nem engedte elvenni az isten
tiszteleti helyét. 1957. augusztus 3-án azonban - dologidőben - rendőri karhatalommal 
a megye utasítására a Szécsényi Járási Közigazgatási Hatóság elvette a műteremépüle
tet a gyülekezettől. Sőt a benczúrfalviakat az imaház igénybevételi határozatában a 
hatóság jogtalan bitorlóknak ítélte. A műteremből a templomi felszereléseket kirakták. 
Ezzel megszűnt ebben a faluban az 1869 óta folyamatosan zajló istentiszteleti élet. 

1957-ben Turóczy Zoltán püspök többször is tárgyalt az AEH-val ennek a műterem
nek az imaházként való használatáról, de ígéreteknél többre nem jutott a gyülekezet ez 
ügyben. 1958-ban Vető püspök is próbálkozott, de inkább az új imaház építését szor
galmazta, esetleg egy lakóépület megvásárlása és átalakítása réven. Végül 1961-ben a 
falu szélén megvásároltak egy házat. A közfalakat eltávolítva nagy teret hoztak létre, 
amelyet imaházzá alakították át. A házban azonban nem volt sem villany, sem víz, de 
még járda sem vezetett az épülethez. 

Talán mindezekre válaszul tették a benczúrfalvi gazdák, hogy amikor a lelkésznek ki 
kellett jönnie Benczúrfalvára bármilyen szolgálatra, saját hintójukon hozták el Szécsényből 
a 60-as és a 70-es években. Ez a megbecsülés némi kárpótlást is jelentett a sokat küzdő 
Kovács Gyula lelkésznek. 

Ami Szécsényben történt ezután 
Az 50-es években is megmaradt a gyülekezet kialakult életformája: minden vasárnap 
istentisztelet, vallásos estek, böjtben és adventben heti alkalmak. A kántortanító, aki a 
tanítói lakásban lakott, a gyülekezeti énekeket hegedűkísérettel tanította. 

A gyülekezet fenntartó rétege folyamatosan apadt. Az egész gyülekezetben 1958-
ban 240 egyházfenntartó volt. 

1974. január l-jén Kovács Gyula lelkész nyugalomba vonult. 37 évet töltött Szé
csényben. Az utolsó időkben sokat betegeskedett. Mint a gyülekezet nyugdíjas lelké
szét, megválasztották presbiternek. Feleségével továbbra is a parókián maradt. 

A szolgálatokat a balassagyarmati lelkészek látták el. A gondok maradtak, sőt újab
bak jelentkeztek. 1975-ben felszólítást kapott az egyházközség a kántori lakás felújítá
sára, amelynek állapota életveszélyessé vált. De a benne lakó bérlő számára lakásról az 
egyházközségnek kellett gondoskodni a felújítás alatt. A felújítás alatt közterületre építési 
anyagot lerakni tilos volt. Végül - felsőbb egyházi tanácsra és jóváhagyással - ellenszol
gáltatás nélkül átadták az épületet a helyi tanácsnak. 

Alig telt el egy év, máris jött az újabb igény a helyi tanácstól: kisajátítottak a temp-
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lomkertből 217 négyszögöl területet, amelyen a tanács parkolót kívánt létesíteni. A 
tanács 200 forint négyzetméterenkénti árat ajánlott. Ezt a pénzt az egyházközség ke
vésnek találta. Végül elfogadták a tanács ajánlatát, amely vállalta a kisajátítási áron felül 
egy modern kerítés készítését nagykapuval. Végül a modern kerítésből drótfonatos 
kerítés lett. 

Az egyházközség közben is folyamatosan veszítette el ingatlanait, amelyeket koráb
ban ajándékba kapott az evangélikus elődöktől. A gyülekezet lélekszáma fokozatosan 
apadt, és részben a balassagyarmati lelkészek gyülekezetüket sújtó ingatlanvesztési 
döntései miatt, részben a helyettesítésekért felvett pénzösszegek miatt a gyülekezet 
anyagilag csődbe ment. Csak a vasárnapi istentisztelet maradt, amelyen a résztvevők 
száma gyakran a 20-at sem érte el. 

Megrendítette a gyülekezetet Kovács Gyula tragikus halála. Kedélyállapota fokoza
tosan romlott. Többször volt ápoltja a balassagyarmati korház idegosztályának. 1978-
ban öngyilkos lett. 

1980-ban a szécsényi templom renoválását intézte Garami esperes. A vállalkozó 
azonban nem végzett elismerésre méltó munkát. Végül az előre felvett pénz ledolgozá
sára ügyvédnek kellett felszólítani a kisiparost, akit még perrel is fenyegettek. 

Közben a balassagyarmati lelkészek 1981-től meg akarták emelni a helyettesítési dí
jazást. 1983-től azt várta a gyülekezet, hogy 33 évi hanyatlás után végre felfelé vezet 
majd az út. Ekkor a gyülekezet gondozására a salgótarjáni lelkész kapott megbízást, 
Balicza Iván. A hivatal átvételekor derült ki, hogy folyik a per a templomot renováló 
kisiparos ellen, aki tartozott a kifizetett, de el nem végzett munkák után a kamattal. A 
helyszíni bejáráskor derült ki, hogy a templomon eddig elvégzett munkát újra el kell 
végezni. Ezért egy másik mesterrel új szerződést kötöttek a renoválásról. 1983. november 
20-án már megtarthatták a hálaadó istentiszteletet a megújított templomban. 

A szécsényi gyülekezet lelkészre talált a salgótarjáni lelkészben, és testvérre a salgótar
jáni gyülekezetben. Sokan utaztak Salgótarjánba Balicza Ivánné gyülekezeti munkatárs 
beiktatására. 1984-ben busszal utaztak a gyülekezet tagjai az LVSZ-nagygyűlés nyitó is
tentiszteletére, majd hat külföldi vendéget is fogadtak. Még a tartozásukat is vissza tudták 
fizetni a miskolci gyülekezetnek, amely a renoválás miatt felvett hitelből származott. 

1985-ben megújult a gyülekezet tisztikara. Beiktatásukon már a templom belső te
rének megújítását tervezgették. Hamarosan el is készítették a templom műszaki leírá
sát. Ekkor is történt meglepetés, hiszen 1980-ban már készült ilyen felmérés a temp
lomról, de az a dokumentáció 1986-ban került elő Balassagyarmaton. 

1985. október 10-én kezdte meg a templom belső felújítását a salgótarjáni NOTÉV 
December 21-én fejezték be a munkát. Ezután 1986 elején a templom belső berende
zéseinek a festését végeztették el. 1986 márciusában a templomablakokat is átüvegez
ték. Április 6-án Nagy Gyula püspök szolgálatával megtörtént a teljesen felújított temp
lom újraszentelése. 

Továbbra is folyamatosan tervezték a templomon végzendő munkákat, de gondoltak 
arra is, hogy a templom közelében egy imaházat kellene építeni. A presbitérium végül 

JUÍm 



NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE 

a régi parókia rendbetétele mellett döntött. Az egyik gyülekezeti tag - Tóth Károly -
társadalmi munkában hozta rendbe a parókia épületét. 

A benczúrfalvai imaházat is kívül-belül felújították 1988-ban. A szükséges anyagkölt
ségre a hívek adakoztak, és társadalmi munkában végezték el a felújítást. 

1989 szeptemberében készült el a templompadok villamos fűtőberendezése. E sok
rétű munka után nehéz szívvel vett búcsút a gyülekezet Balicza Iván lelkésztől, aki el
fogadta a budavári gyülekezet meghívását, és elköltözött Salgótarjánból. 1990. szep
tember 23-án ifj. Deme Károlyt választotta meg lelkészéül a salgótarjáni gyülekezet, és 
velük együtt ugyanígy döntöttek a szécsényiek is. Az új lelkész munkája nyomán a gyü
lekezeti élet tovább erősödött. A templomba járók száma megkétszereződött. A ben
czúrfalviak a bibliaórára bementek Szécsénybe. Frenkl Gábor felügyelő nyolcszemélyes 
buszával szállította a benczúrfalviakat az anyagyülekezetbe istentiszteletre. A hívek fi
zették az útiköltség egy részét, a másik rész a gyülekezet terhe volt. 

1996-ban bevezették a gázt a parókiára. 
Az egyházközség nehéz terhének bizonyult az 1996-tól kezdődött per, amelyet Frenkl 

Gábor indított Deme Károly lelkész ellen. A gyülekezet a lelkész oldalán állt. Ezt mu
tatja, hogy az 1996-ban a parókián kialakított gyülekezeti terem is gázkonvektoros fű
tést kapott. Sőt amikor Kalácska esperes közölte az egyházi bíróság döntését, a presbi
térium tiltakozását fejezte ki a döntéssel szemben, és méltatta lelkésze szolgálatának 
értékét. Kijelentették, hogy helyettesítési szolgálatra senkit nem fogadnak, mert van 
lelkészük, aki a munkát elvégezze. 

Magyargécben a lelkész cigányok között is végzett szolgálatot (1997). 
1999 nyarán a nagy esőzések miatt a parókia egyik fala összeomlott. A tető is meg

roggyant. Az épület életveszélyessé vált. Nem merték használni a gyülekezeti termet. 
Sok munka és átalakítás után 1999 decemberében felszentelhették a felújított paplak 
épületét. 

2000-ben a gyülekezet aktívan részt vett a helyi és az egyházmegyei tisztújításban. 
Április 23-án a beiktatással kezdetét vette a 21. század egyháztörténete Szécsényben. 

• Deme Károly dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 
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A GYÜLEKEZET MÚLTJÁBÓL 

A gyülekezet gyökerei a reformáció évszázadáig nyúlnak vissza. Az anyakönyveket 1712-
ben kezdték írni. 

A település magyar lakossága a török időkben teljesen kiveszett. Vagy áldozatai let
tek a török kegyetlenkedésnek, vagy elmenekültek Szirákrói. A török hódoltság után 
azonban felvidéki tótok kerültek a visszahúzódott magyarok közé. Az 1715-ben történt 
összeíráskor hét magyar családot és tizenhét tót családot találtak az összeírok. 1720-
ban már csak hat magyar családot írtak össze, és huszonegy tót család szerepel a listán. 

Szirák a 18. században a Róth család birtoka volt, 1826 táján azonban már a Teleky 
családé volt. 

A sziráki evangélikus templom 1788-ra lett készen. 1782-ben kezdték el az építkezést. 
Valójában gróf Teleki Józsefné szül. Róth Johanna áldozatkészsége segítette a felépítését. 
A templom azon a helyen épült, ahol a Jeruzsálemi Szent János-lovagrend 1219-ben épí
tett rendháza volt. Ez a rendház ugyan elpusztult a tatárjárás idején, de helyreállították. 
A rendház a 14. században megszűnt, és az esztergomi János-lovagok birtokába került. 

Az első ütemben a templomhajó épült fel. Később épült hozzá a torony. Erre mutat 
a csaknem sivár külső. Egy ideig a templomtér szolgálta a gyülekezetet. Az épület struk
túrája arra is mutat, hogy a torony a templomhajó elé épült. Ha pedig a toronysisak 
díszességét és vonalvezetését nézzük, ugyanerre a következtetésre jutunk. 

A sziráki templom kialakítása az olasz kialakítású templomokra emlékeztet. A temp
lomtér három haránt övvel négy mezőben elhelyezett függőkupola-sátorral van fedve. 
Ennek a rendszernek az öblösségét továbbvezetik a függélyes falakból kiképzett mély 
ablakfülkék. A bejárat feletti keskeny oldalon találjuk a karzatot. 

A Nógrádi Egyházmegye egyik legrégebbi egyházközségének tartották Szirákot. 1801 -
ben leánygyülekezete volt Egyházasdengeleg, ahol az evangélikusoknak templomuk, isko
lájuk és tanítójuk volt. A másik filia pedig Kisbágyon, ahol iskola volt tanítóval, és itt az 
iskola volt a gyülekezet istentiszteleti helye is. 

Néhány lelkész nevét sikerült megismerni. Glosius Dániel a 18. század közepén volt 
talán a legismertebb sziráki lelkész, hiszen 1749-1754-ig az egyházmegye esperese volt, 

í í í 



NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE 

majd 1754-1755-ben a bányai egyházkerület püspökévé választották. Kolosváry Istvánról 
a 19. század fordulóján készített egyházmegyei díj levélgyűjteményből tudunk. 1799-
ben bizonyosan Szirákon szolgált. A 19. század elejéről ismert lelkész volt Valentinyi 
János, aki 1834-1843 között esperese volt az egyházmegyének. A század vége táján 
Gyurkovics Béla volt a gyülekezet lelkésze. Ebben az időben volt segédlelkész Szirákon 
Velky János (1864-1965-ben), mielőtt aszódi algimnáziumi tanár lett. A 20. század 
fordulóján Vladár Miksa lelkészkedett Szirákon, sőt 1897 és 1908 között az egyház
megye esperesi tisztét is betöltötte. 1925-től pedig Révész Alfréd voh a gyülekezet lel
késze, ő 1950-ig szolgált itt. 

Azt is megjegyezzük, hogy 1900 táján két vallástanár is tevékenykedett Szirákon: 
Kuzmányi György és Sólyom József. 

Az iskolai életről hiányosak a rendelkezésre álló adataink. Azt más forrásból tudjuk, 
hogy 1715-ben nagy nyomás nehezedett a tanítókra, mert ebben az esztendőben érke
zett Aszód filiájába. Hévízgyörkre Steckl András, aki időnként Aszódon orgonált is, vala
mint Burján Sámuel, akinek lelkészi képesítése volt. Ó 1715-1728 között aszódi taní
tó volt, majd békéscsabai lelkész lett, de 1744-ben visszakerült lelkészként Aszódra. 
Burján az egyházmegye esperese is volt egy ideig. 

A 20. század fordulóján nem volt a sziráki egyházközségnek evangélikus elemi isko
lája, mert a községben csak állami iskola működött. 

A különösen figyelemmel kísért időszakban 12 lelkész szolgált Szirákon. Ez a moz
gás arra utal, hogy a gyülekezetben nem voltak nyugodt állapotok. Már Tarjáni Gyula 
arról panaszkodott egy 1951-ben írott levelében, hogy odaérkezésekor nagyon szívesen 
fogadták a szirákiak, a látogatását is szívesen vették, de őket magukat nagyon ritkán látta 
a templomban. Pedig őseik a korábbi századokban, amikor nem volt lelkészük, még Szi-
rákra jártak istentiszteletre Vanyarcról is. Bérről is. A templomba járás számadata kife
jezi a gyülekezet sorsát is, hiszen az egyházközség lélekszáma, amely 1900-ban 356 fő 
volt, száz év múlva, 2003-ban 303-ra csökkent, és ebből Szirákon 239 evangélikus él, 
Kisbágyonban pedig 14. A választói névjegyzék pedig elárulja az egyházfenntartók szá
mát is: 215. 

A gyülekezet szociológiai háttere 
Szirák még az ötvenes években is járási székhely volt. A település összetétele vegyes 
képet mutat. A földesúri családot kiszolgáló személyzet és a földművelők mellett jelen 
volt a városban az értelmiség és a zsidóság is. A 20. század kapujában még 124 izraelita 
élt Szirákon. 

A járási székhely megszűnésekor a központ Pásztora került. Az értelmiség is igyeke
zett a központban lakni. A zsidóságot a II. világháború alatt deportálták. Idővel cigá
nyok települtek le Szirákon. A gyönyörű épületekkel rendezett külsőt mutató község 
csillaga leáldozóban volt. Romlani kezdett külsőleg is. A kellően végig nem gondolt te
lepítéspolitika következménye az lett, hogy a műemlék jellegű, patinás település épü
letei egyre inkább veszítettek értékükből. Az utóbbi 10 év még tovább rontott ezen ez 
állapoton. 
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A gyülekezetet egyre inkább elhanyagolták a sziráki evangélikusok. Emberileg érthető 
volt a helyzetük, hiszen a helybeli munkalehetőségek egyre távolabb sodorták a dolgoz
ni akarókat az otthonuktól. A diákok Balassagyarmaton, Aszódon, Gyöngyösön vagy Bu
dapesten tanulnak, kollégiumban laknak. Hétvégente vannak csak otthon. Más hatások 
és az otthon töltött idő rövidsége elvonja őket a gyülekezettől. Az idősebbek öregségük 
miatt, a fiatalok fiatalságuk miatt nem látogatják a templomot. Sok fiatal nem Szirákon 
tervezi jövőjét, és az első adandó alkalmat megragadja, hogy elhagyja ősei lakóhelyét. 

Szirákon 1200 fő lakik. Ebből 303 evangélikus gyülekezeti tag. A statisztika azt jelzi, 
hogy a lakosság 40 százaléka evangélikus, de a valóság az, hogy folyamatosan gyarapszik 
a cigány lakosság, ezzel együtt a katolikusok aránya is. Az iskolában a tanulók 82%-a 
roma gyerek. Aki „valamit ad magára", az gyerekét más iskolába adja. 

Az aszódi általános iskolában is lehet találkozni sziráki gyerekekkel. Ez problémát je
lent a hitoktatásban is, mert az evangélikus gyerekek javarésze Vanyarcra jár iskolába. 

A templomlátogatottság a többi nógrádi gyülekezethez képest annak mintegy tized
része. Szinte minden a templomban történik. A gyülekezet a karácsonyt és a húsvétot 
tartja templomos ünnepnek. Bibliaórák a böjti és adventi időben vannak. Ezeket a pa
rókián tartják. 

Az egyházközség épületei 
A templomot a világháborút követő évtizedekben többször renoválták. 1990-ben nagy 
renoválási folyamat kezdődött el. Ez 2005-ben fejeződött be. 2001-ben a parókia külső 
felújításán dolgoztak. Elvégezték a belső festést is. Azonban évek óta nincs lakója a lel
készlaknak, mert helyettes lelkészek látják el a szolgálatot, akik az egyházasdengelegi 
parókián laknak. 

A jövő lehetősége 
Az utóbbi időben a sziráki evangélikusokat gondozó lelkészek úgy látják, hogy alapjai
tól kell elkezdeni a gyülekezet építését. Olyan egyházmodellt kell majd kitalálni, amely
ben érvényesül a népegyházi keret megtartása mellett az új missziós törekvés is. De ehhez 
sokkal jobban kell ismerni az eddig megtett utat, a jelenlegi helyzetet, és ki kell tusa
kodni a lehetőségeket. 

Isten tud adni lelki ébredést és megújulást gyülekezetének. Isten megtartó és meg
újító kegyelméért imádkozva tenni, sokat tenni kelll 

A Sziráki Evangélikus Egyházközség lelkészei 
Tarjáni Gyula 1950-1957 
Breuer Oszkár 1957-1975 
Bokkon Lajos (helyettes lelkész) 1975-1976 
Nagy Ilona I976-I981 
Zaveczki József 1981-1989 
Klucsik János 1992 
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Babka László (helyettes lelkész) 1992-1998 
Szmolár Attila [helyettes lelkész) 1999-2003 
Tóth Attila (helyettes lelkész) 1999-2003 
Bartos Zohán (helyettes lelkész) 2003-

• Tóth Attila dolgozata alapján, egyéb források felhasználásával összeállította a szer
kesztő. 

Szügyi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2699 Szügy, Rákóczi u. 55. 
Telefon: 06-35/344-319 
Lelkészek: Blatniczky János Dániel, Blatniczkyné Hammersberg-Ganzstuch Júlia 
Lélekszám: 746/491/831 

A TELEPÜLÉS MÚLTJÁBÓL 

Balassagyarmat közelében, a kőkor óta folyamatosan lakott vidéken fekszik Szügy. 1411-
ben a Szügyi család birtoka volt, majd a tulajdonosok váltották egymást a következő 
évszázadokban. 1626-ban Bethlen Gábor hadai feldúlták a falut, amelynek lakói elme
nekültek, majd újra visszatelepültek. 1683-ban a törökök dúlták fel, és a lakosság újra 
menekülni kényszerült. A visszatelepüléskor azonban a régi falu közelében, valószínű
leg a réginél kedvezőbb helyen építették fel a falut. 1720 táján lakott település volt. 
1749 és 1790 között a megyegyűlést Szügyön tartották. 

A GYÜLEKEZET MÚLTJÁBÓL 

A gyülekezet a Nógrádi Egyházmegye egyik legősibb gyülekezete. Gyökerei a reformá
ció századáig nyúlnak vissza. Voltak evangélikusok Szügyben 1577 táján. Igaz, az anya
könyveiket 1748 óta vezetik, amely sokkal későbbi időpont, mint a gyülekezet kelet
kezésére következtetni engedő egyéb dátumok. 

Az első lelkészként Suhajda Mátyást tartják számon. Több változat alakult ki a fel
lelt adatok alapján, de a legvalószínűbb, hogy 1678-ban lett szügyi lelkész. Amikor a 
törökök megostromolták a falut, a mindent tönkretevő hadsereg elől a lakossággal együtt 
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a lelkész is Hont megyébe menekült, ahonnan 1685-ben tértek vissza Szügybe. A lel
kész maga is részt vett a falu újjáépítésében. 

Az 1678-as és a következő esztendőkben - amíg nem épült templom - a szabad ég 
alatt voltak az istentiszteletek. 1691-ben rendbe hozták a romos oratóriumot, amely 
lehet templom és lehet imaház is. Ez volt a nagy templom felépüléséig a gyülekezet 
istentiszteleti helye. 1776-ig használták ezt az oratóriumot. 

Valószínűleg volt egy korábbi templom, amely a faluval együtt 1593-ban elpusztult. 
Valószínűnek tartják, hogy ez lehetett az 1691-ben rendbe hozott épület. Volt korábbi 
időből való harangjuk is, amelyet az 1678-as török támadás elől menekülve magukkal 
vittek Hont megyébe. A 17. században ismét használatba vették, egy körtefára volt 
felerősítve. 

A gyülekezet második lelkésze Pilarik Jeromos volt, aki megjárta a pozsonyi vésztör
vényszéket. Lelkészi szolgálata idején készült el a harangláb, erre szerelték át a körtefá
ról a harangot. Ez a harangláb azonban 1740-ben tönkrement. Sinkovicz Márton lelkész 
1728-ban újabb harangot vásárolt. Ez sem bizonyult hosszú életűnek, mert 1753-ban 
megrepedt, és 1757-ben újra kellett öntetni. A lelkész Losoncra utazott újabb haran
gért 1741-ben. így már három harangjuk volt a haranglábon. 1744-ben lebontották a 
régi lelkészlakot, és helyére fából építették fel az új parókiát. 

Balázsovics Gábor lelkésznek a katolizációs törekvésekkel kellett bajlódnia. Egy te
metés alkalmával a tettlegességig fajult az ellentét. Az ő idejében került orgona az ora
tóriumba, és 1753-ban újrazsindelyezték a templomot. 

A vármegye 1749-ben tartotta első ülését Szügyben. Trajtler János eladta a kastélyát 
a megyének székház céljaira. Az imaház a megyeháza területén volt. Ezért a szerződés
ben szükségessé vált annak rögzítése, hogy a gyülekezet az imaházát szabadon használ
hatja a jövőben is. 

1767-ben érkezett a gyülekezetbe új lelkészként Sztruháry Ádám. Parókiaépítéssel 
kezdődött a szolgálata, majd a harangláb javításával folytatódott. 1772-ben vettek egy 
kisharangot, majd két év múlva, 1774-ben belefogtak az új templom építésébe. A keresz
tet 1776. július 30-án helyezték el a tornyon, ez jelentette a templomépítés befejezését. 

Szembetűnően nagy templomot építettek Szügyön. A faluhoz képest hatalmas mé
retű templom megépítését azzal indokolta Sztruháry lelkész, hogy ide járnak istentisz
teletre Balassagyarmatról, Nagy- és Kiscsalomjáról, Kővárról, Ipolykesziről, Terbegécről, 
Leszenyéről, Harasztiból, Zahorából, Csesztvéről, Patvarcról, Szelestyénből, Bakóról, 
Ribáról, Mohoráról, Surányból és Szanda községből a nemes és nemtelen evangéliku
sok. Itt a megyeszékhely is. Igaz, Szügynek kb. ezer lakója volt, de a templomhoz 8 ezer 
lélek tartozott. 

A templomba 1833-ban készült el az oltárkép, amely Krisztus feltámadását ábrázol
ja, és Pesky Józsefnek, egy pesti arckép- és oltárképfestőnek a munkája, amelynek a 
költségét Trajtler Zsuzsanna állta. A régi orgona helyett is új orgona készült a karzatra, 
amelyet 1823-ban Deutschmann Jakab bécsi orgonakészítő mester gyártott. 

íjáfia 
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Biely János 1793-ban lebontatta a régi haranglábat, miután 1791-ben a három ha
rangot áthelyezték a toronyba. 1786-ban új iskolát is építettek, amelyben korszerűbb 
körülmények között folyt a tanítás. 1799-ben azonban hatalmas tűzvész pusztított a 
faluban. A tűz martalékává vált a templom, a parókia, az iskola a hozzá tartozó mellék
épületekkel együtt. A vármegyeháza épségben maradt, ez adott helyet a lelkészcsalád
nak, és az istentiszteletek tartására is itt nyílt lehetőség. Addig szólt ez a kedvezmény, 
amíg fel nem épültek az új épületek. 1796-ban már állt a parókia, 1797-ben elkészült 
az iskola, 1798-ban pedig istentisztelet tartására alkalmassá vált a templom. Lehet, hogy 
ez a négy próbatétel okozta, hogy a lelkész 38 éves korában elhunyt. 

De Ferjentsik Sámuel lelkésznek is kijutott a megpróbáltatásokból. 1823 novembe
rében újabb tűzvész pusztított a faluban. Leégett a templom, a torony, a parókia, az iskola 
és 54 lakóház. Ezt a második tűzvészt nehezebb volt átvészelni, mint az elsőt. Hozzá
láttak az ideiglenes helyreállításhoz. A parókiát lakhatóvá tették, az iskolát használha
tóvá, de az igazi munka az új lelkészre, Dobryk Dánielre várt. Amikor sikerült mindent 
helyrehozni a tűz után, a lelkész egy bécsi biztosítótársaságnál biztosítást kötött az egy
házközség épületeire. De az ő lelkészi szolgálata sem múlhatott el tűzvész nélkül. 1844-
ben harmadszor is pusztított a tűz, ekkor 94 lakóház semmisült meg. Leégett újra az 
1837-ben elkészült iskola is, valamint a paplak melléképületei. A templom, a torony és 
a paplak azért maradt épségben, mert a korábbi tűz után cseréppel borították be a te
tőt. Ez mentette meg ezeket az épületeket. 

Zeman Mihály lelkész idejében volt a nagy templomrenoválás, 1909-ben. Megszer
vezték a második tanítói állást is az iskolában. 1926-ban segédlelkészi lakást építettek. 
1928-ban pedig a tornyot fedték be vörösréz lemezzel, miután a templomtetőt 1927-
ben kijavították. 

Fábri Mihály lelkésznek is kijutott a munkákból. Épített új tanítói lakást és tanter
met az iskolához. Renoválták a templomot is. Újrafedték a parókiát és a kántorlakást, 
és kívül tatarozták ezeket az épületeket. Az új iskolába pedig új padokat készíttettek. 

Minden rendben volt, amikor megérkezett a II. világháború összes megpróbáltatásaival 
és rombolásaival együtt, amelyek folytatódtak a későbbi évtizedekben is. 

A háború utáni évek eseményei 
Az egyházközség történetének 50 éves áttekintésénél egy keveset vissza kell ugrani, és 
elő kell venni a 1948-49-es éveket, mégpedig az államosítás ügye miatt. Az egyházköz
ség közgyűlési jegyzőkönyvéből kiderül, hogy 1948. június 15-én az állam az egyházi 
iskolákat államosította és rendeltetésüknek megfelelő célzattal átvette. Azonban jellem
ző, hogy az egyház képviselője nem volt jelen az átadás-átvételnél, ugyanis arra semmi
lyen meghívást nem kapott. Arról nincs adat, hogy vajon egyáltalán nem is volt-e tudo
mása az átadásról az egyháznak, vagy hivatalos hívás híján „büszkeségből és tiltakozá
sul" nem jelentek meg. A kántori lakást kivéve az összes iskolai épületet és a kisiskolai 
lakást államosították. Tehát 1949-ben a kántori lakás egyházi tulajdonban maradt, de 
állami használatba került. Egy évvel később az államosítás kiterjedt a földekre is. Ez pedig 
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Úgy jelentkezett, hogy a jegyzőkönyv szerint az állam ajánlja az egyházközségeknek 
az egyházi földek felajánlását állami tulajdonba. Az állam kész az egyházi földeket át
venni és az egyházi tisztséget viselőknek háztáji földet biztosítani." Fábry Mihály, az ak
kori lelkész azt javasolta a közgyűlésnek, hogy ezt az ajánlatot fogadja el, és a földeket 
adja át az államnak. A közgyűlés elfogadta, és így az ún. Kismező kivételével azonnali 
átvétellel felajánlotta az egyházi földeket. Sajnos semmilyen jegyzéket nem lehetett az 
irattárban vagy a levéltárban fellelni, amely pontosan jelezte volna, mely földek kerül
tek átadásra; ma sem lehet tudni, hogy mely földek tartoztak valaha az egyházhoz. Leg
alábbis nincs róla jegyzék, csak némely idős gyülekezeti tagok emlékeznek még. Ez azon
ban szintén probléma forrása lett, ugyanis a későbbi kárpótlási lehetőség keretei között 
bizony még gyülekezeti tagok is részt szereztek maguknak a valamikori egyházi földekből. 

1955-ben már a Kismező átadását is javasolta a lelkész a közgyűlésnek, azzal az in
dokkal, hogy arra senkinek nincs szüksége: csak a lelkész igényel háztáji földet, a tiszt
séget hordozók nem, így a Kismező is átadható. Megdöbbentő azt látni, olvasni, hogy 
bár némely esetekben kemény viták voltak a földek átadásával kapcsolatban, mégis szinte 
minden egyházi föld állami tulajdonba került. 

Sejthető, hogy a lelkész állami nyomás hatására fogadtatta el a földfelajánlást. Az 
állami nyomás érződött a gyülekezeti élet egyéb területein is. 1951-ben a kántor, Krá-
lik Aladár bejelentette, hogy mivel világi állásban, tanító-igazgatóként funkcionál, nem 
áll módjában továbbra is ellátni a kántori teendőket a templomban, illetve a temetői 
szolgálatokban is csak akkor, ha nem ütközik világi szolgálati idejével. A régi, megbe
csült kántor félig-meddig lehetséges szolgálatát azonban nem tartották alkalmasnak arra, 
hogy maradéktalanul ellássa a kántori teendőket. A közgyűlés így elfogadta azt a javas
latot, hogy új kántort válasszanak Török János személyében. 

Az ezekben az években kelt közgyűlési jegyzőkönyvek emellett arról tanúskodnak, 
hogy az élet - mondhatni - a megszokott mederben zajlik a gyülekezetben. Az isten
tiszteleti és egyéb alkalmak megtartattak. Még a korábbi háborús évek alatt is rendsze
res szolgálat folyt, rendszeres egyházmegyei események zajlottak. 

Minden évben megtartották a szokásos évi egy közgyűlést, amikor is elfogadták a 
zárszámadásokat, költségelőirányzatokat. A jegyzőkönyvek igen szűkszavúan, lényegre 
törően rögzítik az eseményeket. Szinte csak érintőlegesen említik meg, hogy 1954-ben 
a felügyelő helyett újat kellett választani, mert bár nem mondott le tisztségéről, fel
ügyelői feladatait nem látta el. Valószínűsíthető, hogy az 50-es évek terhei egyre job
ban jelentkeztek a gyülekezet tagjai között, főleg a tisztségviselőkön. Ráadásul 1956-
ban lejárt a tisztségviselők, a presbiterek mandátuma. Az újraválasztásra vonatkozóan a 
lelkész tett javaslatot az új presbitérium összetételére. Ekkor összesen 12 név hangzott 
el. Az akkori gyülekezet sokkal nagyobb létszámú lehetett, mint a mostani, a presbité
rium mégis sokkal kisebb létszámú volt. Valószínűleg ez a lelkész nagyobb tekintélyével 
volt összefüggésben. A lelkésznek sokkal nagyobb beleszólása és döntési joga volt az 
egyházközség ügyeiben, és így nem volt szükség nagy létszámú presbitériumra, hiszen a 
döntések igazában nem a presbiteri gyűlések vitáinak eredményei voltak, hanem általában 
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a lelkész javaslatait fogadták el, még ha volt is vita. Legalábbis a jegyzőkönyvekből ez 
érződik ki. 

Az 50-es évek második felében egyre inkább jelentkeztek a renoválási feladatok is. 
1957-ben a gyülekezet kivonult a közgyűlésről, és szemrevételezte, hogy a lelkészi je
lentésnek megfelelően a parókia templom felőli épületrésze komoly károkat mutat. Az 
alap nélküli építménynek ez a része megsüllyedt, és a falak repedeztek. Ugyanez a köz
gyűlés szintén a lelkész javaslatára elfogadta, hogy mely kőműves végezze a helyreállí
tási munkálatokat. 

Jellemző ennek az időszaknak a közgyűléseire, hogy egyetlen állandó napirendi pont 
volt a zárszámadás kérdése, elfogadása, ezenkívül mindig csak egy pont volt, valamely 
éppen aktuális tisztség választása (egyháztanács, pénztáros, felügyelő, számvevőszék) a 
törvényi előírások szerint. Illetve az államosítás idején csupán annyi, hogy az egyház átadja 
ingatlanait és földjeit. A közgyűlés elé - legalábbis az 50-es években - nem került más 
kérdés. 

Ez idő tájt az egyházközség gazdálkodására vonatkozóan kiderül, hogy 1961 -ig min
den család jövedelmének mértéke után fizette az egyházfenntartói járulékot. Azonban 
mivel tulajdonképpen mindenki belépett a tszcs-be, és nagyjából egyenlő fizetést ka
pott, így megoldhatóvá vált az egységes egyházfenntartói járulék fizetése. 1961-ben arról 
határozott a közgyűlés, hogy fejenként évi 100 Ft legyen az éves „párbér", ahogy itt 
nevezték. 

Ebben az időben is a lelkésztől indult ki minden javaslat, így a különböző tisztségek
re javasolt személyekre vonatkozóan is. Minden bizonnyal azért volt ez elfogadott hely
zet, mivel a lelkésznek kellett együtt dolgoznia az általa arra alkalmasnak vélt gyüleke
zeti tagokkal mint tisztségviselőkkel, presbiterekkel. Ennélfogva természetes volt, hogy 
ő tett javaslatot a saját munkatársainak személyére az esetleges választásokkor. Igazá
ban tehát választás nem is volt, hanem elhangzott egy javaslat a lelkész részéről, és azt 
a közgyűlés elfogadta. 

1965-ben különleges esemény történt a gyülekezetben. A budapesti szlovák ajkú egy
házközség harangját a gyülekezet megvásárolta, és az 1965. évi templomszentelési emlék
ünnepen a toronyban elhelyeztette Szabó József nyugalmazott püspök, az esperes és 
hét lelkész jelenlétében. 

A 70-es évektől 
A gyülekezet lelkésze, Fábry Mihály eközben egyre rosszabb egészségi állapotba került. 
1967 után már a jegyzőkönyvek is megszakadtak. A gyülekezeti tagok elmondása alapján 
az utolsó néhány évben lelkészük már nagyon gyenge volt. 1970-ben hunyt el, Szügyben 
temették el. Özvegye még egy ideig a parókián lakott. Amikor az új lelkész, Záborszky 
Csaba Felsőpetényből megérkezett, akkor az özvegyet leköltöztették az épület hátsó 
részébe és a mosókonyhának is használt helyiségbe. 

Az új lelkész megválasztása és költözése 1971-ben történt. Ebből az alkalomból a 
gyülekezet a parókiát belülről renoválta. Ez ekkor még nem jelentette a víz bevezetését 
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a házba, sőt külön fürdőszoba sem volt még. Ezt később alakították ki, a konyhából 
leválasztva egy kis részt. 

Az új lelkész nagy ütemben fogott bele a gyülekezeti munkába. Azonnal elővette a 
legfontosabbnak látszó, rendezésre váró kérdéseket. A helyi gyülekezet kisebb-nagyobb 
ügyei mellett már az első esztendőben felvetette a csesztvei filia temploma újjáépíté
sének gondolatát. A régi templom annyira rossz állapotban volt, hogy a gyülekezet el
határozta, újat épít helyette. 1971 júniusában már készültek a tervek, és előzetes becs
lés szerint 400 ezer forintból felépíthetőnek látták az új, modern templomot. Termé
szetesen az anyagyülekezet is hozzájárult a költségekhez, és gyűjtés indult. A lelkész 
szupplikálni járt, így gyűjtött a megye gyülekezeteiben. 

Emellett folytatódtak a szügyi parókia körüli renoválási munkák, amelyek már a 
melléképületeket is érintették. Ezeknél a tetőszerkezetet és a falakat kellett megerősí
teni azok veszélyes állapota miatt. 

A gyülekezet vasárnapi istentiszteleti rendjében délután szlovák szolgálat is szere
pelt. Azonban az új lelkész megérkezésekor a gyülekezet kérése az volt, hogy több le
gyen a magyar szolgálat, így a korábbitól eltérően minden hónap első és második vasár
napján délután magyar szolgálatot vezettek be. Mivel a lelkész szlovákul nem tudott, 
ezért a szlovák szolgálatokat a kántor végezte el. 

Mindeközben a jegyzőkönyvek szerint megpezsdült a gyülekezeti élet. Vendégszolgá
latokkal tarkított évek következtek. Az első nyolc hónap alatt beindult a gyermek-bib-
Uaórai és ifjúsági órai szolgálat. A hitoktatás is működött, ekkor a gyermekek 70%-a 
iratkozott be. A konfirmációi oktatás szintén beindulhatott. 

Ekkoriban a lelkész havonta egy alkalommal tartott istentiszteletet a filiákban, böjti 
és adventi időben heti egy alkalommal hirdette ott az igét Ez a rend egészen 1999-ig 
fennállt - tulajdonképpen változatlanul. 1971 -ben választottak a filiák presbitériumot, 
bár arra vonatkozóan nincs adat, hogy korábban esetleg egyáltalán nem volt presbitéri
um, vagy csak újat választottak. 

Korábban a gyülekezethez tartozott Ipolyszög is, más néven Riba, de semmilyen 
utalást nem találunk a gyülekezet irattárában arra vonatkozóan, hogy mikor és milyen 
körülmények között került át Balassagyarmathoz. Ugyanígy homály fedi, hogy ponto
san mely községek tartoznak Szügy gyülekezetéhez. A szolgálatok már hosszú idő óta 
csak Szügyben, Patvarcon, Mohorán és Csesztvén folytak, illetve amíg idetartozott, 
Ipolyszögön is. Ennek ellenére országos egyházi forrásból tudjuk, hogy „papíron" ide
tartozik még Csitár, Iliny, Nógrádmarcal. Nem sikerült kideríteni, mikor szűntek meg 
a szolgálatok ezeken a településeken, vagy voltak-e a közelmúltban vagy a század elején 
egyáltalán rendszeresen szolgálatok. 

Mivel az előző lelkész özvegye még 1972-ben is a parókián lakott, az időközben egy
re rosszabb állapotban lévő mosókonyhát a gyülekezet renoválta. Egy évre rá azonban 
már a püspöki körlevélre hivatkozva kérték, hogy a teljes lelkészlakás szabaduljon fel, 
mivel az imatermi részre, amelyben az özvegy lelkészné lakott, szüksége volt a gyüleke
zetnek, így 1974 augusztusában az özvegy lelkészné Gödöllőre költözött, és a terem 
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felszabadult. Vége lett az állandó feszültségnek a régi és az új lakó között. Ugyanakkor 
végre fel lehetett újítani az irodát, és a gyermek- és ifjúsági órák is kényelmesebb, tága
sabb helyet kaphattak. Sajnos szomorú esemény is kapcsolódik ehhez: a lelkész tudtára 
jutott utólag, hogy a távozó lelkészözvegynek, akit egyébként néhai férjével együtt na
gyon szeretett a gyülekezet, gyűjtést rendeztek a gyülekezetekben. Az új lelkész meg
tiltotta, hogy az ő tudta nélkül bármire is gyűjtést szervezzen a gyülekezet. Természe
tesen nem arról volt szó, hogy a lelkész sajnálta volna elődjének özvegyétől az össze
gyűlt pénzt, inkább azt kifogásolta, hogy sokkal szebb és egyenesebb lett volna, ha előbb 
ővele ezt megbeszélik a gyülekezet tagjai - legalábbis a jegyzőkönyvekben ezt rögzítették. 

A csesztvei templom építésének ügye odáig jutott 1973-ra, hogy február végén meg
tartották az utolsó istentiszteletet a régi templomban, és készülődtek az építkezés meg
kezdésére. Május végére már álltak az új templom falai. A nyári mezőgazdasági munkála
tok miatt az építkezést augusztusban folytatták. Az ehhez szükséges pénzeszközök elő
teremtése érdekében a korábban említettek szerint a megye gyülekezeteiben szolgált a 
lelkész, és adományokat kért. Az új csesztvei templomot 1973. november II-én szen
telték fel. 

A gyülekezetben állandó javítási munkák kerültek elő: a templom tetejének lemezbur
kolatát kellett felújítani. Hátravolt a temetőbejáratok vízelvezetése, a parókia csatornái
nak elkészítése, a templomtorony emeleteinek újradeszkázása, a temető körbekerítése. 

Emellett régi és egyházunk által helytelenített szokásokban is igyekezett változáso
kat eszközölni a lelkész, például az istentiszteleten kívüli keresztelések kérdésében. 
(Sajnos még 1999-ben is általános és elfogadott gyakorlat volt a gyülekezet tagjai kö
zött, hogy istentiszteleten kívül akartak kereszteltetni.) Sőt a gyülekezeti tagok is kér
ték az újulást, például az új énekek megtanulását. 

A harangok villamosításának kérdése 1976-ban vetődött fel. Igen sok alkalommal volt 
baj a harangokkal - jelezték a gyülekezeti tagok. Ideje volt, hogy végleges és állandó 
megoldást találjanak a problémára. 

Állandóan folytak a munkálatok az egyházközségben, és komoly összegeket terem
tett elő a gyülekezet ezekhez a munkákhoz. Néhányan már sokallták is a tempót, jelez
ték a lelkésznek, hogy „mindenhez idő kell, egyszerre nem megy". 

1979-ben első ízben választottak női presbitereket. 
Ugyanakkor egyre többször kellett figyelmeztetni a gyülekezetet, illetve a presbité

rium tagjait, hogy vegyenek részt az istentiszteleteken. Olybá tűnt, hogy a gyülekezet 
elfáradt a sok renoválási és egyéb fizikai munkában, és az istentiszteleteken nem volt 
erejük részt venni, vagy pedig ott a munkák után nem találtak lelki felüdülést. Szinte 
minden évben volt valamilyen beruházás a gyülekezetekben. Ugyanakkor a viszony nem 
volt mindig felhőtlen a gyülekezeten belül, teológiailag és a hit dolgában helytelen dol
gok történtek, és családok fordultak el a gyülekezettől. Megdöbbentő mértékű babo
naság maradt meg, és úgy tűnik, senki nem hívta fel a gyülekezet figyelmét ezek sátáni 
mivoltára. A féltékenység, rátartiság nagyon komoly károkat okozott a gyülekezet lelki 
életében, és a megszokásból templomba járás népegyházi nyomorúsága jellemezte az 
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Utóbbi jó néhány évet. A becsületesség az emberek gondolkodásában csak bizonyos 
határig elfogadható, sőt sok esetben egészen idegen - még a gyülekezet vezetőségi kö
rében is! Az elmúlt 50 év alatt nagyon súlyos károkat szenvedett a gyülekezet, és tud
ható, hogy nem csupán önnön hibájából. 

Az ezredforduló táján 
Záborszky Csaba 1999 januárjától helyettes lelkészi státuszban szolgált a gyülekezet
ben. Ebben az évben megválasztották Blatniczky János Dánielt és feleségét, Blatniczkyné 
Hammersberg-Ganzstuch Júliát lelkészüknek. A lelkész házaspár érkezése előtt a gyü
lekezet komoly anyagi ráfordítással rendbe hozta, modernizálta a lelkészlakást. A 2000. 
évig a lelkészi hivatal is modernebbé válhatott, a lelkész pályázat útján beszerzett infor
matikai eszközökkel kapott segítséget a hivatali munkához. A lelkészváltás után sok 
mindenben a korábbiakat követve, más dolgokban gyökeres változásokkal haladt tovább 
a gyülekezet élete. Ez érintette a filiákat is - például abban, hogy a lelkész már minden 
vasárnap kijár istentiszteletet tartani. A lelkészi szolgálat fő hangsúlya az evangélium 
hirdetésére, Jézus Krisztus megváltó munkájára esik. Sok évtizedes szomjúság van a 
lelkekben, amely sok esetben az értetlenségig idegenül nézi az igét. Mintha teljesen más 
malomban őrölnének az emberek, mint a Bibha szavai. De Isten Lelke megérinti a szí
veket. Csodálatos újulások, megtérések, hitre jutások adatnak meg a gyülekezet életé
ben. Magánbeszélgetésekben már nemcsak a problémákról esik szó, és nemcsak régi 
sérelmeiket mondják el újra és újra, hanem bizonyságtételek hangoznak el az Ür Jézus 
hatalmáról. Mindezért az újulásért csakis Istené a dicsőség. 

A Szügyi Evangélikus Egyházközség lelkészei 
VágnerJános 1650-1660 
Suhajda Mátyás 1678-1710 
Pilarik Jeromos 1710-1715 
Licius György 1715-1717 
Jákobéi Pál 1718-1725 
Sinkovicz Márton 1725-1747 
Balázsovics Gábor 1747-1754 
Sinkovics György 1754-1762 
Szinovicz Mihály 1762-1767 
Sztruháry Ádám 1767-1778 
Clementis János 1778-1793 
Biely János 1793-1800 
Longauer András 1801-1820 
Ferjentsik Sámuel 1820-1827 
Dobryk Dániel 1827-1861 
Vladár Viktor 1861-1906 
Zeman Mihály 1907-1931 
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Fábry Mihály 1931-1970 
Záborszky Csaba 1971-1998 
Blatniczky János Dániel 1999-
Blatniczkyné Hammersberg-Ganzstuch Júlia 1999— 

• Hausel Sándor Szügy története című könyve és Blatniczky János Dániel dolgozata 
alapján összeállította a szerkesztő. 

Terényi Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2696 Terény, Arany J. u. 22. 
Telefon: 06-35/348-122 
Lelkész: Gulácsiné Fabulya Hilda 
Lélekszám: 

A GYÜLEKEZET TÖRTENETE 

A 18. századig nyúlnak a gyülekezet gyökerei. Eredetileg a szügyi egyházközséghez tar
toztak az itt élő evangélikusok, majd a béri gyülekezethez csatlakoztak. 1767-ben a 
szandai Sréter György uraság magánjellegű házi összejöveteleket szervezett Surányban. 
Ezeket az istentiszteleteket a családi nevelők tartották. Az első istentiszteleti szolgálat 
Sztruhár Ádám nevéhez fűződik. Utána Tessedik Sámuel nevelő-lelkész látta el az ige
szolgálatot. 

II. József türelmi rendelete után Sréter János a saját háza mellett levő egykori sörhá
zat imaházzá alakíttatta át. Az 1787. június 24-én megtartott első nyilvános istentiszte
let jelezte, hogy megalakulhatott a surány-terényi anyagyülekezet. A lelkész ettől fog
va Surányban lakott. Itt volt a lelkészlak egészen a 20. század elejéig. A tanító látta el a 
kántori szolgálatokat is. 

Az az érdekes helyzet állt elő, hogy a leánygyülekezet nagyobb volt, mint az anya
gyülekezet. 1801-ben a terényiek is megmozdultak, és megvásároltak egy megyei épü
letet Terényben, hogy azt imaháznak és iskolának rendezzék be. 

A két gyülekezet közös temploma 1821-ben épült fel Surányban. A két gyülekezet 
így élt az egész 19. században. 

1908. június 25-én a Balassagyarmaton tartott közgyűlés döntött arról, hogy a gyü
lekezet székhelyét Surányból Terénybe helyezik át. A döntést az indokolta, hogy a hí-
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vek háromnegyed része Terényben lakott. A templom ugyan Surányban maradt - ez 
természetes -, de a terényieknek is szükségessé vált templomot építeniük és a lelkész 
számára lakásról gondoskodniuk. A templom alapkövét le is tették 1910. április 11-én, 
az építkezést pedig 1910. október 29-én fejezték be. A templom mellett vásároltak egy 
házat, amelyet átalakítottak a lelkészlak céljaira. 1917-ben a reformáció nagy évfordu
lóján új orgonát rendeltek az elkészült templomba a Rieger cégnél. Ennek felszentelé
sére azonban csak tíz év múlva kerülhetett sor. 

Amikor már volt templom és lelkészlak, a korábban megvásárolt imaház és iskola 
elveszítette a funkcióját. Sőt amikor 1929-ben az új iskola is elkészült, az épületet nem 
is használták. De nem adták el. Az épület ugyanis a negyvenes években új szerepet kapott. 
Itt létesült a leventeotthon és a gazdakör. Azért is érdemes ezt külön megemlíteni, mert 
Terényben az egyházi és iskolai élet szorosan összekapcsolódott a község életével is. Az 
egyházközség és az iskola egészen 1948-ig segítette és kiegészítette egymást. Az evan
gélikus lelkész, Váczy János volt az iskolaszéki elnök és a leventeegyesület titkára. A 
kántortanító, Lelko András pedig tanította a gyerekeket, kántori szolgálatot végzett. 
Törést okozott, amikor ez az összedolgozás az 1948-as államosítás miatt megszakadni 
kényszerült. 

A GYÜLEKEZET ÉLETE 1950 UTÁN 

A korszak első lelkésze Váczy János volt, aki 1936-1960 között szolgált a gyülekezet
ben. 36. életévében járt, amikor 1936. február 23-án megválasztották Terénybe. Nem
csak eleven gyülekezeti élet folyt a háborút megelőző években Terényben, hanem a falu 
fiatalsága számára, az idő eltöltésére megalakult a leventeegyesület, a gazdakör, a gye
rekek számára pedig a Missziói Gyermekszövetség. A műsoros estek, az énekkari dara
bok, a konferenciák hasznos valláserkölcsi nevelést adtak a fiatalságnak. Ebben a lel
késznek hasznos munkatársa volt a kántortanító. 

A háborút követő időszak még rövid ideig lehetőséget adott a megkezdett munka 
folytatására, de a hamarosan megerősödő politikai irány már nem kedvezett sem az 
egyesületeknek, sem az ifjúsággal való céltudatos egyházi törődésnek. A kántortanító 
állami státuszba kerülésével a lelkész ebben a munkájában egyedül maradt. 

1949 után a hitéleti tevékenység is egyre jobban akadozott. 1951 -ben nem volt sem 
hitoktatás, sem konfirmáció. A lelkész és felesége családlátogatásokkal és családi isten
tiszteletek tartásával próbálta ellensúlyozni az ideológia romboló hatását. Cserhát-
surányban még folytatódott az evangélizáció a korábbi formában, 1951-től havonta 
egyszer. Terényben sűrűbben voltak istentiszteletek, akkor még magyar és tót nyelven. 

Nem csodálkozhatunk, hogy ez a nehéz és küzdelmes időszak 54 éves korában sírba 
vitte Váczy lelkészt. Helyettesítését Petor János bokori lelkész látta el, amíg meg nem 
érkezett Polony Zoltán lelkész. Az elhunyt lelkész özvegye egy ideig még a parókián lakott 
az új lelkészcsaláddal együtt, majd a kistarcsai papnék otthonának lakója lett. 

Polony Zoltán beiktatására 1960. november 20-án került sor. így látta a hitéletetet 

ín 
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- Összefoglalva 1968-1971 közötti tapasztalatait: a templomlátogatottság hagyományo
san jó. A bibliaórákon szinte csak asszonyok és lányok vesznek részt, mérsékelt létszám
ban. A gyermekbibliakör látogatottsága igen jó. Az úrvacsorában való részvétel átlagon 
felüli. Ujabb igehirdetési alkalmak bevezetését a hívek nem igényelték. A meglévők közül 
sem kellett egyetlenegyet sem megszüntetni. 

A terényi lelkész az általános iskolában heti két órában tanított hittant. A hetvenes
nyolcvanas években folytatódott az elidegenedés, világiasodás, amelyet már Váczy lel
kész is észrevett. 

Polonyi Zoltán 1991. január l-jével nyugdíjba vonult. Végezte tovább a szolgálatot, 
míg 1991. szeptember 1-től Sulyok Anna kapott segédlelkészi megbízást Terényben. 

Isten mindig adott munkatársakat a gyülekezeti feladatokra. így az állami alkalmazásba 
vett kántortanító szolgálatát 1951 -tői Mihalik Márton gyülekezeti tag vette át, aki 1979-
ig szolgált. 

A GYÜLEKEZET MUNKÁI 

1959-ben tervezték az 1910-ben épült templom tatarozását, de ez nem valósulhatott 
meg Váczy János halála miatt. Hozzáfogtak ugyan saját erőből, hogy 1959-ben és 1964-
ben tatarozzák a templomot, de csak az ablakok kicseréléséig jutottak. 1960-ban a pa
rókiára, 1961 -ben a templomba vezették be a villanyt. A rozsdás templomtornyot lefes
tették. 1966-ban megújult a templom belső tere. 1965-ben a parókia és a templom to
vábbi renoválását készítették elő. 1971-ben ünnepelték templomuk felszentelésének 
60. évfordulóját Ottlyk püspök jelenlétében. Szerették volna az orgonát is megjavíttat
ni, de ezt a munkát - a hangszer villamosításával együtt - későbbre kellett halasztani 
időhiány miatt. 

A parókia renoválását is tervezték 1991-ben. El is végezték. Az új lelkészt teljesen 
felújított parókia várta. 

A cserhátsurányi templom 1952-ben romos állapotban volt. Arra nem volt pénz, hogy 
saját erőből elvégezzék a háborús sérülések helyreállítását. A Műemléki Felügyelőség 
jó tanácson kívül semmit nem tudott adni erre a munkára. 1958-ra elvégezték a legszük
ségesebb munkákat a gyülekezet tagjainak adományából. 1959-ben harmóniumot, ol
tár- és szószékterítőt és oltárszőnyeget vásároltak, a rossz padok helyett pedig székeket 
állítottak a templomba. 

Váczy János 1958-ban kérelemmel fordult a világi hatóságokhoz, hogy az államosítás 
alól mentesítsék a cserhátsurányiak egyik épületét. A kérelemben leírta a templom álla
potát: ahogyan állt, használhatatlan volt, ezért télen nem volt hol istentiszteletet tarta
ni. Leírta egészségi állapotát, bejelentette, hogy csak egy szobát igényelnének, amelyet 
berendeznének istentiszteleti helyként, fűteni is lehetne. De a hatóság közölte, hogy 
az egyház az 50-es években nem használta az ingatlant, így igénye most sem lehet rá. 

Végül a cserhátsurányi templom ügyében a helyi tanács lépett először 1984-ben, majd 
az egyházkerület 1988-ban. 1991 -ben LVSZ-segély érkezett. 1995-ben elkészült a hely-
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reállítási terv, 1997-ben a műemléki hivatal engedélyt adott a munkák elvégzésére. 1997-
ben és 1998-ban folytak a tatarozási munkák, 2001-ben az orgona felújítása követke
zett, így vált lehetővé, hogy 60 évvel a háború után megújuljon a cserhátsurányi temp
lom is. 

1992-ben elkezdődött a volt evangélikus iskola és kántori lakás kártalanítási folya
mata. 1993. október 15-től Gulácsiné Fabulya Hilda lett a helyettes lelkész, aki kézbe 
tudta venni az ingatlan-kártalanítási ügyeket. 1994-ben a templom belső festését vé
gezték el, bevitték a vezetékes vizet a parókiára. 1996-ban a gáz is eljutott a parókiáig, 
és a telefont is bevezették. 1997 óta a terényi harangok is elektromos meghajtással mű
ködnek. 1999-ben szlovák testvér-gyülekezeti kapcsolatok épültek ki Zahora és Szeles-
tyén gyülekezeteivel. 2001 óta Bokor-Kutasó egyházközségét is a lelkésznő gondozza. 

• Gulácsiné Fabulya Hilda dolgozata alapján összeállította a szerkesztő. 

Vanyarci Evangélikus Egyházközség 

Lelkészi hivatal: 2688 Vanyarc, Táncsics u. 4. 
Telefon: 06-32/484-078 
Lelkész: Szabó András esperes 
Lélekszám: 900/878 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTENETE 

Az első adatok a településről a 14. századból származnak, de a 16. század közepén tel
jesen elpusztult a falu. A 18. század elején települt újra. 1715-ben az összeíráskor a falu 
még hiányzott a listáról, de 1720-ban már nemesi községként volt adóköteles. A betele
pülők Nógrád és Zólyom megyéből jöttek: Bagyin, Brusznik, Nedelis, Hiba, Tiszovec, 
Lehota, Cerovo, Ponyice és más felvidéki falvak lakói települtek ide. Vanyarc anyaköny
veit 1749 óta vezetik, bár ekkor még leányegyházközség volt. A gyülekezet anyagyüle
kezetként 1783-ban szerepelt először. Az első lelkésze Petyián Mihály volt. A temp
lom 1799-1800-ban épült. 1801-ben Benczúr István volt a gyülekezet lelkésze. A le
ánygyülekezet Uzsa volt ebben az időben. Az iskola rektora látta el a kántori teendőket 
és végezte a jegyzői feladatokat. 

A falu egyik nevezetes lelkésze Zelenka Dániel volt, aki 1842 és 1875 között volt 
Vanyarc lelkésze, és a Nógrádi Egyházmegye esperese 1857 és 1863 között. Protestált 
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a császári pátens ellen. Szolgálati ideje alatt a község erősen fejlődött. 1848-ban a falu 
jobbágyai földet és házhelyet kaptak. A földmérési és úrbéri könyveket a lelkész kezel
te. Zelenka Dániel után Maróthy Emil lett a lelkész, aki 1875 és 1911 között még to
vább emelte a falu lelki és szellemi színvonalat. 

1885. március 15-én leégett Vanyarc. Hatalmas tűzvész pusztított a faluban; a lakó
házak, a templom, a torony a harangokkal együtt - minden a tűz martaléka lett. Hama
rosan újjáépítették a templomot. 

Az I. világháború idején Králik Ervin volt a lelkész, aki 191 l-ben vette át hivatalát, 
és 1933-ban ment nyugdíjba betegsége miatt. Utóda Farkas Lajos lett, akit 1934-ben 
iktattak be hivatalába. Öt Kertész Ferenc követte 1937-ben, majd Schultz Jenő lett a 
gyülekezet lelkésze 1947-ben. 

1910-ban búcsúztak el harangjaiktól a gyülekezet tagjai, amelyeket nagy kalapáccsal 
szétverve, darabokban szállítottak el a faluból. De nemcsak ez jelentette a kárt, hanem 
a hazaérkezett 25 hadirokkant és a másutt eltemetett 25-30 katona is a veszteségek lis
táján található. 

A forradalmak időszaka senkit sem talált felhőtlen örömben, hiszen a gyülekezet a 
harangjait vesztette el, a családok pedig áldozataikra emlékeztek. Amikor 1919. febru
ár 13-án megalakult Vanyarcon a munkástanács, ez is aszódi emberek erőszakos nyo
mására történt. A direktórium helyi elnöke a községi bíró lett, így senkinek nem esett 
baja, senkit nem ért kár ebben az időben. A forradalom után román csapatok fosztogat
ták a falu vagyonát, főleg az állatokat és a takarmányt vitték magukkal. Végül a nemzeti 
védelmi tisztek állították helyre a rendet a faluban. 

A háború és a forradalmak után a tanítók irányításával igen eleven községi élet bon
takozott ki a faluban. Klobusiczky Aladár tanító vezetésével férfikórus működött. Ifjú
sági egyesület is alakult a lelkész vezetésével. A nőegyletét a lelkész felesége vezette. 

Megbecsülték a falu lakói a múlt nagynevű tanítóit is, akik nemcsak egyházi, hanem 
nemzeti célokért is küzdeni tudtak: Csizsik, Vojvoda, Valentinyi, Hoxa, Turóczi, Ko
vács, Honéczy Pál és Sándor, Bartos, Osztroska Lajos nevű tanítókra gondolva. Tátrai 
János volt a falu nesztora. Thomka Károly pedig mint igazgató-tanító a magyarosodá
sért tett igen sokat. Munkásságuk beleépült a gyülekezet életébe is. Klobusiczky Ala
dár tanító volt a közszellem meghatározója szerénységével. Az óvodában Szilágyi Aran
ka, majd Borszékiné Rochlitz Erzsébet foglalkozott a gyerekekkel. A harmincas évek 
közepén 200 gyermek volt Vanyarcon. 

Az 1900-as népszámlálásból tudjuk, hogy Vanyarcon 1019 evangélikus élt. A faluban 
lakott még 1 református, 187 katolikus és 56 izraelita. Az iskolába 188 gyerek volt be
íratva, akik között 25 más vallású volt. Az iskolában két tanító tanított: Osztroska Lajos 
és Tátrai János. A harmincas évek közepére ez szerény emelkedést mutat, hiszen a fa
luban ekkor 300 házat számláltak, és 1485 lakosról tudtak. Sarlós, Uzsa, Hajnal és Ki
jár puszták tartoztak a községhez. 1811 -ben Uzsa még leánygyülekezete volt Vanyarcnak, 
és a filia díjlevelet is állított ki a vanyarci lelkésznek is, a tanítónak is. 

A II. világháború is meghozta a falu számára pusztító következményeit. A község je-
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lentősebb épületei háborús kárt szenvedtek és használhatatlanná váltak. A parókia lett 
az orvosi rendelő, a községi hivatal, valamint a lelkészcsaládok otthona. 

Schultz Jenő lelkészi szolgálata 
A világháborút követő évtizedeknek meghatározó személye volt a gyülekezetben és a 
faluban is Schultz Jenő lelkész. 1947 adventjében vette át a szolgálatot Kertész Ferenc
től, aki tíz éven át volt lelkész a gyülekezetben. Schultz Jenő korábban két évig Ösagárdon 
volt helyettes lelkész, ahol Harmati Béla tábori lelkészt helyettesítette. Az ősagárdi 
lelkész ugyanis hadifogságban volt. Amikor visszajött a fogságból, a helyettes lelkész az 
éppen megüresedett vanyarci lelkészi állásra pályázott, és meg is választották. Ünne
pélyesen fogadták. Galgagutáig autóval jött az új lelkész, majd hintóba ültették, és így 
vonult be a templomba, ahol rövid istentiszteletre került sor, majd a parókiára mentek 
át. Itt nem a teljes épület várta, mert az előző lelkészcsalad is itt maradt a lelkészlakban. 
Sőt a háborús kárt szenvedett községi intézmények is itt kaptak ideiglenes helyet: az or
vosi rendelő és a községháza is. Ezenkívül egy korábbi lelkész özvegye is itt élt. 

Mindenképpen szükséges ilyenkor a helyes tájékozódás. Schultz Jenő is ezt tette. Az 
1942-es adatok szerint Vanyarcon 1550 lélek élt. Ebből evangélikus volt 1183 fő. A világ
háború jelentős veszteségeket okozott. Sokakat még mindig hazavártak a hadifogságból. 

A gyülekezetben a lelkész mellett két felügyelő állt. Báró Prónay Gábor ácsai föld
birtokos volt a felügyelő. Csővári Kálmán sziráki körorvos pedig a másodfelügyelő. A 
tanítók következtek ezután, akik a gyülekezet három iskolaépületében tanítottak. Egyi
kük volt a kántortanító. Az egyházközség anyagi életének vezetésében fontos szerepe 
volt a kurátornak (gondnok) és a kosztolnyiknak, aki a templomszolga volt. Ez utóbbi
nak éves díjazása egy pár csizma és egy hold föld járandósága volt. 

A presbitériumnak 12 tagja volt 1948-ban. A gyülekezet két harangozót alkalmazott, 
akik heti váltásban harangoztak. Kialakult harangozási rendje volt a gyülekezetnek. A 
sírásást is a harangozok látták el. Évi fizetésüket házról házra járva szedték be. Egy nye
les mérőeszközzel kimérve - ez volt a merka - a család létszámával arányosan babot, 
gabonát kaptak szolgálatukért. Egyébként a lelkész és a kántor is javarészt terményben 
kapta a fizetését. 

Ez érthető volt, hiszen a lakosság földműveléssel foglalkozott. Voltak ugyan nagygaz
dák 20 hold feletti földterülettel, de később ők lettek a kulákok, akiket sokszor meg
aláztak. Volt ugyan földosztás is a háború után, de a frissen földhöz jutottaknak sem 
eszközük, sem tapasztalatuk nem volt a gazdálkodásról. 

Vanyarcon minden megvolt, ami az akkori megélhetéshez kellett: kovácsműhely, gőz
malom, cipész, kádár, kútásó, kőműves, kőfejtő. Voltak cigányok is, akik kőműves és 
mészégető mesterséget űztek. Mindenre volt ember helyben. Ez egybetartotta a csalá
dokat. A gyerekek is helyben maradtak. A falu zárt közösség volt. Ennek köszönhetően 
alig volt vegyes házasság. A települést hét tanya vette körül, amelyek szerves egységet 
alkottak a faluval. Érdekességként említjük meg, hogy az alsósarlósi tanya a tiszai egy
házkerület püspökének 300 holdas birtoka volt a kastéllyal együtt. Ez a kastély koráb-
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ban a Veres családé volt. Veres Pálné gyakori vendége volt itt Madách Imre. A legna
gyobb tanya Nagy-Uzsa volt, ahol komoly hívő emberek éltek, akik napi igeolvasással 
és imádsággal kezdték napjukat és munkájukat. 

A faluban döntő volt az evangélikusok száma. 1948-ban mindössze 200 fő volt a 
katolikus hívek száma. A baptisták száma 120 körül mozgott. Erdélyből települtek ide 
reformátusok. 

1948 közepéig nem érkezett meg a diktatúra szele Vanyarcra. A háborús károkat szen
vedett iskolaépületeket hamar helyreállította az összefogó gyülekezet. A lelkész feladata 
volt az iskolák felügyelete, a tanítók ellenőrzése. O volt az óvodai felügyelőbizottság 
elnöke is. A tanügyi esperes is megjelent az iskolában félévente. A tanév mindig vizsgá
val zárult a templomban. A tanítás hétfőn reggel templomi istentisztelettel kezdődött. 
Az iskolában pedig imádsággal zárták a napot. 

Karácsony esti istentisztelet 1947 óta van a gyülekezetben. Az istentisztelet után a 
gyülekezet tagjai, fiatalok és idősek egyaránt, csoportokat alkottak és végigmentek a 
falun, hogy a házaknál meg-megállva karácsonyi énekkel köszöntsék a háziakat. Kezdet
ben magyar és szlovák istentiszteletek felváltva voltak. 

Szokás volt a kolledálás. Ez karácsony után kezdődött. Néhány gyerek ment előre, 
és énekeltek a házaknál. Őket követte az egyházfi, majd a lelkész a kántorral. Regiszt
rálták a családokat, feljegyezték a változásokat, meghallgatták a családok gondjait. Is
ten áldását kívánva mentek a következő házba. Ilyenkor az adakozás a Gusztáv Adolf 
Segélyszolgálat javára történt. Általában egy-egy családnál tíz percet töltöttek. Előre meg
beszélt helyen ebédeltek, vacsoráltak. Ha a faluban befejeződött a kolledálás, akkor a 
családlátogatást a környező tanyákon folytatták. Ez a családi kapcsolattartás a hetvenes 
évek közepéig tarthatott, utána állami rendelkezésre megszűnt. 

A gyülekezeti események 
1948-ban két gyülekezetet megrázó esemény történt. Az egyik az iskolák államosítása 
volt. Mintha Vanyarcra is benéztek volna az egyházi oktatást ellenzők, ahol éppen elké
szültek az iskolák rendbetételével, és sínre tették az oktatást. Máris megjelentek az is
kolát államosítók. Az iskolával együtt a tanítóit is elveszítette a gyülekezet. Akik eddig 
a gyülekezet irányítói és szellemi meghatározói voltak, most egészen más irányítás alá 
kerültek, és sok tilalommal találkoztak. 

A másik megrendítő esemény volt a szlovák-magyar lakosságcsere (kitelepítés). 25 
család települt át Szlovákiába. Ez mind a gyülekezetnek, mind a településnek vesztesé
get jelentett. A gyülekezet ezer főre apadt. Sok ház üresen maradt. A tanyákról azon
ban ebben az időben sokan beköltöztek a faluba az üres házakba. 

Az iskolát tehát a tanítói lakásokkal együtt államosították. Továbbra is sok gondot 
okozott a beszolgáltatási kötelezettség. Az iskolák államosításával kapcsolatban egyre 
nehezebb teherként rakódott a lelkészre az a kényszer, hogy ítélje el Mindszenty bíbo
ros iskolákkal kapcsolatos politikáját. Mivel erre nem volt hajlandó, egyszerűen klerikális 
reakciósnak minősítették. 

rm 
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A hitoktatás is egyre nehezebb lett. Mind a lelkész, mind a szülők szánára igyekez
tek teherré tenni gyermekeik vallásos nevelését. A lebeszélés, sőt fenyegetés egyre gya
koribb lett. A lelkészt óraellenőrzésekkel zavarták munkájában. A hívek beíratták gyer
mekeiket hittanra, így ha terhek között is, de folyt a hitoktatás. 

Más utakat igyekeztek találni a nehézségek miatt bezárulok helyett. Énekkart alapí
tottak, amely a környék gyülekezeteiben szolgált: Kétbodonyban, Bánkon, Felsőpetény-
ben. Az ottani szolgálatok offertóriumából harmóniumot vettek. Hagyomány volt az is, 
hogy Uzsa tanyán évente tartottak az ácsai és erdőkürti hívekkel közösen gyülekezeti 
összejövetelt. Az új harmóniumot oda is magukkal vitték az összejövetelre igyekezők. 

Szükségessé vált az orgona felújítása is. Az orgona első sípsorát a háborúban ellop
ták, pótolni kellett. A felújítást a szombathelyi Kemenesi Rezső orgonaépítő végezte. 

A gyülekezet az államosítás után egy ideig használhatta az iskolaépületet gyülekezeti 
célokra. Ott tartották a bibliaórát, az ifjúsági órát. Az iskolában azonban nem szívesen 
látták ezt a munkát. Ezt észrevéve a gyülekezet megvásárolta a Dessew^ffy-kúriát 1949-
ben. Kölcsönt kellett felvenni a vásárláshoz, de ezt hamarosan visszafizették a kelenföl
di gyülekezetnek. A kúria egy részét tudták birtokba venni kellő átalakítás után. így indult 
meg az egyre elevenebb gyülekezeti élet a gyülekezeti házban. A kúria lakója maradt 
Dessewffy Ilona, akinek a lakást élete végéig biztosította a gyülekezet. 

1950-ben lemondott a felügyelő, mert mindent elvettek tőle, majd kitelepítették 
Ácsáról. A másodfelügyelő elköltözött Szirákról. Dr. Götze Ervin, a vanyarci felügyelő 
evangélikus országos ügyész lett. Ebben az évben készült el a parókia tetőzetének felújí
tása, és a rákosszentmihályi gyülekezettől a templom fűtésére alkalmas kályhát vettek. 

Az egyház földjeit is fokozatosan vette át az állam. A 23 holdból először 4, majd csak 
1 hold föld maradt. Az új gyülekezeti háznak se sokáig örülhettek, mert 1952-ben erős 
nyomásra csereszerződést kellett kötni, hogy 20 évre iskolai célra átadják a kastélyt, és 
helyette a korábbi, a templommal egy telken álló egyházi iskola épületét adják a gyüle
kezetnek. Ennek egyik részébe költöztették Dessewffy Ilonát, a másik részét pedig gyü
lekezeti teremmé alakították át. A parókia tatarozása is megtörtént, és a temetőt kö
rülkerítették. Majd a nagyharang javítása lett esedékes, és a vÍ2:vezetéket építették ki a 
parókián is, a temetőben is. 

Amikor kitört 1956-ban a forradalom, másnap Vanyarcon is megalakult a forradalmi 
tanács, amelynek a lelkész is tagja lett. A budapesti forradalmároknak gyűjtést szervez
tek, az elhunytak emlékére pedig gyászistentiszteletet tartottak. A forradalom leveré
se után a forradalmi tanács elnökét elhurcolták, de a lelkész és a gyülekezet felé külö
nösebb retorzió nem történt. Csak az esti alkalmakat kellett nappalra áttenni a gyüle
kezetben. 

1957-ben a templom renoválására került sor. A toronysisakot és a tetőt teljesen fel 
kellett újítani. Nagy feladat volt. A gyülekezet kétkezi munkája tette olcsóbbá az épít
kezést. 

1961-ben átélte a falu a szomorú kollektivizálás időszakát, a téeszesítést. Évek kel
lettek ahhoz, hogy az emberek beletörődjenek sorsukba. Ez ugyanis azzal járt, hogy a 
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falu zárt közönsége felbomlott, a fiatalok java része vasipari szakmában talált szeren
csét. Munkásbuszok vitték kora reggel dolgozni az embereket, és este hozták őket haza. 
Sokakat csak a hét végén látott a családjuk. A diákok kollégisták lettek. Nem csoda, ha 
megcsappant a templomlátogatottság. Az énekkar szolgálata is megnehezült. A lányok 
elhagyták a népviseletet, ezzel együtt az oltár előtti helyüket is. A lelkész fizetése is 
lecsökkent. Az emberek nem tudtak terményben fizetni, és pénzük sem nagyon volt. 
Megállapították az egyházfenntartói járulékot. A presbitérium létszáma 50 főre duzzadt. 

Sok munka akadt azonban a gyülekezetben a 60-as években is. A lebontott gazdasági 
épület köveiből készítették el az utat a parókia és a temető felé. A templomi téglapad
lót is kőre cserélték ki. Az 1885-ös tűzvész utáni helyreállításkor beállított szimpla 
ablakokat duplára cserélték. A kisharangot is pótolni kellett. Az őrbottyáni Gombos Lajos 
készítette el. Amikor vitték haza az elkészült harangot, útközben minden evangélikus 
templomban megszólaltak a harangok, amint egy-egy faluba megérkeztek és ott rövid 
időre megálltak. 1971-ben Ottlyk püspök szentelte fel ezt a harangot. Hamarosan már 
elektromos vezérlés szólaltatta meg a többi harangot is. 

Lejáróban volt a 20 éves megállapodás a régi iskola használatáról, ezért gyülekezeti 
teremről kellett gondoskodni. A parókia kibővítésével alakították ki az 50 fős termet. 
1978-ban Ottlyk püspök szentelte fel. 

Az LVSZ budapesti nagygyűlésére készülve 1983-ban tatarozták a templomot, meg
tanulták az új énekeskönyv énekeit. Közben tolvajok jártak az egyháznál „látogatóban", 
és elvitték az ón ostyatartót és két ónkancsót. A régiségkereskedő meglett ugyan, de 
hosszas pereskedés után sem sikerült meggyőzően rábizonyítani a lopást. 

Schultz Jenő lelkész még annyit tartott fontosnak elmondani a szolgálatáról, hogy az 
50-es években 200 fő körül volt Vanyarcon a cigányok száma. Nyelvüket fokozatosan 
elhagyták. Eleinte csoportban éltek, ez volt a cigánypart. Később lehetőséget kaptak a 
faluban házvásárlásra. Sokan éltek a lehetőséggel. Voltak, akik munkával és tanulással 
kiemelkedtek, ők Budapesten vagy a környékén települtek le, vállalkoztak és meggaz
dagodtak. Néhány cigány a gyülekezetbe is beépült. Bár formálisan a cigányság katoli
kus, sokan nem is tudják, hová tartoznak, de akadtak, akik evangélikusok lettek. 

AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK 

Schultz Jenő lelkész 1988-ban nyugdíjba vonult. 41 évet töltött el Vanyarcon. Csak
nem két éven keresztül helyettesítéssel Sándor Frigyes galgagutai lelkész látta el a gyü
lekezeti szolgálatokat. A gyülekezet meghívta lelkészének Sándor Frigyest és feleségét. 
Kalácska Béla esperes 1990. szeptember 29-én be is iktatta Sándor Frigyesné Pova-
zsanyecz Gyöngyi lelkésznőt. A lelkészi szolgálatot gyakorlatilag Sándor Frigyes látta 
el, ugyanis feleségét a család kötötte le. 

Erre az időre esett a rendszerváltás. Számos családban sok volt a pótolnivaló. Magas 
volt a felnőttkeresztelések száma. 



Víinyarci egyházközség 

Vanyarc is felsorakozott a fejlődő falvak közé, hiszen vízvezeték épült, majd a gáz
rendszert készítették el, és a telefonhálózatot fejlesztették. A parókiát látták el először 
ezekkel a szolgáltatásokkal. 1995-ben a templom is központi fűtést kapott. A beépítés 
a műemléki előírásoknak megfelelően történt. A padok alatt helyezték el a fűtőteste
ket, a kazán pedig a toronyfeljáróba került. Miután lopások történtek, a templomot is, 
a lelkészlakot is riasztóval látták el. 

Jelentős feszültség forrásává vált a Dessewffy-kúria kárpótlásának kérdése. Ezt az 
egyház által korábban megvásárolt és a gyülekezet tulajdonában lévő kastélyt kérték 
vissza, és emellett az egyik iskola lett a kárpótlás tárgya. Többen a kúriát választották 
volna természetbeni visszaadásra. Ez azonban az önkormányzat oldalán óriási ellenál
lásba ütközött. Még azt is megkérdőjelezték, hogy a kastély egyáltalán egyházi tulajdonba 
került-e. Sőt az iskolaépület visszaadásánál is kérdésessé tették, hogy az egyáltalán az 
egyház tulajdona-e. Ebből még a gyülekezetben is feszültség támadt, hiszen az önkor
mányzat alkalmazásában állók nem tehettek mást, mint hogy az önkormányzat vélemé
nyét képviselték. Végül a kastély önkormányzati tulajdonban maradt, a gyülekezet pedig 
kapott 13 millió forint kártalanítást. Ebből a pénzből épült fel a volt egyházi iskola helyén 
az új gyülekezeti ház. Eredetileg megyei konferenciaközpont kiépítése volt a terv szál
lóval és konyhával, de erre a kapott pénzből n e m futotta. 1995. október 29-én volt a 
gyülekezeti ház felszentelése Szebik Imre püspök szolgálatával. 

A gyülekezeti élet színfoltja volt az, amikor a vanyarciak nagyszámú csoportja a Szent
földre utazott a Sándor házaspár vezetésével. 

A miskolci gyülekezet 1997-ben lelkészévé választotta Sándor Frigyest és Sándorné 
Povazsanyecz Gyöngyit. A vanyarci gyülekezet meghirdette a lelkészi állást. A pályá
zatra egyetlen lelkész, az eddig Albertiben szolgáló Szabó András jelentkezett, akit es
perese 1997. november 16-án iktatott be új szolgálati helyén. 

A lelkészváltás nem jelentett törést a gyülekezet életében, hiszen Szabó lelkész ott 
folytatta, ahol elődje abbahagyta a munkát. 1998-ban a templom teljes tetőzetét lecse
rélték. A teljes villamos hálózatot felújították. A templombelső is új világítást kapott. 
Sor került a belső festésre is. A templom felszentelésekor, 1998. november 22-én Szebik 
Imre püspök hirdette az igét. 

1999-ben új garázst építettek, majd a temetőben készült el az új köves út. A paróki
át két év alatt teljesen körbekerítették, 1999-ben a gyülekezeti házban zuhanyozót ké
szítettek, így nyaranként ifjúsági csoportok is táborozhatnak ebben az épületben. 

2001-ben az orgona került sorra. 4,5 milliós költséggel a Musette Orgonaépítő Kft. 
végezte el a felújítási munkát. 2002. január 6-án került sor a felszentelésére. Az ének
kari munka is folyik, immár több évtizedes múltra visszanyúló gyökerekkel. 

Sok korábban bevezetett szokás vált hagyománnyá a gyülekezetben. A temetés a 
templomból indul, a karácsonyi éneklést a gyülekezet már külön adományok gyűjtésé
vel kötötte össze. Az egyházfenntartói járulékot továbbra is a presbiterek szedik be kör
zetenként. 

Az értelmiség alig kötődik a községhez. A középiskolások kollégiumban laknak. A 

585 



NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE 

tömegközlekedés lehetővé teszi a Budapestre történő napi bejárást is. Csak a szakkép
zetlen réteg marad a községben, ahol nagyon kevés a munkalehetőség. Ennek hatását a 
gyülekezet is elszenvedi a faluval együtt sorsközösségben. Az utóbbi időben van némi 
visszaáramlás. Budapestről fiatal nyugdíjasok költöznek a faluba. Jönnek többgyerme
kes családok, akik a vidéki életet választják. De a falu közösségébe való beilleszkedésük 
nem számottevő; vagy nem érzik szükségét, vagy elveszítették korábbi lakóhelyükön az 
erre való képességet. 

Talán Schultz Jenő lelkésznek volt igaza, aki visszatekintve 41 éves vanyarci tevékeny
ségére, szolgálatát a tengerre kifutó hajóhoz hasonlította, amely napsütésben, néha 
ködben, olykor viharban halad, de mindig bizonyos az Isten vezetése és megtartó ha
talma. 

• Farkas Lajos dolgozata és Szabó András összefoglalója alapján összeállította a szer
kesztő. 

I 
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„...az anyaszentegyház minden időben megmarad. Az 

egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot 

tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják 

ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy 

egyetértés legyen az evangélium tanításában és a 

szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy 

az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű egy

házi szokások és szertartások mindenütt egyformák 

legyenek. Amint Pál mondja: »Egy a hit, egy a keresztség 

és egy az Isten, és mindenek Atyja.« Ef 4,5-6" 
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