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A mérgesi evangélikus tenplom. 



B E V E Z E T É S . 

A mérgesi ág. hitv. evang. gyülekezet 1934. évi május 23.-án 
lesz 300 éves; megbízható adatok bizonysága szerint 1634 május 
23.-án hívta meg első lelkészét, Vadinyi Andrást. Nagy és neveze-
tes esemény ez gyülekezetünk életében, ezért lázas buzgalommal 
készül a község apra ja nagyja a nagy jubileumi ünnepre. 

Hogy a jubileummal maradandó emléke is legyen, jelen kis 
füzetkében megírtam a gyülekezet 300 éves, érdekes és változatos 
történetét, amelyhez hosszú utánjárással , rengeteg forrásmunkát , 
kéziratot, jegyzökönyvet és feljegyzést tudtam összegyűjteni, úgy-
hogy az adatok helyességéért felelősséget vállalhatok. Sajnos, e 
füzet terjedelmének korlátolt volta nem engedi, hogy mindenről 
oly bőven szóljak, amint erre forrásmunkáim lehetőséget adnának; 
meg kell elégednem vázlatos ismertetéssel s a jellemzőbb s érde-
kesebb adatok közlésével; különösen az utolsó évszázadról szólok 
röviden. De azt hiszem, így is sikerül valamennyire hü képet nyúj-
tanom Mérges eseményekben gazdag múltjáról. 

E helyütt mondok hálás köszönetet kedves, volt t anáromnak , 
D. Payr Sándor professzor urnák, akinek egyháztörténeti munkái-
ban igen sok adatot találtam s aki kérésemre a legnagyobb szíves-
séggel bocsátott rendelkezésemre egész csomó fontos adatot . 
Ugyancsak hálás köszönetet mondok Horváth Miklós győri gyül. 
pénztáros, volt városi levéltáros úrnak, aki igen fontos kath. egy-
házlátogatási jegyzökönyveket, káptalani feljegyzéseket s tanúki-
hallgatási jegyzökönyveket másolt és fordított részemre az 1698— 
1748. évekből. Ezek nélkül igen hiányos lett volna munkám. Sok 
adatot találtam Györmegye különféle monográfiáiban, a győri es-
peresség két hatalmas kötetnyi régi jegyzökönyvében, de különö-
sen Turchányi János volt lelkészünk te r jedelmes s gondos feljegy-
zéseiben. Az 1787. évtől kezdve pedig a gyülekezeti levéltárban 
minden adatot megtaláltam, kár, hogy ezeknek csak egy kis töre-
dékét tudom közölni. 

Végül pedig szerény kis munkámat egyházunk közönségének 
meleg érdeklődésébe ajánlva azzal az óhaj tással bocsátom út jára : 
szerezzen annyi lelki örömöt annak az olvasása, amennyit nekem 
szerzett a megírása. 
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í. 
M é r g e s l egrég ibb története . 

A reformáció e l ső nyomai a k ö z s é g b e n . 
Mérges, egyházkerületünk eme parányi gyülekezete Győrtől 

mintegy 17 km-nyire délnyugatra, a régi Rába-folyó patkóalakú 
kanyarulatában fekszik, Enese, Tét, Rábapatona, Koroncó, Rába-
szentmihály, Rábacsécsény szomszédságában. E két utóbbi község 
mintegy 3 km-nyire fekszik s ev. lakói egyházilag Mérgeshez tar-
toznak. : 

A község ősrégi eredetű. Már a magyarok bejövetele előtt la-
kott hely volt. Ásatások bizonyítják, hogy már a római korban, 
Krisztus utáni 1—3 évszázadban kiérdemült (veterán) római ka-
tonák telepe volt a község a szomszédos Rábaszentmihály s a tö-
rök világban elpusztult Fud községgel együtt, e római katonák 
öreg napjaikra Győrből (Arrabona) ide helyeztettek s földet mü-
veitek. A római uralom után a népvándorlásnak minden egyes népe 
átvonult s hosszabb-rövidebb időre tanyát ütött itt a Rába völgyé-
ben. Több izben találtak a község határában avar sírokat is. 

A magyarok bejövetele után is hamarosan benépesült a vidék. 
Már a fe jedelmek korában besenyő határőröket , nyi lasokat (sagit-
tarii) telepítenek le itt a s zomszédságban (Bezin, Pa tonán) a nyu-
gati határ védelmére. A termékeny Rába völgyében egymás után 
keletkeznek a községek. Ezeknek egy része a török világban telje-
sen elpusztult s többé fel sem épült. (Mérges közelében volt Kis-
Fud, Öreg-Fud, Szentmihály közelében Homoród stb.) Mérges is 
mindjárt a honfoglalás után benépesült. Első ismert birtokosa a 
kiterjedt Pok (Puk, Poky) család volt, amelynek ősi fészke a Tét 
melletti Pók-vár volt, hol templomot és Szt. István tiszteletére mo-
nostor t is alapított . Birtokai Téttől a Rábáig, Mórichidától Mér-
gesig terjedtek. Rábaszentmihályt 1234-ben szerezte meg a család, 
Mérgest pedig Pók Tamás, IV. Béla ajtónállója kapta ajándékba 
IV. Lászlótól az 1372. évben a cseh és osztrák háborúkban szerzett 
érdemeiért. Ő alapította a család mérgesi ágát, mely utóbb a mér-
gesi előnevet vette fel. 1416 körül Mérges Miklós a község ura, 
akinek vára és kőhídja is volt a Rába folyón vámszedési joggal. 
Mérges Miklós a maga birtokrészét 1458-ban Koczor Györgynek 
adja el, 1463-ban pedig a Szentgyörgyi grófok veszik meg Mérges 
Péter birtokrészét. Érdekes mondát jegyez fel ez időből Turchányi 
János lelkész, amely szerint a vár régi birtokosa Mátyás király fia, 
Korvin János volt, aki gyakran tartózkodott itt s el szokott lova-
golni a Ládonyiak mihalyi-i várába a szépséges Eszter várkisasz-
szony kedvéért, sőt a monda szerint dicsőségesen uralkodó Mátyás 
királyunk is gyakran megfordult itt vadászat és egyéb szórakozás 
végett. E mondának lehet is valami történeti magva, mert Mátyás 
király többizben is tartózkodott Győrben huzamosabb ideig. 

Az 1509. évben, Nádasdy Ferenc, Tamás nádor atyja foglalta 



5 

el a községet, ugyancsak e családé volt a többek között Rába-
szentmihály és Homoród község is, de úgy látszik a Pókyak ismét 
viszaszerezték, mert amidőn a vármegye az 1582. évben a török 
becsapások elhárítására és a Tóköz védelmére itt várat épített, 
annak első kapitánya Póky Mihály lett. E vár a községtől keletre, 
mintegy 200 ölnyire a Rába folyó mellett épült s 1683 évig fenn-
állott, amidőn a községgel együtt elpusztította a Bécs ellen nyo-
muló török had. E vár kapitányait vajdának nevezték s egy 1720. 
évi feljegyzés a nevüket is felsorolja; ezek a következők voltak: 
Latos Péter, Göncz Mihály, Gesztessy, Keresközy, Farkas, Jókay 
Mihály és 1683 után Szilády János. Közülök csak ez az utolsó volt 
evang., a többi katholikus. 

Később több földesúri család szerez itt birtokrészt, kik közül 
nevezetesebb az Ostffy-család, melynek Téten és Homoródon is 
volt birtoka, 1698-ban Ostffy Mihály említtetik, mint földesúr. Az 
Ostffyak birtokrészét házasság útján utóbb a Vidos-család örö-
költe. Az 1750. évben készült kerületi névtár szerint azonban még 
az Ostffy-család bírja. Volt itt később birtoka a bezi-i Márffy-
s a téti Kisfaludy-családnak is; Kisfaludi Sándor, a költő a mérgesi 
ménesből verbuvált 4 szürkén szokott berobogni Füredre és Keszt-
helyre. Később közbirtokosok birták a községet, kiknek bir tokré-
szeit Szabó Kálmán, győrmegyei főispán vásárolta össze, most pe-
dig Hilbert Ferenc tulajdonában vannak azok. 

Mérgesnek a reformáció előtti egyházi viszonyairól, fel jegy-
zés hiányában, nem sokat tudunk. Ez időszakban sem Mérgesnek, 
sem Szentmihálynak temploma nem volt, mindkét helyen az evan-
gélikusok építették az első templomot. 

A reformáció, különösen pedig Luther tanai Győrmegyében 
a mohácsi vész utáni időben rohamosan el terjedtek; sem a hábo-
rús idők, sem a kath. klérus és püspökök nem tudták terjedését 
feltartóztatni. Hata lmas főúri pártfogói akadtak megyénkben is a 
re formációnak; ilyenek vo l tak : az ősrégi Héderváry-család, mely 
nek a Szigetközben s Tóközben voltak hatalmas birtokai, továbbá 
a Czobor- s az enyingi Török-család, mely Győrmegye déli és 
nyugati községeiben volt földesúr. Ilyenek voltak a Nádasdyak, 
akiknek védelme alatt Szentmihályon, Homorádon stb. alakult gyü-
lekezet. Buzgó pártfogót nyert egyházunk az Ostffyakban s a 
Pokyakban is, akiknek védelme alatt oly rohamosan terjedt a re-
formáció, hogy a 17-ik század elején egész Győrmegyében alig 
volt található egy-két kath. pap. Azokban a községekben is, ame-
lyeket a török meghódított s huzamosabb ideig bírt, az ev. vallás 
volt az uralkodó. A vármegye délkeleti részén a református vallás 
terjedt el nagyobb mértékben. A megye nagy része a 16. század 
végén török kézre ju to t t ; Muzsay Gergely püspökünk 1671. évi 
összeírásában még 17 ilyen hódoltsági gyülekezetet sorol fel. Ilye-
nek voltak a s z o m s z é d s á g b a n : Koroncó, Rábaszentmihály és 
Tét is. 
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Győr várában is már a 16. század derekán rohamosan tei jed 
a reformáció. Az ott állomásozó császári hadsereg nagy része 
evangélikus, de a parancsnokok és főtisztek között is számosan 
vannak ev. vallásúak. (Ungnád János, Horváth Márk, Rueber Já-
nos stb.) A német katonasággal jeles tábori papok jönnek a vá-
rosba. Ilyen minőségben járt itt Magdenburgi Joachim, híres né-
metországi pap is. De a magyar őrség s a polgárság is megkedveli 
s elfogadja ev. vallásunkat. 1567-ben már három evang. lelkész 
működik Győrött . A század vége felé a megye legnagyobb része 
is evangélikus már. Környékünkön Rábapatona s Kóny kivételével 
valamennyi község elfogadja a reformációt. 

Hogy Mérges reformációja mikor kezdődött, írott emlékek 
hiányában pontosan megállapítani nem lehet, de bizonyosra ve-
hető, hogy a 16. század II. felében már ismeretesek voltak itt Lu-
ther tanai. Az Ostffy- és Poky-család, Mérges ekkori földesúrai 
buzgó evangélikusok voltak s jobbágyaik körében is előmozdítot-
ták a reformáció terjedését. Majd később 1582-ben, amikor a mér-
gesi vár épült, ú jabb lendületet vett annak terjedése. Az első vár-
parancsnok, Poky Mihály evangélikus volt, de az lehetett a várőr-
ség nagyrésze is, mely a győri őrsereg kiegészítő részét képezte. 
Több izben megfordulhattak itten a győri tábori papok is. A vár-
ral egyidőben, 1582-ben kellett a templomnak is épülnie. Erre-
nézve fontos feljegyzést találunk Turchányi János emlékiratában. 
Szerinte a régi vár téglái s a régi templom téglái mind nagyságra, 
mind formára, mind jelzésre nézve teljesen egyformák voltak s sze-
rinte: „egy eredetűnek, egynek akaratjával és költségével épültnek 
lehet venni mind a kettőt". Bizonyos tehát, hogy a templom vagy 
még az 1582. évben, vagy kevéssel utóbb épült és már evangélikus 
templomnak. Építésében része lehetett a várparancsnoknak s a 
várőrségnek is. E templom a mostaninak a helyén állott kelet-
nyugati fekvéssel, félkör alakú szentéllyel s toronnyal; hosszúsága 
6 2 / o öl, szélessége 3 4 / g öl, magassága pedig 3 öl; erős bolthaj tása 
volt s mivel védelmi célokat is szolgált, kőfal, sánc és mély árok 
vette körül. A mostani templom falai nagyobbrészben ugyanazok, 
mint az első templomé. Mellette volt régi szokás szerint a temető, 
ill. cinterem is. Lacza János győri kanonok 1698. évi egyházláto-
gatási jegyzőkönyve szerint e templom Győrnek 1594. évi török 
megszállása alkalmával erősen megrongálódott , de valószínűtlen 
a jegyzőkönyvnek az az állítása, hogy száz esztendeig romokban 
hevert volna. Ekkor helyreállították s csak 90 évvel később pusz-
tította el a Bécs felé vonuló török had az 1683. évben. 

Ebben az időben lelkésze még nem lehetett a községnek, de 
bizonyos, hogy tanítók már akkor voltak itten, de ezek közül egy-
nek nevét sem ismerjük. 
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I I . 

A n y a g y ü l e k e z e t t é a l a k u l á s . — A g y ü l e k e z e t e l s ő -
v i r á g z á s á n a k k o r s z a k a . 

Mérges anyagyülekezetté alakulásának ideje a 17. század 
3-ik évtizedére esik. Ez annál nevezetesebb s meglepőbb, mivel ez 
időben már országszerte megindult a protestánsok üldözése. A 
vakbuzgó II. Ferdinánd s a hírhedt Pázmány korszaka ez, aki itt 
Győrmegyében is több prot. főúrat visszatérí tet t a kath. egyházba . 
Győrnek a törököktől való visszafoglalása után kezdetét veszi e 
városban is az üldözés s a prot. vallásgyakorlat kiszorul a város-
ból Révfalu-Pataháza, majd később az Újvárosba. S íme Mérges 
ezekben a nehéz időkben gondolt anyásodásra . 

Első ismert lelkésze, a trencséni származású Vadinyi András 
volt, aki előbb tanító volt itten. Az 1634. évi május 23.-án Pátka 
István és Kiss Gergely mérgesi lakosok megjelentek a csepregi 
zsinaton s a gyülekezet nevében (,,az egész sereg képében") Va-
dinyit lelkészüknek kérték, aki az eskü letétele után ott nyomban 
felhatalmazást nyert a szentségek kiszolgáltatására s a lelkészi 
teendők végzésére; felavatása azonban csak a következő évi csep-
regi zsinaton történt meg s ugyanakkor írta alá hitvallási iratunkat 
az „Egyezség könyvét" (Formula Concordiae) is. E könyv a kál-
vinizmussal s egyéb prot. felekezetekkel szemben a szigorú lutheri 
tant tartalmazza s egyházunk minden lelkészétől megkövetelte an-
nak aláírását és megtar tását . 

Vadinyi András 1646-ig volt mérgesi lelkész, utódja a Tren-
csén melletti Hanzlik falváról származó Vadinyi Ferenc volt, aki 
az előbbinek közeli rokona, vagy éppen testvére lehetett. Mérges 
későbbi lelkészei között is találunk tót származásuakat , akik itt 
mind jó magyarokká váltak. 

Vadinyi Ferenc előzőleg Bakonytamási lelkésze volt és szin-
tén az 1635. évi csepregi zsinaton írta alá hitvallási iratunkat s 
1646—49-ig működöt t nálunk s mint mérgesi lelkész vett részt az 
1646. évi püspökválasztó nénes büki zsinaton. Innét a vasmegyei 
Zsédenybe költözött, ahonnét 1660 má jus 26.-án írt levelében pa-
naszolja Muzsay Gergely püspöknek, hogy őt és társait Csepregen 
való átutazásukban az ottani plébános, Szakonyi János és annak 5 
cinkostársa lesből megtámadta, a szekérről lerántotta, földhöz 
vágta és csaknem halálra verte, csak azért, mert az ő tudta és be-
leegyezése nélkül merészelt a városba belépni. 

Mérges 3-ik lelkésze Edvy Illés Gergely, a hitéért vér tanúsá-
got szenvedet t prédikátor volt, akit 1649-ben avattak fel ide lel-
késznek s az 1651. évi népes szakonyi zsinaton is ezt a gyülekeze-
tet képviselte. 

Illés Gergely régi nemesi család sarja , mely eredetét a 15-ik 
szazadig vissza tudja vinni s melynek régi lakóhelye a vasmegyei 
Kolta volt. Az 1595. évben elhunyt Illés Ferenc fia, Balázs a török 
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elől a sopronmegyei Edvére menekült s itt vette feleségül edvei 
Edvy Brigittát. Az ő fia volt Illés Gergely lelkész. Testvérei közül 
Balázsnak és Györgynek maradtak ivadékai; közülök való a kis-
baboti Illés-család, az itteni gyülekezet jóltevője, valamint Edvy 
Illés Pál nemesdömölki lelkész, író s akadémiai tag stb. E most is 
virágzó buzgó ev. család sok jeles férfiút adott egyházunknak és 
hazánknak. 

Illés Gergely élete hű képe az igazi lelkipásztornak, a Krisztus 
jó vitézének, aki hü mindhalálig, aki egyházáért , vallásáért tud 
szenvedni s meghalni is. Mérgesi lelkészsége előtt több helyen mű-
ködött, mint tanító, amikor ide felavatták, már nem lehetett fiatal 
ember, közel volt már az 50-ik évhez. Ugyanis amidőn az 1674. 
évben a pozsonyi törvényszék elítélte, túl volt már a 70-ik évén. 
Mérgesi lelkészkedése után Malomsokra került, de egy ideig, 1671. 
év körül Vásárosfalu lelkésze is volt. Ez évben amidőn Vicza nevű 
filiájába sietett, Széchenyi püspök és Eszterházy földesúr emberei 
megtámadták, lováról levonták, a kapuvári börtönbe hurcolták, 
megverték s a Kis-Rába vizébe is beledobták. Az 1674. évben, 
mint malomsoki lelkész idéztetett a protestánsokra halálos csapást 
mérni akaró pozsonyi törvényszék elé, amelyen az átkosemlékü 
Szelepcsényi primás és Kollonics püspök lelkészeiktől s tanítóik-
tól akarták megfosztani egyházunkat s olyan hurkot fonni elle-
nünk, amelyből nincs szabadulás . Ártat lansága érzetében ő sem 
írta alá a térítvényeket, mire bebörtönözték s a lipótvári várba 
hurcolták. Tengernyi szenvedés várt itt szegény protestáns lelké-
szekre. Szenvedő társai voltak az evangélikusok közül: Borhidai 
Miklós rábaszentandrási , Masznyik Tóbiás és Paulovics Mihály 
turócszentmártoni lelkészek. Majd a következő év tavaszán őt is 
gályarabságra haj t ják társaival együtt Nápoly felé. A törődött ag-
gastyán azonban nem birta ki az út tengernyi szenvedését, súlyos 
be tegségbe esett, nem tudta már bilincseit vonszolni s félholtan 
esett össze. A durva pribékek erre szamár hátára ültették s társai 
két felől támogatták. De Nápolyt már nem érte el, április 29.-én 
Capra-Cotta olasz város közelében meghalt. Holttestét az árok-
partra rúgták s temetetlenül otthagyták. Matusek Antal a Győri 
Közlönyben tévesen írja róla, hogy újra visszatérhetett Malom-
sokra s hogy 1682. évben a Bécs felé nyomuló törökök a leányát 
is elrabolták s a keszői várba hurcolták s csak váltságdíjért adták 
ki az atyjának. Sajnos, ez nem így van; mint vallásunk vértanuja 
halt meg idegen földön. Emlékét a malomsoki templomban szép 
márványtábla őrzi, de kitörölhetetlenül él az szívükben is. 

Utódja Mérgesen Szentmiklósi Mihály volt, aki a mosonme-
gyei Szentmiklós szülötte volt s akit 1644. évben Koltán avattak 
fel Malomsokra lelkésznek s mint e község lelkésze vett részt az 
1646. évi büki zsinaton. A névsorban azonban téves az a meg-
jegyzés, hogy 1648. évben kajári lelkész és esperes lett. Ez nem 

hanem Szentmiklósi János volt, ki az előbbinek rokona, vagy 
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éppen testvére lehetett s aki a lipótvári bör tönből a király kü-
lönös kegyelméből k iszabadul t ugyan , de később az országot 
pusztító ellenség (a pogány rác) áldozata lett a kajári „horog-
ban". 

Szentmiklósi Mihály nevét botrányos házassági peréből is-
merjük. Felesége, Somogyi Erzsébet nem élt papnéhoz méltó éle-
tet, ezért férje már 1653-ban keresetet indított ellene hűtlen el-
hagyás és paráznaság miatt s kérte a házasság felbontását . Ekkor 
a világi hatóság elé utasították, de mivel a nő nem javult meg, 
keresetét újra megindította ellene, de mivel hatósági bizqnyítványt 
nem tudott felmutatni, házasságát most sem bontották fel. 

Mérgest Muzsay Gergely püspökünk 1661. évi összeírásában 
még az anyagyülekezetek közé sorolja; nem tartozott a török hó-
doltsághoz, azért a hódoltsági gyülekezetek lb71. évi összeírásá-
ban nem említtetik. 

A következő lelkész Nagycenki István volt, aki 1674. évben 
idéztetett a pozsonyi törvényszék elé s ott a térí tvényeket aláírva, 
kathol ikussá lett s mint Sövényháza kath. l icenciátusa (plébános-
helyettes) működött hosszabb ideig s ő adminisztrálta a bezi-i 
kath. hiveket is. Ezt az adatot Doktor Mihály ev. vallású sövény-
házai és Fényes Pál rábaszentmiklósi kath. vallású lakosoknak 
Szülik László helyettes szolgabíró előtt az 1720. évben tett egybe-
hangzó vallomásából tudtam meg, melyet Győrmegye közgyűlése 
1721. febr. 21-én adott ki hitelesítve. A pásztor hütelen lett, de a 
nyáj híven kitartott egyházunk mellett. Pedig gonosz idők voltak 
azok. A győri papokat már 1671. évben kiűzte a városból Széche-
nyi György püspök, de semmivel nem volt jobb sorsa a vidéki gyü-
lekezeteknek sem. A pozsonyi törvényszék elé feltűnő nagy szám-
ban idéztettek meg a győrmegyei papok és tanítók, evangélikusok 
és reformátusok vegyesen, akik börtönöztetést és gályarabságot 
szenvedtek. Ugyanebben a gyászos évtizedben sor kerül a györ-
megyei templomok elfoglalására is. Elfoglalják az evang. templo-
mokat Győrben, Koroncón, Sövényházán, Kisbarátin, Mórichidán, 
Malomsokon, Kapin, Rétin és Mérgesen, amint ezt az evang. kö-
vetek az 1681. évi soproni országgyűlésen e lpanaszol ják . Az or-
szággyűlésen hozott törvények alapján az ev. t emplomokat ú j t ó l 
visszaadják, kivéve Koroncót és Gyarmato t , így tehát M é r g t s t n 
is újra éledt a val lásgyakorlat . 

A vallásüldözéshez azonban még egy másik nagy veszedelem 
is járult s ez a török dúlás volt. Győr várának a török által való 
megszállása és visszafoglalása után ( 1 5 9 4 — 9 8 . ) állandóak vár-
megyénkben a csatározások. Patonát és Csécsényt két ízben is el-
pusztítja a török. ( 1 6 2 3 . és 3 5 . években.) Az I b 9 8 . évi kath. egy-
házlátogatás jegyzőkönyve szerint Csécsény lakói a 17. század 
elején szintén evangélikusok voltak s prédikátort is tartottak. A 
prédikátor földjét azonban később a földesurak az eretnekek iránti 
gyűlöletből elfoglalták, de a katholikusok adminisztrációja idején 



sem adták vissza. Csécsényben a Sibrik család volt a földesúr, mely 
kezdetben buzgó evangélikus volt s az Ostffyakkal is rokonsági 
viszonyban állott. Ostffy Tamásnak, Ostffy Miklós atyjának máso-
dik felesége Sibrik Regina volt. Sibrik István vasmegyei követ és 
szarvaskendi földesúr résztvett az 1646. évi népes büki zsinaton is. 
Csécsény község 1635. évben elpusztult, később azonban a Sibrik 
család kath. hitre térvén, kath. jobbágyok települtek a községbe. 
Az 1698. évoen Csécsény 134 lakosa közül még 30 evangéli-
kus volt. 

A török hadak és rabló csapatok sok kárt okoztak környékün-
kön, de a császári ka tonaság sem volt sokkal külömb, mert a török-
kel versenyt rabol és pusztít. Mérgesi Poky Gáspár az 1627. évben 
kénytelen panaszt emelni a vármegyénél az itteni várőrség ellen, 
hogy lop, rabol és verekedik. Bezi és Sövényháza községet később 
szintén a császári hadak pusztítják el. 

Legvégzetesebb volt vidékünkre és községünkre az 1682. év-
ben kezdődő török hadjárat , melynek célja Bécs ostroma és elfog-
lalása volt. A török had elözönli egész Győrmegyét s kegyetlenül 
elpusztítja az út jába eső községeket. Ekkor pusztult el: Malomsok, 
Koroncó, Szemere, Patona és Csanak község. Mérgest is megszáll-
ja ekkor a török, a várőrség a túlerőnek nem tud ellenállni, meg-
futamodik s a török prédájául engedi a várat és a falut. A török a 
földdel egyenlővé tesz mindent, elpusztul a vár, de a falú is a temp-
lommal együtt. A lakosság az erdőkbe menekül s pusztán hagyja 
a falut. Turchányi János följegyzése szerint, amit a szájhagyomány 
is megerősít, a Mérges és Koroncó közötti nagy erdőség nyújtott 
nekik védelmet, ide mentették csekély holmijukat s barmaikat s 
, ,földlikakban", putrikban laktak s csak a veszedelem elmultával 
merészeltek visszatérni s újra fölépíteni a községet. A török világ 
emléke a nép lelkéoen még élénken él ; az idősebb emberek sokat 
tudnak még beszélni azokról az időkről. Egy ilyen szájhagyomány 
szerint egy a lkalommal a mérgesi halászok az Öreg hidnál tapoga-
tóval egy előkelő törököt fojtottak a vízbe. Hogy az 1680. évi pusz-
tuláskor komolyabb csatározások is folytak községünkben, erre-
nézve Turchányi János emlékiratában találunk nevezetes feljegy-
zést. Ugyanis amidőn 1787-ben a templom a régi falakra újra fel-
épült, a templom közepén ásott nagy meszesgödörből tömérdek 
hadianyag, régi kard, puska, dárda és mintegy 30 drb kisebb-na-
gyobb ágyúgolyó került elő, melyek közül a legnagyobbat, egy 34 
fontos golyót örök emlékezet okából befalazták a templom tűzfa-
lába, majd az 1835. évben épült torony oldalába. A legutóbb is 
napvilágra került egy kisebb, szakállas ágyúba való golyó. A do-
log magyarázata a következő lehet: Az őrség nem bírván a várat 
tartani, bevonult a községbe s a templom kerítését és sáncát pró-
bálta védelmezni, de a túlerőnek nem bírván ellenállni, a Rábán át 
elmenekült, hátrahagyván a hadianyagot, amelyet a templom le-
omló tetőzete és bol thaj tása 104 évig rejtegetett. Megható részié-
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tet tar ta lmaz Turchányi J ános emlékira ta arra nézve, miképen tar-
tották az istentiszteletet hithű elődeink a templom leégése után. 
Nyári időben zöld ágakkal födték be a puszta falakat s úgy gyüle-
keztek oda istentiszteletre, a lelkészek pedig a félkör alakú szen-
tély épen maradt bol thaj tása alatt prédikáltak s hogy ezt a beázás-
tól megvédjék, vastagon meghordták földdel. Esős és hideg időben 
pedig a parochiális házban (pap lakban) gyülekeztek össze, ahol 
minden családnak megfelelő ülőhelye, padja volt, amelyek közül 
egy még a mult század elején is látható volt, mert bíróválasztás-
kor bírótól-bíróhoz szokták vinni. 

A 17. század végéről még egy írott emlék áll rendelkezésünk-
re, az 1698. évi kath. egyházlátogatás jegyzőkönyve. Ágost Ke-
resztély szász herceg, győri püspök ugyanis elrendelte az egyház-
látogatást és pedig nemcsak a kath., hanem az ev. községekben is. 
E jegyzőkönyv adatai igen fontosak, inert ezekből ismerjük egy-
házunk ál lapotát a 17. sz. végén. Győrmegyében ekkor 35 község 
volt s azok lakóinak kétharmad része még evang. volt. Mérgesben 
Lacza János győri kanonok végezte az egyházlátogatást , amelynek 
jegyzőkönyve, bár annak minden egyes tételét nem lehet hiteles-
nek venni, mégis sok érdekes adatot tartalmaz. Mérges földesurai 
ekkor a következők voltak: Farkas Mihály, győri postamester és 
Bezerédj István, pápai vicekapitány, katholikusok, Bús István re-
formátus s Ostffy Mihály evangélikus. A templomnak csak falai 
állanak, melyek az utóbbi időben a török por tyázások ellen m e n e -
dékhelyül, vár módjára sánccal és árokkal voltak körülvéve, most 
a zavarok után behuzatván az árkok, ki és bejárnak abba a bar -
mok. A szószék és sekrestye helye világosan kivehető. A templom 
tormájából és egy bizonyos 105 éves Pátka István vallomásából a 
kanonok arra következtet, hogy valamikor fel volt szentelve s kath. 
templom volt, de ebben téved, mert az evangélikusok építették. 
Egy 10 fontos kis harang van elhelyezve a falak között, 10 frt ér-
tékben. Akkor már csak taní tójuk volt, a szláv eredetű Zathureczky 
István, csekély latinságú és tudományú. Jövedelme: 10 frt és 10 
köböl gabona s 1 hold bevetve. A reggeli és estéli harangozásért 
s a napi könyörgésekért minden háztól 1 kenyeret, a halott kísé-
résért 12 dénárt kap, más vallási működés nincsen megengedve 
neki a gyermekek oktatásán kívül, amiért negyedévenkint 25 dé-
nárt, egy évre 1 frtot fizetnek neki minden gyermek után. A paró-
ctiiának biztos helye nincs, azelőtt egy tágasabb magánházban 
tartotta a tanítást, de most a mostoha viszonyokhoz mérten épí-
tettek a részére lakást, amelyben a tanítást, a vallási gyakorlato-
kat s a szentírás olvasását végzi. Van a községben 21 ház, 22 há-
zaspár, 83 lélek; ebből felnőtt 41, akik közül 10 kath., 5 ref. és 26 
ev., 42 pedig a kiskorú. 

A templomot utóbb a mérgesiek valamennyire helyrehozták 
s csak a vallásgyakorlat megszüntetése után került ismét elhanya-
golt állapotba. 
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Iii. 

A g y ü l e k e z e t története , a XVIII. s z á z a d e l s ő fe lében . 
A v a l l á s g y a k o r l a t m e g s z ü n t e t é s e 1756-ban. 

M é r g e s mint Tét f i l iája. 

Sok megpróbál ta tásban volt része a győrmegyei gyülekeze-
teknek a 17. században, de semmivel sem volt kőnnyebö a helyze-
tük a 18. s zázadban . A török kiűzetése után, 1700. körül, de külö-
nösen a kuruc háborúk után a győri kath. püspök, a káptalan, a 
jezsuiták a világi földesurakkal s a vármegyével összefogva, min-
den eszközzel arra törekesznek, hogy a protestantizmust kiirtsák. 
Elfoglalják a templomokat, elűzik a papokat, tanítókat. Különösen 
a töröktől visszafoglalt teriileteken kegyetlenkednek; felfogásuk 
szerint ezekre a helyekre nem terjed ki az 1681-i törvény s a sza-
bad vallásgyakorlat. Egymásután elveszik Gyömöre, Kajár, Mó-
richida, Nagybaráti , Rábaszentmihály stb. vallásgyakorlatát s egy-
úttal elfoglalták az egyházi épületeket. A török által elpusztított 
ev. magyar községekbe pedig kath. németeket telepítettek (Sö-
vényháza, Koroncó, Gyarmat, s tb . ) . Az ev. lelkészek és tanítók 
Felpéc, Kispéc, Tét, Malomsok, Csikvánd, Bezi, Réti, Kapi s Mér-
ges községekben maradhat tak meg, később pedig a győrmegyei 
gyülekezetek száma ötre zsugorodott össze. Hogy milyen sorsa 
volt azután a lelkészeiktől, tanítóiktól megfosztott községekben az 
ev. híveknek, hogy milyen kegyetlen eszközökkel kényszerítették 
őket vallásuk elhagyására, az megtudható abból a jegyzőkönyv-
ből, melyet a protestánsok kérelmére Pálffy nádor parancsa foly-
tán Nedeczky József táblai hites jegyző vett fel, 1721. év március 
havában a tanúvallomásokról, amelyekben főképen azt kutatták, 
volt-e az illető gyülekezetekben Bécs megszállása, ill. az 1681-i 
soproni országgyűlés előtt vallásgyakorlat, pap vagy tanító. Mér-
gesből Pátka István 45 éves ev. lakost hallgatlak ki, aki bizonyí-
totta, hogy már Bécs megszállása előtt volt vallásgyakorlat úgy 
Mérgesben, mint Szentmihályon. Turchányi János feljegyzése sze-
rint egy csécsényi katholikus ember is ilyen kedvezően vallott 
Mérgesre nézve. 

E század elején itt működő lelkészek közül csak Födémessy 
György nevét ismerjük, aki Fehérvár-csurgóról jött ide lelkésznek 
s akiről csak annyit tudunk még, hogy Károlyi István kispéci lel-
készt esperesnek megválasztó kispéci gyűlés jegyzőkönyvét 1711. 
márc. 24-én már mint malomsoki lelkész irta alá. Utána tanítók mű-
ködtek itt, kik a következők voltak: Cseh Gergely, Rogáts János 
és Zongor Márton. 

Mérges utolsó lelkésze ebben az időszakban a győri szárma-
zású Kajári István volt, aki előzőleg Felpécen s 1716—24-ig Be-
zin volt tanító. Mérgesi lelkésszé az 1724. évben avatták fel a mér-
gesi gyülekezet és Bus István, földesúr kérelmére s Tóth Sipkovics 
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János, alesperes ez év március 8-án adta ki neki a felavatáshoz 
szükséges bizonyítványt, de már akkor tiltakozott felavatása ellen, 
mert a papi állásra méltatlannak tartotta. Kajári István érdekes 
alakja e kornak; összeférhetetlen, iszákos, nagyhangú ember, aki-
nek már Mérgesből is fegyelmi okokból kellett távoznia. Az 1731. 
évben Lovászpatonára megy, de már a következő évi kispéci gyű-
lés kénytelen elitélni az esperes ócsárlása és rágalmazása miatt 
4 frt bírságra és dorgálásra . Szinte érthetetlen, hogy a tek in té lyes 
kispéci gyülekezet ezek után a derék és tudós Károlyi István he-
lyébe az 1737. évben mégis lelkésznek választja. De itt sem javult 
meg, panaszolják hívei, hogy feleségével botrányosan veszekedik, 
majd az 1739. évben „maga rendetlen viselése és mértéktelen 
itala" miatt a gyülekezetet is nagv ba jba keverte. Ugyanis egy al-
kalommal a gyömörei és kajári plébánosok egv bencés barát tal a 
prédikátor látogatására érkeztek, de nem találták otthon s amint a 
kispéciek meglátták a 3 papot a templom körül ólálkodni, azt hit-
ték, hogy a templom elfoglalására iöttek s ,,valami nagy lárma és 
n a e v verés esék vala a papokon" . Ebből persze nagy ügv le t t ; 300 
frt bírságot kellett a kispécieknek fizetniök s sokat húzták-vonták 
őket a vármegyére s 4-et közülük 1 hónapra bebörtönöztek s a hó-
nap 4 péntekjén a győri piacon derekasan megcsapták őket. A gvü-
lekezet is, a felsőbbség is Kaiárit okozta ezért a sainálatos esetért 
s mivel amúgy is sok volt már a rovásán, esztendeje kitelvén, el-
küldötték (dimit tál ták) . Hiába fogadkozott az 1740. évi aug. 21-t 
téti gyűlésen, hogv többet gyónáson kívül ,,egv kalán bor t " sem 
iszik s ha e fogadását megszegné , az esperes 50 frt b í rságot ve-
hessen raita, botlásait most már nem bocsáitot ták meg. Ezután 
egypár évig fára nélkül kóborolt, míg végre 1748. évben a dörgi-
csei gyülekezet rövid időre ismét alkalmazta. 1749. évben pedig a 
nagy beteg Perlakv József fogadta magához szánalomból, majd 
ennek halála után rövid ideig Nemeskér adminisztrátora is volt. de 
megjavulni nem tudott , mert Fábrv Gergelv vadosfai püspök 1750 
ápril 29-én Balogh Ádám nemeskéri lelkész jelenlétében ismét 
kénytelen meginteni, hogy végre az Isten szerelmére gondoljon 
lelke üdvével is s tartózkodjék a mértéktelen ivástól. Szokása sze-
rint ismét nagy hangon megígéri, hogy ezután csak vizet iszik, 
mégha a vízivástól halálos betegséget kapna is. (Si forte ipsi ex 
potu aquae morbus lethalis contingeret.) De a püspök feljegyzése 
szerint rajta is beteljesedett II. Péter 2, 22. mondása: Nagy hibái 
mellett jó tu la jdonsága i is lehettek. Bizonyára jó szónok lehetett , 
másként érthetetlen volna, hogy olyan tekintélyes gyülekezetek, 
mint Kispéc, Patona és Nemeskér pap juknak a lka lmazták . 

Távozása után 1731-ben a mérgesiek Turzó J á n o s l icentiatus 
tanítót választották meg Beziröl. Licentiatus tanítóknak azokat ne" 
vezték, akik nem csupán a prédikálásra. de az esketésre és keresz-
telésre is fel voltak hatalmazva a püspöktől. Turzó János éppen el-
lentétje volt elődjének. Józan életű, csendes természetű, buzgó és 
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jámbor férfiú, akiről már a bezi-i jegyzőkönyv is elismerően írja: 
„Ama licentiatusi hivatalban érdemesen folytatta dolgát, míglen 
itt helységünkben tartózkodott ." Mérgesben is köztiszteletben és 
szeretetben állott hivei előtt s ez a jó viszony haláláig megmaradt 
közte és hivei között. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek a leg-
nagyobb elismeréssel nyilatkoznak róla. 

Egy katholikus egyházlátogatási jegyzőkönyv is maradt fenn 
ebből a korból, az 1748. évi márc. 20-ról, melyet Nagy Mihály 
mezőörsi plébános és esperes végzett s amely szerint a templom 
igen erős épület, melynek bolthaj tása a tető alatt húzódik, építé-
sének idejére nem emlékeznek, hossza 6 öl, szélessége 4 öl. Kétes, 
hogy a katholikusoké volt-e valamikor. Eretnek, pap vagy prédi-
kátor nincs, csak tanító. A község nem artikuláris. A katholikusok 
között 11 gyónó személy, 5 kiskorú van, az evangélikusok közül 
79 felnőtt, 40 kiskorú. Az ev. tanító lakása a legjobb karban van. 
Javadalma: 2 hold föld, 7 szekér széna, minden igavonóval biró 
embertől 1 szekér fa, minden pártól fél mérő gabona, összesen 14 
mérő s 12 frt készpénz, halottkíséréstől 12 dénár. A jegyzőkönyv 
megrágalmazza az itteni evangélikusokat, hogy a katholikusokat 
bántalmazzák s kivándorlásra kényszerítik, az idegeneket pedig 
nem engedik letelepedni. 

Ugyanebben az évben Fábry Gergely, vadosfai lelkész, ker. 
jegyző és Németh Sámuel téti esperes is végeztek itt egyházláto-
gatást , kik az egyházlátogatás közben Téten súlyosan megbete-
gedett Perlaky József püspök helyett járták a gyülekezeteket. Mér-
gesen márc. 2-án járt e bizottság s mindent rendben talált. A ta-
nító ellen semmi panasz nem merült fel s ugyancsak a tanító is di-
csérte a hivek buzgóságát a templomlátogatásban. A jegyzőkönyv 
szerint a községben csak egy kath. család van, a Sovány család. 

Turzó János haláláig gyülekezetünket szolgálta, 1754. május 
16-án halt meg, hiveinek nagy fájdalmára. Hogy nem csupán a lel-
kiekben volt hü pásztora a népnek, hanem a gyülekezet anyagi 
ügyeivel is törődött, ezt egy régi jegyzék bizonyítja, mely szerint 
halálakor a gyülekezetnek egy kis tőkéje és kamatra kiadott pénze 
is volt. 

Turzó János idejében a gyülekezetet vallása gyakorlásában 
még senki sem háborgatta. Pedig gonosz idők voltak ezek; a Répce 
mellékén, a Rábaközben, Kemenesalján sorra elveszik a gyüleke-
zeteket s templomokat, az 1731. évi hírhedt Károly-féle rendelet 
pedig újból rengeteg zaklatás és üldözés forrása lett s erre támasz-
kodva a még fennálló kevés számú győrmegyei gyülekezet felett is 
meg akarják húzni a halálharangot . A kisbabotiaknak önmaguknak 
kell lebontani imaházukat, majd 1749-ben elveszik a győriek új-
városi templomát, majd sorra kerülnek a tóközi községek is, Bezi, 
Kap8! s Réti. Alig egy és fél év múlva Turzó János halála után, ez 
a sors érte Mérgest is. Turzó János utódja Rogáts Pál tanító volt, 
akinek hányt-vetet t élete hü tükre annak, mit kellett ez időben szén-
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vedniök s tűrniük szegény prot. papoknak és tanítóknak. Rogáts 
Pál előzőleg a veszprémmegyei Vanyolán volt tanító. Ez a község 
a protestánsfaló Dallos Miklós veszprémi püspök birtoka volt, aki 
1752 május 12-én elvétette a pápai reformátusok iskoláját, majd 
június 17-én Répássy Ferenc tiszttartójával a vanyolai templomot 
akarta elvétetni. A nép ellenállott s nem adta ki a templomkulcsot, 
mire közülük 28-at Veszprémbe hurcoltak, irgalmatlanul verették s 
bebörtönözték őket. Majd másodízben 13 egyént citáltak meg, 
akik el akarván kerülni a verést, a püspök tisztjének a templom-
kulcsot kiadták. A nép ellenállásáért a tanítót okozták s el akarták 
fogni, mire menekülni volt kénytelen s panaszos levelet írt Fábry 
Gergely püspöknek, aki érdekében Pápán is járt s ügyét Kalmár 
János pár t fogásába ajánlotta. Többé azonban Vanyolára vissza 
nem térhetett, mire Kisbaboton lakó napánál keresett menedéket. 
Innét hívták meg azután a mcrgesiek. 

De alig töltött egy és fél esztendőt, hasonló sors várt itt is 
reá, ismét földönfutóvá teszik. Erre vona tkozó lag a régi győri jegy-
zőkönyvben a következő bejegyzés áll: Az 1756. év január havá-
ban, mindjárt az év kezdetén elvétetett a mérgesi eklézsia s elűze-
tett Rogáts Pál tanító, a helytar tótanács határozatából , amelyet a 
vármegyei gyűlésen előterjesztettek. Ez ügyben megidéztetett Né-
meth Sámuel, téti szuperitendens is, de eme citálást megelőzte az 
Isten hívó szava, ugyanis a püspök két nappal a gyűlés előtt, 1756. 
január 13-án meghal t így ő már nem emelhete t t szót Mérges ér-
dekében, de hiábavaló is lett volna. Turchányi János az akkori 
szentmihályi plébánosnak, Serfőző Jánosnak tulajdonít ja a gyü-
lekezet feldulását, de bár ő lehetett a feljelentő, a kivitelnél sokkal 
hatalmasabb kezek működtek közre. Védője, pártfogója pedig nem 
volt a gyülekezetnek s így hiába volt minden ellenállás. A mérge-
siek ebbe a felháborító el járásba belenyugodni nem tudtak, min-
den követ megmozgat tak , jöt tek-mentek, s nem sajnál ták a költsé-
get sem, hogy ezt az igazságtalan Ítéletet megváltoztassák. A ta -
nító is hónapokon át várta, hogy ügye jobbra fordul s itt marad-
hat, de amikor látta, hogy minden hiába, ez év noveinbre 25-én 

1 elfogadta a tésiek meghívását. Hogy érdemes munkása volt egy-
házunknak, bizonyítja az 1761. és 63. évi egyházlátogatási jegyző-
könyv, amely szerint szolgálatával nagyon meg voltak elégedve. 
Tésen azonban már csak mint tanító működhetett , mert a nyitrai 
püspök, mint földesúr, a templomot bezárat ta s a tanítót a predi-
kálástól eltiltotta. 

Ilyen erőszakos módon szüntette meg a győri püspök s a vár-
megye Mérges val lásgyakorlatát . A parochiál is házat átadták a 
szentmihályi plébánosnak, aki azt árendába adta ki s 35 évig, 
1791-ig szedte a stólát s párbért az evangélikusoktól. A mérgesi 
hívek pedig 26 éven át, 1782-ig Tétre jártak templomba. Nagy ba-
jukban még az a szerencséjük volt a mérgesieknek, hogy ellensé-
geink a gyülekezeti földekről s rétekről megfeledkeztek vagy talán 
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az árvizes évek miatt nem sokat törődtek azokkal s így a gyüleke-
zet b i r tokában megmarad tak s jövedelmet is ha j to t tak . E földek 
nélkül II. József korában nehezen ment volna a gyülekezet új ra 
a lakulása . A környék megmarad t evangélikusai , a szentmihályiak, 
babot iak , mórichidaiak, bodonhelyiek, á rpás iak a mérgesiekkel 
együtt Té t re jár tak templomba s házi áhí ta tokkal s a Biblia szor-
ga lmas olvasásával pótolták a nyilvános val lásgyakor la t hiányát . 
Ez időben G y ő r m e g y é b e n már csak 5 gyü l ekeze tünknek volt pap j a 
(Tét, Felpéc, Kispéc, Cs ikvánd és Malomsok) , de azoknak sem 
volt szabad a községből vidékre kimenni. Az ev. hívek a p lébáno-
soknak fizették a stólát, párbér t s türelemmel vár ták a jobb idők 
hajnalát , amely II. József t rónra ju tásával el is következett . 

IV. 

A g y ü l e k e z e t ú j r a a l a k u l á s a II. Józse f a latt . 
Turchányi J á n o s l e l k é s z s é g e . 

R á b a s z e n t m i h á l y c s a t l a k o z á s a . 

A vakbuzgó s a kath. püspökök befolyása alatt álló Mária 
Teréziát fia, II. József követ te a t rónon, aki fe lv i lágosul t , jólelkű 
uralkodó volt s bár németesí tő törekvései miatt a magyarok nem 
szerették, de egyházunka t örök hálára kötelezte, mert ő adta ki a 
türelmi rendeletet az 1781. év őszén, amely bár egyházunkat min-
denben nem is helyezte vissza régi jogaiba , de mégis egy jobb, 
s z a b a d a b b korszak ha jna lá t hirdette. Legfontosabb intézkedése e 
rendeleteknek az, hogv ahol 100 család lakik, megalakí tha tó a 
gyülekezet s felépí thető a templom. Már a következő évben nagy 
mozgalom indul meg egyházunkban ; a kerület elrendeli, hogy az 
esperesek és a szomszédos papok já r ják be az elvett gyülekezete-
ket s indítsák meg az ú j ra alakulás munkájá t . Mérgesben 1782 áp-
ril 29-én járt e b izot t ság s annak jegvzőkönyve sok becses adatot 
tar ta lmaz a gyülekezet múltjáról s akkori helyzetéről. A parochia 
még mindig a szentmihálvi p lébános bi r tokában volt; akkor vala-
mi takács lakott benne 8 frt árendáér t . A lélekszám 232. Haj landók 
az újra alakulásra s templomépítésre . Az esperességi pénztárba 
rendesen fizetik járulékaikat . Ugyanekkor nyilatkoznak, mit ha j -
landók fizetni a leendő taní tónak. Miután tanító ta r tására az en-
gedélyt a vármegyétől még ez őszén megnyerték, meghívták Va-
dosfáról Torkos Ádámot, akit bérelt lakásban helyeztek el s 
ugyanot t tör tént a taní tás is. Hő óha j tása tel jesedet t ezzel a gyü-
lekezetnek, mert ekkor már kevesen tudtak írni-olvasni; az e kor-
ból szá rmazó oki ra tokon az aláírást n a g y o b b á r a már csak kereszt-
vonás helyettesí tet te. 

A gyülekezet óha ja ígv részben tel jesedett , de volt egy na-
gyobb, nehezebb óha j t á sa is: felépíteni romjaiból a templomot s 
lelkészt választani . De itt már komoly akadályok voltak. A fel-
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sőbbség nem találta elégnek a lélekszámot, hisz alig volt a köz-
ségben 50 család. A hitbuzgó ősök azonban nem nyugodtak s min-
den fórumot megjártak s sokat jöttek-mentek, költöttek, hogy 
óhajtásuk teljesedjen. Akadtak jóakaratú támogatóik is. Ezek kö-
zött a legbuzgóbb volt Nagy Sándor, győri fiskális s enesei birto-
kos, aki mindenben segítségükre volt s a levéltárunkban meglévő 
számos levelének bizonysága szerint több ízben eljárt érdekükben 
a vármegyénél, Nizsnyányszky bécsi ágensnél s a Csécsényben 
lakó Sibrik Antal alispánnál. Ez a Sibrik Antal híres al ispánja volt 
a megyének, 6 hovas hintón járt s kengyelfutót is tartott . Leányát, 
Erzsébetet, Deák Ferenc, zalai birtokos vette nőül s az ő fiúk volt 
Deák Ferenc, a haza bölcse. Vidékünkön erősen tartja magát az a 
mende-monda, hogy Deák Ferenc nem Söjtörön, hanem itt a szom-
szédos Csécsényben születet, szüleinek egy itteni lá togatása al-
kalmával, de mivel otthon keresztelték s anyakönyvezték, e dolog 
feledésbe ment . Említett alispán mindenben támogat ta őket s igy 
ügyük jó úton haladt előre s hogy siettessék a dolgot, az 1785. 
évben Kozár György és Pátka István, mérgesi lakosok Bécsbe is 
felmentek s kérelmüket Őfelségénél is előterjesztették. A négy na-
pos út s a négv napos bécsi tar tózkodás , amint erről egy részletes 
költségjegyzék beszámol, 51 frt 96 kr-ba került a gyülekezetnek. 
Érdekes tétel e költségjegyzékben fél mázsa vaj, mellyel Kunszt 
ágens úrnak kedveskedtek. A bécsi instánciának meg is volt az 
eredménye, a következő évben a vármegye egy deputációt küldött 
ki, amelv bár a szükséges lélekszám nem is volt meg, de mivel a 
parochiális földeknek és réteknek birtokában megmaradtak elő-
deink, a felsőbbség fontosította esedezésüket s templomépítésre s 
prédikátor tar tására az engedélvt megadta. Az erről szóló hely-
tartótanácsi leirat Szerdahelyi Pál aláírásával 1786. okt. 17-én 
kelt s a gyülekezet levéltárában található. Erre azonnal meghívták 
Hrabovszky Sámuel szuperitendens urat Dömölkröl az istentisz-
telet s egyéb ügyek rendezésére, aki ádvent III. vasárnapján nagy 
sokaság előtt tartotta itt az első prédikációt; a másodikat pedig 
Körmendi János , malomsoki prédikátor tartot ta . 

Torkos Ádám tanító 1786. évben Vönöckre távozott , majd ké-
sőbb mint hántai pap halt meg. Helyébe meghívták Mérgesre Kis-
pécről Turchánvi János t gyermekeik tanítására, vagyis inkább 
földjeik fölmérésére. Turchányi Jánost 1787. január 16-án Hra-
bovszky püspök több lelkész jelenlétében Téten lelkésszé avatta s 
a következő vasárnap Kiss Zs igmond téti esperes lelkészi hivata-
lába bekitatta. Ettől fogva 40 esztendőn át, haláláig gyülekezetün-
ket szolgálta nagy hűséggel, általános tisztelettől s szeretettel kör-
nyezve. Kiváló szervező, buzgó lelkipásztor volt. Sokat köszönhet 
neki Mérges, ö volt gyülekezetünk újjá szervezője. A kishontme-
gyei Osgyánban született 1764 márc. 25-én. Atyja, György, 1724. 
évben Oroszlánban halt meg ottani esperes fiánál. Alsóbb iskoláit 
Osgyánban, a felsőbb iskolákat pedig Modorban, Pozsonyban és 
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Sopronban vcgezte. Az 1785. évben Kispécre választották meg ta-
nítónak, egy és fél évi itteni működés után pedig mérgesi tanító, 
majd lelkész lett. Első neje Varga Eleonóra volt, aki azonban már 
1809-ben, 32 éves korában himlőben elhunyt. Második felesége 
az akkori mérgesi tanító rokona, Doktorits Judit volt, n. Doktorits 
Pál és Fekete Erzsébet leánya. Első nejétől 4 fia született, 2 közü-
lük kisded korában megha l t ; Zs igmond fia Bőnyön gazdatiszt , Gá-
bor fia pedig tési lelkész lett. Két testvére közül András Kapin ta-
nító, György pedig oroszláni jeles esperes lett. A dédunokákban 
most is él még a derék papi elődök hithűsége s egyházszeretete. 

Turchányi lelkész legfőbb gondja volt a templom felépítése. 
A régi templom ekkor már csupa rom volt, déli felének egy részét 
ledöntöt te az 1763. évi nagy f ö l d r e n g é s a szentély boltozata is 
megrepedt s beomlással fenyegetett, északi falát pedig maguk a 
lakosok kezdték szétbontogatni, nem lévén reményük felépítésére. 
Környékét pedig zsellér házakkal építették be, csak a déli oldala 
maradt szabadon. A lelkész buzdítására az 1787. év tavaszán nagy 
buzgalommal fogtak hozzá a templom építéshez, önkéntes felaján-
lásokból mintegy 2000 frtot hoztak össze s még a tél folyamán 
megvásárolták az építőanyagot, szétbontották a régi vár falait s 
annak tégláit szintén felhasználták s oly nagy buzgósággal folv-
tatták e szent munkát, hogy ez évi Szentháromság utáni XIII. va-
sárnapon már az új templom falai között tarthatták az első isten-
tiszteletet, felavatása pedig 1788. évi vízkereszt napián történt 
meg. Kiss Zsigmond téti esoeres tartotta az első prédikációt, a má-
sodikat a helybeli prédikátor, ünnepi verset pedig Németh Ádám 
felpéci prédikátor mondott. A templom a réginek az alapján épült 
a régi falak meghagyásával , hossza 6 2 / 6 öl, szélessége 34/<> öl, 
magassága 2 l / 2 öl volt, padlása gerendás, tetőzete cserép, elöl 
tűzfallal, északnak s nyugatnak 1 — 1 ablak, délnek 2 ablak nézett. 
A nyugatnak néző bejárat védelmére egy kis cíntermet is építettek, 
amelyet később lebontottak. A vörös márvány festésű faoltár az 
Úrvacsora képével a szentélvben foglalt helyet, vele szemben a 
kórus az 5 változatú, kékrefestett orgonával. Az oltártól balra a 
templom északi sarkában volt a kékre festett s a 4 evangélista ké-
pével díszített szószék. Kívül a templom díszítésére a tűzfal mellé 
egy kis pirosra festett fatornyot építettek, de ezt, mivel azon át a 
szél a havat a padlásra hordta, később lebontották. Az 1811. évi 
nagy földrengés a templom tűzfalát ledöntötte s az magával vonta 
a tetőt is, úgyhogy tetemes költséggel újra kellett építeni. A temp-
lomnak délről 79 1 / 2 öl bekerített udvara volt s ebben állították fel 
1795. évben, tölgyfa cölöpökre a haranglábat. Ugyanekkor önttet-
tek Mendl Gáspár győri harangöntővel 66 frtért egy 110 fontos 
harangot, melynek felírása a következő volt: M. E. E. SZ. K. I. K.. 
N. J. B., P. GY., T. I., P. I. E. (A mérgesi ev. eklézsia számára, 
Kámán István kurátorságában, Németh János bíróságában, Pátka 
György, Tóth István, Pátka István esküdtségében.) A kisebbik, 36 
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fontos harangot a halászok a regi vár mellett a Rábából húzták ki 
s bizonyára a vár harangja volt. 

A templom így Isten segedelmével felépült, de nem volt pap--
és tanítólakás. A mérgesiek szerették volna visszaperelni az elvett 
parochiát a plébánostól, de ez nem sikerült nekik. Fentemlített 
Nagy Sándor fiskális 1784-ben sajnálat tal adja tudtukra: ,,A mes-., 
terházat pedig nem nyerte meg kendtek, újat kell építeni." Egy 
váratlan fordulat azonban mégis hozzájut tat ta őket régi épületeik-
hez. A szentmihály i plébános, Kiszovics Ferenc ha j l andónak mu-
tatkozott az épületek visszaadására 30 frt váltságdíjért . Az alku 
meg is kötetett, amint ezt a plébános 1789 február 16-án kelt nyug-
tája bizonyítja s így elődeink újból bir tokukba vehették régi, ked-
ves épületeiket s a hozzájuk tartozó 1 kat. holdnyi fundust . Tur -
chányi nagy elismeréssel nyilatkozik a plébános jóakaratáról ; így 
tette jóvá az utód az elődök vétkét. A jó viszony a szentmihályi 
plébánosok s az ev. hivek között egészen a legújabb időkig fenn-
állott s ennek tulajdonítható, hogy a harangok és a temető hasz-
nálata most is közös e községben. 

Visszavásárolván a parochiális fundust, még az 1789. évben 
lebontották a régi roskatag épületet s új tágas lakást emeltek he-
lyérc, tömésfalakra s nádtetőre, kelet felé néző homlokzattal. 

Turchányi lános 1792. évig a tanítást is végezte; ekkor azon-
ban a gyülekezet tanítót választott Györkös Mihály személyében 
s annak részére lakásul á tadta a parochiális telek keleti oldalán 
az 1780. évben felhagyott régi temető mellett fekvő zsellérházat, 
amelynek helyére az 1822. évben emelt az egyház új, t ágasabb 
épületet, tömcsfalakra s nádtetőre. Mivel az 1826. évben a tanítói 
állás hosszabb ideig üresedésben volt, Turchányi utódja, Szabó 
Pál a gyülekezet beleegyezésével ezt az ú jabb épületet foglalta el. 

A lelkész javadalmazása az 1787 január 28-án kiállított s 
Tóth István bíró, Németh János esküdt, Gősi János kurátor s Ká-
mán András elöljáró által aláírt hiványban van megállapítva s 
amely készpénz, buza, rozs, fa járandóságon kívül 13 hold 304 öl 
szántóföldből s 6 hold 334 öl rétbői állott, melyet a hivek tar toztak 
megmunkálni. A tanító javadalmi földjei 9 hold 419 ölet tettek ki. 
A javadalmi földek a kenderföldi, malomszeri, kigyófeji, külső és 
belső irtási, öreg csákányi homoki s tüskési dűlőben feküdtek, a 
rét pedig az öreg Rába mellett. A tanító volt egyszersmint a köz-
ség jegyzője is az 1888. évig s ezért külön föld és pénzjavadalom 
járt. Harangozásért 2 mérő buza járt a tanítónak. 

A gyülekezet jövedelmét a perselypénz, önkéntes adományok, 
halászati részesedés s 3 hold 265 öl föld jövedelme képezte. Volt 
a gyülekezetnek jövedelme a fa- és nádtermésböl is. A lelkészi és 
tanítói fizetés pár szám szerint, az építkezési költség pedig bir-
tokra, illetőleg telekre volt kivetve. 

Fontos mozzanat volt gyülekezetünk életében Rábaszentmi-
hály csatlakozása az 1787. évben. Rábaszentmihály valamikor vi-
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rágzó ev. község volt, mely a buzgó evang. Nádasdy család párt-
fogása alatt már 1540 körül elfogadta a reformációt. Ide tartozott 
a szomszédos Homorod is, az evang. Ostffy család birtoka, amely 
azonban 1609-ben elpusztult. Ez időben Szentmihály is a török-
nek behódolt hely volt s Nádasdy Pál birtoka. Az 1627. évben is 
említtetik a falú, mint olyan hely, melynek evang. temploma és 
papja van, de ez évben a török elől menekülve a lakósok, pusztán 
hagyták a falut. Az 1671. évi összeírásban még ott szerepel a köz-
ség neve a 17 hódoltsági gyülekezet között. 

Első ismert lelkésze Szeredv Mihály volt, akit még az 1612. 
évben Mosontétényre avattak fel lelkésznek, innét Mihályiba, majd 
1631. évben Szentmihályra került. Az akkori rábaközi esperes, 
Körösi Mihály szill-i lelkész, aki hivatalában igen szigorú, sőt ke-
gyetlen ember volt, nevezett szentmihályi lelkészt valami csekély 
vétségért hajdúkkal kísértette a bíró házához és elzáratta. De 
emiatt az esperest felfüggesztették hivatalától. A következő ismert 
lelkész Horváth György volt. akit az 1645. évben Szentkirályra 
avattak fel lelkésznek s aki 1651. évben került ide. 

Nádasdy Ferenc földesúr hitehagyása után Szentmihályon is 
elkezdődött az evangélikusok üldözése. Muzsay Gergely, püspök 
összeírásában azok között a gyülekezetek között szerepel, mely-
nek templomát elvették, de utóbb visszaadták. E templom azon-
ban később a török világban elpusztult. A török háborúk után 
Szentmihálv Eszterházv Pál nádor tu la jdonába ment át, ami 
végzetes volt az itteni ev. gyülekezetre s 1700 körül maga után 
vonta a gyülekezet pusztulását. Lacza János győri kanonok 1698. 
évben itt is tartott egyházlátogatást , melynek jegyzőkönyve sze-
rint temploma már nincsen a községnek, csak tanító működik itten, 
Solnay Pál, csekély latinságú, akit atyja, ki lelkész volt, csak ott-
hon tanítgatott s akit a földesúr engedelme nélkül hoztak be a fa-
luba a jobbágyok. 

A helység bírája, a 60 éves Csuka János azt vallja, hogy ő 
még látta a templom romjaiból a falakat. A falú közepén van a te-
mető. amelynek kerítése nincs; itt volt valamikor a templom is. A 
tanító jövedelme: 2 hold föld, melyet a lakósok müveinek meg, 
van egy rétje is, melyet a lakósok takarítanak le s amelyen 2 kocsi 
széna terem. Kap ezenfelül 12 köböl gabonát s a temetéstől 25 dé-
nárt, halottvirrasztásért, éneklésért 12—12 dénárt. Csak a könyör-
géseket s a tanítást végezheti, keresztelni Tétre vagy Kónyba vi-
szik a gyermekeket vallás szerint. Kap ezenfelül minden fogattal 
bíró embertől 1 kocsi fát, a harangozásért pedig házanként egy 
kenyeret s 5 dénárt. A harang lakása előtt van elhelyezve egy áll-
ványon. A falúban 25 ház van; a házaspárok közül 9 kath. 1 házas-
pár (Farkas János nevű) református, a többi evangélikus. A lélek-
szám 194. 

A győri káptalani levéltár adatai szerint az 1699. évben Esz-
terházy Pál nádor kapuvári tisztjeinek elnézése folytán (amiért a 
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lakosság a t iszteknek évi ju ta lmazás t ad), még megmaradha to t t az 
ev. tanító, ugyancsak a következő é v b t n is, de az 17C1. évi be-
jegyzés szerint már kath. tanító van a községben. Rákóczy szabad-
ságharca idején újra feléledt itt az ev. vallásgyakorlat , de 1711 
után végleg megszűnik. Ez időben valami Varjú nevezetű tanító 
volt a községben, akit a szá jhagyomány s a 70 éves Szeless Péter 
1782. évi vallomása szerint a katholikusok vallásáért bebörtönöz-
tek, a börtönben áttérésre kényszerítettek s mint kath. tanítót a 
falúba visszahelyeztek. 

Az 1721. évben Nedeczky József, táblai hites jegyző a szent-
mihályi evangélikusok ügyében kihallgatta a következőket: Mol-
nár Miklós 73 éves kath. szentmihályi lakost, Kovács János 65 éves 
ev. szentmihályi lakost, Takács Gergely 54 éves kath. patonai la-
kost, Pátka István 45 éves mérgesi lakost s Molnár György 50 
éves mórichidai lakost, akik egybehangzóan azt vallották, hogy 
Szentmihály Bécs megszállása előtt evang. falú volt, a kurucz há-
ború előtt Eszterházy földesúr embere i kezdték itt az e \£ngé l iku-
sokat háborgatni s kiűzték a tanítót, majd a kuruc háborúk után 
fegyveres magyar hajdúk űzték el a tanítót. A népet nem engedték 
az evangélikus templomba menni, sem az evang. papot nem en-
gedték be beteggyóntatásra vagy temetésre. Az evang. lakosságot 
íjesztéssel és börtönöztetéssel kényszerítették vallása e lhagyására 
s csak akkor engedték szabadon, ha meggyónt a kath. papnak. 

Nem lehet csodálni ilyen körülmények között, hogy az evan-
gélikusok száma évről-évre fogyott . Az 1724. évben Cser Imre 
személyében plébánost küldenek a községbe s felépítik a kath. 
templomot. A plébános minden eszközt felhasznál a térítésre. Az 
1748. évi kath. összeírás szerint már 293 kath. és csak 54 evang. 
van a falúban, de ez a szám 1722-ben 6 családra, 35 lélekre apad 
le, kik Tétre jártak templomba. Eleinte Babothoz akarták őket 
csatolni, de mivel Mérges előbb anyásodott , az 1787. évben hoz-
zánk csatlakoztak. Gyermekeik eleinte a helybeli kath. iskolába 
jártak, de utóbb a mérgesi ev. iskolába. Az anyagyülekezethez való 
viszonyukat 1724. évben foglalták írásba s ekkor állapították meg, 
mit tartoznak a mérgesi papnak, taní tónak és a gyülekezetnek 
fizetni. A szentmihályiakDan most is él őseik hi thűsége s hála 
Istennek, számbeli leg és vagyoni lag is örvendetesen gya rapodnak . 

Turchányi János lelkészsége idején a következők voltak Mér-
ges tanítói: Györkös Mihály 1792—1804., Erdélyi János 1804— 
1808., Mészáros Sámuel 1808—1817. Született a komárommegyei 
Bokod községben, ahol atyja evang. lelkész volt; 1807 nov. 25-én 
vette nőül mérgesi Németh Zsuzsánnát. Innét Kertára került taní-
tónak, fia felpéci, unokája pedig ceglédi tanító lett. 1817—1821-ig 
Nagy József, 1821—26-ig pedig Badics István volt itt tanító, aki 
Kozár Zsuzsánnát vette nőül Mérgesről. 

A gyülekezet lélekszáma 1726-ban a következő volt: Mérge-
sen 209, Szentmihályon 47, Csécsényben 2, összesen 258. Hogy 
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i lyen nagy volt a visszaesés, annak oka az 1806 évi iszonyú himlő-
járvány volt, melynek 1 é.v alatt 52 áldozata volt községünkben. Az 
1832. s az 1857. években kolera tizedelte a lakosságot. Ezeknek a 
nagy járványoknak, továbbá a határt gyakran elborító árvizeknek 
majd később a szerencsétlenül megoldott Rábaszabályozásnak tu-
lajdonítható, hogy községünk visszafejlődik s kivándorlás miatt 
elnéptelenedik. Az 1782. évben 232 ev. lakosa volt a községnek, 
az 1930. évben pedig már csak 216. Aggasztó, szomorú jelenség 
ez, de erős a reményünk, hogy az új Rába-híd megépítésével a 
község s ami ezzel egyet jelent, a gyülekezet fejtödése újabb len-
dületet vesz. 

Nevezetesebb mozzanatok ez időszakból még a következők: 
Az 1809. évben a franciák Mérgest is megszállták, de senkit nem 
bántottak, nem is sarcoltak, csupán a község ládáját törték fel 
Tóth István bíró házánál s a benne levő pénzt magukhoz véve, el-
távoztak. 

Turchányi János 1826 november 16-án húnyt el 64 éves korá-
ban. Temetése nov. 18-án volt; a templomban Sziits István, téti 
lelkész, a sírnál Karsay Sándor kisbaboti lelkész prédikált felette. 

V. 

A g y ü l e k e z e t t ö r t é n e t e a 19. s z á z a d b a n . 

Turchányi János halálával a gyülekezet történetének esemé-
nyekben gazdagabb két évszázada lezárult. A harmadik évszázad 
már nem olyan mozgalmas, nem olyan érdekes. Ezt a századot az 
anyagi gondok s a gyakori árvizek és egyéb elemi csapások miatt 
a nép elszegényedése s ami ezzel együtt járt, a gyülekezet nehéz 
anyagi helyzete jellemzik. 

Turchányi utódja Szabó Pál lelkész volt, aki a komáromme-
gyei Szenden született 1799 február 6-án. Atyja Szabó Farkas 
László, szendi lelkész és komáromi esperes volt. Középiskoláit s a 
theológiát Sopronban végezte, lelkésszé 1820 junius 14-én avatta 
fel- Kis János püspökünk. Két évi£ és 10 hónapig Hrabovszky Ist-
ván nemesdömölki esperes mellett káplánkodott , innét hívták meg 
a hántaiak, az elhunyt Torkos Ádám helyére. A mérgesiek 1827 
március 27-én választották meg s húsvét II. ünnepén iktatta be hi-
vatalába Kistatai Tatay Pál esperes. Testvére volt Szabó József-
nek, a soproni líceum egykori jónevű tanárának. Még Hantán meg-
nősült; felesége Pusztay Lídia volt. Szabó Pál ügybuzgó, rendsze-
rető lelkésze volt a gyülekezetnek; a nagy gonddal vezetett anya-
könyvek s számadó könyvek, valamint a gyönyörű írással írt, ter-
jedelmes lelkészi napló tanúskodnak erről. Hivatalba lépésekor sok 
gondot okozott neki a gyülekezet szegénysége; az 1822. évi pap-
lak építésből még sok adósság maradt fenn s a templom tetőzete 
is javításra szorult. A hívek a megismétlődő árvizek miatt elszegé-



nyedtek s nem bírták a terheket viselni. Egy váratlan örökség sze-
rencsére kisegítette a gyülekezetet nehéz helyzetéből. Kovács Imre, 
22 éves ifjú, Kovács Mihály és Kalmár Éva árvája súlyos tüdőbaj -
ba esvén, a lelkész tanácsára összes vagyonát a gyülekezetre 
hagyta azzal a kötelezettséggel, hogy ápolásáról és temetéséről a 
gyülekezet gondoskodjék. 1827 október 20-án húnyt el e nemes 
erzületü, derék ifjú s 510 frtos hagyatékával a gyülekezete t ölök 
hálára kötelezte s lehetővé tette a templom renoválását s a torony-
építést. 

Az 1830. évi szeptember 11-én Kis János püspökünk tartott 
Mérgesben egyházlátogatást . Gánts János, malomsoki, Fichtner 
Ferenc, kisbaboti, Hentz János, csikvándi lelkészek, valamint Mat-
kovich Tamás ügyvéd, Illés Pál győrmegyei esküdt kíséretében ér-
kezett a községbe s az iskola megvizsgálása s a lelkész prédiká-
ciójának meghallgatása után a püspöki kérdőpontok tárgyaltat tak. 
A püspök m e g v o l t e légedve a tapasz ta l takkal . A teir.piom körül 
lakó zsellérek meginttettek, hogy a templom fundusát el ne fog-
lalják, a lakósok pedig utasít tat tak a temetői sírok rendbentar-
tására. 

Szabó Pál az 1833., év végén Mérgesről eltávozván, az 1834. 
év elején hetyei Hetyey Lászlót választották meg a mérgesiek, de 
ö csak 3 évig működött nálunk; az 1837. évben eltávozott Bakony-
szentlászlóra. Az ő idejében, 1835 nyarán, Tóth András kurátor-
ságában építette a gyülekezet a tornyot mintegy 1500 írt köl tség-
gel. Az építést egy soproni pallér végezte s az építéshez Tapolca-
főről szállították a követ s megvásárolták a lebontott abdai vár 
tégláját. Ekkor nyerte templomunk mostani alakját . Ugyanekkor 
javíttatta az egyház régi orgonájá t 100 frt költséggel. Az 1837. 
évben pedig új templomi padok ő s z ü l t e k 127 frt költséggel. 

Hetyey László távozása után a gyülekezet Tóth János tótke-
resztúri s. lelkészt választotta meg, aki 1847. évben vette feleségül 
Szalay Saroltát. 1843. évben ifj. Tóth András kurátorságában épít-
tette újjá a gyülekezet tetemes költséggel az elavult paplakot és 
tanítólakást. 

Az 1847. évi június 6-án Haubner Máté püspökünk tartotta 
mérgesi egyházlátogatását . Kíséretében voltak: Perlaky Dávid, 
bezi-i esperes, Pálffy József, geresdi lelkész, ker. jegyző, Kiss Mi-
hály s Illés Pál táblabírák s Gősi Pál ügyvéd. A lelkész Gal. 6, 2. 
felett tartott prédikációja után az iskolás gyermekeket feleltették, 
majd a püspöki kérdöpontok tárgyaltat tak. A gyülekezet felhiva-
tott presbitérium alakítására s a temető rendbentar tására s az épü-
letek bi ztosítására. Utasította a gyülekezet, hogy fo lyamodjék se-
gélyért, a szülök pedig inttettek, hogy gyermekeiket pontosabban 
járassák iskolába. 

Az 1848. évben nagy veszély fenyegette a községet a keresztül 
vonuló horvát hordák részéről, akik pár napig a községben garáz-
dálkodtak, de szerencsére csak kisebb károkat okoztak. 
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Tóth János lelkész az 1853. évben állásáról leköszönt § 
Szabó Zsigmond lesvári uradalmában vállalt gazdatiszti állást. Ez 
időszakban a következő tanítók működtek a községben: Seregély 
József 1826—27., Varga István 1827—34., innen a tétiek hívták 
meg; Badics István 1835—1853. 

Tóth János távozása után a gyülekezet Berecz Lajos malom-
soki s. lelkészt választotta meg, aki 1819 november 8-án Zánkán 
született. Atyja B. János, zánkai, majd később szepezdi s szergé-
nyi tanító volt, anyja pedig Gánts Katalin. Középiskoláit Sopron-
ban, a theológiát Sopronban és Bécsben végezte. Káplán volt Va-
dosfán, Kővágóőrsön (ugyanitt a kisgimnáziumban tanár is) és 
Malomsokon. Testvére volt Berecz János, zalaistvándi tanítónak, 
Berecz Imre, híres győri kántortanító édesatyjának. Másik test-
vére, Berecz József, alsósági tanító volt, Berecz Ábel, soproni ügy-
véd és Berecz Gábor, ostffyasszonyfai tanító édesatyja. Berecz 
Lajos 1854 május 2-án vette nőül Izsákfáról Szabó Máriát. Több 
gyermeke maradt, egyik leányát, Annát, Ihász László kisbaboti lel-
kész vette nőül; az ő fiai: Ihász László kisbaboti s Ihász Mihály 
kertai lelkészek. E vázlatos ismertetés is mutatja, hogy a Berecz 
család is ároni család volt, sok derék lelkészt s tanítót adott egy-
házunknak. 

1853. évben választott tanítót a mérgesi gyülekezet Tompa 
Ferenc személyében, aki 1832. évben született Nemeskéren s rövid 
segédtanítói működés után haláláig gyülekezetünket szolgálta lel-
kiismeretes hűséggel. Ő volt egyszersmind a község utolsó jegy-
zője is. Az 1854. évi augusztus 28-án vette nőül Varga István téti 
(előbb mérgesi) tanító leányát, Máriát. Gyermekei közül Mihály, 
kissomlyói lelkész, Lajos kemenespálfai tanító lett. 

Berecz Lajost 35 évi lelkészi működése alatt általános szere-
tet és tisztelet vette körül. Valóban atyja volt népének. Működésé-
hez a következő fontosabb események fűződnek: 

Az 1860. évi március 18-án tartott gyűlésen tiltakozik a gyü-
lekezet az egyházunk önkormányzatát lábbal tipró császári nyilt 
parancs (Pá tens) ellen. Ugyanez év nyarán renováltatta a gyüle-
kezet a templomot 1075 frt költséggel. A tetőzet újra építtetett, új 
mennyezet, oltár, szószék és karzat készült. Az építést Szőczey és 
Csanda, téti vállalkozók végezték, az oltárt és szószéket pedig 
Fischpera Konrád, soproni faszobrász és orgonaépítő készítette. 
Ugyancsak ő javította ki s nagyobbította meg 1 változattal az or-
gonát 162 frt díjért. A renovált templomot 1860 november 4-én 
avatta fel Karsay Sándor, téti esperes. Kápli Lajos, kisbaboti, Zat-
hureczky József, mórichidai és Szántó István, szentandrási lelké-
szek jelenlétében. Az oltár előtti díszes vaskerítést n. Eőry Gábor 
ajándékozta 1873. évben. Az 1860. évben tagosították Mérges ha-
tárát. A szétszórtan fekvő egyházi földek helyett egy tagban, az 
u. n. „Egyházi dűlőben" hasították ki az új birtokokat, még pedig 
a lelkész részére 30 holdat, a tanító részére 15 holdat s a gyüleke-
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zct részére 14i / 2 holdat. Ez utóbbiból mintegy 8 hold a Rába régi 
hullámterébe eső rét és füzes a Rába szabályozása után elsőrendű 
termőföld lett s ennek jövedelme képezte a gyülekezet legfőbb jö-
vedelmi forrását . Ugyanekkor telepítették ki a templom körül lakó 
zselléreket a falú alsó végére s ekkor nyerte a templomtér szép, 
négyszögű alakját . 

Az 1873. évben tűz ütött ki a községben s úgy a lelkészlak, 
mint a tanítólakás porrá égett ; a levéltár egy része is elpusztult s 
az anyakönyvek megrongálódtak. Nyomasztó helyzetbe került e 
csapással a gyülekezet, helyzetét még súlyosbbították a megis-
métlődő nagy árvizek, melyek a lakosság egy részét valósággal 
koldusbotra juttatták s kivándorlásra kényszerítették. Nem csoda 
hát, hogy a leégett épületek felépítése csak lassan haladt e lő re ; a 
paplakot 1874. évben, Simon István kurátorságában építették fel 
cseréptetőre, az iskolát pedig Gősi György gondnokságában az 
1876. évben szintén cserépre, a tanítólakást pedig 1877-ben nád-
tetőre. Az építkezésekből mintegy 5000 frt adósság szakadt a la-
kosság nyakába, amelyet csak igen lassan s keservesen tudtak tör-
leszteni s bár a Gyámintézet s egyéb intézmények s jóakarók év-
ről-évre igen szép összegekkel segélyezték az egyházat , az 1880-ik 
év körül még mindig 3000 frt adósság nyomta a lakosság vállát. 
Ezt a nyomasz tó helyzetet még súlyosbítot ta a taní tó lakás ú j abb 
leégése az 1886. évben. Nem csodálhat juk, hogy ez a sok anyagi 
gond s csapás a hü lelkipásztort, Berecz Lajost egészen megtörte 
s mivel úgy ö maga, mint felesége elbetegesedett , az 1888. évben 
állásáról leköszönt s Kemenesmagasiba költözött s ott is halt meg 
1897 február 3-án 78 éves korában. 

Egy évvel a lelkész távozása után, 1889 december 12-én el-
költözött az élők sorában Tompa Ferenc, a gyülekezet szeretett 
tanítója is, 57 éves korában. Temetése december 14-én volt s az új 
lelkész, Borbély János prédikált felette. 

VI. 

A l egújabb kor tör ténete 1889-től 1934-ig. 

Berecz Lajos helyébe 1889 március 19-én Borbély Jánost vá-
lasztotta meg a gyülekezet s ápril 14-én iktatta hivatalába Mészá-
ros István, bezi-i esperes. Született 1863 június 4-én Nagybará t -
falun; atyja B. János, tanító, anyja Takács Emma volt. Középisko-
láit Sopronban, a theológiát Sopronban és Halléban végezte; lel-
késszé 1886 szeptember 26-án avatta fel Karsay Sándor püspök. 
Káplánkodott szülőföldjén és Iharosberényben. Testvére volt Bor-
bély Béla markotai jegyzőnek és Borbély Gyula iharosberényi lel-
késznek. Az 1890. évi július 19-én vette nőül Molnár Lajos, felpéci 
lelkész leányát, Lenkét, aki azonban alig 1 év múlva, 1891 .június 
9-én meghalt. Emlékét édesatyja egy 50 frtos gyülekezeti a lapí t -
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vánnyal örökítette meg. Második felesége a-mocsai ref. lelkész leá-
nya, Mészáros Janka volt. 

Borbély János 28 évi mérgesi működéséről híven beszámol a 
nagy gonddal vezetett, terjedelmes lelkészi naplóban, mely hű 
tükre derék, puritán papi lelkületének. Működéséhez az alkotások 
egész sora fűződik. Mindjárt hivatalba lépésekor Istenben bízó hit-
tel és erélyes kézzel fog hozzá a gyülekezet zilált anyagi ügyeinek 
rendezéséhez. S rendezni való volt bőven. A gyülekezetet még 
mindig 2000 frt adósság terhelte, amelynek még a kamatait sem 
tudta fizetni; az egyházi épületek elhanyagolt állapotban voltak 
s a község lakói 2 jobbmódú család kivételével, mind szegények. 
No, de elég gazdag az Isten, jegyzi meg naplójában, Őrá hagyom 
minden ügyemet s hiszem, hogy megsegít. S íme, néhány év alatt 
minden megváltozik. A gyülekezet a lelkész erélyes buzdítására 
4 év alatt nemcsak adósságát törleszti, de egy kis tökét is gyűjt. 
Majd sor kerül az egyházi épületek s telkek rendbehozására is. A 

• hivek, bár eleinte zúgolódtak a nagy kivetés miatt, de utóbb belát-
ták, hogy papjuk javukat akarja s szívesen viselték a terheket. A 
teherviselésben, adakozásban maga a lelkész járt elöl jó példával. 
Mint családtalan ember, jövedelmének egy jó részét gyülekezeti 
célokra áldozza, saját jából pótolja a hiányzó melléképületeket, 
pajtát , stb. Adományainak végösszeg 1200 koronánál többet 
tesz ki. 

A jó példa nem maradt hatás nélkül; a hivek, akiknek anyagi 
helyzete a Rába szabályozása s a csécsényi határban levő fudi föl-
dek megvásárlása óta örvendetesen javult, szívesen adakoztak a 
gyülekezet céljaira. 

Az 1889. évi május 16-án választotta meg a gyülekezet első 
felügyelőjét, Fischer Sándor, téti főbírót, aki 1905-ig viselte e hi-
vatalt s nevét tekintélyes adományokkal örökítette meg. Ugyanez 
évben fejeződött be a 4 évig tartó Rába szabályozás, melyből saj-
nos a mérgesieknek nem sok hasznuk volt, mert az új Rába me-
derrel a községet elvágták a határjától, a hidat pedig oly lelkiisme-
retlenül építették, hogy másfél év múlva leszakadt. Hosszú pöröskö-
dés lett ennek a következménye a község és a Rábaszabályozó Tár-
sulat között, de a vége az lett, hogy a község többet hidat nem ka-
pott, meg kellett elégednie a bizonytalan s szörnyen vesződséges 
kompjárattal . Ezzel ismét megkezdődött a község visszafejlődése 
s néma haldoklása. Nagy kárt szenvedett a szabályozással, illetve 
a közlekedés megakadásával az egyház s annak tisztviselői, külö-
nösen a lelkész, kinek kárát még az is növelte, hogy javadalmi 
földjeiből 3264 ölet. töltésnek kisajátítottak, a birtokot ketté vág-
ták, ami által 5l/2 kat. hold hullámtérbe került s így értékét ve-
szítette. 

Az 1889. év végén elhúnyt tanító helyett a tanév végéig a lel-
kész tanított díjtalanul, 1890. év augusztus 3-án pedig új tanítót 
választott a gyülekezet Nagy Mihály, farádi II. tanító személyében. 
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Született Zsebeházán (Sopron m.) 1867 december 25-én? szülei: 
Nagy Mihály és Török Anna. Iskoláit Sopronban végezte; tanítói 
oklevelet szerzett 1888. évben. Segédtanító volt Varsányban 7 hó-
napig, Farádon másfél évig. Gyülekezetünket 39 évig szolgálta 
lelkiismeretes pontossággal és szigorú rendszeretettel. Munkás 
életével pedig a híveknek is jó példát mutatott . Az 1898. évben 
vette feleségül Gecsényi Ferenc, szillsárkányi birtokos leányát, 
Juditot. 

Az 1890. évben 1200 öl terjedelmű új temetőt szerez a gyüle-
kezet a Rába töltése mellett, melyet Horváth Sándor, győri s. lel-
kész avatott fel. 1892. évben a lelkészlakban meleg konyha épült , 
melynek költségeihez a lelkész 25 írttal járult hozzá. Az 1893. év-
ben a büki gyülekezet Mérgesnek ajándékozta régi orgonájá t s 
annak sípjait felhasználva, helyrehozatta az egyház az orgonát 
165 frt költséggel. Az 1896. évben nagy buzgósággal ünnepli meg 
Mérges is a Milleniumot s ugyanakkor a templom körül emlékfákat 
ültetnek. Ugyanezen évben a lelkész részére 3 hold földet vásárol-
nak a töltés kisajátí tási összegből . A vételárhoz a lelkész 49 írt-
tal járul hozzá. Az 1897. évben a lébényi gyülekezet Mérgesnek 
a jándékozta régi keresztelő kútját , melyet Kozár Jánosné , a gond-
nok neje sa já t költségén rendbehozatot t . 

Az 1898. évben megalakult a nőegylet, melynek első elnöke 
Borbély Jánosné, pénztárosa pedig Tóth Andrásné volt. Áldásos 
működéséhez az alkotások egész sora fűződik: a templomi csillár, 
8 darab fali gyertyatartó, 1 zöld s 1 fekete színű oltár- és szószék-
teritö, úrvacsorai edények, oltárkép, oltárszönyeg, 4 oltári gyer-
tyatartó s feszület, stb. mind a nőegylet a jándéka. A szentmihályi 
nők egy piros bársony oltár- és szószékterítőt a jándékoztak gyü-
lekezetünknek. 1898. évben kapta meg a lelkész az állami kong-
ruát, 250 frtot. Az 1900. évben nagy tűzvész dühöngött a község-
ben, a gyülekezet ugyan nem szenvedett kárt, de a hivek közül 14 
család hajléka égett le. Az 1901. évben Gősi György gyermekei 
atyjuk emlékére 200 koronás harangalapot létesítenek s a többi 
hivek is olv nagy buzgalommal adakoznak az új harangokra , hogy 
már az 1903. évben egy 215 kgr-os Cis hangú s egy 106 kgr-os E 
hangú harangot szerezhet be az egyház a soproni Seltenhoffer cég-
től 1155 korona 16 fillér költséggel; felavatásuk május 24-én tör-
tént. Az 1904. évben a szomszédos rábacsécsényi Sibrik birtokból 
mintegy 120 holdat vásárol a lakosság, a hídalap részére pedig 36 
holdat. Ez nagyjelentőségű dolog volt a község fejlődésére, mert a 
régi Rába áttöltésével ekkor nyilt meg az út Enese felé. 

Az 1905. évben új felügyelöt választ az egyház dr. Csemez 
István, téti földbirtokos személyében, aki 15 évig viselte e hivatalt 
s nevét több kisebb adományon kívül egy 1000 koronás iskolai 
alapítvánnyal is megörökítette. Az 1906. évben a bécsi béke em-
lékünnepe s Rákóczy hamvainak hazahozatala alkalmából kegye-
letes emlékünnepet ül az egyház. Ekor váltják meg a lelkészi és 
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tanítói közmunkát 400 korona összegben. A következő évben 
templomát renováltat ja az egyház. A templom s torony teljesen 
betisztogattatott , új kövezet, új ablakok s menyezet készült s a te-
tőzet is rendbehozatott 2300 korona költséggel; a nőegylet pedig 
120 korona költséggel szépen kifesttette a templomot s padokat. 
A közmunka megvál tásában s a templom renoválásában Pátka 
György gondnok buzgólkodott közmegelégedésre. 

Ez év május hó 10-én Gyurátz Ferenc püspök tartott egyház-
látogatást . Délután fél 3 órakor érkezett kíséretével Kisbabot felől 
s az iskola megvizsgálása után a templomba vonult, ahol buzdító 
prédikációt tartott, majd a lelkész prédikációjának meghallgatása 
s a gyülekezet történetének felolvasása után a püspöki kérdőpon-
tok tárgyaltat tak. A püspök a tapasztal tak felett megelégedését 
fejezte ki s estefelé kíséretével Bezi-re távozott. 

Az 1908. évben díszes aranykönyvet ajándékoz gyülekeze-
tünknek Kovács Imre szentmihályi lakos, az adakozók s jóltevők 
nevének megörökítésére. Ennek lapjain évről-évre tekintélyes ado-
mányok hirdetik a hivek egyház szeretetét . Az 1909. évben a győri 
gyülekezet 900 holdas fudi birtoka egyházilag Mérgeshez csatol-
tatott, ami által a teherviselő alany egyhatod résszel-megnöveke-
dett. Az 1910. évben 380 korona adócsökkentési ál lamsegélyt nyer 
az egyház, amire igen nagy szükség volt ; ugyanez évben mórichidai 
László Sándor édesanyja emlékére 50 koronás alapítványt tesz, 
özv. Pintér Pálné pedig 400 koronát ajándékoz gyülekezetünknek 
elhunyt Juliska leánya emlékére. Az 1912. évben megszünteti az 
egyház a párszám szerinti adózást és az egyházi adót felerészben 
nagykorú személyre, felerészben állami egyenesadóra veti ki azóta. 
Ez az esztendő a lelkészre nézve nagyon végzetes volt, ugyanis 
egyik útja alkalmával lovai elragadták s a kocsiból kibukva, oly 
súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy abból soha fel nem épült s 
az okozta korai halálát. Betegsége alatt 1912. augusztustól 1913. 
áprilisig Luthár Ádám segédlelkész működöt t itt. 

Majd elkövetkezett a borzalmas világháború. Mérges lakóinak 
22 százaléka, mintegy 52 fegyverfogható férfiú küzdött a külön-
böző harctereken; közülük többen hadifogságba estek, többen rok-
kantakká váltak, 12-en pedig hősi halált haltak. Ezeknek névsora a 
következő: Csizmadia Mihály, Kovács István, ifj. Kovács István, 
Kovács József, Pátka István, Pátka József, Pátka Lajos, Limpár 
Pál, Tóth György, Tóth József, Tóth Mihály és Tóth Sándor. Saj-
nos, emléküket községünkben még semmiféle emlék nem hirdeti. 

Borbély János 1917 ápril 20-án agyvérzésben hirtelen elhunyt, 
temetése, amelyet Horváth Sámuel esperes, Ihász László kisbaboti 
s Révész Sándor bezi-i lelkészek végeztek, ápril 22-én volt. Utána 
8 hónapig, 1917. év végéig Ihász László adminisztrálta a gyüleke-
zetet. Erre az időre esik a kisebbik harang elrekvirálása hadi cé-
lokra, valamint a reformáció 400 éves emlékünnepe, melyet gyüle-
kezetünk a háborús idők dacára is illő kegyelettel ünnepelt meg s 



közadakozásból egy 245Ü koronás jubileumi alapot is létesített. 
Sajnos , ezt az összeget a gyülekezet egyéb értékeivel együt t elvitte 
a hadikölcsön. 

Az 1917. évi december 16-án Pálinay Lajos elnöklete alatt 
tartott lelkészválasztó közgyűlésen 3 jelölt közül szótöbbséggel 
Baráth Józsefet választotta meg a gyülekezet, aki állását 1918 ja-
nuár 1-t-n foglalta el s hivatalaDa január 20-án iktatta be Pálmay 
Lajos esperes Ihász László és Révész Sándor lelkészek jelenlété-
ben. A beiktató beszéd után az új lelkész Ézsaiás 61, 14. alapján 
tartotta meg beköszöntő beszédét. Baráth József lelkész a sopron-
megyei SzaKonyban született 1890 július 4-én; édesa ty ja Baráth 
József földmíves, édesanyja Büki Lídia volt. Iskoláit Sopronban 
végezte; 1914 augusztus 23-án Sopronban avatta lelkésszé Gyu-
rátz Ferenc püspök. Segédlelkész volt Pakson, Alsódörgicsén s 
Nagyalásonyoan, helyettes lelkész volt Pécsett . 1918 ápn l 30-án 
vette feleségül Haiszer Henrik paksi ig.-tanító leányát, Arankát. 

Mérgesi működéséhez a következő nevezetesebb események 
fűződnek. Az 1918. évben elhunyt ifj. Pátka István végrendeti leg 
1000 koronát hagyományozot t a gyülekezetnek, melyneK illetékét, 
100 koronát a hagyományozó özvegye fizette meg. A következő 
évben, Pátka Bálint kuráiorságában, a lelkész- és tanítólakást re-
nováltatja az egyház 1000 koronás költséggel. A kommunizmus 
nemzet- és vallasromboló idejét minden zavaró körülmény nélkül 
élte át a gyülekezet. Az 1920. évben új felügyelőt választ a gyüle-
kezet Szaoó Imre, győri fakereskedő szemelyében, akit október 
24-én iktatott hivatalába Pálmay Lajos esperes. Az új felügyelő 
beikta tásának emlékére 1000 koronát a j ánaekozo t t a ha ranga iap ra 
s azóta is számta lanszor adott kifejezést gyülekeze tünk iránti jóaKa-
ratának s áldozatkészségének. Ugyanez evben az új harangra Csiz-
madia András 100 koronát , Gősi ístvan 200 koronát a jándékozot t . 
Ez év nyarán tornyunkat villámcsapás érte, de szerencsere nagyobb 
kárt nem okozott. A biztosító társaságtól 500 korona kártérítést 
nyer az egyház. Az 1921. évben kegyelettel ünnepeltük a wormsi 
birodalmi gyűlés emlékünnepét; Simon Pálné elhunyt férje emlé-
kére 800 koronát a jándékozot t gyülekezetünknek. 

Az 1923. évben Csizmadia András gondnokságában új jáépít-
tette az egyház a roskadozó lelkészlakást mintegy 200 q buza ér-
tékben. Mivel az építésre 1912. év óta évi 500 koronával növelt 
építési alap devalválódott, az egyház az építéssel igen nyomasztó 
helyzetbe került s képtelen volt gyűjtési engedélyt kérni. A gyűj-
tésnek mégis volt az eredménye, mert a költség egyharmad része 
adományokból folyt be. Az építést e gyülekezeti felügyelő s Mali-
csek József építész önköltségi árban végeztették az összes foga-
tos munkákat s kézi napszámokat pedig a hívek ingyen teljesítet-
ték: Az 1924. évben ifj. egylet alakult s ugyanezen évben kegye-
lettel ünnepelte az egyház a gályarabok s közöttük elsősorban a 
martyr Edvi Illés Gergely emlékezetét. Az 1925. évi jan. 15.-én 
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Németh Károly esperes tartotta egyházlátogatását ; ez alkalommai 
valorizáltatott a devalválódott lelkészi készpénzfizetés. Ez évben 
ünnepelte az egyház Luther házasságának 400 éves jubileumát. A 
szept. 6.-án tartott közgyűlés elhatározta, hogy az elrekvirált ki-
s.ebbik harang helyébe egy 307 kg-os B-hangú harangot öntet a 
soproni Seltenhoffer cégnél. A ha rang ára 29x/2 millió K. közadako* 
zásból gyűlt össze s annak felét rábaszentmihályi Kovács Imre hí-
vünk és családja viselte. Az új harangot nov. 17.-én ünnepélyes 
menetben hoztuk haza az állomásról s dec. 6.-án avatta fel Ihász 
László esperesi megbízott. A harang felírása ez: „Valahányszor 
meghallod e harang ércszavát, Ember imádd az Istent, a menny és 
föld urát" . A következő évben rendbehozatta az egyház épületeit, 
a nőegylet pedig H millió költséggel kifesttette a templomot. 
1927 június hó 10.-én szeretett főpásztorunk, D. Kapi Béla püs-
pök tartotta egyházlátogatását . A járás nevében Tóth Gyula fő-
bíró, a község nevében Bertalan Sándor közjegyző, a gyülekezet 
nevében a lelkész, a nőegylet nevében Nagy Emma, a leventék ne-
vében Nagy Kálmán, az iskolások nevében pedig Baráth Nellike 
üdvözölte a püspököt, aki az iskola megvizsgálása után a temp-
lomba vonult s Németh Károly esperes oltári szolgálata után nagy-
hatású beszédben szólt a gyülekezethez. A helybeli lelkésznek 
Máté 13, 45-46. alapján tartott prédikációja s a gyülekezet törté-
netének felolvasása után a püspöki kérdőpontok tárgyalása, majd 
a lelkésziroda megvizsgálása következett . A főpásztor megelégedé-
sét fejezte ki a tapasztaltak felett s az éjszakát Mérgesben töltve, 
másnap reggel kíséretével Kisbabotra távozott. 

Az 1928. évben Gősi István és neje, Bozzay Zsófia gyönyörű 
hímzett oltárterítőt ajándékoztak a gyülekezetnek 160 P értékben 
György fiúk konfirmációjának emlékére. A következő évben Nagy 
Mihály tanító 39 évi szolgálat után nyugalomba vonult s Enesére 
költözött. Szept. és okt. hónapokban a lelkész tanított, majd ez évi 
nov. 3.-án megválasztotta a gyülekezet új tanítóját, Szabó Lajost, 
aki Csákváron (Fehér vili.) született 1908 dec. 18.-án; atyja, 
Szabó István föidműves, anyja Szmilek Ilona. A tanítói oklevelet 
Sopronban szerezte meg 1929 jún. 23.-án. Az új tanító fiatalos 
buzgalommal és rátermettséggel vezeti azóta iskolánkat; az 1931. 
évben megalakította az énekkart s tevékeny részt vesz az ifjúsági 
munkában; ugyancsak ő a levente oktató s tűzoltóparancsnok is. 

Az 1929. évben ünnepelte az egyház a speyeri protestáció 400 
éves jubileumát s ugyanezen évben bevezette az új dunántúli éne-
keskönyvét. Ez évben revidiálták s állapították meg újra a lelkészi 
kongruát 780 a. korona összegben, a gyülekezet pedig újból meg-
kapta az adócsökkentési államsegélyt (360 P, később pedig 300 
és 280 P összegben) . Ez évben iskoláját is renováltatta az egyház 
1200 P költséggel. Az 1930. évben az Ágostai Hitvallás emlékére 
kegyeletes ünnepet ül az egyház. Ez évben szerzett a gyülekezet 
egy gyönyörű 13 változatú iskolai háfmoniumot 550 P költséggel, 



melyből 200 P-t Kovács Mihály szentmihályi hívünk, 50 P- t Szép 
üergely , 55 P-t Gősi György adományozott , a többi pedig kisebb 
adakozásokból s színdarab jövedelméből folyt be. 

Az 1931. évi népszámlálás adatai szerint a lélekszám a követ-
kező: Mérges 216, Rábaszentmihály 83, Rábacsécsény 45, össze-
sen 344. A lélekszám a filiális községekben gyarapodot t , de az 
anyaegyházban aggasztóan megfogyatkozott . Ennek oka, amint 
előbb emiitettem a lehetetlen gazdasági helyzetben s a ha tárba 
vezető közlekedési út s híd hiányában keresendő. De hála Istennek 
megvan a reményünk, hogy még ez évben 57.000 P költséggel 
megépül az új vasbetonhíd, amelyre 25.000 P állami és társulat-
segélyből 10.000 P hídalapi tökéből s 22.000 P az eladott földek 
árából rendelkezésre áll. Az új hídra már kiírták a pályázatot s 
még a f. 1934. évben megkezdik az építést. Ezzel mérges félszá-
zados nagv baja orvosoltatik s erős a reményünk, hogy a község 
s ami ezzel egyet jelent, a gyülekezet fejlődésében új, szebb s bol-
dogabb korszak veszi kezdetét. 

Az 1932. évben új iskolai padok készültek 440 P költséggel, 
1933. évben pedig templomát renováltatta az egyház 600 P költ-
séggel, a f. 1934. évben pedig közadakozásból templomi kerítés 
készüií s parkiroztatott a templom környéke 200 P költséggel. A 
taní tólakás te tőzetének renoválása mos t van fo lyamatban . Az épí-
téshez 300 P állami segélyt s 90 P gyámintézeti segélyt kapott 
a gyülekezet s ennek a hathatós támogatásnak, valamint Kovács 
József gondnok fáradhatat lan buzgóságának köszönhető , hogy 
épületeink rendbejöttek s gyülekezetünk méltó keretek között ün-
nepelheti a nagy jubileumi napot május 23.-án. 

# * * 

Kedves Olvasó! íme ezekben ismeretiem röviden, vázlatosan 
a mérgesi gyülekezet 300 éves múltját. A niult rendkívül változa-
tos, küzdelmes volt, de mutatója is őseink hithüségének, egyház-
szeretetének. Az ősök szelleme int: „Tar tsd meg amid van, hogy 
senki el ne vegye a te koronádat" . Adja a kegyelem Istene, hogy 
az utódok méltók legyenek az elődökhöz s Mérges lakóinak lelké-
ben időtlen időkig világoljon az evangélium fénye. 





C á í á s o k . 

A mérgesi evang. gyülekezet 
fennállásának Qáromszázéves jubileumára. 

1934. május 23. 
Irta: Szentantalfai Nagy Cafos. 

Három századévnek mesgy éjénél állunk, 
Emlékezés szárnyán múltba visszaszóltunk; 
Látjuk az apákat, amint lelkesülnek, 
Szentlélekkel telve hitben egyesölnek, 
Látjuk a szép kezdet biztató hajnalát, 
Majd látjuk a bosszú, üldözés korszakát, 
Látjuk az iskola s templom bezárását, 
Pjsztornak éi nyájnak állhatatosságát. 
Látjuk a.lángokat, szörnyű török dúlást; 
Látjuk a templomot, amint épül újra, 
Sok csapásról beszél e kis egyház múltja; 
Látjuk földrengéskor: templom fala reped, 
De migsem csügged el e maroknyi sereg; 
Látjuk az áradást, mely tengerré dagad, 
Minden megsemmisül, de a hit megmarad; 
Látjuk a bilincset, börtönt és vérpadot, 
Látjuk az Urat is, aki oltalmazott, 
Gyűlölség, földrengés, tűz, vlz tört ellenünk, 
Nem győzhetett rajtunk, az Isten volt 

[velünk ! 

Látjuk a kis nyájat, mely új útra indul 
Ősei ragyogó példáján felbuzdul; 
Látjuk: e nemz* dék szent hűséggel áldoz 
Méltó akar lenni a dicső apákhoz; 
Latjuk az ifjakal, kik tovább harcolnak, 
Az Istenben bizunk, nem aggaszt a holnap, 
Látjuk a gondot is, a szegénység jármát 
A siró özvegyet, az elhagyott árvát, 
Csoda, hogy e kis nyáj e napot megérte, 
Háromszáz lélek jut három századévre, 
Évezredek lesznek lünö századokból, 
Óriás fák nőnek kis mustármagokból, 
Látunk jövőben is küzdelmet, vész-vihart 
Háborog a világ, messze még a révpari; 
Látunk majd keresztet, de attól nem félünk 
Látjuk a koronát, amelyet remélünk, 
Fegyverünk az ige hatalmas ereje, 
Oltalmunk az Isten gondviselő keze, 
Új földet, új eget új jövendőt várunk, 
Te voltál, Te vagy és Te lész erős várunk 

A Harangszó ajándéka. r . u JÓ &s uzsALr. erős 
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